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مقدمة

أ 

  مقدمة

 هذا تطور ركيزة تمثل باعتبارها المجتمع في الفئات أهم من سيادرا المتفوقين فئة تعتبر

 النفس علماء أوالها وقد للتطبيق، ويطوعها ويطورها اإلنسانية المعرفة ينتج من فهم المجتمع

 أن نجد جهة ومن  الميادين شتى في المجتمعات لنمو أساسية قاعدة باعتبارها بالدراسة والتربية

 اكثر مساعدة  يحتاجون فهم بأنفسهم، الصحيح طريقهم إيجاد على القدرة نيملكو ال المتفوقين أغلب

 بل فقط دراستهم في تشجيعهم على تقتصر ال المساعدة وهذه قدراتهم، ويظهروا يبدعوا لكي

 الدراسات بينت وقد" والتشجيع، التام والتأييد العاطفية والمساعدة التفهم من الكثير إلى يحتاجون

1"وانفعالية نفسية مشاكل لديهم األطفال هؤالء نم %20 أن التقنية

 التربوية االستراتيجيات خالل من المتفوقين هؤالء تنشئة في هاما دورا تلعب هنا واألسرة

المناخ توفير خالل ومن سوية، تفكير وأساليب سلوك أنماط الطفل إكساب خالل من ذلك في المتبعة

 بطباع الطفل هذا تطبع التي األولى االجتماعية التنشئة مؤسسة باعتبارهالذلك اآلمن األسري

 تتبعها التي التربوية راتيجياتاالست أهم على الدراسة هذه خالل من الضوء سلطنا وقد مجتمعه،

النظريالجانبوهماأساسينمحورينمن تكونتهذه ودراستنا.دراسيا أبنائها تفوق في األسرة

:التاليالنحوعلى فصولستةإلىهذهقسمتوقد الميدانيوالجانب

اتیوالفرضالعامةةیالفرضوكذاالدراسةةیإشكالدیتحدهیفتم:األولالفصل

وكذاالموضوعاریاختوأسبابالدراسة،ةیأهممنكلعرضبعدهاتمیل للدراسةةیالجزئ

عنثیالحدثمة،یاإلجرائمهایمفاهمعةیاألساسالدراسةمیمفاه بعدهالنحددالدراسة،أهداف

.السابقةبالدراساتالفصل لنختتمللدراسةةیالمنهجالمقاربة

 التربوي، اإلصالح ظل في المراهق التلميذ :بـوالمعنونالثانيالفصلأما:الثانيالفصل

ایوافشرحانعطيأنحاولناالمراهقة تناول األول الشق شقين، إلى الفصل هذا بتقسيم قمنا وقد

بعدهالنستعرضللمراهقة، فاتیالتعرمنجملةبسردأوالبدأناوقدالمرحلة، هذهةیأهمعن

 للمراهقة المفسرة النظريات أبرزو للمراهق ساسيةاأل الحاجات وأهمية  المراهقة وخصائص مراحل

المراهقة مشكالتأبرزأوضحناكما

 لمحة إعطاء خالله من حاولنا الجزائر في التربوي اإلصالح تناول فقد الثاني الشق أما

همية،األ المفهوم،  حيث من التربوي اإلصالح بعدها لنتناول الجزائري التربوي النظام عن تاريخية

1
 ،ص1985 الكويت، العربية، الطفولة لتقدم الكويتية حديد،الجمعية بشرى والمعلمين،ترجمة لآلباء علمي مرجع - عقليا المتفوق الطفل توجيه وآخرون، ويب.ت جيمس

16.



مقدمة

ب 

 لنتطرف التربوي، واإلصالح األسرة حول شرحا قدمنا كما ،التربوي اإلصالح متطلباتو األهداف

 إلى تطرقنا األخير وفي الجزائر، في التربوي اإلصالح واجهت التي التحدياتو صعوباتال ألهم

.الجزائر في تطبيقها وكيفية بالكفاءات المقاربة بيداغوجية

الفصل هذا تناول وقد األسرية التربوية  جيةباإلستراتي المعنونو :الثالثالفصلأما

 عواملو لألسرة، التربوية الوظيفة هميةأل بعدها لنتطرق وظائفها،و األسرة مفهوم حول وافي تحليل

 تتبعها التي التربوية اإلستراتيجية حول مفصل بشرح قمنا بعدها التربوية، الوظيفة هذه في التحول

 مجموعةعبروتتحققالعواملمن جملةتحكمهاممارسة باعتبارهاالمتفوقين  أبنائها مع  األسرة

 تقصير سبابأل تطرقنا الفصل آخر وفي والمعوقات،المشاكلمن جملةتتخللها كما األساليبمن

.التربوي بدورها القيام في األسرة

 فقد والمدرسي األسري الوسط ومتغيرات الدراسي بالتفوقالمعنونو :الرابعالفصلأما

 لنتطرق منه، القريبة المصطلحات أهم واستعرضنا الدراسي التفوق  مفهوم الفصل هذا في تناولنا

 الدراسي التفوق عوامل ثم تصنيفهم، في المعتمدة والطرق خصائصهم دراسيا، للمتفوقين بعدها

 منها السيكولوجية الدراسي التفوق نظريات إلى تطرقنا هابعد بالبيئة،والخاصةبالفردالخاصة

 المتفوقين الطلبة وتشخيص اكتشاف ساليبأل لنتطرق الدراسي، للتفوق تفسيرها في والسوسيولوجية

 المهارات وكذلك التحصيلية، اإلبداعية،العقلية،( اتالقدر من كل فيها تتداخل معقدة عملية ألنها

 في لنتطرق رعايتهم، وأساليب واحتياجاتهم دراسيا المتفوقين مشكالت بعدها لنستعرض). والمواهب

لتفعيل األسرياإلرشادساليبو دراسيا المتفوقين للطالب  التربوي واإلرشاد التوجيه إلى األخير

  والمدرسة األسرة بينالعالقة

عرضفيه تمفقد ،للدراسة ةیالمنهجباإلجراءاتالمعنونو :الخامسالفصل أما

:التاليةالعناصروتناولنا االستطالعية،الدراسةتضمنتالتيالميدانيةللدراسةالمنهجيةراءاتاإلج

 اناتیالبلیتحلبیوأسال اناتیالبجمع فيالمستخدمةاألدواتالدراسةعينةالدراسة،إجراءات

 وخصائصهاالدراسةأدواتالدراسة،وعينةمجتمعالدراسة،حدودالدراسة،منهج:على

  المستخدمةاإلحصائيةواألساليبالتطبيقإجراءاتثمالسيكومترية،

 ومناقشتهاتفسيرهاثموتحليلها،الدراسةنتائجعرضتمالفصلهذافي :السادسالفصل

.للدراسةالعامةالنتائجرایوأخ
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التأصیل النظري لموضوع الدراسة-ثامنا



للدراسة المنهجي اإلطار        :                              ولاأل الفصل

4

: اإلشكالية: أوال

  نهضته أساس وهو للمجتمع المحركة القوة هو التعليم أن بشريةال المجتمعات أدركت لقد

 على ملتتش العملية هذه البشرية، التنمية تحقيق في دور من هل لما واجتماعياً، اقتصادياً وتقدمه

 في الحاكم العنصر البشري العنصرب ونعني. المادي والعنصر البشري العنصر أساسيين، جانبين

 الفنية والخبرات المهارات على بعيد حد إلى فيتوق اقتصادياً مورداً يعتبر ما ألن التنمية

. وجود إلى إمكانية ومن فعل إلى قوة من المختلفة الموارد تحويل عن المسؤول وهو واإلدارية،

 للقوة جيد وتعليم مهارات مستوى توافر دون جيداً الطبيعية الموارد من االستفادة يمكن ال بل

 تطوير خالل من وذلك االقتصادي للنمو المحركة قوةال يعتبر المتعلم البشري فالعنصر. العاملة

  . متسارعة وتنمية متصاعد نمو نحو االقتصاد قودي بدوره الذي التعليم

 التحصيل وجودة العلمي المردود تحسين إلى الوصول هو عامة بصفة األولياء يهم ما ولعل

 في تقدمال من المتفوقين األبناء هؤالء يمكن ما ألبنائهم، الدراسي التفوق يعكس الذي الدراسي

 إلبراز الكبير باستعداده غيره عن دراسيا المتفوق ويتميز. المجتمع يقرها التي المجاالت مختلف

 بمؤسسات ترتبط أخرى بيئية عوامل عن فصله يمكننا ال الذاتي التميز ،هذا وتنميتها قدراته

 منه يتلقى الذي االجتماعي ناءالب هذا األسرة هي المؤسسات هذه أول ،ولعل االجتماعية التنشئة

 التفوق على أكثر لتحفيزه ومعنوية مادية وسائل من له توفره ما خالل من األولى التنشئة الطفل

 شخصيته تطبع متعددة سلوكيات ويتعلم يكبر ففيها الطفل، تربية في األول المحضن  فهي.الدراسي

 ومخطط ومنظم هادف بشكل والتعليم تربيةال من المزيد ليكتسب المدرسة إلى ينتقل ثم فيها، وتؤثر

  .له

 لم إن الزمن من طويلة فترة تالزمه مستمرة عملية هو بل هنا، يتوقف ال األسرة تأثير لكن

 األسرة بينالعالقةأهميةالتربويالتطويرمجال في األبحاثتوضح كما حياته، طيلة تكن

العالقة هذه إلىونظراً المدرسية،تالمخرجا كفاءةمستوىتحسينفيحيويتها ومدى والمدرسة

 تربية إلى يهدف فكالهما ،العموم في يلتقيان والمدرسة األسرة هدفي فإن  بينهماالوثيقةالعضوية

 كان ،فإذا المتعلم في تؤثر التي البيئات أهم يعتبران والمدرسة فاألسرة ، صالحة تربية النشء

 طريق عن لألفراد االجتماعية التنشئة في لىيتج واألسرة المدرسة من لكل االجتماعي الدور

 يجب ال بالمدرسة األسرة عالقةف. األساسي المنظور هذا من تنطلق نأ يجب عالقتهما فان التربية

 أي األولية بالمادة المدرسة تزود التي هي األسرة أن في أساسا تتجلى سطحية عالقة تبقى أن

 على تنبني شاملة عالقة تكون أن يجب بل المدرسة، اتقع على كلها اإلنتاج فعملية وبالتالي التلميذ

  .الخسارة أو الربح اإلنتاج، عملية في شريكان أنهما

المزيد الدولجميعمنيتطلبمذهال،وتكنولوجياعلمياتطوراحاليابأسرهالعالمويشهد

منهااديةالم الطاقاتمناالستفادةخالل منالمستمرالتقدممواكبةألجلوالعملالجهدمن
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ثروةيعتبرونومتفوقينومبتكرينمواهبمنالخاصةالقدراتأصحابالمجتمعوأبناءوالبشرية

 بالكشفقدراتهملتنميةوالسيررعايتهمخاللمنإال ذلك يتأتىولن ،استغاللهايجببشرية

.البداية منذعنهاالتغافلوعدمالحساسةالفئةهذهإهمالعدمهذاويعنيمبكرةمرحلةفيعنهم

المرحلةهذهºالمراهقةسنفيبالتحديدو الشبابسنفيالبشريةالثروةهذهتتمثلماوأكثر

أيضاوهيواإلنتاج،بالعملالمرتبطة واالجتماعيةوالخلقيةالعقليةاالتجاهاتفيهاتتبلورالتي

فيهايصلووالتحصيل،ءوالذكا العطاءمرحلةأنهاعلىالنفسعلماءمنالكثيريعتبرهامرحلة

وجسميةتغيراتمنفيهايحدث مارغموالعقلي،الذهنيالنموفيالكافيالنضجإلىالمراهق

 محاولة أهمها مشاكل عدة مواجهة مع. كيانهفتصيبالمراهقعلىتطرأاجتماعية-نفسية

 الطباع وحدة عصبيةال الكبار، سلطة تقبل عدم الهوية، أزمة التمرد، االغتراب، االستقاللية،

  .وغيرها....

تلعباألسرةأنإالومختلفةكثيرةألسبابيعود وعدمهالدراسي التفوقأنمنوبالرغم

 العبء كاهلها على يقع ألنه.دراسياالمتفوقينفئةإلىينتميابنهاكونفيجداوحساساهاما دورا

فيلالستمرار متطلباتهمأهمتوفيرورعايتهمخاللمنالمهمةالفئةبهذهاالهتمام في الكبير

 هاماً أمراً يعتبر نفسية مشكالت من دراسياً المتفوق الطالب يعانيه ما على والتعرف التفوق،

 تواجههم، التي والعوائق العقبات من التخلص بهدف والمختصين، المهتمين بين مشتركة ومسؤولية

  .المجتمع ينفعفيما قدراتهمتغاللواسإمكانياتهموإظهارمواهبهمإبرازعلىمساعدتهمو

 واجبا تعتبر كما حذوهم، األفراد يحذو كي المجتمع ألفراد حافزاً تعد المتفوقين رعاية نإ

 واالجتماعي القومي األمن لتحقيق أداة سيكون الفئة بهذه االهتمام ألن ووطنيا اجتماعيا

 بل جاهزة معلومات تلقين دمجر ليس المدرسة من الهدف يكون أن يجب بالتالي. واالقتصادي

 وحب المضامين عن فضالً المشكالت، لحل بأساليب المتفوقين الطلبة تزويد على العمل

 ما ومع به المحيط الواقع مع التعامل من تمكنه التي المهارات يكتسب حتى واالنجاز االستطالع

 حفظها وليس المعرفة إنتاج على قادراً يكون وحتى القريب، المستقبل في واقعاً يصبح أن يحتمل

  . المتفوقين طريق وهذا فقط واستهالكها

 أنها غير عامة بصفة الحديثة والمجتمعات األسرة في تحدث التي التغييرات من وبالرغم

 بعض ويكتسب اللغة الطفل يتعلم ففيها المجتمع في البعيد األثر ذات المؤسسات إحدى مازالت

 لمعرفة أجريت دراسات عدة أوضحت وقد. خاطئ أو صحيح هو ما عن رأيه ويكون االجتهادات

 لحياته انعكاس إال هو ما الفرد سلوك مظاهر من كثيرا أن حيث الطفل سلوك نمو على المنزل أثر

  .الوالدين عن الكالم وعالمات الطفل وملبس مظهر على تنعكس مثال المنزل كنظافة المنزلية

بعدة االستقالل بعد خاصة مر قد ألخرىا المجتمعات باقي مثل مثله الجزائري والمجتمع

أثرهلهكانشكدونومن االجتماعية،وأهدافهوالسياسيةاإليديولوجيةنواحيهفيتختلفمراحل
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السياسيةاألنظمةتغير معتغيرتالتيالجزائريةاألسرةوطبيعةووظيفةشكلعلى

األسرةتطورتعكسفإنهاالمجتمع لتطورانعكاسهيالمدرسيةالبرامجأنوبماواإليديولوجية،

  .فيهاالسائدةاالجتماعيةالعالقات وطبيعةووظائفهااألسرةتركيبحيثمنالجزائرية

 خاصةالراهن،وقتنافيأساسيامطلباالمجتمعفيالجوانبجميعفياإلصالح أصبح كما

 والرفعأبنائهبتربيةإالتمعلمجايتقدمالحيثالجوانب؛تلكأهميعتبر الذي التربوياإلصالح

 التحديات من جملة األخيرة السنوات في العالم شهد وقد. الميادين جميعفي متهمستويا من

 التربوي النظام إصالح بضرورة عديدة لدعوات منطلقاً المختلفة بأبعادها شكلت  المعلوماتية

 الحفاظ ضرورة مع تقنيةبال موجه لعالم المواطنين إلعداد ومخرجاته وعملياته مدخالته بجميع

 هذه استقطبت وقد. المجتمع كل تميز التي واالجتماعية الدينية والقيم الوطني الثقافي التراث على

 المدرسة أو المعلم بواسطة موجه نموذج من للتحول ضخما ومالياً سياسيا دعماً اإلصالحات

 مصادر على ومعتمد متعلمال بواسطة موجه نموذج إلى للمعرفة وحيد كمصدر الكتاب على ومعتمد

  . متعددة

 لإلصالح العديدة محاوالتها في الجزائرية الوطنية التربية وزارة به قامت مما الرغم وعلى

 التي الجزائرية األسرة على خاصة المستويات، جميع على هزيلة كانت النتائج أن إال التربوي

 طول وكذلك واللغات، العلمية، المواد في خاصة وصعوبتها، البرامج كثافة بين تتخبط أصبحت

 لم هي كما والبرامجاإلصالح بداية من عشرية من أكثر مرور بعدف. لألبناء بالنسبة الدراسة مدة

 إنتاج إعادة على تعمل البرامج تلك نجد بالتالي تماما اختزلت أنها أي اإلصالح شروط فيها تراع

 تمثل ال الثقافة  بأن" دوركايم" على ردا "بورديوبيير"له تطرق ما وهذا االجتماعية األوضاع نفس

 الطبقة هذه تستعملها التي األدوات من أداة والمدرسة المسيطرة، الطبقة ثقافة بل المجتمع ثقافة

  .ثقافتها لتمرير

 أنها إال للمتعلمين، والمعلومات المعارف نقل المدرسة وظائف أهم من أن معلوم هو وكما

 والنفوذ القوة على للحصول ومؤازرتها االجتماعية الصفوة دةمسان على تعمل األمر حقيقة في

 سبيل على فنجد الشعوب تطور حساب على المصلحية تكريس أي..المدرسي النجاح بواسطة

 سابقا ذكرنا كما والتقنيات الوسائل وتجديد المواد بعض تعميق على تعمل التربوية منظومتنا المثال

 بعين تأخذ واسعة مقاربة دون من نفع ذات تكون ال قد ةالخالص التربوية المعالجة أن غير"

 أن بلداننا فعلى ولذلك التربوية، العملية سير على تؤثر التي والمتغيرات العوامل كافة االعتبار

 فحسب، والتقنية الفنية التغييرات بعض على المراهنة وعدم الشامل، التصور هذا مثل من تنطلق

)1(" فقط المدرسة أسوار ضمن يقع ما أو

http://knol.google.com/k/ الجزائر-في- التربوي-اإلصالح-لتفعيل-األساسية-الرهانات، الدين نور زمام  (1 )
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 الدراسية المناهج وتحسين التدريس طرق لتعديل المبذولة المجهودات من الرغم وعلى

 ليس أبنائهم متابعة األسر معظم على الصعوبة من أصبح أنه إال التعليمية اإلمكانيات وتوفير

 باألحرى أو شرحها وصعوبة المناهج لكثرة بل لهم، والثقافي التعليمي المستوى نقص بسبب

 بأعمالهم األولياء انشغال إلى باإلضافة التلميذ، يفهم حتى والتكرار للشرح طويل وقت إلى تحتاج

 إلى كلهم نقل لم إن منهم بالكثير دفع أبنائهم مع يقضونه الذي الوقت قلة مع المنزل خارج

  .التربوي اإلصالح مخلفات أبرز من تعتبر والتي الخصوصية الدروس

 عن األسرة  وظيفة من زادت التي التغيرات هذه كل خضم في إليه نسعى الذي والمبتغى

 مباشر كشريك األسرة لدخو أن باعتبار الجودة لبناء بالمدرسة األسرة ربط محاولة هو قبل ذي

 التعليمية والمؤسسة األسرة مؤسسة بين ما تصالح خلق إلى يهدف اإلصالح، عملية في وفاعل

 تقوما حتى آلياته، تضارب أو التواصل انعدام عادة سببها التي الحواجز وتذويب الهوة لتجسير

 األساسية الدعامة تبرتع التي التربوية المناهج مستجدات مواكبة في همايبدور المؤسستين هاتين

  .لإلصالح

 التيالتلمجاالمعرفة الموضوعهذافيللكتابةملحةرغبة الطالبةلدىتكونت لهذا

 التفوق ،ألن دراسيا وتفوقهمأبنائهم  بمستوىالنهوضإلى أدى إسهاما األسرةفيهاساهمت

 اإلسهامات اصةخ أهمها األسرة تعتبر العوامل، من متداخلة مجموعة على يتوقف الدراسي

 إصالحإلىبحاجةهيالتيالجوانبتظهر حتىفيهاأخفقتالتيالتلمجاا معرفةكذلك التربوية،

 التعليميةالعمليةوأهمهاالتربوياإلصالحمجاالتجميعفيوذلكبالدراسة،األيديإليهالتمتد

  . التعليمية ةللعملي محورا باعتباره التلميذ على مركزين الثالث المحورية بعناصرها

 أبنائها تفوق في تربويا األسرةإسهاممدىما":هو نفسه يطرح الذي السؤال بالتالي

"دراسيا؟

:الدراسة موضوع اختيار أسباب: ثانيا

:التالية النقاط جملة من نابعة الدراسة اختيار أسباب إن

 دراسيا أبنائها لتفوق رةاألس تقدمها التي المساهمات أهم على واضح وبشكل اإلطالع في الرغبة.1

.التربوي اإلصالح ظل في خاصة

 المساهمات عن الكشف في والمربين األسر مساعدة في الباحثة من لرغبة كان بالموضوع االهتمام.2

.الدراسي التفوق على األبناء لمساعدة منها التربوية خاصة تقدمها أن لألسرة يمكن التي

 للتلميذ تقدمها أن لألسرة يمكن التي التربوية المساهمة وعبن التربوي اإلصالحربط محاولة .3

.دراسيا المتفوق
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،فهيالطفلتحتضنالتياألولىالبيئةباعتبارهااألسرةمنتبدأوالتعليمالتربية أن اعتبار على.4

العمليةفيالمدرسةتساهمثم حاجاته، جميع إشباعفيورعايته فيالمسؤوليةتتحملالتي

التلميذورعايةتربيةفيالمدرسةواألسرةبينتعاونهناك يكون أن يجببالتالي ،ويةالترب

.المتفوق

 هذه مثل إلى الحاجة أمس في الكثير ألن البحث موضوع من ةاالستفاد و الجامعية المكتبة إلثراء .5

  .الدراسي للتفوق أكثر أبنائهم لدفع البحوث

  : الدراسة موضوع أهمية :ثالثا 

  :في الدراسة هذه أهمية وتكمن يثيرها، التي المشكلة وقيمة أهميته من تنبع البحث أصالة إن

 من خاصة أسرته مع وعالقته اإلكمالي التعليم في التلميذ بها يمر التي المراهقة مرحلة أهمية.1

 حياة في تلعبه الذي األسرة دور حساسية في أيضا البحث أهمية تظهر كما التربوي، الجانب

.شخصيته على ذلك تأثير ومدى معه تعاملها وطريقة المتمدرس لمراهقا

النفسي الجوتوفيروضرورةلألبناءالدراسيالتفوقموضوعأهميةمنالدراسةهذهأهميةتأتي.2

والمدرسةاألسرةإطارفيخاصةمبكرااكتشافهمعلىيساعدالذيواألسرياالجتماعيو

.رعايتهمفياالجتماعيتينمؤسستينالهاتينتلعبهالذيوالدور

 فيالتربوي األسرة دورالسيماالسابقة،والدراسات البحوث تقصي بعد خاصة وجديتهاحداثتها.3

.التربوي اإلصالحضوء

للنظامالعظمىاألهميةأحدعلىيخفىالإذذاته،حدفي والتعليمالتربيةأهميةمنأهميته.4

.األحسنإلىالحسنمناألممالبحالنهوضأجلمنالتربوي

األسري الجوتوفيروضرورةلألبناءالدراسيالتفوقموضوعأهميةمنالدراسةهذهأهميةتأتي.5

الذيوالدور ،والمدرسةاألسرةإطارفيخاصةمبكرااكتشافهمعلىيساعدالذي التربوي خاصة

.رعايتهمفياالجتماعيتينالمؤسستينهاتينتلعبه

 تقدمعلىمستقبالالعملفي) المراهقة(األفرادمنالنوعيةهذهأوالفئةهذهحساسيةوميةأه.6

.وازدهارهالمجتمع

 واقتراحلديهماألسريبالواقعالمرتبطةودراسياالمتفوقينانشغاالتومشاكلعلىالتعرف.7

.لها المناسبة الحلول
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:الدراسة أهداف رابعاـ

 يعرف وعندما الصحيح العلمي البحث طريق على الدراسة يجعل ام هو األهداف وضوح إن

 ومن وفرضياتها، تساؤالتها عن واإلجابة الظاهرة أبعاد ودراسة كشف الباحث على يسهل الهدف

  : إلى نهدف هذه دراستنا خالل

 كونوت ألبنائنا الدراسي التفوق من عالية مستويات إلى بلوغنا من تزيد حلول إلى الوصول محاولة.1

.والمربين األولياء التالميذ، من كل يعانيه لما الدواء بمثابة

ناحيةمنأوالمنهجيةالناحيةمنسواءالجامعيةالدراسةمشوارخاللتلقيناهماكلتوظيف.2

جميعمنالبنيويةوالسالمةالدقةيحملللدراساتاسمإضافةوبالتالي ،العلميةالمادةجمعطرق

.والتطبيقيةالنظريةالنواحي

مختلففيمتنوعة وإصالحاتتغيراتعيشييالذ )التربوية الناحية( األسري الواقععنالكشف.3

مدىمعرفةكذلك.أكثروالتعرفالميدانإلىوالنزولالخباياعنالكشفسنحاولكماالمراحل،

.أخيراالمطبقةاإلصالحاتمع األسرتجاوب

المتفوقينوخصائصبسمات التعريفخاللمنالمتفوقينأبنائهمتباحتياجااألمورأولياءتوعية.4

.بهمالخاصةالمشكالت وكذلكاكتشافهم وطرق

أهداف تحقيقفيتسهمالتيالجوانبمنهاماجانبااألسرةداخلالمتفوقبالطفلالعنايةتعتبر.5

.التقدم سيرورة دفع علىقادرالعلماءمنجيلخلق خالل منالمجتمع

.لألبناءالدراسيوالتفوقاألسري التربوي اإلسهامبيناالرتباطيةالعالقةقوةمدىعلىالتعرف.6

وتكليفالجهودبذلمنبدالهؤالء قدراتاكتشافإلمكانياتالدولةتوفيرضرورةإلىإضافة.7

هذهمنستفادةلال برعايتهمتمينالمهوتوعيةالمناسبةالمناهجووضعالبرامجإلعدادالمتخصصين

.إهدارهاوعدمالبشريةالطاقة

والدولةاألسرةطرفمنالفئةبهذهأكثراالهتمامعلىتساعدوحقائقبتوصياتالخروج.8

.ككلوالمجتمع

  :الدراسة فروض خامساـ

 من للتحقق باختبارها حثالبا يقوم صحتها تثبت لم تعميمات أو تعميما فرضية كلمة تعني

 أو) عامل( متغير وبين متغير/ ظاهرة بين تربط مبدئية فكرة هي فرضيةال أو صحتها، مدى

 و.محددة منهجية خطوات خالل من صدقها من يتحقق أن الباحث يحاول أخرى) عوامل( متغيرات

صورةتوضح صياغتها ألناالجتماعي، البحوث في المنهجيةالخطوات أهم من الدراسة فروض

أنهأوعينةأومشكلةبشأنمقترحتفسيرأوحل"تعني الدراسة وفروض عامة بصورةالبحث
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عنبعدتتأكدلمأحداثتفسيرتحاولمنسقكنظامصيغتعناصرمن يتكون تقريرأوتعميم

)1(" الحقائقطريق

  :األساسية رضيةالف*

 األبناء تفوق في ايجابيا دورا لها كان  كلما فعالة لألسرة التربوية اتالممارس كانت كلما

  .دراسيا

  :الفرعية الفروض*

:التالية الفرعية الفروض تحقيق طريق عن األساسية الفرضية تحقيق يتم

.لألبناء الدراسيوالتفوقاألسريالمناخبينارتباطيةعالقةهناك - 1

oدراسيا األبناء وتفوقاألسرية والعالقات األسري االستقرار مستوىبين ارتباطهناك.

oدراسيا األبناء وتفوق األسري الضبط مستوىبينارتباطهناك

oلألبناء الدراسي والتفوقاألسرة أفرادحاجاتإشباعمستوىبينارتباطهناك.  

  .دراسيا ناءاألب تفوق في األسرية المتابعة أسلوب يؤثر -2

oالدراسي التفوق إلى تدفعهم األبناء مع التعامل في السوية األساليب اختيار إن.

oدراسيا األبناء تفوق من يزيد األسرة طرف من التربوية المتابعة مهارة امتالك إن.

oالدراسي التفوق على األبناء تساعد لألسرة التربوية الخبرة زيادة إن.

  .دراسيا األبناء تفوق في إيجابيا يؤثر والمدرسة األسرة بين العالقة تفعيل إن-3

oالدراسي التفوق نحو باألبناء يدفع بالمدرسة التعليمية والهيئة األسرة بين الزيارات كثرة إن.

oالدراسي التفوق نحو يدفعهم لألبناء المدرسي للنشاط األسرة مشاركة إن.

oعلى يعمل والمدرسة األسرة بين التواصل تحقيق مجال في التالميذ أولياء جمعية دور تفعيل إن 

.الدراسي التفوق زيادة

  :الدراسة مفاهيم تحديد سادساـ

 مرتبطا وتجعله بوضوح البحث مسارات ترسم التي القضايا أهم من المفاهيم تحديد إن

 لذلك ،اتحقيقه المراد األهداف تحديد من بحثه في التحكم من الباحث يمكّن ما هذا محدد، بتصور

 وقد .االجتماعيـة الدراسات في البحثيـة اإلستراتيجيـة في كضرورة يعتبر المفاهيـم تحديد

 كأنه فعرِّف المصطلح، هذا بها يدرك التي والنظريات الزوايا بتعدد" المفهوم" تعاريف تعددت

(1) الرشيدي، بشير صالح: مناهج البحث التربوي-  رؤية تطبيقية مبسطة، دار الكتاب الحديث،القاهرة ،2000 ،ص 27.
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 معا تشترك أشخاص أو حوادث أو أشياء مجموعة تكون أن يمكن التي المثيرات من صنف

  .عامة بخصائص

 كما) Concept-general( العام المفهوم" تعريف فنجد "والتربية النفس علم معجم" في أما

" أسد" كلمة اإلنسان سمع فإذا ما، أمر في كلها تشترك العناصر من عددا تمثل التي الفكرة: يلي

abstract( المجرد المفهوم العام المفهوم ويتضمن. حيوانا أنه هو عاما مفهوما فهم concept( وهو 

1.واألمانة واإلنسانية األسدية مثل ما فئة عناصر بين لشيوعها تفهم مشتركة صفات أو صفة

 الحظتها،م نريد التي الظواهر من متنوعة لمجموعة ذهنية تصورات إال هو ما والمفهوم

 قابلة عديدة لظواهر مجرد مختصر عن عبارة ألنها مفهوم هي المثال سبيل على العائلية فالسلطة

 وتقول)2(المنزلية المهام على التعود أو والمقررين القرارات، اخذ تمس أن يمكن والتي المالحظة،

MADELEINE.Gبعينها، الظاهرة هو وليس مجردة، فكرة هو المفهوم :االجتماعية العلوم في 

 بها ينظر التي للطريقة تبعا المعنى في يتغير أن يمكن فيه، توجد الذي سياقها مدلول يحمل وهو

 الضروري فمن ولذلك الباحث، يضايق ةالمتداول اللغة غالبا يطبع الذي المصطلحات غموض. إليه

 النظرية رائد هويعرف)3("ملّح أمر ألنه للتواصل مساعد دور لعب على قادر ألنه المفهوم تعريف

 يستخدمها التي المصطلحات مجموعة أنها على فاهيمالم: )Bruner(برونر التعلم في اإلكتشافية

 الظواهر أو الحوادث من مجموعة إلى منها كل يشير كعناوين بحثه في الباحث أو عمله في العالم

 مجموعة إلى تشير المتصلة االستدالالت من سلسلة أنه أو .بحثه مجال ضمن الواقعة العالقات أو

 عن إضافية استدالالت تتبعها معينة فئة تحديد إلى يؤدي حدث أو لشيء المالحظة الخصائص من

  . ملحوظة غير خصائص

  :هي المعايير من جملة فيه تتوفر أن من البد فالمفهوم التعريفات اختلفت ومهما

تعريفه ويمكن لفظية داللة له رمزا، أو مصطلحا يكون أن.

األشياء من لمجموعة المشتركة للخصائص تجريدا يكون أن.

مات أو المواقف إلى يشير ألنه بالشمول تّسمي أن4األشياء من مجموعة تتضمنها التي الس.

 تحديدها، ليةعم توجب وبالتالي معانيها تتعدد المفاهيم من كثيرا أن ندرك أن األهمية فمن

 أن يفترض كما ال هو، كما بدقة ووصفه المفهوم مضامين بتحديد مطالب االجتماعي فالباحث

 31.ص 1984 األميرية، المطابع لشؤون العامة الهيئة 1.ج ،والتربية النفس علم معجم-1

.158ص الجزائر، القصبةن دار ،وآخرون صحراوي بوزيد ترجمة ،اإلنسانية العلوم في البحث منهجية أنجرس، موريس  (2)

(3) Jean. Beaufays, Note sur la méthodologie, université de LIEGE, France, 2002-2003. p 11.

. 41. ص م2001 القاهرة المصرية، االنجلو مكتبة¡للطفل الرياضية المفاهيم وتعلّم تعليم ابراهيم، عزيز مجدي - 4
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 مجموعة  هناكو )1(.االجتماعي البحث توجيه في ومعرفية منهجية ضرورة ألنها عليه، يكون

 ، الثقافة الشخصية، مثل أساسية كمفاهيم االجتماع علم يعتبرها تيال المصطلحات من كثيرة

 عالم طرف من استخدامها حيث من -معانيها في – سوسيولوجية كمفهومات تختلف وهي األسرة،

 مهمفاهي يحدد أن العمل بهذا قيامه عند للباحث البد بالتالي )2(.الشارع رجل واستخدام االجتماع

  : كالتالي هي دراستنا عليها ارتكزت التي والمفاهيم ،وواضحة دقيقة تعريفات ويعطيها

:األسرة - 1

 الدرع:"األسرة القيد،أما يعني لغة واألسر األسر من مشتقة3"العرب لسان"في :لغة  

 وعشيرته األدنون الرهط الرجل من واألسرة.كذلك الحصينة الدرع: "العروس تاج" وفي".الحصينة

 لهذا ".الفرد بيت أهل على تدل وهي الشد هو الذي األسر من مستمدة وهي )4(.بهم يتقوى ألنه

 وكونه إليهم المنظم باألفراد يتقوى كونه باعتبار باألسرة الرجل رهط تسمية اللغة كتب عللت

)5(". معنويا أو كان ماديا اتيذ أثر من يمتلكه ما بإضافة قوة يمنحهم

  :اصطالحا

الزواجذلك علىويترتبشخصينزواجعلىتقومبيولوجيةإنتاجيةوحدةعنعبارة هي

 هيو .األولىلالستجابات فيهاتحدثإنتاجيةوحدةإلىاألسرةتتحولوهنااألطفالمنإنتاجعادة

 هذه وامرأة، رجل من وقانوني شرعي عقد بموجب تكونت والتي األولية الوحدة أو الجماعة

  .واقتصادية تربوية، بيولوجية، ووظائف أدوار بعدة تقوم وهي بأبناء تتوج العالقة

 في قرابية وحدة أصغر وهي الزوجية باألسرة تسميتها على االجتماع علماء اصطلح وقد

 وتقوم واحد مسكن في معا يسكنون المتزوجين غير وأوالدهما والزوجة الزوج من تتألف المجتمع

 في وجودها ثبت إذ عالمية إنسانية ظاهرة وهي وقانونية، اقتصادية متبادلة التزامات أفرادها بين

 يعرف كما )6(المعاصر المجتمع في لألسرة زالممي النمط وتعتبر البشرية، تطور مراحل كل

.E.Wبيرجس" Burgess"شخصين من يتألف االجتماعي، للنظام فرعي نظام: بأنها الحديثةاألسرة 

.)7( واإلشراف بالتربية يتعهدانه أكثر أو وطفل مختلفين، جنسين نم بالغين

.94ص ،1999 قسنطينة، منتوري، معةجا منشورات ،االجتماعية العلوم في المنهجيـة أسس االجتماعي، البحث في المفاهيم أهميـة غربي، علي (1)

.20ص ،2005األزرايطة، الجامعية، المعرفة دار ،االجتماع علم نظرية في  األساسية االتجاهات جلبي، الرزاق عبد علي  (2)

(3) ابن منظور،لسان العرب  ،ج3، دار صبح و أديسوفت ،بيروت، 2006

4) محمد مرتضى الزبيدي،تاج العروس،ج 3 ،المطبعة الخيرية،القاهرة،1306هـ -1987م. ص 13. )

(5)  السعيد عواشرية، األسرة الجزائرية ...إلى أين؟،مجلة العلوم اإلنسانية،عدد19،جامعة مشوى،قسنطينة،جوان2003،ص113.

) القصير عبد القادر: األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية، دار النهضة العربية للطباعة و النشر،بيروت،لبنان،1999،ص53 6)

(7) محمد بشير ،إقبال وآخرون: ديناميكية العالقات األسرية ،المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية، مصر،د.ت،ص16
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بموجبتقومالبشريةالمجتمعاتكلفيوجودلهاجتماعينظامعنعبارةهي:إجرائيا

ينتجالمجتمع،يقرهاجنسيةعالقاتأساسعلىأكثرأووامرأةرجلبينوقانونيشرعيعقد

تقومفهينفسهعنمسؤواليصبححتىالفردبنموالمتكفلةوهيالغالب،فيأطفالعنها

توفيرخاللمنالدراسيالتفوقتحقيقىعلتشجيعهمبينهامنوالوظائفاألدوارمنبمجموعة

  .لكلذالمناسبةاألجواء

  :الدراسي التحصيل- 2

 عن تميزه والتي) الذكاء( العقلية قدراته تجسيد خالل من التلميذ عليها يتحصل التي النتائجهو

 من التالميذ يكتسبه ما كل" وهو الفشل أو للنجاح تؤهله نتائج تحقيق من التلميذ هذا يمكن ما أقرانه

 نتيجة المشكالت، حل على قدرات و تفكير وأساليب وقيم وميول واتجاهات ومهارات معارف

 المعلمون يعدها التي باالختبارات قياسه ويمكن المدرسية، الكتب في عليهم مقرر هو ما لدراسة
 من مجموعة في أو ما مهارة في التفوق إحراز أو ما عمل إنجاز بأنه" نجار" يعرفه كما. )1(

.)2(»المعلومات

 الكمية احيةالن من ما لعمل الصف داخل أداء أو إنجاز  بأنه" Webester""ويبستر" وعرفه 

 يتعلق منها األول الجانب أربعة، جوانب على التعليمي النظام قدرة يعني كما )3(النوعية أو

 الكمية بالكفاءة يتعلق الثالث والجانب جيةالخار بالكفاءة يتعلق الثاني والجانب الداخلية بالكفاءة

)4(النوعية بالكفاءة يتعلق الرابع والجانب

 الدراسية المواد استيعاب على الطالب قدرة عن عبارة هو الدراسي التحصيل:إجرائيا

 ومدى  حقائق من منها يستنبطه وما مهارية، و معرفية خبرات من المدرسي نامجالبر في المقررة

 التحصيلية االمتحانات طريق عن المدرسة تجريها قياس وسائل خالل من تطبيقها على قدرته

 من ويعد للدرجات، الكلي المجموع أي الدراسية المواد جميع في) والكتابية الشفوية( المختلفة

  .التربوية التعليمية العملية نجاحل الهامة المؤشرات

    :الدراسي التفوق- 3

الخاصالشيءهو:الفائقوالشيء عليهمتعالى:قومهىلعفالنتفوقتفوقايتفوق:لغة 

وفاق ترفع،بمعنى:وتفوقغيره،علىوالمفضلالبارزتعني:والفائقنوعه،منوالفريد

1)  شحاته،حسن  وآخرون: معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،1424هـ ،ص 302 . )

2) جبرائيل، نجار فريد: قاموس التربية وعلم النفس التربوي، الدائرة التربوية في الجامعة األمريكية، بيروت،1960  م،ص 42.  )

(3 )-Webester : New International Dictionary , 3rd Ed William. Benton Publisher, Vol 11, (1971) .p 7.

(4) مرسي¡محمد منير: تخطيط التعليم واقتصادياته، عالم الكتب، القاهرة،1998،ص133 .
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superiorityاإللهامكذلكوتعنيالمكانةعلوأي.العربيةفيهذا فضلهم،بمعنى: قومهالشخص

surpassingوالبروز ness واإلشراقالتعالي: التفوقكلمةفتعنياإلنجليزيةفيأما. 1

 منمجالفيالعاديينمستوىمنأعلىمستوىإلىائهأدفيوصلمنهو :اصطالحا

معرفيةعقليةتقدرايملك أنه أي.للفردالوظيفيالعقليالمستوىعنتعبرالتيالمجاالت

يعدقدالجيدفالتحصيل المرتفع،المدرسياإلنجازوالعاليالتحصيلإلىيشير وهو .مرتفعة

تحصيلهأوإنجازهفييرتفعالذيالطالببأنه اتحصيليالمتفوقيعرفو الذكاء،علىمؤشرا

تحصيلهنسبة زادتإذاأي أقرانه،منالمتوسطينأواألكثريةفوقملحوظبمقدارالدراسي

90عناألكاديمي تمييزيمكنوبذلك األكاديمي،التحصيلفيالطلبةمنفئةأعلىفهموبذلك%

ومن.الخاصالتحصيليالتفوقو العامالتحصيلفيالتفوق :التحصيليالتفوق مننوعين

الدراسيالتحصيللمحكاستخداماالعالمبلدانأكثر كانتاألمريكيةالمتحدةالوالياتأنالمالحظ

2.المدرسيةالسجالتاستخداموالمتميزينعنالكشففي

 الجيد األداء على القدرات في والمتمثلالمتمدرس التلميذ على الظاهر السلوك هو :إجرائيا

  .عالية نتائج تحقيق من يمكنه ما اآلخرين بزمالئه مقارنة الدراسي المجال في

:التربية- 4

 زادأييربوربا،وأصلهاينمووجعلهلولداغذىأيالرباعيالفعل"ربى"منمأخوذة:لغة

أمرهوتولىأصلحهيعنيوهومدوزنبنفسيربربمصدرهاكانإذاآخرمعنيولهاونما

.(3)وساسه

 تسلكها التي الفلسفية، المنطلقات ختالفبا اصطالحاً التربية تعريف يختلف:اصطالحا

 مفهوم حول اآلراء وباختالف ومعتقداتها، قيمها وإرساء أجيالها، تدريب في اإلنسانية الجماعات

درجةأقصىإلىاالجتماعيةالبشريةالشخصياتنميةت وهي.4ووسائلها وطرقها التربوية العملية

لذاتهامتطورةمنتجةخالقةمبدعةشخصيةتصبحبحيثواستعداداتهاإمكاناتهابهاتسمح

 وخلقه الفرد عقل تشكيل على تساعد عملية كل تتضمن فهي5)(حولهامنولبيئتهاولمجتمعها

 إلى رجعنا وإذا. وراثية أو تكوينية عمليات من التشكيلهذا في يتدخل قد ما باستثناء وجسمه

  .العصور عبر التربية مفكري

1 سعيد حسني العزة،تربية الموهوبين والمتفوقين،دار الثقافة  الدولية للنشر والتوزيع،عمان،األردنأ2000،ص32.

.عمان،األردن،والتوزيع،لنشرواللطباعةالفكر،دار2،طوالموهوبينالمتميزينتربيةإلىمدخل سرور،  هايل ناديا2 .م،ص2002 1516

شبل البدران وأحمد فاروق محفوظ¡أسس التربية،دار المعرفةالجامعية،اإلسكندرية،1993،ص15. 3

4.الزهوري، بهاء الدين، المنهج التربوي اإلسالمي للطفل، مطبعة اليمامة،حمص،سوربا 1423هـ/ 2002م،ص 16

5   محمد حسن العمايرة،أصول التربية،دار المسيرة،عمان،1999،ص11.
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تطورأجلمناإلنسانية الشخصية في إيجابية تغييراتإلحداثمنطقيةعملية هي:إجرائيا

.واالجتماعيةواالنفعاليةوالعقلية جسميةال النواحي جميع منالشخصية لهذهمتكامل

: التربوي اإلصالح - 5

  .أقامه: فساده بعد الشيء وأصلح اإلفساد نقيض اإلصالح:لغة 

اإلجرائيةالناحيةمن هيوالتيمحددةإلستراتيجيةوتطبيقيةتخطيطيةعملية هو :اصطالحا

أهدافتحقيقمنها يتوقعالتيةالمحددالعمللخطواتالمقررةوالمبادئالتصوراتمنمجموعة

كما ،)1(المجتمع فيالمتأزمة المشكالتعلىتقضيدائمةوبصورةجيدةبكيفيةاإلصالحيةالخطة

 التربيةتمجاالفيالحكمةإليه تدعوبماالخللوتالفيوالتطويرالتغيرنحو السعيعنيي

 محورهوالذيبالفردللنهوضوخدمتهالمجتمعمشكالتوحلواإلرشادوالدعوةوالتعليم

)2("بالمجتمعالنهوضوبالتاليالتربوية،العملية

 للمناهج النقدي الفحص خالل من ومنهجية شاملة بصورة التعليمية البيئة إصالح هو: إجرائيا

 عالية، بكفاءة أهداف تحقيق من يمكن بما التعليمي، النظام في القائمة الممارسات وكذلك تعليميةال

  .المعلومات ثورة احتياجات لمواجهة الناشئة وإعداد

:المراهقة- 6

 معناها الغالم وراهق3.راهقفهوالرجالحدبلغيعنيالحممقاربأيالغالمرهق:لغة

 الفرنسية اللغتين في للمراهقة المقابلة والكلمة 4.النسل إنجاب على القدر هو والحلم ،الحلم قارب

 النضج نحو التدرج تعني والتي Adolescente الالتيني الفعل من Adolescence هي االنجليزيةو

 المراهقة بين الخلط يجب ال لذا االنفعالي، الوجداني، االجتماعي، النفسي، ، العقلي الجسمي،

.5الجنسي النضج فيها يحدث المراهقة من مبكرة فترة يعتبر الذي والحلم، والبلوغ

شخصيةفيتغيراتفيهاتحدثبالبلوغ،تبدأاإلنسانعمرفيانتقاليةمرحلةهي:اصطالحا

علىالقائملتفكيرامنينتقلفهوواالجتماعية،واالنفعالية والعقليةالجسميةالناحيةمنالمراهق

النقدعلىقدرتهوتزدادوالفكرية،المعنويةاألمور فياألعمقالتفكيرإلىالملموسإدراك

 كتعريف للمراهقة تعريفه في االنفعالي الجانب على يركز من هناك."األموروتفهموالتحليل

1) علي براجل،اتجاهات اإلصالح التربوي ومشكالته في العالم العربي،سلسلة إصدارات مخبر التربية والتنمية اإلجتماعية،دار الغرب،وهران،2002،ص22. )

(2) إلهام بنت عبد الوهاب بن عبد الواحد مغربي فتيح،إسهام المرأة السعودية في اإلصالح التربوي،رسالة دكتوراه ،كليةالتربية،قسم التربية االسالمية والمقارنة

.35،ص1429/  هـ1428السعودية، العربية المملكة القرى، أم جامعة

.القاىرة .العربيالفكردار¡المراهقةوولةالطفللنمو،النفسية،األسسالسيدالبييفؤاد3 .231 ص1998

4 خليل ميخائيل معوض،سيكولوجية النمو،توزيع مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية،2003، ص203

.223،ص2003مصر،اإلسكندرية،الجامعية، المعرفةدارط،د¡والمرضالسواءبينالنفسيالنمواهللا،عبدأحمدمجدي 5
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Stanlyهول ستانلي الباحث Holl الفرد تصرفات فيها تتميز العمر من مرحلة: بأنها المراهقة 

 الجسمية التغيرات على يركز من وهناك .1"العنيفة والتوترات الحادة واالنفعاالت بالعواطف

 لتحوالتا من مجموعة عادة تعتبر المراهقة: Debesse دوبيس الباحث إليه ذهب مثلما والنفسية

.2والمراهقة الطفولة بين تحدث التي والنفسية الجسمية

 الرشدمرحلةحتىوتستمر الطفولةمرحلةبعدتأتيالعمرمنمرحلة المراهقة: إجرائيا

 ذلك قبل أو تقريبا عشر التاسعة حتى عشر الثالثة من الفرد حياة من الثاني العقد في تمتد والنضج

التغيرات من بجملة تتميز). سنة 21– 11بين أي( عامين أو بعام ذلك بعد أو عامين أو بعام

وداخلية خارجيةصراعاتأيضا فيهاتحدث وغيرها، االنفعالي الثبات وعدموالنفسيةالفسيولوجية

.واالستقاللالحريةفيكالرغبة

  :سريةاأل المتابعة ـ 7

 التي السلوكية األساليب من مجموعة هي"حسن علي محمود"حسب األسرية المتابعة:اصطالحا

 بمجموعة يقوما أن الوالدين على أن حيث والطفل الوالدين بين تنشأ التي النفسية العمليات تمثل

 النفسي النمو له يتحقق أن أجل من الطفل هذا تجاه والنفسية التربوية والمسؤوليات العمليات من

 الجانب وهما الطفل حياة في مهمين جانبين بين يربط أنه التعريف هذا على يالحظ ما)3( .السليم

أوالصحيحةالتربويةالطرق" نع تعتبر أنها كما. التنشئة عملية في التربوي والجانب النفسي

مواقفخاللمنتظهروالتيالتنشئة،عملية أثناءأبنائهممعالوالدانيمارسهاالتيالخاطئة

أوالسواءإلىيدفعهمبما شخصياتهم فيوالتأثيرسلوكهمتعديلإلىوتهدفبينهم،التفاعل

  "الشذوذ

القيمأبنائهميلقنواكياآلباءيتبعهاوسيلة: أنهاعلىتعرف األسرية المتابعة أساليب أما

ويسعدونأعمالهمفيوينجحونحياتهمفييتوافقونتجعلهمالتيالمتنوعةالسلوكوصيغوالمثل

االجتماعيةاالتجاهاتأحدوهيالوالديةبالرعايةتعرفكماباآلخريناالجتماعيةعالقاتهمفي

.4االجتماعييعوالتطبالتربيةأساليبكبيرحدإلىتحد،التي

 مساعدتهم خالل من المدرسة وخارج داخل لألبناء الدائمة المعاينة و التواصل هي: إجرائيا

 النشاطات مختلف في ومراقبتهم والتشجيع التوجيه على والمثابرة المدرسية الواجبات حل ىعل

.318ص.2001األردن،عمانالوطنية،المكتبة¡النموالنفسعلم،الزغبيمحمدأحمد.1

2 Debesse M, L'Adolescence, P.U.F, 1ere édition, Paris,1971.p08.

3) أحمد النيال، مايسة :التنشئة االجتماعية،دط،دار المعرفة الجامعية،األزاريطة،اإلسكندرية،2002 ، ص 45 . )

147،ص1990القاهرة،للكتاب،المصريةالهيئة،13النفس،ععلممجلة¡لديهمالذاتومفهوم،األبناءيدركهاكماالوالديةالرعايةبينالعالقة¡:الفتاحعبديوسفمحمد4.
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مجموع بأنه يعرف والذي للتلميذ األمثل التوجيه هو المتابعة هذه من الغرض طبعا المدرسية

التعلممنيمكنلكيإتباعها،أجلمنالتلميذ إليهاينبهالتيواألساليبوالنصائحاإلرشادات

.بالتفوقبنجاحهتسمحبنسبةاألهداففيهتتحقق بحيثالمدرسةفيالجيدوالتحصيلالسهل

:المدرسي النشاط ـ8

 وفقاً خارجها أو المدرسة داخل الطالب يمارسها التي واألنشطة البرامج مجمل هو:اصطالحا

 مباشراً ارتباطاً بطةمرت تكون والتي لهم المتاحة اإلمكانات وحسب وقدراتهم واستعداداتهم لميولهم

 معين نمط وهو التعليمية، العملية أهداف لتحقيق سعياً المدرسة إشراف تحت وتتم مباشر غير أو

 أهداف ويحقق جهة من للطالب المحلية بالبيئة الدراسية المقررات ربط على يساعد النشاط من

 وفق التربوية المؤسسة تصفها وبرامج خطط ضمن الطالب وبممارسة أخرى جهة من المنهج

 التي العملية الممارسات من مجموعة هوو." المدرسي المنهج من جزء ويكون وقدراتهم ميولهم

 ويكمل التربوية األهداف بعض تحقيق إلى ويرمي المدرسي النشاط خارج الطالب يمارسها

1"المدرسي الفصل داخل الطالب عليها يحصل التي الخبرات

 تنمية في اهتمامها وحصرت بالمعلومات الطالب أذهان بحشو  تهتم التربية نجد فقديما

 نشاط من يحدث ما اعتبرت لذلك ،األخرى الجوانب بقية تنمية وأهملت الطالب لدى العقلي الجانب

 ما حد إلى شاملة عملية التربية عملية أصبحت  حديثاً أما ،واللعب اللهو من نوعاً الصف خارج

 النشاط وأصبح. الطالب لدى والعاطفية واالجتماعية والعقلية والجسمية الروحية الجوانب لجميع

 بقية عن أهمية يقل ال المنهج من جزءاً النشاط وأصبح التربية أهداف لتحقيق أساسية وسيلة

  . وتقويم تدريس وطرائق يةتعليم ووسائل ومحتوى أهداف من األخرى المنهج عناصر

 ذلك وهو التعليمية للعملية متمماً جزءاً يعد هام تربوي جانب المدرسي النشاط :إجرائيا

 أو الصف داخل معينة تربوية أهدافاً يحقق بحيث برغبتهم الطلبة عليه يقبل الذي التعليمي البرنامج

 خبرة نمو إلى ذلك يؤدي أن ىعل الدراسة من االنتهاء بعد أو الدراسي اليوم وأثناء خارجه،

 النشاط ويشتمل. المرغوبة واالجتماعية التربوية االتجاهات في وقدراته هواياته وتنمية الطالب

ومصطلح للطالب العامة والحياة الدراسية بالمادة عالقة ذات متعددة مجاالت على المدرسي

وإنما أيضا،خارجهايتم أنكنيمبل فقطالمدرسةداخليتمالنشاطأنيعنيالالمدرسيالنشاط

.مرسومةومنهجية تربويةوأهدافخططووفقالمدرسةإشرافتحتيتمأنهيعني

https://uqu.edu.sa/emibrahim/ar/47431
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  :التلميذ-  9

 تالميذُ و تالمذة:الجمع- اسم:تلميذ:الجامع المعاني معجم في: لغة

 الحرفة َأو الفن َأو العلم َأهل من اُألستاذ خادم:والتَّلْميذُ

 مدرسة في تلميذٌ ألولىا الدراسية المراحل في الصغير بالطالب العصر أهل خصهو العلم، طالب

  .حرفة أو صنعة يتعلَّم صبي ،ابتدائية

الدروسمتابعةحيثمنبهماالهتماميجبإذالتربوية،العمليةمحورالتلميذيعد: اصطالحا

الدولةعملتفقدالتعليمية،ليةالعممنالمنشودالهدفوهو¡...السلوكوتهذيبعليها والمواظبة

التلميذأنإسماعيلسعيدويرى 1.والتكوينالتربيةمجاليفيالمادية الظروفكلتوفيرعلى

النظمخريجوعادة وهمكله،التعليميللنظامسيالرئيالمخرجتشكلالتيالخامالمادة :هو

خريجو،هم اإلعداديةوتالميذالحضانةنظامخريجوهماالبتدائية؛فتالميذالسابقة،التعليمية

2.اإلعداديةالمرحلةخريجوهمالثانوية؛المرحلةوتالميذاالبتدائية،المرحلة

 االبتدائي( األولى الدراسية المراحل في التعليمية العملية ومخرج مدخل يمثل التلميذ: إجرائيا

 الدولية وحتى العربية ةالتعليمي العملية في والطالبالتلميذ اصطالحي بين فرق وثمة ،)واالكمالي

 في دراسته يتابع الذي الفردالتلميذباصطالح يقصد أن على القانون وحتى العرف جرى ولقد.. 

 في دراسته يتابع الذي ذاك بالطالب يقصد حين في الثانوية، أو اإلعدادية، أو االبتدائية المرحلة

.العالي المعهد أو الكلية أو الجامعة

:المتوسطالتعليم-10

أربع ومدتهاالثانوي،التعليمومرحلةاالبتدائيالتعليممرحلةبينتقعتعليميةمرحلةهي

والتياالبتدائيةالمرحلةأنهواالذينالتالميذجلبهايلتحقسنوات،ثالثكانتأنبعدسنوات؛

 إتمام شهادة على الحصول بعد التلميذ بها ويلتحق سنوات،ستمنبدالسنواتمسخ مدتها

 الرغبة وتحقق وقدراتهم، التالميذ استعدادات مسايرة إلى المرحلة هذه تسعىو ،االبتدائية الدراسة

 العقلية والقدرات واالجتماعي العقلي النفسي، الجسمي، النمو مواكبة عن وتبحث لديهم التعليمية

.المتأخرة الطفولة مرحلة في تظهر التي نفسيةوال

:اإلستراتيجية-11

 للداللة وذلك العسكرية الحياة في العسكرية المصطلحات قاموس من مستمد الكلمة مصدر

 وبعدها  الصعبة الظروف مواجهة في العسكرية القيادة فن أو للمعارك، العقالنية اإلدارة على

195ص2008ه–1428األردنعمانوالتوزيع،للنشرالمناهجدار¡التربويالتقويم:الحريريرافدة 1 .-194

29ص¡2000العربي،الفكرارد¡والتعلمالتعليمبيئةإدارة:حجياسماعيلأحمد2 .
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 والمبادئ األفكار كل وهي. 1اقتصادية اجتماعية، األخرى، التالمجا مختلف إلى استعمالها نتقلا

 من تمكن التي األساليب تحدد باعتبارها إليها الوصول وتسهل معينة أهداف لتحقيق تسعى التي

   رئيسية مبادئ على اإلستراتيجية مفهوم ويشمل ذلك تحقيق

اإلنساني النشاط في لتكاملا .

نشاط أي تنفيذ تعترض قد التي بالمشكلة مرتبطة احتماالت على قومت.

للمشكلة المناسب الحل ختيارا.

الحلول اختيار عادةإ عن المسبق والبحث المختارة الحلول عن تنجر قد التي المشكالت عرفةم 

2المناسبة

 تحددخطةبمثابةتعتبرأنهاعلى"نستانومورقانيومنفان.ج"الباحثانويفسرها

 المتغيراتاالعتباربعيناألخذمعوفالظرمنظرفأيفيتطبيقهاالممكناالختيارات

تسمى والتيالخطةتوجيهعمليةفيتؤثرقدالتيوالسياسيةواالقتصاديةوالثقافيةاالجتماعية

3.اإلستراتيجية

" التربيةفياإلستراتيجيةيخصفيما (Stratégie de l’éducation)يضعهاالتيالخطة"بها قصدي

واألساليب الطرقوضع إلىاإلستراتيجيةهذهوتهدفالتربية،عمليةلتنظيمالتربيةمسؤولو

التربيةبعمليةيؤديفعالبشكلوالوسائط،الوسائلاستخداموكيفيةالتربوية،العمليةفيالناجعة

.4المنشودةأهدافهاإلى

  .الدراسي التفوق يحققوا حتى األبناء تربية في الوالدين يتبعهامناسبة خطة هي: إجرائيا

  :السابقة الدراسات سابعاـ

 على نظرية أم كانت ةميداني االجتماعية، البحوث في هاما منطلقا السابقة الدراسات تعتبر

 نفس وفي فراغ، من ينطلق ال البحث ألن البحوث من سبقه مما جديد بحث ينطلق أنه أساس

والدراساتاألبحاثعلىاالطالع أن كما الغير، طرف من كتب لما إعادة هناك تكون ال الوقت

منهاديدةعفوائدالمرحلةهذهمنالباحثويحقق. العلميالبحثمنهجيةمراحلمنالسابقة

المستخدمةالمناهجعلىوالتعرفبحثهبموضوع يتعلقفيماالسابقةالمساهماتعلىالتعرف

  .اإلحصائي التحليلوأساليبالبياناتجمعوأدوات

1أحمد حسين اللقاني،علي أحمد الجمل، معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس،ط2،عالم الكتب،القاهرة،1999،ص19

2عبد اللطيف الفرابي وآخرون ، معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، النجاح الجديدة، 1994،ص300.

3 Encyclopedia universalis, France : S-A, 2002p12.

62،ص2005لبنان،بيروت،العربية،النهضةدار¡انجليزي-فرنسي-عربي)التعليموتربيةالمصطلحاتمعجم:ميشالجرجسجرجس4
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كلالباحثتعطيوالمضمونحيثمنبهاالنقصجوانبعلىالوقوفمنتمكن كما

 التي الدراسات وسنتناول .إليها التطرقوجبليةبعمللقيامالالزمةاإلجرائيةوالمفاهيمالمعايير

 توصلت التي النتائج وأهم الدراسات لهذه عرض خالل من معينة جوانب من ولو موضوعنا تخدم

  .إليها

:الدراسي التفوق تناولتالتيالدراسات-أ

1صرداوينزيم"دراسة- 1 " )الدراسيللتفوقالذهنيةغيرالمحددات(2007

بالجزائرالثانويالتعليمتالميذلدىالذهنيةغيرالمحدداتبعضلمعرفةالدراسةتهدف

وعالقتها

تقديرلإلنجاز،الدافع:فيلمتمثلةاالمحدداتهذهبيناالرتباطمعرفةكذلك.الدراسيبالتفوق

الذات،

التحصيلمجاالتأهميمثلالتفوقأنباعتبارالدراسي،والتفوق)سمةقلق-حالةقلق(والقلق

.المتعلملدىواإلنجاز

.الوصفيالمنهجالدراسةهذهفيالباحثاستخدم-

 التعليميةالمؤسساتبعضمنالثانويالتعليممنالثالثةالسنةتالميذعلىالدراسةعينةشملت-

55مفردة142عددهمكانوالشرقية،الجهةالجزائرأكاديميةلمتفشيةالتابعةالوسطىبالجزائر

 فيالمتفوقينمنالبيضاءالدارلمقاطعةتعليميةمؤسساتخمسعلىموزعين إناث 87وذكور

.واقتصادتسييراألدبية،العلمية،الشعبمختلف

:التاليةاألدواتعلىالباحثاعتمد:الدراسةأدوات

عبدفاروق"ترجمة1970 سنة Hermensأعده(الراشدينولألطفالاإلنجازدافعاختبار

1981سنةالمصريةالبيئةعلىتكييفهوالعربيةاللغةإلى"موسىالفتاح

2000سنةاألزرقصالحالرحمانعبدإعدادمن(الذاتتقديرمقياس(

1984سنةالبحيريأحمدالرقيبعبدإعدادمن(للكبارالقلقسمةوالقلقحالةإختبار(

:كاآلتيالنتائجكانتوالدراسةعينةعلىاألدواتهذهالباحثطبقو

الدراسيوالتفوقالذاتتقديربينإحصائيادالةوموجبةارتباطيةعالقةوجود

الدراسيوالتفوقلإلنجازالدافعبينإحصائيادالةوةموجبارتباطيةعالقةوجود.

الدراسيوالتفوق)سمةقلق-حالةقلق(القلقبينإحصائيةودالة)عكسية(سالبةعالقةوجود.

الجزائر¡2009¡ـالجزائر بوزريعة،جامعةالتربية علوم دكتوراهةأطروح.الدراسيللتفوقالذهنيةغيرالمحددات.نزيمصرداوي1
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:الدراسةعلىالتعليق*

الدراسيللتفوقالذهنيةغيرالمحدداتإلىتطرقفقد"صرداوينزيم"دراسةيخص مافي

 بالتفوقوعالقتها)حالة-سمة(القلقوالذاتتقدير¡لإلنجازالدافع:فيتمثلتوالتي

الدراسي، التفوقاستمرارفيأثرلهالذاتتقديرلإلنجاز،الدافعمحددأنإلى وتوصلالدراسي،

  .الدراسيالتفوقمعيقاتمن)حالةأوسمة(سواءالقلقمحددوأن

  ) اإلرشادية وحاجاتهم دراسيا المتفوقين لبةالط مشكالت: ( 2008رزق أمينة دراسة- 2

  :إلى الدراسة هذه هدفت

العاديين بالطلبة مقارنة وحاجاتهم، مشكالتهم وأهم المتفوقين واقع عن الكشف.

لها اإلرشادية المجاالت وأهم مشكالتهم، أهم على التعرف.

والجنس الدراسي، صفال لمتغيرات وفقا المشكالت، هذه في الفردية الفروق داللة تعرف 

.والتخصص

الحاجات استبانة بتطبيق والمتمثلة للدراسة، التطبيقية الدالالت بعض من االستفادة امكانية 

.المدارس في التفسانيين المرشدين عمل لخدمة وتوظيفها اإلرشادية،

 ممشكالته المتفوقين، الطلبة واقع لمقارنة" المقارن الوصفي" المنهج الباحثة استخدمت

  .بالعاديين مقارنة وحاجاتهم

 من 115 إلى قسمت بحيث دمشق جامعة طالب من مفردة 311 من الدراسة عينة تكونت

 المتفوقين الطالب خصائص على للتعرف إستبانة عليهم طبقت وقد العاديين، من 156و المتفوقين،

  .ومشكالتهم وحاجاتهم

  :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

العلمية التخصصات لصالح( التخصص لمتغير تبعا إحصائيا دالة قفرو وجود (

التفوق في اإلناث لصالح( الجنس لمتغير وتبعا.(

المتفوقين لألسر واالقتصادي واالجتماعي الثقافي المستوى ارتفاع النتائج وأوضحت .

العاديين الطلبة بأسر مقارنة أسرها أفراد عدد قلة إلى إظافة.

في يأتي دراسيا، بالمتفوقين الخاصة اإلرشادية الحاجات من عدد ظهورها النتائج ضحتأو كما 

.واإلنجاز التحصيل من للمزيد حاجاتهم مقدمتها
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:الدراسةعلىالتعليق*

 مع المتفوقون، الطلبة منها يعاني التي المشكالت أهم تحديد الباحثة حاولت الدراسة هذه في

 التوافق لتحقيق بهم الخاصة مشاكلهم تجاوز من يتمكنوا حتى ديةاإلرشا الحاجات تقديم محاولة

  .سواء حد على والتفوق

 فيدراسياالمتفوقينللطلبةاإلبداعيالتفكير: (2004اإلمامصالحأحمدمحمد دراسة - 3

)الجامعة

التكيفومتغيراتاإلبداعيالتفكيربينالتفاعليةالعالقاتعلىالتعرفإلىالدراسةتهدف

السلطانجامعة"فيدراسياالمتفوقينالطالبلدىوالجنسلإلنجازالدافعيةومستوى كاديمياأل

:الدراسةهذهفيالباحثواستخدم"قابوس

األكاديميالتكيفمقياس

.لإلنجازالدافعيةمقياس.

اإلبداعيالتفكيرمقياس

 جامعة"طالبمنوطالبةطالب339منتكونتعينةعلىاألدواتهذهالباحثطبقوقد

:يلي ماالدراسةإليهاتوصلتالتيالنتائجأهممنوكاندراسياللمتفوقين"قابوسالسلطان

النظريالمتوسطتفوقالجامعةطلبةلدىاإلبداعيالتفكيردرجات نأ.

وذويديمياألكاالتكيففيالذكورالطلبةلصالحداللةذاتفروقهناكأنكذلكالنتائجظهرتأ 

.اإلناثمعبالمقارنةلإلنجازالدافعية

علىالمبحوثةالثالثالمتغيراتمعللتفاعلتعزىداللةذاتفروقهناكأنالدراسةأظهرتماك 

1اإلبداعيالتفكيردرجات

:الدراسةعلىالتعليق*

التفكير بينالتفاعليةالعالقاتعلىالتعرفعلى"اإلمامصالحأحمدمحمد"دراسةركزت

 والجنس،لإلنجازالدافعيةومستوىاألكاديميوالتكيفدراسيا،المتفوقينللطلبةاإلبداعي

.باإلناثبالمقارنةالذكورلصالحالدافعيةومستوىاألكاديميالتكيفأنإلىالدراسةوخلصت

الطلبةلدىاإلبداعيوالتفكيرالمبحوثةالثالثالمتغيراتبينللتفاعلتعزىداللةهناك كذلك

  .دراسيا المتفوقين

1محمد عامر-طاق عبد الرؤوف،دراسات في التفوق والموهبة واالبداع واالبتكار،دار اليازوري العالمية للنشر والتوزيع،الردن،2007،ص96
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  )للمتفوقين والشخصية واالنفعالية العقلية الجسمية الصفات:   (1921ترمان دراسة - 3

 في ينللمتفوق والشخصية واالنفعالية العقلية الجسمية الصفات افالكتش الدراسة هذه تهدف

منمجموعةدراستهفياستخدم انجازاتهم في المؤثرة العوامل الكتشاف ،المختلفة حياتهم مراحل

للذكاء،ستانفوردمقياسواالجتماعية،االنفعاليةالصفاتمن لعددتقديرمقياسفيتتمثلاألدوات

 لسنة واستمرت 1921سنةاختيارهاتمعينةعلىطبقتواالهتمامات ولبالميخاصةاستمارة

أعمارهموتتراوحفأكثردرجة140ذكائهممعامليبلغطفل1470منتكونت 1922

.سنة 15-9مابين

المستوىفياألطفالمنغيرهممنأعلىالموهوبيناألطفالأنبينت: الدراسة نتائج ومن

والمحاماةكالطبالعاليةالمهنأصحابمنمنهمكبيرةنسبةأباءكان إذ.واالجتماعياالقتصادي

عنمنهمالمهرةوغيرالمهرةالعمالطبقة منآلباءولدوامننسبةتزدلمبينما.ذلكشابهوما

18.6 المدرسةفي النهائيةالسنةمستوىيعادلجميعالآلباءالتعليميالمستوىمتوسطوكان%

  .الثانويةاألولىالسنةمستوىيعادلاألجدادستوىموكان.الثانوية

ذلكفيالمتحدةالوالياتمدارسفياألطفال باءآلالتعليميالمستوىمتوسطكانبينما

وأمهاتأباءمن%15.5منيقربماوكاناالبتدائية،الرابعةالسنةمستوىيعادلالوقت

نموهمفيسارواقداألطفالهؤالءأنالدراسةهذهبينت وقد..الجامعاتمنالموهوبينالتالميذ

ثالثةبحواليالكالموفيشهر،بحوالي المشيفيغيرهمسبقواإذاألطفال،منغيرهممنأسرع

  .سنهممنغيرهمقبلالمراهقةسنإلىوصلواكماونصف،أشهر

اختباراتنتبيإذ انهمرأقمنتفوقاأكثرالموهوبونفكانالدراسيالتحصيلناحيةمنأما

كانواوأنهم سنوات،وثالثسنةبينماتتراوحبفترةالتحصيلفيأسبقكانوا أنهمالتحصيل

المجردالتفكيرتتطلبالتيوالموادوالقراءةاللغة فيخاصةالدراسيةالموادجميعفيمتفوقين

فياألطفالؤالءهقرأه مافبتسجيل.المدرسةخارجميولهمونشاطهمبتنوعالموهوبونوامتاز

ماأضعافثالثةيعادلالتاسعةسنفيوهؤقرمامتوسطأنتبينالمدرسةخارجشهرينفترة

.أكبرمجموعاتعنوافيةتقاريرجمعالدراسةهذهتضمنتوقداألطفال،منسنهمفي منقرأه

كما.يلوالتحصالذكاءفيالموهوبينتفوقاستمراروالتحصيلالذكاءاختباراتبينتوقد

المتفوقونهؤالء أن بمعنى 1واالجتماعيالشخصيتكيفهمو صحيا،تفوقهماستمرارتبين

المحادثةعلىالعاديينمنقدرةأكثرأنهمكماومستواهاللغوي النمومعدلحيثمنيتميزون

2والخلقيةالعقليةالسماتفينضجاأكثر أنهمكماالتذكر علىبالقدرةويتميزونالذكية

148-146م،ص1985¡العربي،اإلسكندريةالفكرودارالحديثةالمعارف،مكتبةالنفسيةاالختباراتوالنفسي،المقاييسالقياس جالل، سعد1

.56 ،ص2007سابق، عامر،مرجع محمد الرؤوف عبد طارق  2
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:الدراسةعلىالتعليق*

 وقد للمتفوقين خصيةوالش واالنفعالية العقلية الجسمية الصفات على"ترمان "دراسةركزت

 من وتفوقا موهبة أكثر كاتوا واجتماعيا اقتصاديا العالية الطبقة أبناءأنإلى الدراسة توصلت

 من غيرهممنأسرعنموهم أن كما واجتماعيا، اقتصاديا المنخفضة المستويات ذوي من غيرهم

  .والتحصيلذكاءالفيالموهوبينتفوقاستمرار بينت كما ،المراهقةوالكالموالمشي،حيث

:الوالديةالمعاملةأساليبتناولتالتيالدراسات - ب

 التحصيل على لألسرة االجتماعية الظروف دور (:2008-12007نوال زغينة دراسة - 1

)ءلألبنا الدراسي

 الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة باتنة بلدية اكماليات بعض تالميذ على طبقت ميدانية دراسة وهي

 فصول، تسعة لتتناو" لألبناء الدراسي التحصيل على لألسرة االجتماعية الظروف دور:" بعنوان

 الفصل للدور،أما المعرفية الخلفية الثاني الفصل تناول بينما الدراسة، إشكالية تناول األول الفصل

 ومدى للوالدين التعليمي المستوى(فيها وتناول لألسرة االجتماعية الظروف ماهية فتناول الثالث

 األسرة لألسرة،حجم اقتصادية- سوسيو للوالدين،نظرة المهنية المكانة األسري، وعيهما،االستقرار

  . األسرة في المتبعة التربوية األنماط السكن، ظروف وتنظيمها،

 ماهية فتناول الخامس الفصل أما األسرة، حول معرفية خلفية الرابع الفصل تناول بينما

 بينما الدراسي التحصيل تناول األول مبحثين، يضمن والذي األطفال ورعاية الدراسي التحصيل

 الميداني، للجانب المنهجي اإلطار فتناول السادس الفصل أما. الطفولة رعاية الثاني المبحث تناول

 عن خاصة بيانات فتناول الثامن الفصل للعينة،أما العامة للخصائص خصص السابع والفصل

  .العينة ألسر االجتماعية الظروف

 الدراسة هذه تمت وقد. والتوصيات واالقتراحات النتائج مناقشة فتناول األخير الفصل أما

 يتالءم والذي"التحليلي الوصفي" المنهج الدراسة هذه في اتبع وقد باتنة، بمدينة اكماليات ست على

 الدراسي التحصيل على لألسرة االجتماعية الظروف دور"المدروس الموضوع طبيعة مع

 لها التي لمتغيراتوا الدراسة موضوع الظاهرة بين القائمة االرتباط عالقة كشف بهدف"لألبناء

  .بالبحث صلة

 عينة أما واالستمارة، المقابلة البسيطة، المالحظة: فكانت البحث في المستخدمة األدوات أما

 االجتماعية الظروفكانت كلما"فكانت للدراسة الرئيسية  الفرضية أما. تلميذ 320 فكانت البحث

 و االجتماع  اإلسالمية،قسم والعلوم االجتماعية العلوم ،كلية   منشورة غير دكتراه ء،رسالةلألبنا الدراسي التحصيل على لألسرة االجتماعية الظروف ،دورزغينة،نوال1

2008-2007باتنة،  لخضر، الحاج الديمغرافيا،جامعة
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 ولتحقيق"  -صحيحا والعكس -لألبناء الدراسي التحصيل في دورا لها كان مالئمة لألسرة

  :في تمثلت فرعية فرضيات انبثقت الرئيسية الفرضية

  .لألبناء الدراسي التحصيل في إيجابيا يؤثر الوعي وجود مع معرفيا األبوين إعداد إن ـ1 

  .لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابي أثر ذو األسري االستقرار يعد ـ2 

  .لألبناء الدراسي التحصيل على أثر ذو- المهنية المكانة-الوالدين عمل نوعية إن ـ3

  .لألبناء جيد تحصيل إلى تؤدي لألسرة الحسنة المادية الحالة إن ـ4

  .لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابي أثر وتنظيمها األسرة لحجم إن ـ5

  .لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابي أثر ذات المالئمة السكن ظروف تعد ـ6

  .لألبناء الدراسي التحصيل في دورا األسرية التربية لوبأس يشكل ـ7

 التي والسبل الصيغ أحسن إلى- ضئيل بقدر ولو– الوصول هو الدراسة أسباب أهم أما

 األمان بر إلى بهم للوصول األبناء تنشئة في هامة كقواعد واعتبارها إتباعها أسرة أي تستطيع

 وتحديات مسؤوليات تحمل على قادر بشري دمور على والحصول مرضية، دراسية نتائج وتحقيق

  .الراهنة المرحلة

  :في فتمثلت األهداف أما*

لألبناء الدراسي والتحصيل االجتماعية األسرة ظروف بين الموجودة العالقة عن الكشف.

 ظروفها عن النظر بغض األبناء اتجاه األسرة دور بتحسين تسمح مالئمة صيغة عن البحث 

.ألبنائها الدراسي التحصيل لتالئم ظروفها لتكييف األسرة بدعوة وهذا االجتماعية

المختلفة المجتمع مسؤوليات تحمل من ويتمكن العقد من خال بشري مورد على الحصول محاولة 

.الراهنة المرحلة وتحديات

  :التالية النتائج إلى األخير في الباحثة وتوصلت

لألبناء، الدراسي التحصيل ارتفاع إلى يؤدي وعي وجود عم للوالدين التعليمي المستوى ارتفع كلما 

 وجود مع معرفيا األبوين إعداد إن" األولى الفرضية صحة يثبت ما وهو عليه إيجابيا ويؤثر

.لألبناء الدراسي التحصيل في إيجابا يؤثر الوعي

وان راسيالد التحصيل على يساعده للتلميذ جوا تؤمن للوالدين الزواج في االستمرارية إن 

 حتى الزواج في االستمرارية وأن له، الدراسي التحصيل انخفاض إلى يؤدي الطالق أو االنفصال

 آثارها تخيم التي المطلقة األسرة جو من للتلميذ أفضل المشاكل بعض األسرة اعترضت وإن

 ستقراراال يعد"الدراسة من الثانية الفرضية يثبت وهذا. لألبناء الدراسي التحصيل على السلبية

".لألبناء الدراسي التحصيل على إيجابي أثر ذو األسري
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 فابن تورث، ال العملية فالمكانة الدراسي التحصيل في كبير بشكل تؤثر ال العمل نوعية إن 

 بالنتائج خاصة واالهتمام والوعي للوالدين العلمي المستوى أن إال .طبيبا بالضرورة ليس الطبيب

 أغلب وفي دائما يقود الجيد العلمي ،والمستوى لألبناء الدراسي لتحصيلا في كبير دورا الدراسية

.جيدة مهنية مكانة إلى الحاالت

ضروريات توفر ألنها حسنة المادية حالتها التي األسر في ويرتفع يتحسن الدراسي التحصيل أن 

 توفير بالتالي المالئم السكن توفير كذلك ،و الخصوصية الدروس وثمن الدراسة ومتطلبات الحياة

.بالدراسة خاص مكان

 المالئمة السكن ظروف توفر حين خاصة العدد الصغيرة األسر في الدراسي التحصيل ارتفاع 

 المالئم والدخل

 الدراسي التحصيل ينقص للحياة مالئم غير ضيق مسكن في األفراد من كبير عدد وجود إن 

.صحيح والعكس لألبناء

النمط فإتباع لهم، الدراسي التحصيل في دور له األبناء، لتربية األسرة في المتبع األسلوب أن 

 على المعتمد المتشدد النمط إتباع والعكس الدراسي التحصيل في إيجابية نتائج إلى يؤدي المرن

.الدراسي تحصيله تراجع وبالتالي الدراسة من الخوف إلى بالتلميذ يؤدي والترهيب الضرب

  :الدراسةعلىالتعليق*

 على لألسرة االجتماعية الظروف دور إلىتطرقتفقد "نوال زغينة "دراسةيخص فيما

 حجم األسري، ،االستقرار للوالدين التعليمي المستوى على مركزة لألبناء، الدراسي التحصيل

 أنإلى وتوصلت.  األسرة في المتبعة التربوية األنماط السكن، ظروف نالوالدي مهنة ، األسرة

 األسرة، للوالدين،حجم التعليمي المستوى ارتفعب مرهون لألبناء الدراسي تحصيلال ارتفاع

 اساليب إلى ظافةباإل.الوالدين عمل نوعية األسري، ،االستقرار المرتفع االقتصادي المستوى

 ،حيث لألبناء الدراسي التحصيل مستوى على يؤثر األسرية المتابعة نمط أن كما المتبعة، التنشئة

 أو المتشدد النمط أي صحيح ،والعكس الدراسي التحصيل على إيجابي أثر له المرن مطالن أن نجد

 الفروق االعتبار بعين وضع مع طبعا.لألبناء الدراسي التحصيل على سلبي أثر له المتسيب

  باألبناء الخاصة والقدرات الفردية

1)المتوسطة سالمدار في الطلبة رسوب في العائلة دور( 2005الحسن محمد احسان دراسة- 2

 طالب رسوب إلى المؤدية األسرية خاصة العوامل أهم عند الوقوف إلى الدراسة هدفت

 لتاشتم وقد لهاـ كمدخل االجتماعي التبادل نظرية الدراسة هذه اتخذت وقد المتوسطة، المدارس

1 إحسان محمد الحسن،علم االجتماع التربوي ، دار وائل للنشر والتوزيع،األردن، 2005،ص141
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 أهم ومن متوسطة، مدارس ثالث من عشوائية بطريقة اختيروا مفردة 160 على البحث عينة

  : لها المتوصل النتائج

.العلمي والتحصيل بالدراسة واألمهات اآلباء اهتمام عدم.1

.واألبناء األبوين عند الطموح ضعف.2

.بالدراسة لها عالقة ال ةهامشي ألعاب في الوقت قضاء في األبناء على اللعب جماعة تأثير.3

.لألبناء الدراسية المسيرة متابعة وعدم البيت في األبوين مكوث عدم.4

.األسرة حجم كبر.5

 الدراسة مواصلة على أبنائها حث على قادرة غير يجعلها ما لألسرة االقتصادية الظروف تردي.6

.الدراسة أوقات في

 أوقات األبناء يستعملها للمطالعة خاصة وغرفة هدوء من البيت في الدراسية التسهيالت توفر عدم.7

.الدراسة

 االقتصادية الحاجة إلى األساس في يرجع والذي مبكرة، سن في العمل على األبناء تشجيع.8

.لألسرة

.للوالدين التعليمي المستوى انخفاض.9

.يالعلم والتحصيل التربية تجاه الوالدين يحملها التي السلبية المواقف.10

  :الدراسةعلىالتعليق*

 إلى المؤدية األسرية العوامل أهم علىالتعرفعلى" الحسن محمد احسان"دراسةركزت

 دور هناك أنإلىخلصتللدراسة الميداني المسح وعند المتوسطة، المدارس طالب رسوب

 الراسبين أن ثبت كما الرسوب، مشكلة وتفادي للطلبة العلمي التحصيل في والمدرسة للعائلة

  .وفالحية عمالية اجتماعية طبقة من ينحدرون

 المتغيرات بعض في العقلي للتفوق التنبؤ(  1981 الخالدي علي محمد أديب دراسة - 3

1)به المرتبطة

 العمل حون واالتجاه العقلي، للتفوق التنبئية المعادلة إلى الوصول إلى الدراسة تهدف

  .لالنجاز والدافع واالجتماعي الشخصي والتوافق المدرسي

 امتحان اجتازوا ممن الثانوي الصف تالميذ من مفردة 253 من البحث عينة تكونت

 األدوات بين ومن القاهرة، مدينة من سنة) 16- 14( المراهقة سن في أنهم أي اإلعدادية المرحلة

  : الدراسة في الباحث استخدمها التي

14ص ،سابق مرجع عامر، محمد الرؤوف عبد طارق  1
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.الذكاء كامل اختبار.1

.االبتكاري التفكير على القدرة اختبار.2

.التنشئة في الوالدية االتجاهات مقياس.3

.المدرسي العمل نحو االتجاهات مقياس.4

.لإلنجاز الدافع مقياس.5

.والثانوية االعدادية للمرحلة الشخصية اختبار.6

.الثقافي األسرة مستوى مقياس.7

  :نجد الدراسة لها توصلت تيال النتائج ومن

نحو واألمهات اآلباء واتجاهات جهة، من الدراسي والتحصيل الذكاء بين موجبة عالقة هناك 

.أخرى جهة من األبناء وتنشئة والتقبل الديمقراطية

نحو واألمهات اآلباء واتجاهات العقلي، والتفوق االبتكاري التفكير بين موجبة عالقة توجد 

.أخرى جهة من األبناء وتنشئة والتقبل الديمقراطية

العمل في زمالئهم نحو التالميذ واتجاهات الدراسي، والتحصيل الذكاء بين موجبة عالقة توجد 

.الدراسي

  :الدراسةعلىالتعليق*

 نحو باالتجاه وعالقته العقلي للتفوق التنبؤعلى" الخالدي علي محمد أديب" دراسةركزت

 الدراسي والتحصيل الذكاء بين موجبة عالقة توجد أنهإلىالدراسةوخلصت المدرسي، العمل

 االبتكاري التفكير بين موجبة عالقة توجد أنه كما ، السوية األساليب نحو ولياءاأل واتجاهات

  . السوية األساليب نحو العقلي والتفوق

:المشابهة الدراسات-ج

 ابتدائي األولى السنة معلمي اعداد مدى(:2010-12009لةیوسحرقاس/قرايرية دراسة- 1

)والمفتش المعلم حسب الجديدة التربوية اإلصالحات ضمن بالكفاءات المقاربة لتطبيق

المقاربةتحقيقمدىتقييم" :بـ موسومة التربويالنفسعلمفيعلومدكتوراهرسالة وهي

مفتشيومعلميحسبالتربوية اتاإلصالحإطارفيالجديدةالمناهجألهدافبالكفاءات

الفصل.فصول تسعة تضمنت" المةڤبواليةالتربوية بالمقاطعاتميدانيةدراسة.االبتدائيةالمرحلة

المرحلة ومفتشي معلمي حسب التربوية اإلصالحات إطار في الجديدة المناهج ألهداف بالكفاءات المقاربة تحقيق مدى تقييم لةیوسحرقاس ، ةیریقرا 1

2010-2009-نةیقسنط-منتوريجامعة ة،یالتربعلوموالنفسعلمقسم ة،یاالجتماعالعلوموةیاإلنسانالعلومةیكل منشورة، غير دكتوراه  ،رسالةاالبندائية
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اإلصالحاتمختلفالفصلهذاغطى:الثانيالفصل-  للدراسةالتمهيديالجانبيمثل:األول

منآخرمتغيرالفصلهذاتناول:ثالثالالفصل -تفاصيلها بكل 2003لسنةالجزائريةالتربوية

-  الجزائريةالتربويةاإلصالحاتأهدافومنهالتربوية األهداففيالمتمثلوهوالبحثمتغيرات

 مضمونهيألنهاالبحثفيأساسيامتغيراباعتبارها بالكفاءاتالمقاربةتناول:الرابعالفصل

  .التعليميةاألهداف

المجتمعاتفلسفاتبتطوروتطورهاالتعليميةاألهدافمتقويعمليةشمل الخامسالفصل أما

تقويمفيالجزائرتجربةعلىالتعرفتم وفيه:السادسالفصل واالجتماعية،الفرديةوحاجياتها

:السابعالفصل.األخيرةإصالحاتهافياعتمدتهالذيالجديد، التقويميوالنظامالتعليميةمناهجها

هذافيتناولنا:الثامنالفصل.الباحثةاتخذتهاالتيالمنهجيةاتاإلجراءكلالفصلهذافينجد

الفصلوهو:التاسعالفصل. تطبيقهاوظروفإنجازهابإجراءاتاالستطالعية،الدراسةالفصل

ثمالتسع،الفرضياتواختبار البياناتوتفسيروتحليلالدراسةنتائجويتناولالبحث،مناألخير

.النتائجحوصلة

حولتدور التي الموضوع طبيعة مع ميتالئ والذي"الوصفي" المنهج الدراسة هذه في تبعا وقد

حققتقدالمناهجفيالمحددةنتائجهاكانتإذاماومعاينة ميدانياالتربويةاإلصالحاتحولتقص

فيفعاليةذاتبالكفاءاتالمقاربةكانتإذاعما واألولياءوالمفتشينالمعلمينآراءرصدمع

  .اإلصالحاتتطبيق

 البحث عينة أما واالستمارة، المقابلة المالحظة،: فكانت البحث في المستخدمة األدوات أما

عشوائيةبطريقةالمعلمينعينةاختيارتم فرنسية، لغةمعلم 40 - عربية لغة معلم100فكانت

  .كملهبأاألصليالمجتمعأفرادتجانس حالةفيالعينةهذهتستخدمإرجاع،دونبسيطة

غيرالمنظمةالمعاينةطريقةهنا واستخدمت مفتشا،24المفتشينعينةأفرادعدد أما 

المعاينةالباحثة اعتمدتوقد.األفرادوقليلمحدودالمفتشينمجتمعألنوالمقصودة،  االحتمالية

كمالياءلألوالنهائيالعددوكان األصلي،المجتمعفيالتحكملصعوبةالثلجكرةبشكلالتراكمية

.التالميذأولياءلعينةفرد30 بمجموعآباء10وأم20يلي

استجاباتبينإحصائيةذاتفروقتوجدال: "فكانت للدراسة الرئيسية  الفرضية أما

للكفاءاتابتدائيالخامسةالسنةتالميذاكتسابمدىيخصفيماالمفتشينواستجاباتالمعلمين

المقاربةوفعاليةاإلصالحاتأهدافتحققوبالتاليالجديدةالتربويةالمناهجفيالمحددة

  :في تمثلت فرعية فرضيات انبثقت الرئيسية الفرضية ولتحقيق".بالكفاءات

مدىيخص فيماالمفتشينواستجاباتالمعلميناستجاباتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجد.1

.العربيةباللغةالخاصةاالتصاليلطابعاذاتللكفاءاتابتدائيالخامسةالسنةتالميذاكتساب
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مدى يخصفيماالمفتشينتواستجاباالمعلميناستجاباتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجد.2

الفرنسيةباللغةالخاصةاالتصاليالطابعذاتللكفاءاتابتدائيالخامسةالسنةتالميذاكتساب

مدىيخص فيماالمفتشينواستجاباتالمعلميناستجاباتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال.3

.المنهجيالطابعذاتللكفاءاتابتدائيالخامسةالسنةتالميذاكتساب

مدىيخص فيماالمفتشينواستجاباتالمعلميناستجاباتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجد ال.4

.يالفكرالطابعذاتللكفاءاتابتدائيالخامسةالسنةتالميذاكتساب

مدىيخص فيماالمفتشينواستجاباتالمعلميناستجاباتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال.5

واالجتماعيالشخصيالطابعذاتللكفاءاتابتدائيالخامسةالسنةتالميذاكتساب

مدىيخص فيماالمفتشينواستجاباتالمعلميناستجاباتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال.6

.العرضيةللكفاءاتابتدائيالخامسةالسنةتالميذساباكت

مدىيخص فيماالمفتشينواستجاباتالمعلميناستجاباتبينإحصائيةداللةذاتفروقتوجدال.7

.بالكفاءاتالمقاربةفعالية

:يليماالبحثموضوعالختيارالباحثةدفعتالتياألسبابأهممن أما

التأهيل مدىتناولوالذيالماجستير،شهادةلنيلوقدمتهالباحثةبهتقامالذيالبحثفيلتعمق

.التربوية اإلصالحاتانطالقمعأجريقدوكاناإلصالحات،لتطبيقللمعلمينالمهني

كلاهتمام يجلبأنينبغيبارزوحدثوطنية،قضيةيعتبرألنهالموضوعبهذاالباحثهتماما 

.التربويانالميدفيوالباحثينالمختصين

مهنةثمالمعلمين،تكوينمهنةمارستكونهاالباحثة،اهتماماتضمنالموضوعهذاندرجي 

.الميداناحتياجاتوتدركمعتبرة،زمنيةلمدةالتربويالتفتيش

عنعلميةبنتائجالتعليمعلىالقائمينكلتزودالتيالبحوثإلىالملحةالتعليميالميداناجةح 

.االهتمامبعينأخذهاوضرورةوحاجياته،وخصائصهدانالميحقيقة

تجاهمسؤولياتهمنوالتملصللمعلم،برمتهالتعليممسؤوليةتحميلعنللجمعالخاطئةلنظرةا 

.أهدافهاوتحقيقالمناهجتطبيقفيالمساهمة

:التاليةوالنتائجاألهدافتحقيقإلىالبحثهذاوراءمنالباحثةسعت وقد

التربويالنفسعلمفرعفيالعلومدكتوراهشهادةلنيلالبحثهذامقديت.

النتيجةنفيأوإلثباتأهدافها،تحقيقمدىعلىوالوقوفالجديدةالتربويةاإلصالحاتتابعةم 

 التكوينيتلقوالمالمعلمينأنمفادهاوالتيالماجستير،شهادةلنيلالباحثةقدمتهالذيللبحثالعامة

تأهيلعدمعنمؤشرأنهيفترضوالذياإلصالحات،إنجاحمنللتمكنالكافيينيلوالتأه

.المستهدفةالكفاءاتالتالميذالكتساباإلصالحاتوبالتالي المعلمين
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للمسئولين ليسيستجاب،السمعوإذايسمع،يكادالالذيالمعلمينصوتتوصيلفيلمساهمةا

.التعليمضعفسبببأنهميتهمهمالذيالمجتمعلكلأيضاإنمافحسب،

فيهاطرفكلودوراإلصالحاتأهميةتوضيحفيالمسئولةالسلطاتمعلمساهمةا.

بتكوينعملهامنذتبنتهاالتيالمستمرةللنداءاتامتداداالبحثهذاجعلإلىالباحثةهدفت 

والتكوين،التربيةفيالتفتيشةلمهنممارستهاثموالتعليم،التربيةأسالكوكلواألساتذةالمعلمين

طرفسوىالمعلمومااالجتماعيين،الشركاءوكل المجتمع،كلقضيةالتعليمأنمفادها والتي

.وحدهعليهالتعلممصيريتوقفوالاإلصالحات،أهدافتحقيقلوحدهيستطيعال العمليةفيمهم

  :التالية النتائج إلى األخير في الباحثة وتوصلت

يخص فيماإحصائيةداللةذاتفروقوجودعدمفيالمتمثلةللبحثالعامةالفرضيةتحقق1-

 الفرضيات كلتحققخاللمنوذلك.المناهجفيالمستهدفةللكفاءاتبالكفاءاتالمقاربةتحقيق

.اإلجرائية

حيث اتمامتكتسبولمجزئيا،مكتسبةأنهاأثبتتالدراسةهذهاختبرتهاالتيالكفاءاتأغلبية2-

.أطولوقتإلىذلكيحتاج

 حاجياتوالالتلميذ،حاجياتتحليلمنانطالقاتحددلمالمناهجفيالمحددةالكفاءات3-

وبيئتهالمتعلمطبيعةوالالمجتمع،

 اإلمكانياتمعتتناسبالأيواقعيةغيراإلصالحاتضمنالتعليميةاألهدافمنكثير4-

.المتاحة

.وظيفيةغيراألخرىاألهدافمنكثير5-

صعب الذياألمروتجهيزات،وسائلمنكبيرةماديةإمكانياتإلىبالكفاءاتالمقاربةتحتاج6-

.وتحقيقهاتطبيقها

 التنميةقواعدمعيتنافىوهذاوحده،للمعلمال للمدرسةاإلصالحاتتنفيذمهمةحملت7-

.واستراتيجياتها

 معالذاكرة،وقوةبالحفظفقطيهتمالتقويمومازالالمعارفعلىتركزالمدرسةمازالت8-

.الكفاءاتتقويمأشكالكلغياب

 ضعفبسبببالتحديدمنهمالمطلوبهومايفهموالمالمعلمونمازالهذا،يومناحدإلى9-

.التأهيليالتكويندقةعدماألكاديمي،التكوين

 إشراكهمعدمبسببإنجاحها،فيالتاليوباإلصالحاتتنفيذفيبدورهماألولياءوعيقلة10-

.وضعهاأثناءمناقشتهافي
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:الدراسةعلىالتعليق*

ألهدافبالكفاءاتالمقاربةتحقيقمدىعلى التعرفعلى"لةوسيحرقاس" دراسةركزت

 وقد ،االبتدائيةالمرحلةومفتشيمعلميحسبالتربوية اإلصالحاتإطارفيالجديدةالمناهج

 المتوسطة، أو الفرعية االجرائية، أو الخاصة(  الثالث بمستوياتها التربوية هدافاأل على ركزت

 مدخالت إلى إضافة المدرسي للمنهاج مكون أهم هي التربوية األهداف أن اعتبار على) والعامة

 على تركز التعليميةاألهدافو. التقويم األنشطة، المدرسة، المواد او التعليمي التعليم،المحتوى

عدم إلىالدراسة وتوصلت .االصالحات في ومهما جديدا عنصرا باعتبارها بالكفاءات ربةالمقا

فيالمستهدفةللكفاءاتبالكفاءاتالمقاربةتحقيقيخص فيماإحصائيةداللةذاتفروقوجود

بالكفاءاتالمقاربة وأن ،واقعيةغيراإلصالحاتضمنالتعليميةاألهدافمنكثيروأن ،المناهج

.وتحقيقهاتطبيقهاصعب الذياألمروتجهيزات،وسائلمنكبيرةماديةإمكانياتإلىتحتاج

:السابقةالدراساتتوظيف*

 الطالب بفئة الباحثين طرف من الشديد االهتمام نالحظ السابقةللدراساتالتعرضخاللمن

 أكثر مركزين متفوقينبال مباشرة عالقة لها التي المتغيرات أهم على ركزوا حيث دراسيا المتفوقين

 الدراسية بالبرامج االهتمام أيضا.والمدرسة األسرة أهمها االجتماعي التنشئة مؤسسات على

 العقلية والقدرات الذكاء حيث من ذاته حد في بالمتفوق االهتمام ،كذلك لهم المناسبة والمناهج

مراحلفيالفئة هذه عن المبكرالكشففيوالمساهمة. الخ.... االنجاز نحو والدافعية العالية

إلظهارلهمالمحفزةاألجواءوتوفيرلرعايتهمالمسؤوليندفعىعلالشديد وحرصهم متقدمة،

  .وابتكاراتهممواهبهم

  : كونها في ودراستنا تتفق الدراسات هذه أن نجد بالتالي

أساسا المراهقين المتفوقين بفئة تهتم .  

معامالت حساب في"برسونارتباط"معامل:مثلائيةاإلحصاألساليببعضاستخدامفياتفقت 

.السابقة الدراسات جل في االرتباط

صرداوي نزيم" دراسةفيكماالعينةحجمتحديدفيالدراساتبعضمعالحاليةالدراسةاتفقت"

 محمد احسان" دراسة وكذلك .مفردة 142 باختياره الدراسي للتفوقالذهنيةغيرالمحددات

مفردة 160 باختياره )المتوسطة المدارس في الطلبة رسوب في العائلة ورد( "الحسن

تشجع التيالوالديةالمعاملةأساليبتحديدفيخاصةواألهدافبعضفيالحاليةالدراسةاتفقت

.لألبناء الدراسي التفوقمنتحدأو
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التحليلي الوصفي جالمنه على أول شق في الدراسة اعتمدت حيث الدراسة في المعتمد المنهج 

 على اعتمد من هناك أن إال الدراسات معظم معه اتفقت ما وهو الواقع خالل من الظاهرة لتحليل

 وحاجاتهم دراسيا المتفوقين الطلبة مشكالت( رزق أمينة دراسةب تم مثلما ،المقارن الوصفي المنهج

.العاديين بالطالب مقارنة ) اإلرشادية

المالحظة: مثل البحث في المستخدمة األدوات فيالدراساتبعضعمالحاليةالدراسةاتفقت 

 على لألسرة االجتماعية الظروف دور" "نوال زغينة" دراسةفيكماواالستمارة المقابلة البسيطة،

 الدراسة موضوع الظاهرة بين القائمة االرتباط عالقة كشف بهدف "لألبناء الدراسي التحصيل

  .البحثب صلة لها التي والمتغيرات

 المتغيرات، بعض في  موضوعنانیوبنهایباالختالفرغم السابقةالدراساتأنكما

 الباحثةتجدلمحيثالدراسي،بالتفوق التربوي األسرة اسهاميربطاستبيانالباحثةإعداد أهمها

  .المتغيرين بين يربط استبيانعلىتحتويالذكرالسابقةالدراساتمندراسةأي

 تأثيره لمعرفة المراهق للطالب المقدم األسري التربوي اإلسهام على دراستنا يف ركزنا وقد

 ألبنائهم الدراسية الحياةفياألسرةتلعبهالذي التربويالدورأهميةنبرزبذلك الدراسي تفوقه على

 فيه وجدنا الجانب هذا .والجسمية النفسية الناحية من حساسة جد بمرحلة يمرون الذين المراهقين

تناولتدراسات خاللها من نجد فلم السابقة، الدراسات خاصة المراجع يخص فيما كبير جزع

  .الموضوع حداثة يؤكد ما وهذا كاملة،بصورةالحاليةالدراسةمتغيرات

فيساعدتنا .ایثرایعلممنبعاكانتثیح الخلفية، هذه من استفادتنا مدى ننكر ال أنناإال

منالحاليةالدراسة استفادت أيضا ،)المتفوقين المراهقين( الخاصةةالفئلهذهأكثروفهمتعريف

الدراسة،تساؤالت ووضعأهميتهاتوضيحوالدراسةمشكلةصياغةفيالدراساتمنالكمهذا

 كذلك العمرية، الفئةوتحديدالدراسةلهذهالنظرياإلطارتحديدفيالدراساتساهمتكذلك

 السوسيولوجي التحليل عملية في منها االستفادة وكذلك االستمارةـ، أسئلة بناء في بها انةاالستع

  .للنتائج

  :الدراسة لموضوع النظري التأصيل :ثامنا

 االجتماعي، بعدها في التربوية للظواهر متعددة مقاربات التربية سوسيولوجيا حقل عرف لقد

 المؤسسة تفرزها كونية ويةترب ظاهرة هي المتعلّمين بين الدراسي التحصيل في الالمساواة فنجد

 الظاهرة كونية قضية أمام تضعنا للمدرسة اإلنمائية أو التعاقبية فالقراءة ،لها ظهور أول منذ

 التي لألسرة الثقافية المعايير منوال على واجتماعيا نفسيا يتشكل الطفل فنجد.المدرسة وجوهر

  .شخصيته و سلوكه لصياغة لثقافيا ساألسا بوصفه المرجعي الثقافي النمط وفق أي فيها يعيش
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 قبل( الطفل عمر من الخمس األولى المراحل إلى التشكل لوجيينبواألنتر جميع يرجع و 

 تبدأ ال المدرسة في التربوية فالعملية بذلك و) المدرسة قبل ما حصيلة- االبتدائية المدرسة دخول

) األسرة(المرجعي لوسطه الثقافية بالقيم تشبع قد الطفل يكون حيث هامة مرحلة في إنما فراغ، من

  بالتالي التالميذ، بين التحصيل في التباين لهذا تفسيرها في اختلفت التي النظريات عديد فنجد

  :الموضوع هذا تناولت التي المقاربات أهم على التعرف يمكننا

  :  الوظيفية المقاربة- 1

 رؤية على المنطوي نانياليو الفكري التراث إلى النظرية هذه ومضمون فكرة جذور رجعت

 جزء كل يكون بحيث ً ووظيفيا ً مفصليا مترابطة أجزاء من مكونة بأنها االجتماعية األحداث

 وجود عن االستغناء جزء أي استطاعة عدم لدرجة ً ووظيفيا ً وحركيا ً بنائيا لآلخر ً مكمال

 عن مختلفة الكل وظيفة و حركة أن الرغم على ووظيفته بحركته قيامه عند األخرى األجزاء

 ومتكاملة ً ارتباطيا متماسكة تكون األجزاء أن يعني هذاو ،له المكونة أجزائه وظيفة و حركة

 ً وجوديا ويحيا يتنفس الذي النسق معنى هو هذا إيقاعيا ومتناغمة ً وظيفيا ومتكافئة ً حركيا

  .المترابطة أجزائه وظائف تكامل خالل من ً ووظيفيا

 ،محددة وظيفة يؤدي فيه عنصر كل واحدا، اجتماعيا نسقا باعتباره عللمجتم تنظر بالتالي

 باعتباره المجتمع الوظيفية ترى وعليه. الكل إطار في األجزاء تكامل ضرورة على كذلك وتؤكد

social" اجتماعيا نسقا system ،على ظاللحف معينة بوظيفة عناصره من عنصر كل يقوم متكامال 

 المجتمع بين المتبادلة العالقات بدراسة االهتمام تم الوظيفية تأثير تحتو .واستقراره النسق اتزان

 األخرى، االجتماعية بالمؤسسات ترتبط اجتماعية كمؤسسة والمدرسة كنظام، والتربية كبناء،

.أهدافها وتحقيق وظائفها تحديد في معها وتتفاعل

 عالقته في إليه النظر يجب هفإن )التعلم–الدين–األسرة( المجتمع نظم من نظام أي نفهم ولكي

 التعليمي للتنسيق النظرة أن. للنسق المكونة األخرى الفرعية بالنظم وعالقته ككل، بالمجتمع

 يلعب التعليمي فالنظام. المجتمع مكونات بين الداخل التضامن تحقيق في وظيفته زاوية من وتحليله

 فمثال تكوينه في الداخلة االجتماعية مالنظ جميع في يؤثر ككل االجتماعي البناء في أساسيا دورا

. االقتصادي النظام في يؤثر

:نجدالوظيفي لالتجاه الرئيسية األفكار أهم ومن     

 مجموعة أو ً فردا كان وسواء ً اجتماعيا أوً حيا ً كائنا كان سواء شيء أي ىإل النظر يمكن :أوال

 النسق وهذا نظام، أو نسق انه على بأسره العالم أوحتى ً مجتمعا أو ،رسميا تنظيما أو ،صغيرة

 ،واألجهزة األعضاء مختلف من يتكون نسق اإلنسان فجسم المترابطة، األجزاء من عدد من يتألف
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 نسق الفرد وشخصية األجزاء، من مجموعة من يتكون نسق عن ًعبارة مثال فيه الدوري والجهاز

  .والعالم المجتمع وكذلك ،الخ....  والعقلية ةاالنفعالي الحالةو السلوك مثل مختلفة أجزاء من يتكون

 ً تغيرا يتغير أو يقف سوف النسق فإن وإال بها الوفاء من بد ال أساسية احتياجات نسق لكل: ً ثانيا

 لتنظيم ألساليب يحتاج مجتمع وكل والنتروجين لألكسجين، يحتاج ً مثال اإلنساني فالجسم جوهريا،

.وهكذا) األسرة( األطفال ةلرعاي مجموعةو)القانون(لسلوكا

 أجزاءه تلبي أن بد فال ذلك يتحقق ولكي توازن حالة في دائما النسق يكون أن بد ال:  ً ثالثا

 حالة في يصبح و يعتل سوف الجسم فإن الدوري الجهاز وظيفة اختلت فإذا احتياجاته، المختلفة

.إتزان الال من

 يكون وقد النسق، توازن تحقيق في يسهم أي ً وظيفيا يكون قد النسق أجزاء من جزء كل:  ً رابعا

.للنسق بالنسبة القيمة عديم أي وظيفي غير يكون قد و النسق توازن من يقلل أي ً وظيفيا ً ضارا

 المجتمع فحاجة بدائل أو متغيرات عدة بواسطة النسق حاجات من حاجة كل تحقيق يمكن:  خامسا

 عن تتحقق قد التماسك إلى المجموعة حاجة و األسرة بها ومتق أن يمكن ً مثال األطفال لرعاية

.خارجي عدو من بالتهديد الشعور طريق عن أو بالتقاليد التمسك طريق

 الوظيفي، االجتماعي بالتحليل المتكررة النماذج أو األنشطة تكون أن يجب التحليل وحدة:  سادسا

 لهذا كنظام األسرة تحقيق بكيفية يهتم لكنه و أطفالها، معينة أسرة ترعى كيف يشرح أن يحاول ال

1.الهدف

 للنسق والمكونة األخرى بالنظم التعليمي النظام تربط التي الوظيفية للعالقات بالنسبة

 كل في واحد تعليمي تربوي نمط يوجد ال أنه على يؤكد الذي" دوركايم" نجد 2األكبر االجتماعي

 جماعة أي وال األسرة بها تقوم أن يمكن ال بوظائف تقوم المدرسة أن على كذلك وأكد المجتمعات

 العالقات بدراسة االهتمام تم يةالوظيف تأثير وتحت.  الخ... القواعد احترام الطفل كتعليم أخرى

 بالمؤسسات ترتبط اجتماعية كمؤسسة المدرسة و كنظام التربية و كبناء المجتمع بين المتبادلة

3.  أهدافها وتحقيق وظائفها تحديد في معها وتتفاعل األخرى االجتماعية

 أهم تتلخص والذي "بارسونز تالكوت" وهو فيه وافر بشكل أسهم رالتيا لهذا آخر ممثل ونجد  

  : يلي فيما التعليم بشان  أفكاره

الجديد الجيل إلى المجتمع قيم ونقل االجتماعية التنشئة بوظيفته التعليم قومي 

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=222671

2 حمدي علي احمد ، مقدمة في علم اجتماع التربية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 2002.ص 126-122.

3 االكتروني الموقع  www.palvice.com/index.php
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المكانة فيها تقوم أي الجدارة مجتمع مبادئ أساس على" بارسونز" رؤية إطار في المدارس عملت 

 القدرات و الجدارة أساس على لمكتسبةا

األفراد بانتقاء التعليمي النظام قومي selection المجتمع في ألفراد دورا وتحديد 

وقيمة االنجاز قيمة هما أساسيتين قيمتين الرأسمالي المجتمع في بمؤسساته التعليمي النظام غرسي 

 وقدراتهم لمؤهالتهم طبقا األفراد تقاءاالن إلى بهدف التعليمي النظام أن أي" الفرص تكافؤ

وهي واالستمرار، البقاء يضمن حتى متطلبات أربعة يفي أن يجب نسق أي أن" بارسونز" ويرى:  

بيئته مع يتكيف أن البد نسق كل:لتكيفا.

إلى يصل وبالتالي أهدافه ليحقق مصادره بها يحرك أدوات من نسق لكل البد: الهدف تحقيق 

.اعاإلشب درجة

وتماسكه وحدته على الحفاظ أي مكوناته بين اإلنسجام على يحافظ أن يجب نسق كل:مللتكاا.

أدوارهم ألداء الكافية الدافعية أعضائه لدى بأن يتأكد أن عليه مجتمع كل إن :النمط على لمحافظةا 

  المجتمع بقيم االلتزام مع

األسريةأوالمدرسية العواملأيلتحديدفةالمختلالثقافاتعبرطبقتالتيالدراساتفجميع     

نتائجأظهرتقد ،الطالبتحصيلمستوىفيهابماالتعليممخرجاتعلىوتأثيرافاعليةأكثر

كنظامبالمدرسةاالهتمام ضرورةإلىيدعوالذياألمرالمدرسيةالعواملتأثيرقوةتعززمتواترة

المخرجاتوتشكيلبلورة فياألسريةالعواملرتأثيقوةتفوقتأثيرقوةمنلهالمااجتماعي

األسرةودورأهميةننسى الكما.المجتمعاتكلفيمنشودكهدفمستواهامنوالرفعالتعليمية

عنوخارجهاالمدرسةداخل التربويالعملتفعيلعمليةفيفاعالدورا1يلعباجتماعيكنظام

اآلباءمجالسفيوالمشاركة للمدرسةالمتكررةوالزياراتللطالبالمنزليةالمتابعةطريق

والمجتمعاألسرباحتياجاتوبرامجهاالمدرسةأهدافربطعلىوالعملالالمنهجيةوالنشاطات

  .العاموالمجتمعالمحلي

:النقدية الصراعية و الراديكالية المقاربة: 2

 العبقري يفرز نظام أنه على التعليم نرى أن الفادح الخطأ من أنه الماركسيون رأى لقد

 والقوة الميزة بواسطته تتحول نظام انه على إليه ننظر أن يجب بل ،ما مجتمع في والموهوب

 يعد الصورة بهذه التعليم أن أي قبوال، أكثر تكون اجتماعية صبغة إلى الموروثة االقتصادية

216-205صص2008-اإلسكندرية،الحديث،الجامعيالمكتب¡التربيةاالجتماععلم:الثبيتيسالمعايضبناهللاعبد1
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 قوة التعليم نظام يوف كيف: مؤداه سؤال في تكمن القضيةو الرأسمالية الطبقية للهيمنة استمرارا

1 ؟ الرأسمالية استمرارية تتطلبها التي العمل

 اليساريين المثقفين من مجموعة متض وهي "رتفرانكفو مدرسة" المقاربة هذه ضمن اشتهرت

 كافة مواجهة هي المدرسة هذهل األساسية الرسالة وكانت ،الجديدة الماركسية النزعة ذوي

  النقدية التربوية النظريات اهتمت ولقد ،وفعاليته ووعيه اإلنسان ذاتية تغفل أو تنكر التي اتيرالنظ

 تكون إما بالمدارس للمساعدين تقدم التي المعرفة أن إلى أشارت فمثال:  رأتها نقاط عدة بإبراز

 تحريرية معرفة أو محددة، سياسية أوضاع تبرير و معينة مصالح عن للدفاع تسعى تبريرية،

 من فكثير .والسياسي التربوي القهر من اإلنسان وتحرر الزائدة واألفكار الفاسدة األوضاع تكشف

  .اجتماعيا تسود و تهيمن التي الطبقة لثقافة انعكاسا فهابوص المدرسة ثقافة إلى ينظرون الباحثين

 مجال في االتجاه ذلك ممثلي أبرز من "بارسونو ،بييربرديواستاييليه،و بودلو" من كل ويعد

 بتحديد تقوم التي هي »البورجوازية الطبقة أن إلى« يذهبون حيث المعاصر التربوي االجتماع علم

 المستوى على رجوازيةالبو الهيمنة ضروريات مع ينسجم بما اوسماته المدرسية الثقافة معايير

 سيطرة لفرض ثقافية أداة وهي البورجوازية الثقافة عليها تسيطر والمدرسة. الثقافيو االجتماعي

 ما يخفى ال كما الطبقي، التباين تعزيز و لتكريس تسعى مؤسسة هيو ،هيمنتهاو البورجوازية

 والتفوق النجاح مستوى تحديد في المدرسة وثقافة الطفل فيه عيشي الذي الوسط ثقافة بين للتجانس

  . المدرسية الحياة صعيد على

 الثقافية معاييرها و أصولها في متباينة و متعددة ثقافية أنماط من ينحدرون المدرسة فأطفال

 قافيةالث األصول وتعدد .المدرسة ثقافة على ابتعادها و اقترابها مدى في متباينة درجات على وهي

 وتحليل جهة من المرجعية الثقافة بين العالقة تحليل إلى النظر بنا يستدعي المدرسة في لألطفال

 المنظومة على يؤثر والذي أخرى، جهة من المدرسية والثقافة الثقافات بين القائمة العالقة طبيعة

  .األطفال عند الدراسي التحصيل طبيعة في العالقات خالل من

 إخفاق عامل يشكل ذلك فإن والمدرسة،) األسرة( المرجعية الثقافة ينب الفجوة وباتساع

 الطبقة أبناء أن كما وفشلهم، نجاحهم يحدد األسرة وثقافة  المدرسة ثقافة بين التباين فواقع األطفال

 تؤثر التي ةوالنفسي االجتماعية الصعوبات من ويعانون والمثيرات الحوافز إلى يفتقرون الوسطى

  .والالإستمرارية بالقطيعة المدرسية األسرية ثقافتهم على تؤثر كما العقلي،و لنفسيا نموهم على

.132.133 ص ، السابق المرجع  ، أحمد علي حمدي   1
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 ظل في النظام حتى ،والمناهج اآلليات حيث من المدرسة على الحاصلة التغيرات على وبناء

 يقول التكنولوجي والتعليم األنترنت، شبكة في خاصة بارز تأثير من أحدثه وما الثقافية، العولمة

 في كامنة العربي المثقف أزمة و العربية الثقافة أزمة أن يتصور من يخطئ: حجازي ديمج أحمد

 أو الثقافي البناء في تعديالت إجراء ضرورة إلى يدعو الذي ذلك يتوهم و ذاته، المعرفي البناء

 تقنية أو التكنولوجيا إدخال أو المثال سبيل على التعليمي النظام فإصالح الداخلية عناصره تطوير

 كما التربوية، النظم مسار تغيير أو الدولة قطاعات في تعليمية أو تدريبية برامج تنظيم أو حديثة

 االحتكاك ممارسة عن بعيدة كونها العربية الثقافة تخلف أسباب أن نتخيل أن الخطأ من أنه

1الغربية بالثقافات

"الثقافي المال رأس" التربية اجتماع علم في المعروفة نظريته 2"بورديو بيار" قدم قدو        

 المجتمعات في القائمة الطبقي التفاوت عالقات إنتاج إعادة و ترسيخ في التربية دور لتفسير

 النظام لبنية االمبريقية دراساته و هتحليالت خالل من بورديو نظرية نشأت قد و المعاصرة،

 التي النقاظ أهم تحديد ويمكن  3.خاصة بصفة منه العالي التعليم لمرحلة و فرنسا في التربوي

  : اآلتية األسئلة في بورديو نظرية تشملها

؟الحديثة المجتمعات في الطبقي والتفاوت التربية بين العالقة حول نظريته بورديو بنى يفكي 

بنية انتاج إعادة و ترسيخ عملية في لتربوية النظم لدور بورديو نظرية قدمته الذي التفسير ما 

؟.والياتها المعاصرة الطبقية المجتمع

 بنية إنتاج إعادة خالله من يتم وسط الثقافة أن مفادها مقولة على نظريته "بورديو" بنى وقد

مفهوم هو األول المفهوم: نظريين مفهومين على المقولة هذه إثبات في واستند الطبقي، اوتالتف

The(  الثقافيالمال رأس culturale capitale (النفسية الخصائص مفهوم هو الثاني والمفهوم 

)the habitus (نظريته في المحوريان المفهومان وهما .

 قوة أنها أي بانية قوة حسبه فالثقافة رمزي نسق" بورديو" عند الثقافي المال رأس فمفهوم

 البدائية المجتمعات في االنثرويولوجية، دراسته خالل من استخلص وقد االجتماعي الواقع لبناء

 أو إنتاجها يعاد أن يمكن ال الديمقراطي المجتمع في والنفوذ الطبقية السيطرة عالقات أن والحديثة

.82 ،ص2001القاهرة، والتوزيع، رللنش قباء دار ،العولمة زمن في العربية الثقافةحجازي، مجدي أحمد 1

 حقل في مميزة مكانة يحتل.  العشرين القرن في الفكرية األعالم أبرز وأحد الشهير الفرنسي اإلجتماع عالم)  1930 – 2002( بورديو يعد:.bourdieu  بوردييه بيير2

)  ماركس( أعمال على بورديو اطلع ، واالهداف والدور المضامين و المصطلحات في حقيقيا وتجديدا ، رائعا علميا إبداعا ديهي على اإلجتماع علم شهد, اإلنسانية الدراسات

"  الحقل" " جاالنتا اعادة"  تحليله في بورديو استخدمها التي األساسية المفاهيم ومن. الفلسفية األوساط على يطغى الوجودي المذهب كان الذي وقت في)  سارتر بول جان(و

االنعكاسات"  " الرمزي العنف" "  الرمزي المال رأس"

obaooba.maktobb log.com 3.االلكتروني الموقع



للدراسة المنهجي اإلطار        :                              ولاأل الفصل

39

 ثقافةال أن هو التحليل هذا من نستنتجه الذي والشيء ثقافي، عنف خالل من إال وتستمر تدوم أن

 تهدف بحيث المختلفة االجتماعية القوى بين صراع موضوع هيو مال رأس هي رمزية كأنسقة

 رأس توزيع و وإنتاج الثقافة حقل على السيطرة إلى االجتماعي صراعها في اجتماعية قوة كل

  . المجتمع في الثقافي العنف كاراحت  هذا من والهدف ،فيه الثقافي المال

 العالقة تتجسد كيف يفسر أن خالله من حاول "بورديو" عند النفسية الخصائص مفهوم أما

 عليها يطلق التي الموضوعية البني وبين ،البانية البني عليها يطلق التي  الذاتية البني بين الجدلية

 إنتاجها تعيد و القائمة العالقات ةبني على تحافظ وتصورات ممارسات صورة في المبنية البني

(  المادية الظروف وسط.  الفرد في التنشئة خالل من  غرسه يتم ما هي إذا النفسية فالخصائص

 الموضوعية الظروف و االجتماعية الطبقة باختالف تختلف الظروف هذه و)  معينة موضوعية

 عليها يطلق و النفسية الناحية من ةللطبق البنيوية الخصائص النهاية في تكون التي وهي  طبقة لكل

 من المكتسبة النفسية الخصائص فبنية. الطبقي النفسي الطابع أو النفسية الخصائص  "بورديو"

 تمثل أو تقبل التحديد وجه وعلى  المدرسية الخبرات بناء عملية تحدد أن إلى تميل األسرة

 خالل من تكوينها تم التي الجديدة يةالنفس الخصائص فإن الوقت نفس وفي فيها التربوية التوجهات

1. التالية الخبرات على تأثر المدرسة

 تجدد التي التاريخية االجتماعية الشروط يدرس الذي العلم"  بأنها نظريته "بورديو" عرف وقد

 في السائد الثقافي النسق يصبح خاللها ومن المسيطرة، و السائدة الثقافة إنتاج إعادة بين العالقة

. المسيطرة وعالقاته القائم المجتمع على والمحافظة  اإلبقاء نحو الميل تعزيز سلطة المجتمع

 رأس بمثابة يه رمزية كأنساق أنها كما الجديد االجتماعي الواقع بناء مبادئ تفرض عنده فالثقافة

   المختلفة األموال رؤوس من آخر شكل أي أو اجتماعي أو اقتصادي رأسمال إلى للتحول قابل مال

 بشدة ونقد المعلومات تلقين على القائم التعليمي النظام ضد الدوام على" بورديو" وقف

 تحصيل ىعل الناس وتدريب التعليم بتعليم تكتفي أن الدولة على رأيه فحسب ومناهجها المدارس

 عندما المنهج بسوسيولوجية اهتم وقد. التعليم في السياسي للتأثير شبهة أية يرفض فهو المعرفة

 المقررات أنماط وتحديد اختيار وطبيعة الحديث الرأسمالي المجتمع في المدرسة دور ناقش

 يعتبر يالدراس المنهج وأن خاصة الطبعة نفس إنتاج بإعادة تقوم فالمدرسة الدراسية، والمناهج

 المزيد يملكون الذين األطفال بين خاصة. السائدة للثقافة والقيم المعتقدات، لنقل األساسية الوسيلة

 التي المكاسب زيادة بالتالي. المدرسة طريق عن استثماره ويستطيعون البشري، المال رأس من

  .المجتمع في قوية كجماعات شرعيتهم زيادة بالتالي. المدرسية المناهج خالل من عليها، يحصلون

1 شبل بدران و حسن البيالوي ، علم اجتماع التربية المعاصر ، دار المعرفة الجامعية ، 2000. ،ص 115-112.
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 النظام وأن خاصة. معا الدراسية المناهج ومحتويات كتنظيم المدرسة" بورديو" ناقش لذلك

" الثقافي الالوعي" أسماه الوضع وهذا ،بها يقوم ذاته يعد لم ثقافية كفاءات إلى يحتاج التعليمي

cultural unconscions بل ،ميزات) النظام( طييع فهو بالتالي األسرة من فقط اكتسابه يتم والذي 

 الثقافي المال رأس تملك التي أي.  والمتعلمة ثرية أسر من ينحدرون الذين لألطفال منها الكثير

  .االقتصادي المال رأس تحديد يتم ضوئه على والذي

 التي المناقشات هذه الحديثة الغربية المجتمعات في القضايا هذه كل ناقش فقد منظوره ومن

 اإليديولوجية قضية حول أفكارهم ربطوا حيث.  المنهج وسوسيولوجيا التربية اءلعلم الشهية فتحت

éducation التعليمية ideology إلى افةباالض السابقة، القضايا عن "بورديو" أفكار بفضل طبعا 

 انتقال إلى يهدف الذي للنظام ونتاج مهنية فئة باعتبارهم أنفسهم المدرسين طبيعة حول تصوراته

aristocratic ألرستقراطيةا الثقافة culture ومقررات دراسية مناهج تتبنى التي الثقافة تلك 

 في األخرى الطبقات من غيرها دون عليا اجتماعية لطبقات إكسابها في وتسهم معينة مدرسية

  . الحديثة المجتمعات

 في ئدةالسا االجتماعية العالقات إنتاج إعادة في أساسيا دورا اليوم تلعب المدرسة وهكذا

 أو والتراضي اإلقناع بواسطة أو والتراضي اإلقناع بواسطة وسيادتها الدولة هيمنة محققة المجتمع

 فكل "بورديو بيير" حسب رمزيا عنفا بكونه النادي الدولة عنف عن يختلف وإكراه، عنف بواسطة

 والثقافي المادي اجاإلنت بنية في المتفاوتة مواقعها بسبب االجتماعية القوى بين القائمة الصراعات

 وهذا التلقين، وطرق والمناهج القرارات مضامين في وتؤثر المدرسي المجال تخترق للمجتمع

 وبالمجتمع بالدولة واالقتصادي والسياسي والثقافي االجتماعي ومحيطها المدرسة ارتباط على دليل

 فهي السائدة والطبقة الدولة لهيمنة نظرا التربوية العملية لصيق هو الرمزي العنف وبالتالي المدني

  . التربوي الفعل مجال في اإليديولوجية الدولة أجهزة إحدى
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  تمهيد

 في اختالف إلى يؤدي المراهقة مرحلة في والنفسي العقلي النضج تغيرات استمرار إن

 مراعاة مع وقدراتهم تتماشى حتى القائم التربوي النظام يقدمها التي التربوية الخبرات طبيعة

 درةوالق المجرد التفكير على الشريحة هذه قدرة بسبب ذاتهم، حد في المراهقين بين الفردية الفروق

 بالتربويين أدى ما هذا ،المعرفي البناء نظرية في" بياجيه" العالم أكده كما واإلبداع التخيل على

 لمساعدة التدريس أساليب وكذلك الدراسية والمناهج التربوية النظم مراجعة إلى المناهج وواضعي

  .جتمعهم وصالح لصالحه منه واالستفادة والمعرفي العلمي التطور استغالل على المراهق

 منذ والتحويرات، اإلصالحات من جملة مستوياته بمختلف التعليم شهد فقد للجزائر بالنسبة

 دور تفعيل محاولة إلى الجزائرية التربوية السياسة خاللها من تسعى هذا، يومنا إلى االستقالل

 سنة 15 خالل خاصة الجزائر عرفتها التي التحوالت مرحلة بعد الوطن بناء مجال في التعليم

تدريجيةمقاربةاعتمادتم فقد ،واالقتصادية واالجتماعية السياسية األصعدة مختلف على األخيرة،

المقاربةهذهأناعتبارعلىالكفاءات مقاربةتوافقنظريات وإعدادالدراسيةالمناهجإصالحفي

الفعليةلمساهمةامنبذلكيتمكنحتىالمتعلمالفردشخصيةبناء إلىجوهرهافيتسعىالتربوية

  إليهينتميالذيالمجتمعوتطورنموفيكذلكويساهمفيهيعيشالذي المحيطمعتكيفهتحقيقفي

  المراهقة: أوال

فهيالعقلي، و الجسدي النمو الكتمال نظرا الفرد بها يمر التي المراحل أهم من  المراهقة

حياةعلىتأثيراتهالهاماعيةاجتنفسيةتطوراتونمائيةبيولوجيةبتغيراتمحملةمرحلة

 هذه لدراسة اتجهوا والتربية النفس علماء من والكثير .رعايتهوبتربيتهيقوممنكذا،والمراهق

 إلى الطفولة من ينتقل نساناإل ألن المرحلة هذه في الخطر كمنلم مظاهرها وأبرز الشريحة

يتعرض كما.االنفعالي الثبات في غبةوالر والتحرر االستقاللية إلى يسعى المراهق ،فنجد. الرشد

ويدعمهلمنالحساسةالفترةهذهفييحتاجلذلكالفشل،أو للنجاحالمرحلةهذهفيالمراهق

  .بنجاح أهدافهإلىالوصولفييساعده

  :المراهقة تعريف- 1

 معناها الغالم وراهق1.راهقفهوالرجالحدبلغيعنيالحممقاربأيالغالمرهق:لغة

 الفرنسية اللغتين في للمراهقة المقابلة والكلمة2.النسل إنجاب على القدر هو والحلم الحلم، قارب

 نحو التدرج تعني تيوال "Adolescente" الالتيني الفعل من" Adolescence" هي واالنجليزية

.231 صمرجع سابق، ،السيدالبهيفؤاد1

2032ص ،قساب مرجع ¡معوض ميخائيل خليل 
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 بين الخلط يجب ال لذا االنفعالي، ،الوجداني، االجتماعي ، ،النفسي العقلي ،الجسمي النضج

.1الجنسي النضج فيها يحدث المراهقة من مبكرة فترة يعتبر الذي م،والح لوغوالب راهقةالم

 كتعريف للمراهقة تعريفه في االنفعالي الجانب على يركز من هناك :اصطالحا-

Stanly هول ستانلي"الباحث Holl"الفرد تصرفات فيها تتميز العمر من مرحلة:"بأنها المراهقة 

 الجسمية التغيرات على يركز من وهناك.2"العنيفة والتوترات الحادة تواالنفعاال بالعواطف

 التحوالت من مجموعة عادة تعتبر المراهقة :"Debesse دوبيس"الباحث إليه ذهب مثلما والنفسية

.3والمراهقة الطفولة بين تحدث التي والنفسية الجسمية

النموعلىتطرأالتيالتغيراتمنمجموعةأنهاعلىللمراهقةالنظرعلمياًويفضل

البلوغ،وبينالمراهقةبينالتمييزوينبغيللفرد،والروحيواالجتماعيالنفسيو والعقليالجسمي

النضجحالةإلىالتناسليةاألعضاءوصولفقطيعنيفالبلوغ;بينهماالخلطمن كثيريحدثحيث

منالعديدتشملحيثامتداداواتنوعوشموالأكثرفهيالمراهقةأمااإلنجابمنتمكنهاالتي

.4الروحيةواألخالقيةاالجتماعية، والنفسية،العقليةالجسمية،التغيرات

Norbert سيالمي نوربرت" وحسب Sillamy":والرشد الطفولة بين تقع الحياة من فترة هي 

 حسب نرايتغي ومدتها ظهورها ألن دقيقة ليست وحدودها 22 سن إلى وتنتهي 12 سن من ،تبدأ

5واالقتصادي االجتماعي والوسط الجغرافية، الظروف ،األعراق الجنس،

 النمومنأخرىمراحلإلىالطفولةمرحلةمناالنتقالمرحلة:أنهاالمراهقةوتوصف

 سنمنأو11سنمنأيالبلوغ،سنمنغالباتبدأوهيالرشد،لمرحلةفيهايتأهب)المراهقة

 ونهايتهابدايتهافيتختلفوقدالعمر،منسنة22أو21سنعندوتنتهيالعمرمنسنة12

 النمو،مراحلمنمرحلةإذنفهي.الجنسيبلوغهمحيثمنواألفرادالمجتمعاتاختالفحسب

المسؤولياتتحملاألطفالفيهايتعلمحيثواالجتماعية،النفسيةالناحيةمنفاصلةدقيقة

.6المجتمعفيكمواطنينوواجباتهم االجتماعية

مرحلةوهيبالقصيرةليستعمريةمرحلةبأنها المراهقة فيعرف الميالدي المنعم عبد أما

إفرازخاللمنملحوظنموفيهافيحدثواألنثىللذكربالنسبة مختلفةنواحيفينموأونضج

.223ص ،سابق مرجعاهللا،عبدأحمدمجدي 1

.318ص.2001¡سابق مرجع ،الزغبيمحمدأحمد.2

3 Debesse M, L'Adolescence, P.U.F, 1ere édition, Paris,1971.p08.

.21،ص2009لبنان، العربية، النهضة ،داروالمراهقة المراهق¡العيسوي محمد الرحمانعبد4

5 Norbert Sillamy, Larousse"Dictionnaire de Psychologie" Montparnasse, 75006, Paris, 1991.p08.

161،ص2011التوزيعوالنشروللطباعةهومة دار،:الجزائر.5،طالنفسعلمإلىمدخل.الرحمانعبد¡الوافي 6
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حدوثإلىإضافةالمراهقجسمفيفعاليتهالهاواألنثىالذكرمن كلفيمعينةجنسيةهرمونات

.التغيراتمناألخرىاألنواعمن درجةبأقلولكنانفعالينمو

مرحلةبعدتأتيالعمرمنمرحلة المراهقة بأن القول يمكن السابقة التعريفات خالل من

 عشر الثالثة من الفرد حياة من الثاني العقد في تمتد -والنضج الرشدمرحلةحتىوتستمر الطفولة

 – 11 بين أي( عامين أو بعام ذلك بعد أو عامين أو بعام ذلك قبل أو تقريبا عشر لتاسعةا حتى

،تحدث وغيرها االنفعالي الثبات وعدموالنفسيةالفسيولوجيةالتغيرات من بجملة تتميز). سنة 21

.واالستقاللالحريةفيكالرغبةوداخلية خارجيةصراعاتأيضا فيها

  :ةالمراهق وخصائص مراحل - 2

 مرحلةبدايةبينالتمييزويصعبللفردوالمتكاملالشاملالنمومرحلةالمراهقةتعتبر

 واكتمال الجنسي البلوغ ينب الواقعة الفترة أنها على الباحثون اتفق وقد أخرىمرحلةونهاية

 في االختالف رغم مراحل ثالث إلى المراهقة مرحلة قسموا الباحثين أغلب ولكن الجسمي، النضج

  .طولها أو قصرها حيث من آخر إلى مجتمع من تختلف التي الزمنية لمدةا

  : المبكرة المراهقة -أ

 عمل( الجنسي الجانب المرحلة هذه في النمو مظاهر أبرز من  سنة 14 و 11 بين ما تتراوح

  : ب المرحلة هذه ترتبط كما). الجنسية الغدد

  .الذات بتفحص االهتمام- 

  .األسرة رقابة عن ،والبعد الطبيعة مظاهر إلى الميل- 

1السائدة والمعايير القائمة التقاليد على التمرد- 

تقريبابعامالجديدةالفزيولوجيةالسماتوضوحبعدماإلىالبلوغبدايةمنالفترةهذهتمتد

النفسياالستقراربعدمخاللهاالمراهقيشعرحيثالمتعددةباالضطرابات تتسممدةوهي

الرقابةأنواعكلمنالتخلصالمرحلةهذهفيالمراهقيحاولووالتوترلقوالقواالنفعالي

2السلطةورموز

:الوسطى المراهقة - ب

  : المرحلة هذه سمات أهم من.البيولوجية التغيرات تكتمل وفيها عاما 18و 14بين ما تتراوح

  .خريناآل مساعدة إلى الميل- الزعامة إلى والميل االجتماعية بالمسؤولية الشعور- 

3.صداقات بتكوين واهتمامات ميوالت شكل على ويبدو اآلخر بالجنس االهتمام- 

.350،ص2004األردن،عمان،الفكر،دار¡"اإلنسانحياةدورة"النموالنفسعلمملحم،محمدسامي 1

.253،ص1997اإلسكندرية، الجامعية ،المكتبةوالمراهقة والطفولة النمو نفس علمالقافي، محمد رمضان2

.356- 335المرجع،ص نفس 3
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بالهدوءالمرحلةهذهتمتاز¡المبكرةالمراهقةإلىأقربوهيسنتينتستمرفترةهيو

وقدرةهائلةطاقةالمراهقلدىوتتوفر¡اختالفامنفيهامابكلالحياةتقبلإلىباالتجاهوالسكينة

يخفحيثالمراهقلدىالتوازناستعادةمرحلةإنها1.اآلخرينمععالقاتوإقامة لعملاعلى

عالمعلىاالنفتاحمحلهاويحلتغيراتمنداخلهفييجري ماومراقبةالذاتحولالتمركزلديه

  .واإلمكاناتالرغباتبينالتوازن تحقيقعلىالعملاجلمنالكبار

:المتأخرة المراهقة -ج

 بالمظهر راشدا إنسانا المرحلة هذه في الشخص يصبح عاما 21و 18بين ما وحتترا

 الهوية وضوح باالستقاللية، الشعور بالقوة، المرحلة هذه في المراهق ويتميز ،والتصرفات

 السن هذه وفي .أصدقائه مع وارتباطات عالقات له تبدو كما القرارات، باتخاذ يبدأ كما واألهداف،

 تكيفا أكثر يكون ألن تدفعه واالنفعالي االجتماعي،¡العقلي النمو من درجة إلى وصل قد يكون

 وعادات لقيم انصياعا أكثر ويصبح مجتمعه، التجاهات يتماثل وبالتالي ونفسيا، اجتماعيا

الشخصيةأجزاءوتوحيدالتفاعلمرحلةتعتبرالمتأخرةالمراهقةأنإلىالعلماءيشير2مجتمعه

هذهفيالمراهقفنجدمستقلة،والقراراتواضحةاألهدافأصبحتأنبعدبينها فيماوالتنسيق

ذهنيبنضجيتمتعأصبحأنهذلكاجتماعيةنشاطاتفيوينخرط العزلةعنيبتعدالمرحلة

.3وجسديواجتماعي

 هذه في االجتماعي النمو  يعرف :المراهقةمرحلةفياالجتماعيالنمو خصائص أهم ومن

  :  يلي فيما أهمها تلخيص يمكن   ثيرةك تغيرات المرحلة

السلوكية المعايير تكونإلى يؤدي الذي الفعلي االجتماعي التطبيع المرحلة هذه في يتم .

المختلفة األنشطة فياألقران ومشاركة الشخصي االتصال إلى الطالب يميل .

اآلسرةداخل خاصة وبصفة االجتماعي االستقالل إلى الطالب يميل .

الذات تأكيد في والرغبة الجماعة يرةمسا.

والنموذج القدوةعن البحث .

االجتماعيةاألمور ومناقشة فهم على القدرة نمو .

الكبار مع الجدل إلى والميل للنقد الحساسية .

 اآلخرينأمام األوامر له توجه أن يرضى ال  .

الشخصي بالمظهر االهتمام يظهر .

356.ص¡المرجع نفس1

.225،صسابق مرجع،،اهللاعبدأحمدمجدي 2

.357ص¡السابق القدافي،المرجعرمضان3
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 االعتماد إلى الغير على االعتماد من واالنتقال االجتماعي تقاللاالس إلى النزعة وتالحظ

 بدوره والقيام االجتماعية المسئوليات بعض تحمل إلى المراهق تطلع هذا ويتضمن. النفس على

 البيئة نطاق خارج شخصيات مع التوحد ويظهر... الزعامة إلى الميل ويشاهد .االجتماعي

 ويشاهد .االجتماعية والمسئولية االجتماعي الوعي مووين. األبطال شخصيات مثل المباشرة

 ينتمي التي االجتماعية والطبقة االجتماعية بالمكانة الوعي ويزداد واإليثارية، األنانية بين التذبذب

1."المراهق إليه

  :للمراهق األساسية الحاجات - 3

 ما حد إلى تختلف المراهقين حاجات في تغيرات البلوغ مع تحدث التي التغيرات تصاحب

 كما الحاجات هذه لمختلف هرميا ترتيبا 1953" ماسلوابراهيم" وضع وقد العاديين وحاجات

:يلي

:المكانةإلىالحاجة-أ

 في مكانة له وتكون هاما شخصا يكون أن يريد ،حيث المراهقين حاجات أهم من هي

 أعمالهم في الراشدين مع مكانة له تكون أن يريد كما قيمة، ذي كشخص به تعترف وان جماعته،

 ونجده ومعلميه أبويه عند مكانته من أهم له بالنسبة رفاقه بين المراهق يطلبها التي ،فالمكانة

2مكانته على الحفاظ على يحرص

:الذاتتحقيقإلىالحاجة-ب

 إلى الحاجة المعاملة، في بالعدالة الشعور االجتماعية، والقيمة المركز إلى الحاجة تتضمن

 إلى دائما المراهق تدفع أساسية حاجة وهذه النفس على واالعتماد االستقالل االعتراف، ير،التقد

  .االجتماعية والقيمة المركز لتحقيق الجماعات عضوية

:ابتكاريالعقليالنموإلىالحاجة -ج

 النجاح أجل من العمل اللخ من النفس عن التعبير وتفسيرها، الحقائق تحصيل إلى الحاجة

 إلى الحاجة والتسلية، الترفيه إلى الحاجة منها المراهق متطلبات من أخرى حاجات هناكف ،والتقدم

3المراهق حاجات إشباع ويؤدي الخ،....المال

:االستقاللإلىالحاجة -د

 عندما نالحظه وهذا النفس، على واالعتماد األهل قيود من التخلص على المراهق يعمل

 المدرسة، في له والديه زيارة يكره كذلك نجده أحد،كما كهيشار أن دون به خاصة غرفة يطلب

 .عليها واعتماده بأسرته الشديد تعلقه يظهر ال أن على ويحرص عليه، الوصاية على دليل ألنها

1 http://uqu.edu.sa/page/ar/149275

.55ص-1995ـالقاهرة،، الكتب ،عالم5ط والمراهقة، الطفولة النمو نفس علم، زهرانالسالمعبدحامد2

.403-401المرجع،ص نفس3
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 اتخاذ في النفس على والمادي،واالعتماد العافي االستقالل إلى المرحلة هذه في يحتاج فالمراهق

1.أصدقائه وتعدد تجاربه خبراته، عالمه، التساع نتيجة وذلك به، تتعلق التي القرارات

:الذاتضبطإلىالحاجة -ه

 لنفسه يؤكد حتى الكبار سلوك يسلك أن ينبغي لذا ناضجا أصبح بأنه المراهق يشعر

 التي السلوكية والقيود الضوابط ويقوي باألمن شعوره من ويزيد الشعور، هذا مثل ولآلخرين

 من نضجا أكثر عالقات وإقامة سلوكه ضبط في قدرته زيادة إلى يؤدي ما ،هذا المجتمع فرضها

.2اآلخر الجنس

:االجتماعيوالتقبلواالنتماءالحبإلىالحاجة -و

 أهم من األصدقاء وبين المدرسة في وتقبله األسرة في له الوالدين بتقبل المراهق شعور إن

  االجتماعي فالتقبل فشله، أسباب من عتبري هؤالء من والكراهية بالنبذ شعوره أما.نجاحه عوامل

 للعمل القوي الحافز له يشكل ما وهذا ومقبول، مهم بأنه المراهق ويشعر النفسي األمان يدخل

.3والتأكيد المحبة بهذه تمتعه عدم إلى يرجع الحاالت من كثير في الدراسي الفشل أما والنجاح،

 التنشئة عملية في والقرناء الرفاق ماعةج أو الصحبة أثر يبرز بالذات المرحلة هذه ففي

 والمجتمع األسرة بين عبور قنطرة تعتبر الرفاق جماعة  ألن االجتماعي، والتطبيع االجتماعية

 األصدقاء مع سليمة اجتماعية عالقات لتكوين حثيثا سعيا يسعى المراهق أن نجد ونحن. الكبير

 الشديد المراهق والء ويالحظ البيئة، الكبار عوم معهم السليم االجتماعي بالدور والقيام والصحبة

  . الجماعة هذه خارج لآلخرين النقد وشدة لها البالغ وتحمسه للصحبة

 ومن ،بالكبار تأثره من أكثر السن ورفاق الصحبة لتأثير وأعمق أسرع المراهق ويستجيب

 مدرسة"  بمثابة تعتبر أنها االجتماعي والتطبيع االجتماعية التنشئة عملية في الصحبة وظائف

 بما يتعلق فيما خاصة العملية الحياة منها ويتعلم خاصة، سلوكية معايير المراهق فيها يتعلم" خاصة

 استقالل على تساعده فهي وخبرات، معلومات من واألسرة ليديةالتق المدرسة له توفره لم

 المعلومات مثل(  االجتماعية المحرمات بخصوص الثغرات نقص وتسد الوالدين، عن الشخصي

 أيضا وهي).  القيادة مثل(  األخرى الجماعات في متاحة غير اجتماعية أدوارا وتتيح)  الجنسية

 المراهق، لدى االجتماعية والخبرة األمن وتحقيق ن ومراعاتها الغير بحقوق االعتراف تنمي

 تذبتج قد السيئة الصحبة أن ويالحظ. أعضائها بين السلوك في واالنحراف التطرف وتصحح

  .آمن وغير عطوف غير منزلي جو في المراهق لوجود إما المراهقين إليها

295ت،ص.دالقاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة غريب ،دارالنمو النفس علمالعمرية،الدينصالح 1

.121ص ،1985، بيروت للماليين، العلم دار ،11ط ،التربوي النفس علم عاقل،فاخر 2

.67-66ص -1974، الكتاب، عالم مطبعة ،النفسي والعالج النفسية الصحة زهران،السالمعبدحامد 3
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:  يلي ما مراعاة والمربين الوالدين على يجب بالتالي

تحقق التي النشاط بمجاالت والعناية والمجتمع والمدرسة األسرة في االجتماعية بالتربية االهتمام 

. فسيالن اإلرشاد طريق عن االجتماعية التربية أهداف

واستعمال التربوية، العملية نواحي جميع في السليمة السلوكية والمعايير القيم بتعليم االهتمام 

.  خاصة بصفة والروحية الخلقية القيم تعليم في إمكاناتها كل المدرسة

االجتماعية والمؤسسات األسرة أفراد مع التعاون تشجيع  .

جتماعياال النشاط في اإلمكان بقدر المراهق إشراك .

 سالمة من والتأكد اختيارهم حسن إلى توجيهه مع أصدقائه اختيار في للمراهق الحرية ترك 

.  إليها ينضم التي الشلة في السائدة االجتماعية المعايير

غير توجيها وتوجيهه رعايته إهمال دون واالستقالل التحرر في ورغبته المراهق ميل احترام 

 في رأيه وأخذ آرائه في دائما مناقشته ويجب عليه، اإلرادة بفرض إشعاره تجنب مع مباشر

.  ثقته نكسب حتى به تتصل التي القرارات

الكبير المجتمع في الفرعية للجماعات بالنسبة ومعارفه المراهق خبرات توسيع.  

:للمراهقةالمفسرةالنظريات - 4

 حسب المراهقة حول واضحة تفسيرات تقديم حاولت التي النظريات من العديد هناك

  .بهم الخاصة العلمية المشارب اختالف

:العضوية النظرية- 1- 4

"هولستانلي"اعتبر     S.Hollتعطي نظرهفيالبلوغفحادثةأزمة،مرحلةالمراهقة

كماالجديد فالميالدبشكل،تفصلها الطفولةعنومفاجئتامبحيثونوعيتياخاصيتهاللمراهقة

 على تطرأ التيالنفسيةوالتحوالتالمراهقحياةفيجذرياالباوانقفصاليعدهولعنهعبر

فيالمالحظة التغيراتخاللمنوالعضويةالبيولوجيةالناحيةإلىأسبابهاترجعالمراهق

جانبفيهول يركزبهذا.الغددبوظائفالعالقةذاتالفسيولوجيةبالتغيراتوكذلكالسلوك،

:يلي فيما هولنظريةوتتلخص 1والنموللتطوروينيالدارالتصورعلىنظريتهمنكبير

جوانبمختلففيوالمفاجئة،السرعةبالخطورة،تتصفالمراهقةفيتحدثالتيالتغيرات

الشخصية

بشكلوظهورهاالدوافعبعضنضجمنتتألفبيولوجيةأسسعلىتستندالتغيراتتلكأن

مفاجئ

1 30،ص تد الجديدة،الرباط النجاح مطبعة  ،األسرية والعالقات المراهقأوزي،أحمد.
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يمكنحتىالقلقمنصورةفيتتجلىوفعالة،قويةمعاناةللمراهقتسببالتغيراتتلكأن

.مضطربةعاصفةبفترةيمربأنهالمراهق وصف

االستداللوكالخيالمفاجئةبصورةالمراهقعندتظهرجديدةفكريةقوىهناكأن

وهومنهالخالصيمكنوالالطبيعةتفرضهأمرالمرحلةهذهفيمظاهرهوتتابعالنموطبيعةأن

.السواءعلىاألشخاصجميععنديظهر

":Freud-فرويد "النفسيالتحليلنظرية - 2- 4

قلكلماعنه،تسامىالذيللهدفمشابهاالفردإليهيتجهالذيالهدفكانكلماأنهيالحظ

هدفهواليتامىاألطفالرعايةأولخدمةبالتبرعالناسبعضهتمامفالديه،القلقو الصراع

كتابةفيالبعضاتجاهوأوالدا،يرزقوالمألنهملديهماألمومةأواألبوةدافع إلعالءمناسب

الشعرأوالقصص

  .لديهمالجنسلدافعمناسبإعالءهوالعاطفي

غيرنشاطإلى)الجنسيةالطاقة-  الليبيدوطاقةحولتقدالتساميأواإلعالءعمليةإن

منمزيداالبشريالعقل خطواتتقتضيوالمحيطة؛الجنسيةالنفسيةللطاقةكمتنفسجنسي

اإلشباععلى المفروضةالقيودمنومزيداالبدائي،القديملإلرثوالقمعالغريزيبتكاراال

عمليةنتاج هماوالحضارةفالثقافةوهكذاالتسامي،منمزيداوبالتاليالجنسي،للطابعالغريزي

 لناتفسرالتيهيالالشعوريةالعمليةهذهإنالمتحضر؛للعقلمميزةسمةتعدالتيالتسامي

1"فرويد"عنداإلبداعوعملياتوالعبقريةالتفوق

"ألبورتنظرية - 3- 4  All port :":

 العمرمراحلمختلفعبروتصورهالجنسيالدافعنموتفسيرهفييتتبع"فرويد"كانإذا

 الذاتنموللمراهقةتفسيرهفييتتبعالبورتفإنوالنموالتطورهذاخاللمنالفردسلوكويفسر

 يفسر" فألبورت" 2.النضجسنإلىالميالدمنوذلكاألساسيوجوهرهاالشخصيةنواةتعتبرالتي

وأبعادهاجوانبهاتحليل خالل من  الشخصية تكوين في الذات تلعبه الذي الدور خالل من المراهقة

شعورهالمراهق الفردفيهايقويالتيالفترة هي المراهقة فترة واعتبر الفردنمومراحلعبر

  .تأكيدهانحووالسعيبذاته

 التربية،جامعة علوم– ،دكتوراهثانوي الثالثة السنة تالميذ من دراسيا والمتأخرين المتفوقين بين مقارنة الدراسي،دراسة وقللتف الذهنية غير المحددات صرداوي،نزيم 1

.275-274ص-2009،الجزائر،

.29،ص 1992المصرية،مصر،  األنجلو مكتبة ،المراهقة سيكولوجية القناوي،محمدهدى2
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"  بياجيهنظرية - 4- 4 Piaget :":

 ال بالتالي المختلفة نموه مراحل في للطفل المعرفي بالجانب بياجيه اهتمام خالل من  

 ةمتصل حلقات تشكل ألنها تسبقها التي للمراحل الرجوع دون المراهقة  عن الحديث يمكننا

 هذه ومن المعرفي نموه في الفرد بها يمر التي األربعة للمراحل تقسيمه خالل من البعض ببعضها

  :نجد المراحل

0 سنتينإلىالميالدمنالحركية،الحسيةالمرحلة.1 - 2

2سنواتسبعإلىسنتينمنالعقلية،العملياتقبلمامرحلة.2 - 7

7سنةعشرةإحدىإلىسنواتعةسبمنالحسية،العقليةالعملياتمرحلة.3 - 11

.فوقماإلىسنةعشرةإحدىمنالشكلية،العقليةالعملياتمرحلة.4

 خصائصهمفهممنيزيدوأنفسهم،رؤيةعلىالقدرةالمراهقينيمنحالمجرد،التفكيرإن

دافاألهوتحديدالتخطيطعلىالتفكيرمنالنمطهذايساعدهمحيث¡والسيكولوجية الجسدية

والمهاراتالمعرفةعلىللحصولبالتخطيطللمراهقينالمجردالتفكيرويسمح لديهمواألولويات

كماالممكنة،االجتماعيةاألدوارمعالفرديةخصائصهمولتكييف العمل،عالمفيللدخول

منمناسبنحوعلىوتحديدهاالذات،بفهمالمتعلقةالسيكولوجية النمومهامتحقيقعلىيساعدهم

  .وخططهمورغباتهمواتهمبذمعرفتهمنطاقفيالذات،علىوالسيطرةاالستقاللية

  ):المجالنظرية( السيكولوجيةالنظرية - 5- 4

جهة مناجتماعياأوجهةمنطبيعياكائناالفرديكونأنيرفضونالنظريةهذهأصحاب

 وعقلهجسمهفيمتكاملوهواإلنسانعنيصدرالبشريالسلوكأنإلىويذهبونأخرى

 العالمهوالتوجههذاأوضحمنإنالموروثة،مقوماتهمنيملكبمابيئتهمعباستمرارومتفاعل

 معبالقياسوسريعكبيروتغيرانتقالمرحلةالمراهقةمرحلةأنأكدالذي"ليفينكرت"النفساني

 في المؤثرة خرىاأل المتغيرات عن متغير أي عزل يمكن ال بحيث 1.العمرمراحلمنغيرها

 فهم يمكن ال بالتالي والتأثر، التأثير متبادلة ألنها.ةبعيد أو قريبة كانت سواء الفرد شخصية

 بعضها مع واالجتماعية والنفسية البيولوجيةللعواملالمستمرالتداخلإلىالنظردون المراهقة

  .البعض

األرضهذهعلىنساناإلحياةمجال طولعلىيعتمدالفردسلوكبأن"ليفين"ويشير

الذاتية،رؤيتهخاللمنالبيئة أوالمحيطأيالنفسيمحيطهفيالفردحياةالواقعفيتشملوالتي

منتحتويومافيها،يحيا التيالمناطقهذهلعددوبالنسبةالواقعبأبعادتتحددوحياتهوتتميز

241،ص 2005 للنشر، وائل ،دار  سيةالنف الصحة مبادئ، الداهريحسنصالح1
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رؤيةعلىللقدرةبالنسبةوهاتنظيموطريقةنوعيتهاحيثمنتختلفثقافيةوتنمويةعناصر

.1الصحيحةلعالقاتهاوفقااألشياء

واحدة كلاعتمدتالمراهقةمرحلةتفسيرحاولتالتيالنظرياتمجموعأنالقولخالصة

هذهتفسير نرجعأنلنايمكنوالالمراهقةلمرحلةودراستهاتفسيرهافيالجوانبمنجانبعلى

بعضهامع بتداخلهاالعواملتلكبكليتأثرالفردبلذاتيهبحدةمعينواحدةنظريةإلىالمرحلة

.البعض

:المراهقة مشكالت - 5

 بها تجيش والتي الجميع، بها يمر التي الحرجة العمرية المراحل من المراهقة فترة تعد

 هو وما صحيح هو ما بين التمييز على القدرة وعدم النفسية، المعاناة أيضا بها وتكثر العواطف

 مؤذية أساليب استخدام إلى باللجوء حولهم هم من كل أنظار لفت إلى منهم البعض جأفيل خاطئ

 المراهق لها يتعرض التي والخارجية الداخلية الضغوط وتختلف ومجتمعهم أسرهم وحق بحقهم

 من  عامة بصفة ،ومحيطه ،مدرسته أسرته تتجاوز المرحلة هذه في مشاكل له تسبب والتي

  . تواجهه التي بالمشكلة وعيه ودرجة شخصيته تكوين بحس آلخر مراهق

 بيئة ومن آخر، إلى فرد من تختلف المراهقة إن: ""العيسوي الرحمن عبد الدكتور" يقول

 يتربى التي الحضارية األنماط باختالف تختلف كذلك أخرى، إلى ساللة ومن أخرى، إلى جغرافية

 تختلف وكذلك المتحضر، المجتمع في عنها تلفتخ البدائي المجتمع في فهي المراهق، وسطها في

 كثيراً يفرض الذي المتزمت المجتمع من تختلف كما الريفي، المجتمع في عنها المدينة مجتمع في

 العمل فرص للمراهق يتيح الذي الحر المجتمع في عنها المراهق، نشاط على واألغالل القيود من

 هي المراهقة مشكالت بأن يرى من وهناك 2.لفةالمخت والدوافع الحاجات إشباع وفرص والنشاط،

 واألسري عامة صفةب االجتماعي المحيط مع األسري التكيف كعدم واجتماعية، ذاتية لعوامل نتاج

  .خاصة بصفة

  :والنمو الصحة مشكالت-أ

 للتلميذ الجيدة فالصحة ذاته وتقبل  واستيعابه المراهق تركيز في مهم دور الصحي للجانب

 الذي المراهق عكس عمل من منه يطلب ما وأداء المشقة وتحمل الجهد بذل على قادرا تجعله

 يمكن العاهات هذه وظائفه، أداء في كفاءاته من وتقلل السليم نموه تعرقل جسمية عاهات من يعاني

 تؤثر جسمية مشكالت وكلها الحواس في ضعف أو الجسم أعضاء أحد فقدان شكل على تكون أن

 وحجم الطول في المفاجئة كالزيادة أخرى صحية مشكالت وعقليا،وهناك سيانف المراهق على سلبا

.31ص.،2002النهضة،القاهرة، مكتبة ،النفسي اإلرشاد إلى والحاجة المراهقة في الهوية زمةأ مرسي،أبوبكر.1

2 https://saaid.net/tarbiah/107.htm
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 إهمال إلى يضطر قد الجسمي، الحركي التوافق صعوبة للمراهق تسبب التغيرات فهذه الجسم،

1والرياضي االجتماعي النشاط في يشارك وال المدرسة عن فيبتعد واجباته

:واالنطواء الخجل - ب

 حالة يصبح حده عن زاد إذا أنه إال األحيان، من كثير في يةطبيع حالة الخجل يعتبر

 من ويعاني عادة، اآلخرين يتحاشى الخجول المراهق فنجد المراهقين، معظم عند خاصة مرضية

 فعدم الخجل أسباب عن أما عامة، بصفة والمجتمع زمالئه مع بسهولة التعامل على القدرة عدم

 منه اآلخرين يسخر قد بشيء التحدث يخشى المراهق فنجد ، الخجل أسباب أهم تعتبر بالنفس الثقة

 فإن النفسية، الصحة خبراء رأي حسب . خجل شكل في ذلك مظهرا كله الحديث عن فيمتنع

 سلبية نظرة-.االجتماعية المهارات فقدان .الوراثة:هي متفاعلة أسباب لثالثة يعود الشديد الخجل

 اآلخرين على باالعتماد المراهق شعور إلى يؤديان الزائدة ةوالقسو الزائد فالتدليل. والذات للنفس

 فتزداد نفسه، على ويعتمد األسرة عن يستقل أن منه تتطلب المرحلة طبيعة لكن مشكالته، حل في

  والخجل واالنطواء االجتماعي العالم من االنسحاب إلى ويلجأ لديه، الصراع حدة

 المراهق يفصل فنجده الخطيرة النفسية اكلالمش عديد في سببا يكون أن للخجل يمكنكما

 في نقص وإلى زمالئه، مع الحياة في االندماج ضعف  باألحرى أو االجتماعية، الحياة عن ويبعده

. المدرسة داخل والخمول بالجمود يتصف سلوكه يجعل كما األسرة، خارج االجتماعية المهارات

 العائلية الزيارات إلى بأخذهم الناس مع ماعاالجت على األبناء نعود بأن إال تتم ال والمعالجة

 واالستماع اآلخرين مع برفق التحدث على وتعوديهم والمعاهد، األندية إلى األصدقاء مع والخروج

 تعليمهم إلى باإلضافة ،لديه الخجل حالة تضعف وبالتالي بنفسه، ثقته كسب على يساعد فهذا له،

  .اآلخرين مع ملالتعا في والمنطقي السليم التفكير أنماط

: أسرية مشكالت - ج

 متزنة قوية شخصية تكوين على عديسا فهو المراهق، سلوك على أثر األسري للمناخ

 األخير لهذا الدراسي التفوق أن بحيث ،لألسرة االقتصادية بالحالة يتأثر للمراهق العام المظهرو

 تقوم التي هي فاألسرة المالئم، المناخ وتهيئة الدراسة على األسرة تشجيع بمبدأ مرهون أو مرتبط

 ين،اآلخر مع العالقات إقامة وكيفية قراراته اتخاذ في نفسه على االعتماد على المراهق بمساعدة

 اآلباء تفهم ومدى المراهقين معاملة في الوالدية االتجاهاتو األسرية المشكالت تشير كما

2. لحاجاتهم

.269،ص ،2004 عمان للعلوم، العربية المعرفة دار ،واإلرتقاء النمو سيكولوجيةدويدار، الفتاح عبد1

2
.10،ص 1967  الثقافة،القاهرة، دار ،2ط ، واألسرة والمجتمع المدرسة في النفسية الصحة مصطفى، فهمي
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  :يلي فيما المشاكل تلخيص ويمكن

  .معهم التفاهم وصعوبة المراهقين لحاجات آلباءا تفهم عدم- 

  .الدراسية بواجباته المراهق يقوم كي األسرة داخل المناسبة البيئة توفير عدم- 

 كثير في المراهق حرية من والحد المشكالت حل في وأسرته المراهق بين اآلراء اختالف- 

1.الحياتية األمور من

 بين صراع منها صراعات، عدة جودو يعاني حيثداخلي صراع في المراهق فنجد

 واألنوثة، الرجولة ومتطلبات الطفولة مخلفات بين وصراع عليها، واالعتماد األسرة عن االستقالل

  .التزاماته في الواضح تقصيره وبين الزائدة المراهق طموحات بين وصراع

  :نفسية مشكالت -د

ومنوالقلق، واالضطرابيقالضلهتسببالتيالمشكالتبعضمناإلنسانحياةتخلوال

المرحلة تناسبومتطلباتحاجاتالفرد بهايمرالتيالعمرمراحلمنمرحلةلكلأنالمعلوم

. آخر إلى فردمنوالحاجاتالمتطلباتهذهوتتفاوتإليها،وصلالتيالنضجومستوىالزمنية

لديناميكية حتميةونتيجةعادية،طبيعيةمشكالتالمراهقةفترةخاللتحدثالتيالمشكالتوتعد

الخلقي واإلطارلألسرة،النفسيوالمناخللمراهق،االجتماعيبالوضعتتأثرالتيالمرحلة،هذه

2الحالبطبيعةمتوافرةاألطراف،هذهبينالتفاعلوعناصر..للمجتمعوالديني

 إلى يدفعه مما انتباهه تركيز ويصعب تفكيره يعيق الذي بالقلق النفسية المراهق حياة تتميز

 أو المبكر الجسمي للنمو االجتماعية و النفسية الدراسات بعض في لوحظ وقد الذهني، الشرود

 أو االنطواء إلى به يؤدي مم الشديدة، الحساسية من نوعا له يسبب المراهق لدى المتأخر

 جانب إلى العضالت وضعف البنية قصر من يعانون ما فكثيرا المتأخرين، فئة عند أما الكراهية،

3.التوافق سوء إلى وبالتالي بالنقص الشعور إلى بهم فيؤدي األمراض بعض

  :جنسية مشكالت -ه

 المشكالت جميع أساس الجنسية المشكالت أن النفسي التحليل مدرسة أصحاب يرى

 تقاليد به تحيط الدافع هذا وألن البشرية الطاقة مصدر هو الجنسي الدافع أن يرون السلوكية،ألنهم

 فالمراهق الشاذة، السلوكات من مختلفة أنواع ظهور إلى تؤدي ثم ومن الكبت، إلى به تؤدي قيودو

 وطبيعة حقيقة معرفة بالجنس يتعلق ما كل ومعرفة اإلشباع عدم من يعاني المرحلة هذه في

  :في تتمثل مشكالته

الجنسية المسائل في الوالدين مناقشة على القدرة عدم.

.386-385، سابق ملحم،مرجع محمد سامي1

2
37،ص 2003، القاهرة،والتصديروالتوزيعللنشرالطالئعدار ،المراهقينمشكالتحلإلىاآلباءمراهق،دليلبيتنافيضياء،هبة¡إمام

.293ت،ص-المصرية،القاهرة،مصر،د األنجلو مكتبة ،اإلنساني للنمو النفسية األسسطلعت، الرحيم عبد حسن 3
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له مناسبة زوجة لىع الحصول في التفكير.

متكررة جنسية بأفعال المراهق لقيام بالذنب الشعور.

1.منها التخلص وكيفية السرية، العادة استعمال عن الناجمة األضرار معرفة إلى الحاجة

 ما بين الديني والصراع االجتماعية، التقاليد وبين الداخلية غرائزه بين صراع في فنجده

.صغير وهو ماتومسل ومبادئ شعائر من تعلمه

:والتمرد االغتراب - و

 وثوابت مواقف عن االنسالخ يحاول ولذلك يفهمانه، ال والديه أن من يشكو فالمراهق

 ألنه األهل؛ سلطة معارضة يستلزم وهذا وتمايزه، تفرده وإثبات لتأكيد كوسيلة الوالدين ورغبات

 موازية أصبحت التي العقلية دراتهبق يطاق ال استخفاف هو إنما توجيه أي أو فوقية سلطة أي يعد

 األمور تمحيص إلى تدفعه والتي لديه، المتيقظة النقدية بالروح واستهانة الراشد، لقدرات جوهرياً

 والتعصب والعناد والمكابرة التمرد سلوكيات لديه تظهر وبالتالي المنطق، لمقاييس وفقا كافة،

2.والعدوانية

  :الطباع وحدة العصبية -ي

 بصورة حوله من وعلى صاحبها على وتؤثر مزعجة سلوكيات هي الطباع حدةو العصبية

 ولكنها والمراهقين، الشباب فئة في تكون ما أكثر هي الطباع وحدة الزائدة العصبية.  كبيرة سلبية

 يحقق أن يريد وعناده، عصبيته خالل من يتصرف فالمراهق."  الطفولة فترة من تبدأ ما غالبا

 وتجدر .به للمحيطين كبيراً إزعاجاً يسبب بشكل متوتراً ويكون الزائد، عنفوال بالقوة مطالبه

 الجنسية الهرمونات وظيفة بين عالقة وجود إلى تشير العلمية الدراسات من كثيراً أن إلى اإلشارة

 المرحلة هذه خالل المرتفعة الهرمونية المستويات أن بمعنى المراهقين، عند العاطفي والتفاعل

 وغضب الذكور، عند طبع وحدة وإثارة غضب شكل على كبيرة مزاجية تفاعالت إلى تؤدي

3" اإلناث عند واكتئاب

:اآلتي في تتمثل أسباب عدة المراهق عند الطباع وحدة الزائدة وللعصبية 

الوالدين من يكتسبها المراهق في الطباع وحدة العصبية صفة وجود في اكبير ادور تلعب الوراثة

شخصي جيني ينوتكو استعداد.

المدرسة أو األسرة داخل سواء سوية ال أساليب إتباع.

لتنفيذها عليه والضغط المراهق من الحد عن الزائدة المثالية  بمعنى لألولياء المرتفعة التوقعات.

.430ص ،سايق مرجع ،النمو النفس علمالزغبي، محمد أحمد1

2
http://www.Sazid.net/Frabiah/170.htm

الموقع نفس3
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السكن مكان ضيق.

المختلفة والهوايات األنشطة وممارسة واللهو واللعب سترخاءلال أماكن توافر عدم.

  الجزائر في التربوي اإلصالح:  ياثان

 إلى والوصول التعلم كيفية على المتعلمين تدريب هي اليوم العالم في التعليم مهمة

 الكوادر وبناء الحديثة، المجتمعات لتطور األساسي المحرك أصبحت التي األخيرة هذه المعلومات،

 ،واالتصال اإلعالم ولوجياتلتكن هائل تطور ظل في والتغيير اإلبداع على القادرة والكفاءات

 قد سبقتها التي الدول غرار على والجزائر.االزدهار صناعة في للعقول البالغة األهمية أعطت

 إدراكا.المتطورة الدول لمواكبة التعليمية التربوية المنظومة معظم مس تربويا إصالحا باشرت

 طريقة إدخال إلى وعمدت. اوتطوره الشعوب تقدم في بارز دور من التعليمية للمناهج ما منها

 في األمثل تطبيقها أجل من التوضيح من المزيد إلى تحتاج تزال ال والتي بالكفاءات، المقاربة

  .أهدافها تؤتي حتى التعليمية العملية

  : المدرسة-  1

 التي االجتماعيةوالدراسات لألبحاث متزايداً نمواً العشرين القرن من الثاني النصف شهد

 المدرسي، االجتماع علم ميالدعن األبحاث هذه وتمخضت والتحليل، بالدراسة سةالمدر تتناول

 استجابة وهي تربوية، اجتماعية كظاهرةأبعادها وتقصي المدرسة لدراسة نفسه يكرس الذي

 تطرح المدرسةبدأت الجارية التطورات خضم وفي. االجتماعيةالتطوراتاقتضتها موضوعية

 من أشكاال تمثالن والقبيلة األسرة كانت فإذا."والتعقيد األهمية بالغة اجتماعية كإشكالية نفسها

 الوظائف بكافة القيام مقدورها في كان والتي القديمة العصور سادت التي االجتماعي التنظيم

 البشرية المعرفة ازدياد مع فإنه العصور، تلك في اإلنسان حياة تتطلبها التي االجتماعية

 االجتماعية التنظيمات هذه في التمايز من نوع بدأ اإلنسانية التجمعات محك تزايد وتراكمها،ومع

 التي المنظمات فظهرت أكبر، بكفاءة القديمة الوظائف من بأجزاء لتقوم جديدة أشكال ،فظهرت

.1("المسؤوليات هذه بعض أداء في منها كل تخصص (

 وكان" التعليمية الوظيفة لتتولي المدارس أوجد الذي التعليمي النظام نجدالنظم هذه من

 هذه ضوء وفي االجتماعية، التنشئة عملية إلى اتجهت ثم الدراسي التحصيل عملية على تركيزها

 مؤسسة إلى للتعليم مؤسسة مجرد من المدرسة بوظيفة الحديثة المجتمعات اتجهت التطورات

 توصف المدرسة بحتأص كما.االجتماعية الحياة لتطورات مسايرة اجتماعية وظيفة ذات تعليمية

 مؤسسة بأنها يصفها البعض وأصبح ،بل االجتماعية األجهزة أحد وبأنها صغير مجتمع بأنها

1) إبراهيم عبد الرحمان رجب وآخرون،نماذج ونظريات تنظيم المجتمع، دار الثقافة،القاهرة،1983،ص 87. )
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 مواردها على والوقوف عليها والتعرف البيئة ودراسة المجتمع خدمة على تقوم تنظيمية

.)1(."واحتياجاتها

 حاجياته في يراكب دورا تلعب التي األسرة بعد الطفل لتربية مؤسسة أهم والمدرسة

 أعضاء أفراده جعل وهي أال األساسية حاجاته من حاجة لتلبية المجتمع أنشأها  االجتماعية

 إليها صغيرا يأتي الذيبرعايةتقومالتياألسرةبعدالثانيةاالجتماعيةالمؤسسة وهي.صالحين

.واالنفعالية والعقليةاالجتماعيةالجوانبمننموه رعاية بمسؤولية فتقوم

  :المدرسة مفهوم-أ

 الذي الفراغ وقت  بها ويقصد ،schole اليوناني األصل إلى المدرسة لفظ أصل يرجع

 التعلم فيه يتم الذي المكان على يدل أصبحذلك بعد الذهن، لتثقيف زمالئهم مع الناس يقضيه

 وفق فرادلأل االجتماعية التنشئة دور إليها يعهد التي العمومية المؤسسة تلك المدرسة لتصبح"

 خاصة، أو عمومية مؤسسة عام بشكل والمدرسة...فلسفته حسب المجتمع يحددهما وبرنامج منهاج

 وتفعل تنتج بحيث البشري، العنصر فاعلية تنظيم إلى خاللها من تهدف محددة، لضوابط تخضع

 العام اإلطار في يصب لكي الخاص بعملها تقوم ويجعلها فئة، كل مهام يضبط منظم إطار وفق

.)2(منه المرغوبة والمرامي والغايات األهداف ويحقق

عمليةفيلتساهممقصودةبطريقةالمجتمعلهاخططاجتماعيةتربويةمؤسسة أنها كما 

وهياألساسية،حاجاتهمنبحاجةقيامهاطريقعناالجتماعيالتطبيعواالجتماعيةالتنشئة

 من وهناك.)3("التعليممراحلمختلففيمجتمعالوقيممعايير وإكسابهمالمستقبلشبابإعداد

 التنظيم تحقيقها،وهذا إلى يسعى أهدافا له أن بمعنى وشكلي، قصدي اجتماعي تنظيم" بأنها يعرفها

 يمكننا المنطلق هذا ومن أهدافه، لتحقيق إليه المنتمين األفراد بين القائمة العالقة يحدد النظام أو

 واجبات تتضمن فهي المؤسسات، من لغيرها خالفا مقصودا ااجتماعي كيانا المدرسة اعتبار

 تنظم أنها كما القصدية، التربوية العملية إطار وفي للمجتمع، العام اإلطار داخل لألفراد وحقوقا

.4("المؤسسات من بغيرها وعالقاتهم داخلها، األفراد سلوك (

 والحسية والفكرية األخالقية التربية عبر بالتنشئة تتكفل األساسية خدماتها في والمدرسة

 وهكذا والدولة، للمجتمع العامة الفلسفة أنتجته دراسي منهاج خالل من الكفاءات، وصقل الحركية

 ساحة تعتبر كما .)5( الجماعة مصالح مع منسجمة الفرد مصالح جعل إلى تسعى المدرسة فإن

1) محمد نجيب، الخدمة االجتماعية المدرسية،مكتبة األنجلو،القاهرة،1982م ،ص 65. )

http://www.rasgharib.net/vb/showthread.php?t=9486 المجتمع وتنمية األفراد تنشئة فى والمدرسه االسره دور عليلوش، امحمد)  2

3) حنان عبد الحميد العناني،الطفل واألسرة والمجتمع ،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان ،األردن،2000م-1420هـ ،ص85. )

4) وفيق صفوت مختار،سيكولوجية األطفال الموهوبين(خصائصهم-مشكالتهم-أساليب رعايتهم) ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005،ص163. )

.105 ص م،1997 ،مارس 3،عدد تربوية فضاءات، والمجتمع والتعليم التربية يس،أدخ محمد) 5
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 األسرة داخل يتعلم الدراسة بلق ما مرحلة في فالطفل االجتماعية، والتنشئة االجتماعي للتفاعل

 مرحلة في أما إلخ....والنظافة والشرب األكل نظام في والمتمثلة األولية االجتماعي التعامل مبادئ

  . للقانون االنضباط معنى مرة ألول يتعلم الطفل فإن التمدرس مرحلة تمثل والتي الثالثة الطفولة

 ليندمج الطفل تؤهل أنها بمعنى التربية إلى المعرفة تلقين تتجاوز المدرسة وظيفة أن أي

 والتعليم .للتلميذ واجتماعيا وانفعاليا وعقليا جسميا للنمو المناسب المكان أنها كما. المجتمع داخل

النموعلىيساعدوكماالناسإلىالثقافيةوالقيماألساليبتوصيلخاللهامنيتمالتيالوسيلةهو

منلوظيفةالحياةمدىومتكاملةمستمرةعمليةأنهعلىليهإالنظرحالةفيوالتنمية الثقافي

  .بانتهائهاينتهيالمدرسةوظائف

محددةلقواعدالخضوععليهايغلبرسميةأنهايميزهاماأهمالمدرسةفيوالعالقات

قيمةتقديرويعد" لهابالخضوعمطالبوناألقلعلىأو الجميع، لهايخضععليهامتفقومعايير

قيمتهمصدركاناألسرةففي األسرة،فيكانعمامختلفأساسعلىقائماالمدرسةيفالطفل

 األوللجانبا ،جوانبثالثةمنتنبعالتلميذفقيمةالمدرسةفيأما األسرة،أبناءأحد وأنهذاته

المدرسةألنظمةمسايرتهمدى:الثانيو المدرسي،تحصيلهيتعلمه،أيأنيستطيعمامقدار:

يهتمماومدىالالصفيةاألنشطةفيمشاركتهفهو :الثالثالجانبأما المطلوبة،السلوكوقواعد

 النحو على إجرائيا تعرف تربوية كمؤسسة المدرسة أن البعض ويرى. )1("النشاطألوانفيبه

:التالي

من معقدة شبكة إطار في تعمل والتي المجتمع في توجد التي االجتماعية األنساق أحد المدرسة 

 كنسق المدرسة ويميز بينها، فيما وظيفيا تتداخل التي والفرعية الرئيسية االجتماعية األنساق

.االجتماعية والمكانة السلطة واستخدام والمعايير واألهداف األغراض من مجموعة اجتماعي

يمتد ولكنه والمعلومات المعارف من مجموعة التالميذ تلقين مجرد على المدرسة دور يقتصر ال 

 واالتجاهات القيم واكتساب قدراته تنمية من التلميذ تمكن التي واألنشطة التعليمية البرامج تقديمل

.المرغوبة السلوك وأنماط اإليجابية

من ذلك ويعتبر األسرة لدور استمرارا للتالميذ االجتماعية التنشئة استكمال بعملية المدرسة تقوم 

.تحقيقها إلى درسةالم تسعى التي األساسية ويةالترب األهداف

يخلفه الذي التربوي للفراغ سادة فهي األسرية للتربية ومكملة متممة عملية المدرسية والتربية 

 قواه وتنمية الطفل باإلعداد تقوم" بأنها المدرسة عرفت لذا الحياتية، االنشغاالت لكثرة وهذا البيت

 مع لينسجم النمو هذا يوجه اجتماعيا اوإعداد الكامل، للنمو الفرص له وتتيح فرديا إعدادا ومواهبه

1) زكريا الشربيني،يسرية صادق،تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكالته ،دار الفكر العربي،نصر(القاهرة)،1996م1416 هـ ، ص 117-116.  )
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 إصالح على ويعمل ويحترمها ويتقبلها نظمه وليفهم رغباته ليحقق المجتمع أعضاء بقية نمو

.)1(" منها الفاسد

 بعد الثانية االجتماعية المؤسسة:هي المدرسة أن إلى نخلص التعريفات هذه خالل من

 الحياة مع وتكيفه واجتماعيا، فكريا الطفل وتكوين تنشئة على لتعمل المجتمع أنشأها والتي األسرة

 نظام عن عبارة هي بالتالي تربوية، كمؤسسة للمدرسة البالغة ةاألهمي تنبع هنا المجتمع، في

 االجتماعية، الحياة إطارفي محددة اجتماعية أدوار وتمارس متفاعلة، عناصر من يتكونمتكامل،

:التصنيفاتمنأنماطعدةوفقالمدرسةتصنيفويمكن

ثم ثانويةابتدائية،لألطفال،رياضا:تكون وبهاالخاصةالرسميالتعليممرحلةحسب-

جامعية

كاف وفراغوتلميذمعلممنمكونةوضعية:نوعينفيعموماوتكونحجمها،حسب-

البعيدة الريفيةالمناطقفييحدثكمادراسيةغرفةفيتالميذوعدةمعلمأوالستيعابهما،

.دراسية ومستوياتوأدوارفصولعدةمنومكونةمركبةعاديةمدارسثميرة،والصغ

منوتمويلها إدارتهاتتمعامةرسميةمدارس:وتكونوالماليةاإلداريةتبعتهانوعيةحسب-

مشتركة ألغراضأكثرأوفرديؤسسهاخاصةثم.والتعليمالتربيةأوالمعارفوزارة

ماديةتجاريةأوتربوية

المدرسية والناشئةالعامللتعليممدارس:رئيسييننوعينفيوتكونمتعلميهاأعمارحسب-

والمعاهد الجامعةتضمالتيالكبارمدارسثمالثانوية،نهايةوحتىاألطفالرياضمن

. المستمرةوالتربيةاألميةمحوومدارس

:للمدرسة التربوية الوظائف ـ ب

 مختلفا عالما المدرسة يجعل مما األسرية، الحياة عن كثيرة باختالفات المدرسية الحياة تتميز

 تكسب أنها كما التحصيل بمواقف وترتبط الرسمي، بالتعليم الطفل بتزويد المدرسة ترتبط حيث

 التعليمي دورها إلى افةباالض ،العمل على وتدريبه للحياة إعداده في تساهم سلوكية أنماطا الطفل

 برامج تتضمنه ما خالل من االجتماعية حياته من األكبر لجانبا فيه يزاول الذي المكان فهي

المدرسةتقومو.)2(»والفني والثقافي واالجتماعي الرياضي النشاط أنواع من المختلفة المدرسة

:يلي ماأهمهامنوظائفبعدة

والعادات،المهاراتتطويرعلىوالقدرةوالمعرفةالعلمقيملديهتتوافرالذيالصالحاإلنسانبناء

واالجتماعيالشخصيالتكيفعلىوالقدرة سليمة،واتجاهاتقيمبناءعلىوالقدرة

.170 ،ص2000،األردن، ،عمان والتوزيع للنشر عمار دار ،5ط ، التربيةأسس ناصر، إبراهيم1

2) جابر عوض،سيد حسن،خيري خليل الجميلي،االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة، المكتبة الجامعية،2000، ص 135. )
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وتحريرالتعلم،تفريدالمشكالت،حلالذاتي،التعليموهيالحديثةالتربيةمبادئمراعاةتطبيق

.إبداعهوتنميةالتلميذشخصية

توجيهخاللمنوالمدرسةالمجتمعبينالصلةتوثيق بهويقصد:المجتمعمعالوثيقالتفاعل

.االجتماعيةالخدمةفيالمساهمةمنالطلبةوتمكين بالمجتمعالتأثيرإلىالمعلمين

فرديةوتستثيراالقتصادفيتساهممعينةلوظيفةالتلميذالمدرسةتعدحيث:االقتصاديةالتنمية

...والعملبالجداقتصاديةمكانةتحقيقإلىالتلميذ

وتطهيرهتبسيطهووتطويرهبهاالحتفاظواالجتماعيراثالتنقل.

االجتماعيةالفروقتذويبوواحدةبوتقةفيالتالميذصهر

  : التنشيئية الوظيفة - 1-ب

 لم إنها إال األسرةجو في وتترعرع تبدأ االجتماعية للتنشئة األولى المظاهر أن من بالرغم

 مما والتكنولوجيا لألبحاث المتزايد النمو نتيجة الحالي قتالو في التنشئة بتلك وحدها تستأثر تعد

 وتنشئتهم أبنائه بتربية لتقوم المجتمع أوجدها التي المدارس طريق عنبالتعليم االهتمام إلى أدى

 المسؤولةفهيالمدرسة، تمتلكه ما الفرص من تمتلكأخرى اجتماعية مؤسسة أي وجدت ال ،حيث

 تهذيب على تعمل فهي والعقلية الجسمية الناحية من خاصة نبجوا عدة من الطفل تنشئة على

  . إليه ينتمي الذي المجتمع وقيم معايير حسب خلقها أو سلوكياته

 التنشئة وظيفة هما المجتمع في أساسيتين وظيفتين للمدرسة أن" بارسونز تالكوت" أكد كما

 قدرات كشف عن مسؤولة فهي ة،ثاني ناحية من واالختيار التصنيف ووظيفة ناحية من االجتماعية

 لهذه وفقا تصنيفهم على والعمل التالية التعليمية للمراحل لتهيئتهم واستعداداتهم ومواهبهم الطالب

 تنشئة وظيفة األسرة مع تتقاسم التي االجتماعية المؤسسة تعتبر المدرسة بالتالي.)1( المعايير

 واستعداداتهم وقدراتهم يتالءم بما يحةالصح التربية أصول وتعليمهم ،وعقليا جسميا األطفال

.العقلية

  : التكوينية التعليمية الوظيفة ـ 2-ب

 األولى اللغوية المبادئ بتعليمه وتقوم للمعرفة األساسية بالمعلومات التلميذ تزود المدرسة إن

 وتنمي جديد هو ما كل على التلميذ تعرف أن األساسية المدرسة مهمة ألن والكتابة والقراءة

 محتوى خالل من وقدراتهم مواهبهم إلظهار فرصة المتفوقين التالميذ تمنح وهي العقلية، دراتهق

 المعلم يكون أن يجب منها المرجوة التربوية األهداف التعليمية العملية تحقق ولكي.العلمية المادة

 واالستيعاب لمالتع على يساعده حتى... النفسية أو العقلية سواء التلميذ بقدرات كافية دراية على

 إكسابه في تسهم نمطية بطريقة التلميذ بتعليم المدرس يقوم أن إما" المعلمين من نوعين نجد وهنا

.45-44 ،ص ذكره سبق مرجع الثبتي، سالم عايض بن اهللا عبد) 1
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 تجعله بطريقة المعرفة فيكتسب التلميذ إبداع طاقات تفجر بطريقة بتعليمه يقوم أن أو فقط، المعرفة

 نماء التلميذ فينمو األخرى، معرفةال بجوانب الوثيقة وصلتها وتطبيقاتها، المختلفة، جوانبها يتعرف

 تعليمي بنسق- المدرس دور بجانب -مشروط ذلك تحقيق أن مراعاة مع صحيحين، ونفسيا علميا

.)1(»المجاالت شتى ،في نفسها عن تعبر أن اإلبداع لمواهب يوفران معاصرة، ومناهج

  :التربوية الوظيفة ـ3- ب

 قدرات فهم في عامة بصفة واالجتماعية نيةاإلنسا والعلوم والتربية النفس علم ساعد لقد

 اإلنسانية والخبرة المعرفة إيصال على المدرسي التعليم ركز وقد التعليمية، للعملية كأساس التلميذ

: إلى أساسا الرسمي التعليم ويهدف.وقدراتهم خصائصهم تقدير طريق عن طبعا للطفل

 نموه تفسد التي الشوائب من وتنقيتها ارالكب وخبرات بتجارب محدودة فترة في التالميذ تزويد.1

.توجيهه وتسيء

.استغاللها وحسن قدراتهم، لنمو المجتمع في للتالميذ متكافئة فرص إتاحة.2

.بالمجتمع المتخصصة الوظائف لممارسة للتالميذ المهني اإلعداد.3

.اآلخرين مع إيجابيا تتفاعل التي السوية، الشخصية وإكسابه بمجتمعه التلميذ ربط.4

  :الثقافية الوظيفة ـ4- ب

 تحقيق إلى تسعى فهي المدرسة، تتوالها التي الوظائف أهم من الثقافية الوظيفة تعدو 

 أهمية الثقافية المدرسة وظيفة وتأخذ. الواسعالمجتمع إطار في الثقافيين والتجانس التواصل

 التي االجتماعية مؤسسةال فهي واالجتماعية، الثقافية المتناقضات حدةازدادت كلما وملحة متزايدة

 إلى التطرق وكذلك التعلم، على التلميذ لمساعدة تبسيطه ومحاولة الثقافي التراث نقل على تعمل

 وأساليبها وأهدافها فلسفتها من تعدل قد فالمدارس. الثقافي التراث هذا في يحدث الذي التغيير

 المادية التغيرات وكذلك الثقافي، رواالنتشا والتكنولوجي المعرفي التقدم مع تتالءم لكي ومناهجها

 العادات من التخلص على جاهدة التربية وتعمل المجتمع، على تطرأ قد التي واالجتماعية الطبيعة

 ذات جيدة وعادات واتجاهات قيم التربية،وإحالل أهداف تحقق ال أصبحت التي والقيم والمعتقدات

)2(.والمجتمع للفرد عملية فائدة

 تتناسب وال حقيقية أهداف تحقق تعد لم والتي البالية الثقافية العناصر نقيةت على تعمل فهي

 أثناء الجزائر في حصل ما وهذا الثقافي، الغزو عوامل من عامال تكون قد كما العصر، وتطورات

 أهم أن "ديوي جون" ويرى .ثقافتها نشر في التعليمي النظام على اعتمدت إذ االحتالل، فترة

  :  هي المدرسة وظائف

1) مجدي عزيز إبراهيم،تربية االبداع وإبداع التربية في مجتمع المعرفة ،عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة،القاهرة،2005،ص 122. )

2) سميرة أحمد السيد،األسس االجتماعية للتربية ، دار الفكر العربي،القاهرة،2004،ص 42-41. )
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.المجتمع في وأهميتها قيمتها فقدت التي الثقافية العناصر من خالية بيئة للتالميذ تقدم أن-

 توفير خالل من القومية الشخصية وتشكيل وانجازاته المجتمع ثقافة حفظ على تعمل االنتقاء عملية-

.االجتماعية البيئة في توجد قد التي المتناقضات عن تبعد متجانسة اجتماعية بيئة

 من ألنها واالجتماعية الثقافية البيئة عناصر مختلف بين التوازن تحقيق على المدرسة تعمل-

.الثقافة نقل في المتخصصة الوسائل

 بين الفعالة والمشاركة للنشاط فرص من تقدمه وما االجتماعية بيئتها خالل ومن المدرسة إن-

  . االجتماعية المشاركة على التالميذ أخرى،وتوجه جهة من والمعلمين التالميذ جهة،و من التالميذ

:التربوي والنظام األسري النظام بين العالقة- ت

 وتعليم وتدريب الحضاري التراث نقل في المؤسسات بقية عن يختلف ال األسرة دور إن

 بعض وفي األحيان بعض في أهمية أكثر يكن لم أن والخبرات المهارات على والجماعات األفراد

 المجتمع في األخرى النظم مع تفاعال االجتماعية النظم أكثر وهي المؤسسات، قيةب على المجاالت

 وبعض األسرة تناولت دراسات عدة فهناك وأعضائه، المجتمع بين فعال اجتماعي وسيط" فاألسرة

 األسرة حياة أثر الدراسات هذه بعض كشفت وقد ألبنائها، الدراسي التحصيل في ودورها ظروفها

 أن نجد لذلك لالنحراف، أبناؤها يتعرض ما كثيرا المتصدعة األسرة فنجد لالطف سلوك على

 وإعداده، الطفل تربية في المدرسة في وتعاونها األسرة دور على كبيرة آماال يعلقون التربويون

 حياة مواصلة من تمكينهم أجل من األفراد شخصيات بناء إلى تهدف اجتماعية عملية التربية ألن

 .المجتمع لثقافة واستمرار السلوكية لألنماط وتعلم تعليم عملية فإنها األساس ذاه وعلى الجماعة

 بين الجيد التعاون على التفاعل عملية تقوم أن ويجب متفاعلة جماعات على يحتوي مجتمع فكل

.التربوية األهداف تحقيق أجل من والترابط اُأللفة خيوط وتكوين واألسرة المدرسة

 لتعاظم يشير الواقع أن إال التقليدية للمجتمعات واضح تربوي ورد من لألسرة ما ورغم 

 وبالصورة كثيرة، خارجية لثقافات الطفل لتعرض الحضارية المجتمعات في التربوي األسرة دور

 ،حياته في األبوين لدور حاجة أكثر يكون ذلك في وهو شخصيته، تكوين على تؤثر قد التي

 لتحقيق أحداهما تكمل واحدة مؤسسة يشكالن هما بل مدرسةال عن األسرة فصل يمكن ال بالتالي

 جميع من المجتمع مع متكاملة شخصية الطفل لهذا تكون ولكي والعلمية، التربوية األهداف

  .الميادين

  :الجزائري التربوي النظام عن تاريخية لمحة - 2

 نفس يف بينها فيما والمتفاعلة نشاطاتها في المستقلة اإلجراءات حاصل هو النظام

 األساسية المكونات تلك هو الجزائري التربوي والنظام" سلف مرسومة أهداف لتحقيق الوقت

 وللتوجيهات 1996 دستور وخاصة الجزائر دساتير مختلف في المبنية للمرجعية وفقا والمتفاعلة

 على ةوالمحافظ االقتصادي واالنفتاح التعددية ظل في للجزائر واالقتصادية واالجتماعية السياسية
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 والمعتز المتشبع الجزائري الفرد تكوين إلى تهدف والتي وقيمه وأصالته الجزائري الشعب هوية

.1"عصره على والمتفتح بثقافته

 المتعلم، اإلنسان ببناء يتكفل ألنه ومحورها بل النظم باقي أساس يعتبر التربوي لنظاما

 .وأدائه وكفاءته اإلنسان على ذلك سانعك فاعلة وعلمية قيمية أسس على قائما النظام كان فإذا

 النظم من مكوناتها تستمد التي والعالقات والمكونات العناصر من يتكون التربوي والنظام

 ونظام المدرسة دواروأ وأهدافها التربية غايات لبلورة... واالقتصادية والسياسية السوسيوثقافية

 النظام وضعية إلى العنصر هذا في رضنتع وسوف.إليها الوافدين األفراد تكوين ومبادئ سيرها

 عدة، وإصالحات تعديالت الجزائري التربوي النظام عرف ،فقد الفترات وأبرز أهم في التربوي

  :التالية الكبرى المحطات في حصرها ويمكن اليوم، إلى 1962 في االستقالل فجر منذ

  :1976-1962"األولى الفترة: االستقالل بعد التربوي النظام- 1- 2

 المستدمر عن الموروث التربوي النظام مست تعديالت عدة تضمنت انتقالية فترة نتكا

 هذا يكن فلم. جدا صعبة1962 سنة التعليمي للنظام الجزائر استالمظروف كانت ،وقد الفرنسي

 وقيمنا، مبادئنا مع تتعارض التي ألسسه نتيجة: الجزائرية األمة أهداف تحقيق على قادرا النظام

 على الوطنية السيادة السترجاع إصالح معركة تخوض أن الجزائرية الدولة على مالزا فكان

 الحساسة المواد السيما المضامين وجزأرة المدارس في العربية اللغة تعليم إن"التربوي النظام

 من كانت والوطنية، واألخالقية الدينية والتربية والفلسفة والجغرافيا ،كالتاريخ االجتماعية للعلوم

 بالتالي2."القديم شكلها على ذلك عدا فيما بقيت التي المنظومة لتصحيح اتخذت التي األولى تدابيرال

:إجراءات03إلىالحكومةلجأتوعليه النقائص لتعويض متسارعة اإلصالح وتيرة كانت

.بالفرنسية أوالعربيةباللغةالتعليممنمقبولمستوىعلىيتوفرمنلكلالمباشرالتوظيف-  أ

.ثقافيتعاونشكلفيومغربامشرقاالشقيقةالبلدانإلىجوءالل-  ب

.الفرنسيينالمعلمينمنيلزمبمالتزويدنافرنسامعثقافيتعاونعقد-  ت

أغلبهامختلفة علميةمستوياتمنجزائريامعلما6695تجنيدعلىاألولاإلجراءوأسفر

الجزائرحصول:الثالثاإلجراءعنونتج. الظروفأحسنفيالمتوسطالتعليمشهادةبمستوى

النقصتغطيةوتم مساعدامعلما5091ومدرس2600يتوزعونفرنسيا معلما7691على

2500و2000بينمايتراوح العددوكانومغربامشرقاالشقيقةالعربيةالبلدانمنبمعلمين

 2004، مستواهم،الحراش،الجزائر وتحسين التربية مستخدمي لتكوين الوطني ،المعهداالبتدائية المدارس ديري لفائدة تكويني التعليمية،سند والمناهج التربوي النظام1

.12،ص

.94،ص185،رقم16.04.1976 ،الوطنية للتربية الرسمية النشرةالوطنية، التربية ش،وزارة.د.ج.ج2
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لتغطيةكافرغيعددوهومعلم16886الدراسيالموسملحاجاتالعامةالتغطيةوبلغتمعلم

1.تأطيربدونالتالميذمنكبيرعددبقيإذكاملة

  :أهمها الفترة هذه في أولويات عدة جسدت كما

التعليم إطارات جزأرة-  أ

 للمجتمع والثقافية الدينية والمقومات يتماشى بما الموروثة التعليم مضامين تكييف محاولة-  ب

.الجزائري

.األولى حلالمرا في خاصة للتعليم التدريجي التعريب-  ت

.المادة هذه تدريس مسار لتصحيح التاريخ لدروس خاصة عناية توجيه-  ث

الوطنية السيادة مع تتعارض التي المدرسية واإلجراءات بالقوانين العمل إبطال-  ج

 التعليم من األولى المراحل تعريب في الجزائرية الدولة انطلقت اإلجراءات هذه تجسيد أجل ومن

 السنة تعريب كان حيث العملية تتابعت ثم 1965 سنة ابتدائي األولى بتعري تقرر حيث االبتدائي،

 االبتدائي التعليم من السنوات عربت حيث المرحلي التعريب في بدئ وهكذا ،1967 سنة الثانية

2 االجتماعية والمواد األدب تعريب وتم كامال، تعريبا

 التخصصات بعض على التكوين ٌاقتصر حيث مركزا، 17 المهني التكوين قطاع ورثكما

.المهنية الكفاءات إلى واالفتقار المؤطرينضعف مع

 وكان العالي، للتعليم ومدرستين واحدة بجامعة االستقالل بعدالبداية فكانت العالي التعليم أما- 

.وقسنطينة الزوار باب بجامعتي والبدء جديدة، جامعات بناء من الجامعياإلصالح في االنطالق

  : نمطين في تمثل المتوسط ليمللتع بالنسبة

 أي( الثانويات في أو العام التعليم متوسطات في إما ويؤدى سنوات أربعة يدوم: العام التعليم*

 الطور من الدراسة أهلية شهادة باجتياز الدروس وتنتهي )آنذاك الثانوي التعليم من األول الطور

.العام التعليم بشهادة عوضت وقد األول

 الكفاءة بشهادة وتنتهي الفالحي التعليم متوسطات في ويؤدى سنوات3 يدوم:يالتقن التعليم*

  .الفالحية

  :2000-1976)األساسية المدرسة:(الثانية الفترة- 2- 2

 تشريعي نص يعتبر والذي 16/04/1976 المؤرخ 35- 76 رقم األمر صدور فترة وهي

 وقد ،بالجزائر والتكوين لتربيةل الوطنية للسياسة المرجعي لإلطار لضبطه والتكوين التربية يخص

  :األمر هذا كرس

.23/01/2008 في المؤرخ 08/04رقمةیالوطنةیللتربيھیالتوجالقانوننص1

.33،ص1993الجامعية،الجزائر، المطبوعات ديوان ومتطلباتها، التربية ، غياث بوفلجة2
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.التعليم مجانية-

.سنوات9 مدته والذي األساسي التعليم إلزامية-

.المراحل جميع في التعليم لغة توحيد-

  .الخاص التعليم في مبادرة أية منع-

  :التالي النحو على مهيكال األمر هذا بموجب التعليم أصبح وقد

.إجباري غير تحضيري تعليم-

.سنوات 9 لمدة إجباري أساسي عليمت-

.عام ثانوي تعليم-

                      .تقني ثانوي تعليم-

  1973 إصالحات في التربوي النظام هيكلة

 التعليم                الثانوي التعليم       األساسي التعليم               التحضيري التعليم

     العالي

  العام الثانوي التعليم-   )          3- 1(األول الطور-                    لم الذين األطفال

  المتخصص الثانوي التعليم-        )     6- 4(الثاني الطور-                   القبول سن يبلغوا

المهني التقني الثانوي التعليم- )           9- 7(الثالث الطور-                 للتمدرس اإللزامي

 على ،1981- 1980 الدراسية السنة من اعتبارا األمر هذا أحكام تطبيق في شرع وقد

 للطور تجريبية مؤسسات إنشاء التطبيق هذا في الشروع سبق قد وكان األساسي التعليم مرحلة

1.األساسي التعليم من الثالث

.341،ص2007، مرجعية ،وثيقة التربية وزارة 1
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 كما ةالمزدوج األقسام عدد في وتراجع المعربة األقسام في تطور المرحلة هذه شهدت كما

1:التالي الجدول يوضحه

  المئوية النسبة  المعربون  المجموع   التعليم

%49.9  225314  480646  المتوسط

%56.7  61590  108581  الثانوي

% 08.5  1000  11806  التقني

 التكنولوجية المعاهد

  ابتدائي/للتربية

823072177.7%

 التكنولوجية المعاهد

  متوسط/للتربية

2966227676.7%

   76/1977الجزائرية المدرسة في المعربين نسبة يوضح جدول           

 وهذا التقني التعليم عداما، حد إلى مقبولة المعربين نسب أن نالحظ الجدول خالل فمن

 المدرسة مالمح رسم الذكر السالف األمر أن كما ،تعريبها وصعوبة التقنية المواد لطبيعة راجع

 للجزائر واالقتصادي ،السياسي االجتماعي الواقع تراعي مدرسة إلعداد ىتسع والتي األساسية

  .الوطنية هويتنا لعوامل ضياع دون الخارجي العالم على االنفتاح مع الخاص طابعها تحمل

 المالي، واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع عمومية مؤسسة األساسية المدرسة تعد كما

 أو ملحقة مدرسة األساسية بالمدرسة تلحق أن يمكن. الوطنية ةالتربي وزارة وصاية تحت توضع

  : األساسي التعليم مهام أهم ومن وزاري، قرار بموجب تحدث ملحقة مدارس عدة

ة تربية إعطاء هيأساسي سنوات تسع ومدته التالميذ لجميع واحدة.

فرالعربية اللغة دراسة  األساسية المدرسة تو.

والعلمية الرياضية األسس يتضمن تعليما.

 على التالميذ وتربية اإلنتاجية الخطوط دراسة ممارسته طريق عن العمل حب.

سما االجتماعية العلوم أسالدينية و واألخالقية السياسية و التاريخية المعلومات السي.

ا تعليماالتالميذ في الجمالية األحاسيس إيقاظ منه الغاية فني.

 الرياضية النشاطات إحدى ممارسة و أساسية بدنية تربية.

.136،ص 2007الجزائر، الحكمة، ،دار حياتن محمد ترجمة اللغوية، والمسألة الجزائريون ،  االبراهيمي طالب خولة1
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 األجنبية اللغة تعليم.

 التكنولوجية والمهارات المعارف من مجموعة تلقين.

  2007- 2000: الثالثة الفترة- 3- 2

2000ماي 9 في اإلصالح لجنة تنصيب تم حيث الوطنية؛ التربية نظام إصالح فيها يبرز

  :اإلصالحات مظاهر أهم ومن 2003/2004 موسم االبتدائي التعليم إصالح لجنة وتنصيب

2006/2007 موسماألمر هذا في النظر أعيد(  ابتدائي الثانية السنة من الفرنسية اللغة إدراج

).ابتدائي الثالثة السنة في تدرس أصبحت حيث

ابتدائي األولى السنة منذ والتكنولوجية العلميةالتربية مادة إدراج.

التاريخي والبعد الصحي والبعد البيئي البعد نحو محتوى،الفي جديدة أبعاد إدراج.

األمازيغي بالبعد التكفل.

العلمية والمصطلحات العالمي الترميز إدراج.

الثانوي، التعليم في وتدعيمه المتوسط التعليم من األولى السنة منبدءا اآللي اإلعالم مادة إدراج 

.التصالوا اإلعالم تكنولوجيات مادةباسم يصبح بأن

2003سنةالجزائرفيالتربويةالمنظومةفيحدثالذيالتجديدمنو -  ظهرت2004

:منهاالتعليمفيجديدةبيداغوجيةمفاهيم

منمجموعة معالجةخاللمنتكتسبواحدا،معرفيامجاالتخصكفاءة وهي:الختاميةالكفاءة*

.االجتماعيةأوهنيةالمأوالتعليميةالميادينمنالميدانفيالوضعيات

لوضعية تستجيبوتعليميةوحدةتخصوالختاميةالكفاءةيترجمتعبيرهي:المرحليةالكفاءة*

.التعليميةالوضعياتمن

 الوحدةدروسمندرساأومقطعاتخصالمرحليةالكفاءةمنجزءهي:القاعديةالكفاءة*

  .المعرفةبناءإطارفيالتعليمية

وضعية لمعالجةعمليومخططمييهاالمفأوالمعرفيالمجالمنجزءهي:يميةالتعلالوحدة*

بناءمن تمكننشاطاتخاللمنتمارسدروساأومقاطعتتضمنالتعليميةالوضعياتمن

.المعرفة

بحيثالمتعلم، أوالمدرسحوليتمحورنشاطلمستلزماتعريضةخطوطهي:االستيراتيجية*

الكفاءةاكتسابإلى وصوالتعلميةوضعيةمعالجةإطارفيلآلخركملمدورمنهمالكليكون

.المعرفةوبناءالمطلوبة

.معرفيتحديأمامالمتعلميضعمشكلأوإشكالهي:التعلميةالوضعية*

بين يدمجالكفاءةمهاممنمهمةتحليلعنوناتجللمالحظةقابلوكسلىو:الكفاءةمؤشر*

.المعرفةفيالتدرجبتنظيمويسمحالمنتقاةعرفةالموالمنماةالقدرة
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 مؤشراتمنانطالقاوصياغتهاانتقاؤهايتمللمالحظةقابلةسلوكاتهي:التقويممعايير*

 ،المتعلم نشاطمراقبةإطارفيويندرجالمطلوبةالكفاءةتحقيقمدىعلىالحكممنتمكنالكفاءة

اكتسابسيرورة فيوالتدخلاإلعادةأوالمعالجةتقراراالتخاذتصلحعباراتهيآخروبمعنى

1.)صواب-خطأ-محاولة(الكفاءة

 المؤرخ16رقم الوزاري القرار حسب له،جديدة هيكلة ووضع الثانوي التعليم إصالح تم كما-

).2005ماي14 في

 يمكن االنجازات من مجموعة التربوي النظام على إدراجها تم التي اإلصالحات أسفرت وقد

:يكاآلت تلخيصها

 ومعاهد وجامعات جامعة ومراكز ومتوسطات مدارس من ضخمة تربوية لهياكل قاعدية بنية.1

.2ثانوية1699و متوسطة 4584 إلى 1962 في ثانوية 39و متوسطة 364 من.والتوثيق للبحث

.التعليم ومجانية ديمقراطية من عالي مستوى تحقيق.2

 مخطط علىبناء الهيكلة بإعادة العلمي والبحث العالي التعليم مجال في اإلصالح تجلى وقد

 وتم.  د م ل)نظام مرة ألول وأدخل التربوية المنظومة إلصالح الوطنية اللجنة طرف من وضع

.جامعية مؤسسة58 عددها قارب حتى ومتخصصة عامة جامعية ومراكز ومعاهد جامعات بناء

 العلوم في والمقيمون 13998 الماجستيرفي التدرج بعد وما 589993 إلى الطلبة عدد ارتفعو

 عليهم وتشرف.طالبا 270100 بمجموع7325 الدكتوراه شهادة تحضير وفي 5687 الطبية

.مؤطرا 21538 بعدد تدريس هيئة

 قسم كل في االنترنت بشبكة واالرتباط اآللي الحاسب إدخال 2007 مرحلة شهدت كما

 مدارس معظم ربط تم كما .2012 عام حلول قبل تكتمل أن ىعل. المدارس أقسام من دراسي

 حزم بنقل تسمح والتي السريعة البصرية األلياف شبكة من فقري بعمود البالد وجامعات

 النموذجية المدارس نظام تطبيق تشجيع إلى اظافة المتعددة، الوسائط نقل لخدمة بيرةالك المعلومات

 والممارسة والتعليم التدريس وسائل أحسن إيجاد خالل من متعلم مجتمع تحقيق بهدف والمستقلة

  .العالم تجارب من المستخلصة

3:يليفيماتلخيصها يمكنمبادئعدةعلىالجزائريالتربويالنظاميقوم كما

واإلسالميةالعربيةالقيممنمبادئهالتربويالنظاميستمد.

نينوالمواطاألطفالشخصيةتنميةعلىالتربويالنظاميعمل.

.40،ص2004¡وزو،الجزائر والتوزيع،تيزي والنشر ةللطباع األمل دار بالكفاءات، المقاربةسليمان،نايتطيب1

2
.317،ص2009الجزائر،للنشر،القصبةدار¡وإنجازاترهاناتالجزائر،فيالتربيةإصالح:بوزيدبنبوبكر

3
  .35س،ص-د الجزائرالمدرسية، للمطبوعاتالوطنيالديوان¡والثانويواالنتسابالتحضيريللتعليمالمدرسيالتشريعفيالدليلدمرجي،.ب
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االجتماعيةوالحياةللعملاألطفالإعداد.

والعلميةالتكنولوجيةالعامةالمعارفاكتساب.

المواطنينبينوالمساواةالعدالةمبدأالتالميذتلقين.

-واالزدهاروالتقدمالعدالةإلىالشعبيةللتطلعاتاالستجابة.

-الوطنحبعلىاألطفالتنشئة.  

:المتوسطالتعليم *

أربع ومدتهاالثانوي،التعليمومرحلةاالبتدائيالتعليممرحلةبينتقعتعليميةحلةمرهي

والتياالبتدائيةالمرحلةأنهواالذينالتالميذجلبهايلتحقسنوات،ثالثكانتأنبعدسنوات؛

فيالمؤرخ،28/2005رقمالوزاريالمنشورويشترط سنوات،ستمنبدالسنواتخمس مدتها

معدلعلىبحصولهالمتوسط،التعليممناألولىالسنةفيتلميذكلقبول ،2005مارس15

في سنوات أربعة مدته .االبتدائيالتعليممرحلةايةنهامتحان في10من5يفوقأويساويعام

ابتداءالمتوسط،التعليمفياإلصالحانطالق تم وقد.المعتمدةوالتعليمللتربيةالخاصةالمؤسسات

السنواتبقيةتنصيباكتملوقدمنهاألولىالسنة بتنصيب¡2004/2003 الدراسيةلسنةامن

يخولائيھنبامتحانالمتوسطالتعليمفيالتمدرس نهايةتتوج 2007/2006.الدراسيةالسنةفي

(B.E.M) علىبالحصولفيهللفائزالحق brevet denseignement moyen."

 انتماء الطالب يحقق لكي الفرص من المزيد تتيح كونها في ةالمتوسط المرحلة أهمية وتكمن

 الطلبة واستعدادات قدرات لتنمية الفرص من المزيد تتيح أنها عن فضال األصلية، ثقافته إلى أعمق

  : المرحلة هذه أهداف أهم ومن المهني أو التعليمي لالختيار يعدهم بما

 وعقلة لعقيدته شاملة إسالمية تربية النشء تربية غايتها عامه ثقافية مرحلة المتوسطة المرحلة-1

.وخلقه وجسمه

.وتصرفاته لسلوكه ضابطه وجعلها الطالب نفس في اإلسالمية العقيدة تمكين-2

.والعلوم لثقافة األساسية بالمبادئ يلم حتى لسنة، المالئمة والمعارف بالخبرات تزويده-3

.والتهذيب بالتوجيه تعهدهاو والمهارية العقلية الطالب قدرات تنمية-4

 روح وتنمية ووطنه مجتمعه خدمة على وتدريبه اإلسالمية االجتماعية الحياة على الطالب تربية-5

.أمره لوالة واإلخالص النصح

1.أخرى تعليمية مراحل من المرحلة هذه يلي لما إعداده-6

:كاآلتي فهو المتوسطالتعليملتنظيم بالنسبة أما

:وهيأطوارثالثةعلىالمتوسطللتعليماألربعالسنواتعتتوز:الهيكلة

1 http://www.stooob.com/263420.html
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 طور(المكتسباتدعمسنةتمثلالتيالمتوسط،التعليممناألولىالسنةعلىيشتمل:األولالطور

.)والتكيف التجانس

الدعمطوردورالطورهذايمثلالمتوسط،التعليممنوالثالثةالثانيةالسنتينيشمل:الثانيالطور

.والتكنولوجيوالعلميالثقافيالتلميذمستوىلرفعوذلك تعمق،وال

أيوالتوجيه،التعميقالطورهذايمثلالمتوسط،التعليممنالرابعةالسنةيشمل:الثالثالطور

  .والتمهينالمهنيالتكوينإلىأوالثانويالتعليمشعبإلىإماتوجيههمإلى التالميذيهيئ

: التربوي اإلصالح- 3

 عن منفصل بشكل أفراده بدراسة باالهتمام المجتمع بدأ للتربية العلمية المرحلة بداية في 

 المدرسة، تواجهها التي المشكالت أن معتقدا بهم، المحيطة واالقتصادية االجتماعية البيئة تأثيرات

 ذ،التلمي وخصائص المدرسة سياج داخل سجينة نظرته فبقيت وذكاء، وتعلم نمو مشكالت هي إنما

 نجاح مقابل التالميذ بعض عند الدراسي التعثر وتيرة تزايد من رافقه وما التعليم تعميم مع لكن

 واالقتصادية االجتماعية بالعوامل كذلك ترتبط التعليم مشاكل أن اتضح اآلخر البعض

John)ديوي جون( األمريكي الفيلسوف وضع وقد.)1(والمؤسسية Deweyكتابه عام مئة منذ 

Schoolوالمجتمع المدرسة and Societyالتقدم يحدث أن أجل من أنه على فيه أكد الذي 

 فإنه ،اقتصاديا المجتمعات ونشوء العلوم تطور مع ذلك ليترافق نسبياً سلسة بطريقة االجتماعي

 استمرارها مبررات على التربية تحافظ ولكي." مالئمة بصورة التعليمية النظم تتطور أن يجب

 للتحول أداة تكون حتى والتطورات المستجدات االعتبار بعين األخذ على وماد مطالبة فهي

 تساعد التي وغيرها التقنية والتطورات المتجدد المعرفي التراكم مع المتناغم الواعي االجتماعي

)2("الثقافي واالزدهار االقتصادي النمو تسريع على

  :التربوي اإلصالح مفهوم-  أ

 من التربوي النظام إليه يسعى الذي التطور تفسير إلى التربوي اإلصالح مفهوم يسعى

تخطيطيةعملية"أنهعلىعرففقد المستقبلية، التربوية والممارسات التعليمي الوضع تحسين أجل

والمبادئالتصوراتمنمجموعةاإلجرائيةالناحيةمن هيوالتيمحددةإلستراتيجيةوتطبيقية

جيدةبكيفيةاإلصالحيةالخطةأهدافتحقيقمنها يتوقعالتيالمحددةالعمللخطواتالمقررة

 التجديد أن "Birech بيرش"ويرى.)3( المجتمع فيالمتأزمةالمشكالتعلىتقضيدائمةوبصورة

 التي والتعلم التدريس عملية في التنظيمية والتعديالت والتغيرات الجديدة البرامج هو التربوي

1 http://www.madarej.org/articles.php?article_id=55

http://knol.google.com/k/ العولمة-متطلبات-ظل- في- التربوي-اإلصالح الدين، نور زمام)  2 )

(3) علي براجل¡اتجاهات اإلصالح التربوي ومشكالته في العالم العربي،سلسلة إصدارات مخبر التربية والتنمية اإلجتماعية،دار الغرب،وهران،2002،ص22.
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 عملية هو التربوي اإلصالح أن يقول "Rowntree نتري راو" أما. القائمة الممارسات عن تختلف

  .المدرسي بالمنهج يتعلق فيما السيما التربية في جديدة وطرق أفكار تطوير 

 إلدخال عملية أو فكرية محاولة أية عن عبارة"مرسى منير" عند التربوي واإلصالح

 التنظيم أو المدرسية بالبيئة قمتعل ذالك كان سوى التعليمي للنظام الراهن الوضع على تحسينات

 عامر" لنا قدم وقد 1.وغيرها الدراسية الكتب أو التدريس طرق أو التعليمي البرنامج أو واإلدارة

 ألوضاع) وتحريكا حركة( يتضمن انه على ثقافي منظور من اإلصالح لكلمة تفسيراً "حامد

 في جزئية بصورة الحركة هذه تتم دوق. مغايرة صورة إلى السائدة مسيرتها ووتيرة القائم المجتمع

 أو الثقافي كاإلصالح المؤسسية القطاعات من قطاع في أو الضريبي، كاإلصالح معينة سياسة

2. المجتمع قطاعات معظم إلى شاملة رؤية في تكون وقد االقتصادي، أو التعليمي

 يةاجتماع معاني يشمل بل فحسب التدريس طرائق على يقتصر ال التربوي واإلصالح

 نحو منه جزء أو التعليمي النظام في التغير عملية إلى عادة يشير فهو" وسياسية واقتصادية

3" وسياسية واقتصادية اجتماعية معاني المصطلح هذا يتضمن ما وغالبا األحسن،

 في منها واالستفادة منهجيا أو نظريا الجديدة العناصر بعض إدخال يعني التربوي فالتجديد

 غناءا بهدف ،والممارسة الفنية والطرائق األساليب بعض وهيكلة بناء إعادةو وإنعاش تجديد

 التربوي التخطيط يعنيه ما حسب محددة، تربوية ميادين أو قطاعات في سيماوال التربوية الخبرة

.4 واالنجاز للتنفيذ وتدابير ومستويات زمنية وآماد مضامين من التجديد لهذا الشامل

 النظام في وهامة هيكلية تغييرات على تنطوي شاملة عملية هوف التربوي اإلصالح أما

 في شامل اجتماعي تحول عملية من يتجزأ ال كجزء التربوي اإلصالح يصبح وعليه التربوي

5.المجتمع

 المتعلمين تستهدف التي اإلجراءات جملة هو: التربوي لإلصالح اإلجرائي التعريف

 مجاالتها في واألهداف المبادئ من جملة صياغة لخال من لهم التربوي التحصيل تحسين بهدف

 عامة أهداف كانت سواء المختلفة مستوياتها وكذلك )المهاري– الوجداني- المعرفي( المختلفة

 يسطرها تكتيكية المدى متوسطة أهداف أو الدولة، هيئات تضعها المدى طويلة استراتيجية

 . 117،ص2003، ،الرياض الشقري مكتبة ، والعشرين الحادي القرن في المدرسة إصالح نحو ، مسلم أحمد بن إبراهيم ألحارثي 1

.21،ص 2006 ، القاهرة ، للكتاب العربية الدار مكتبة ، تربوية وأضاءت ثقافية أضاءت المجتمعي حاإلصال ،حامد، عامر 2

.32،ص1998الكتب،القاهرة، الثالث،عالم العالم في التربوي اإلصالحالبيالوي، حسين حسن3

 اإلنسانية العلوم ،مجلةوالمفتش المعلم حسب الجديدة التربوية صالحاتاإل ضمن بالكفاءات المقاربة لتطبيق ابتدائي األولى السنة معلمي اعداد مدى وسيلة، حرقاس4

. 69،ص2008قسنطينة،– منتوري ،جامعة30،العدد

.42،ص2008،)األردن(للنشر،عمان وائل دارالتربوية، التجديدات سرحان، موسى ستيتية،عمر ملحس دالل5
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 الصف داخل المعلم تخص) إجرائية(المدى قصيرة أهداف أو والتربويون، البرامج واضعوا

  الدراسي

  :التربوي اإلصالح أهمية-  ب

 نال لهذا مجال، أي في عامة بصفة التنمية أولويات من يعتبر التربوية المنظومة إصالح إن

 الميادين ومن األولويات من اعتبر بل العالم بلدان شتى في اهتمام أكبر التربوي اإلصالح

 المشاكل لجملة ونظرا. االجتماعي واالزدهار التطور مسار يهاعل يتوقف التي اإلستراتيجية

 بالتربويين دفعت التي الماضي القرن خالل التربوي نظامنا مست التي واإلرهاصات التربوية

 إحداث بضرورة والمطالبة الخطر ناقوس دق إلى والمتعلمين األولياء وحتى المناهج وواضعي

 الفرد لتكوين وفلسفته للمجتمع الجديدة والتركيبة تتماشى ال التي البالية النظم هذه على تغييرات

  .كفاءته تطوير في المعرفي المجال من المستفيد المتعلم

ةیالتربولألنظمةأهميتهتبرزالمجتمع،فيریالكبودورهمیالتعلةیأهممنوانطالقا

اإلصالح بمسألةتماماالهدیتزافقدلذابها،طةیالمحةیالعالمراتیالمتغكلتواكبلجعلها

 ةیمتتالصرخاتانطلقتثیحالثالثة،ةیاأللفاقترابمعایودولایعربالتربويدیوالتجد

فيثهایوتحدةیالتربریتطومسألةفيتبحثوهناكهنامتتابعةومؤتمراتندواتوعقدت

.1اتهایوخصوصالثالثةةیاأللفاتیمعطضوء

 لها استبدال مجرد أو قديمة معلومات إلى ديثةح معلومات افةضا مجرد ليست فالمعرفة

 أن بعد حتى المتعلم في فترسخ العمل وطرائق والوجدان الفكر في ألسلوب صياغة هي ،وغنما

 بل المعرفة إلنتاج الوحيدة المؤسسة تعد لم المدرسة ألن 2المدرسة في يتعلمه ما كل ينسى

 في رياديا مركزا يحتل المختلفة وسائله لبك أصبح والذي اإلعالم وأكثر ذلك في تشاركها أصبحت

 لتزويد التربوي اإلصالح أهمية تكمن وهنا والرقمنة، المعلوماتية مجال في الهائلة الثورة بعد ذلك

  . الميادين شتى وفي المستجدات بكل الناشئة أو المستقبل رجال

لواقع،اأرضعلىدهمایتجسرادیوفكرافلسفةتعكسةیرؤمثلیالتربويواإلصالح

ریلتطورییالتغإلىالدعوةاإلصالحعنيیكما. 3اتیوغابشأنهامتفقأهداف قیلتحق

المقرراتأوةیمیالتعلاسةیالسأوميیالتعلالنظام ةیبنأوقاتها،یوتطبةیمیالتعلةیالنظر

4.المجتمع نشدهای.التياألهدافقیتحقةیبغرهایوغةیالدراس

1
.202،ص2002مصر،ة،یاإلسكندرث،یالحدالجامعيالمكتبن،یالعشرقرنالمشارفعلىالعربيالوطنفيةیالترب:السنبلزیالعزعبد

.204،ص1988الجامعية،اإلسكندرية، المعرفة ،دار 14الكتاب ،العربي اإلنسان بناء في عمار، حامد2

3
.202ص، السابق المرجع¡:السنبلزیالعزعبد

4
.47ص¡2001الشرق،زهراءمكتبة¡میالتعلنظمفيودراساتبحوث:النبيعبدونيیبسسعاد
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 واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي والصندوق لإلغاثة حدةالمت األمم برنامج أشار وقد

 إلى" القادمة لألجيال الفرص خلق" عنوان تحت 2000للعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير في

1:لذلك مهمة استراتيجيات ثالث محددا العربي الوطن في اإلصالح ضرورة

.النوعية راقي البشري المال رأس بناء-1

.واالقتصادية االجتماعية والمنظومة التعليم بين قوية تظافرية عالقة صياغة-2

  .العربي الصعيد على التعليم لتطوير برنامج إقامة-3

ةیالعربالدولفيةیالتربووالمؤتمراتنیوالقوانریوالدساتقیالمواثحددتمایف

:وهيةثیالحدةیالتربفيةیالعربالدولفلسفةتعكسالتيةیاألساسالنقاط منمجموعة

.ةیالحضارورسالتهالةیاألصمهایوقةیالعرباألمةبتراثالمؤمنالمواطنعدادٕا وةیترب-

.ایوالتكنولوجالعلممنباإلفادةرهیوتطومیالتعلةینوعنیتحس-

.وتطوراتهومتطلباتهالمجتمعبحاجاتمیالتعلربط-

.ةیالثقافللوحدةدعماالثقافيالعربيالتعاون-

.میالسلالتربويطیوالتخطةیالالمركزبمبدأيباألخذةیالتربواإلدارةریتطو-

المنظماتمعالتعاونوضرورةالمتقدمةةیالعالمالتجاربمنواإلفادةالعالمعلىاالنفتاح-

2المجالهذافيالعالمودولةیالعالم

 فاعلة إجراءات عن والبحث التعليم أنظمة مراجعة بضرورة وعي ظهر األساس هذا على

 الناجحة الدولية التجارب على التعليمية األنظمة انفتاح حركة ازدادت كما األنظمة، بهذه للنهوض

 وتمكينه للمستقبل الفرد إلعداد الكفاية، سبابوأ  القوة جوانب بعض في منها االقتباس إلى سعيا

 تنمية على اقادر يكون حتى ميوله وإشباع حاجياته وتلبية قدراته تنمية خالل من معه التكييف من

.وأهدافه مطالبه وتحقيق مجتمعه

التربوياإلصالحفيوجدتاإلنسانيةالمجتمعاتأنفيالتربوياإلصالحأهميةولكن

هذهتستنهضالخطرناقوسفيهايدقمرةكلوفيبطاقاتها،والنهوضأحوالهاإلصالح منطلقا

تجاوزعلىالقادراإلنسانبناءورالخطمواجهةأجلمنباإلصالحالتربوية أنظمتهاالمجتمعات

اإلصالحمازالالجديدةالحضاريةالتحدياتنسقوفي بنائها،فيوالمشاركةالحضارةمحن

علىقادرةمتجددةتربيةبناءفيقائماالحلم ومازالاإلنسانية،المجتمعاتهاجسيشكلالتربوي

 والدراسات للبحوث القومي والمركز الفاتح ،جامعة2000لعام العربية اإلنسانية التنمية ،تقرير"التعليم"البشرية القدرات بناء حول مالحظاتالحوات، علي1

.13،ص)ليبيا(العلمية،طرابلس

.105ص¡2001األردن،عمان،صفاءدار¡ةیالتربإلىمدخل:همشريأحمدعمر 2
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مكانةتحتلوالمساواةالقوة العدالة،لمعاإلىبهواالنتقالمعاناتهوتصفيةاإلنسانقهرتجاوز

1المعاصرةاإلنسانيةالمجتمعاتفيوالتربويةالسياسيةالقياداتوجدانفيهامة

  :التربوي اإلصالح متطلبات- ت

 رهایوتطوالمناهجبناءمجالفيدایجداهتماماةیوالتكنولوجةیالعلمالثورةأثارتلقد

 عنالبحثفيالدولبدأتفقدوالمهني،ميیاألكادمیلالتعنیببالعالقةتعلقیمایفخاصة

التي التغييراتوقائع وتؤكد والعمل،العلمنیبمایفتربطللمناهجدةیجدغیوصبیأسال

ومغلقبالتربوينظامعلى يقومالذيالمجتمعبأنالتاريخعبرالمختلفةالمجتمعاتشهدتها

احتياجاتلمجابهة باستمرارالمتجددالمتفتحالتربويالنظامأما .الزوالإلىيؤولسوف

.وتطورياهامادورايلعبأنفيمكنالحديثة،الحضارة ومتطلباتالمواطنين

 إصالح عملية ألي النجاح يكتب حتى هامتين ميزتينتوفر إلى محسن مصطفى أشار وقد

2تربوي

 مشروطة، تابعة مستوردة ةواقتصادي اجتماعية أو تربوية سياسات إطار في مندرجا يكون أال-1

  .باألساس وطنية وحاجات وأهداف اختيارات من نابعة بل الخارج، من وممالة

 أي األخرى التخطيط ومستويات أنماط مع أهدافه، ودقة إجرائيته إلى افةإض يتكامل أن- 2

  تشاركية  استراتيجية ضمن العناصر ومتكاملة عامة وطنية تخطيطية رؤية إطار في ينخرط

  .والعالقات لألدوار والتنظيم التقنين محكمة جماعية وريةوتحا

 اإلصالحية للعملية األساسية العناصر توفر يجب التربوي اإلصالح نجاح تحقيق ولضمان

  :التالية النقاط في نوجزها والتي

 من مرجعيتها تستمد تعليمية سياسة وفق التربوي للنظام اإلصالحية للعملية السياسي التبني- 

  .لمجتمعا فلسفة

 اإلصالح مراحل في سائدة صفة تكون أن يجب التي ومرونته، التربوي اإلصالح شمولية- 

 المبادئ من انطالقا شامل تربوي وإصالح تطوير خطة وفق العملية نجاح لضمان التربوي،

  :التالية

 ريويج الرئيسية، التعليمي النظام عناصر جميع يتناول بحيث المنشود التربوي التطوير شمولية. أ

.جزئي أو كلي تغيير من يتطلبه ما عليها

 نظمها طبيعة مع يتناسب ما الختيار الدول أمام بدائل يتيح بحيث التطوير، إجراءات مرونة. ب

.وأولوياتها وظروفها التعليمية

1
113صالجزائر،¡واالكماليالثانويالتعليممؤسساتمديريلفائدةتكوينيسنداالداري،التسييروحدةالوطنية،التربيةوزارة .

2
.39،ص1999البيضاء، العربي،الدار الثقافي ،المركزالحضارية التحوالت وتحديات الزمة أسئلة بين التربوي اإلصالحي الخطاب، محسن مصطفى
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 يتالءم بما واإلصالح التغيير خطوات في ويتدرج الواقع، أرض من ينطلق بحيث التطوير واقعية. ت

 فيها العاملين والتربويين المدارس قبل من تطبيقه من والتمكن التطوير، افأهد استيعاب ودرجة

1.عليها والمشرفين

 البحث مجال في ،التربوية النظريات به جادت ما آخر على مبنية تربوية مناهج إعداد- 3

 وخصائص المتعلم، وطبيعة وفلسفته المجتمع واقع يراعي وان"التعليم، مستوى من للرفع التربوي

2.المجاالت هذه في المتخصصين دراسات إليه انتهت ما ضوء في ذلك بتم وأن هنمو

تعبرأنالبد إذ."المحلية والهوية الخصوصية على المحافظة مع اآلخرين ثقافة على التفتح- 4

 قيممنالمستقاةقيمهاصياغةخاللمنالجزائري،الشعبأصالةعنالجزائريةالمدرسة

واستمراروتواصله،حقائقه،فيوالتجذركاملبشكلوحضارتهريخهتاتستنطقوأنالمجتمع،

االنتماءوتأكيد.مشتركةأوكانتفرعيةالجزائريةالثقافيةبالخصوصيةواالعتزاز وديمومته،يته

.3الوطني

 المناهجخبراءهایفشتركیأننبغيی  :ةیتعاونةیعملالتربوياإلصالحكونیأن-5

الذي طیالبسبالشيءسیلمیالتعلریفتطو" والمختصون التالميذ ياءأول وحتى والتربويون

 التياألطرافكلإشراكمنالبدفعاالكونیلریالتطوفإنلذان،یمعفردبهقومیأنكمنی

ةیعملفياألطرافهذهكلباشتراكقصدیوال¡4میبالتعلمباشرةریغأومباشرةصلةلها

المعقولمنسیلإذریالتطوعندنیاآلخردورمعتساومدورطرفلكلكونیأن ریالتطو

تتاحأنالمقصودنمإاالمناهج،وفيریخبورأيذیالتلمأيرنیبمساواة هناكتكونأن

5 نظرهوجهةنیبیوهیرأعن عبریأنفردلكلالفرصة

 خدمتستوأنمستمرة،ریالتطوةیعملتكونأنجبی:مستمرةةیعملاإلصالحكونیأن- 6

منالمجتمعفيحدثیماریلتسابالمناهجتنهضحتىوالمتنوعة،ةیالعلمبیاألسالهایف

تطوراهناكفإناتیالتحدإلىإضافةة،یكینامیبالدتتصفالمجتمعاتأنذاك اتیتحد

خاصة،بصفةالمناهجمجالوفيالمعرفي،االنفجارجةینتةیالدراسالمواد فيوتقدمارایكب

  .ديجدمنهجيمیكتنظالتكنولوجيالمنهجظهورذلكعلىثالمأوضحولعل

.295،ص2007،)األردن(الفكر،عمان دارالمدرسية، المنظومة في االستراتيجي التخطيطالحريري، رافدة1

.26،ص2000،،)األردن(المسيرة،عمان دارالحديثة، التربوية المناهج الحيلة، محمود مرعي،محمد أحمد توفيق 2

2ص¡2001الجزائر،ألمةادارالتعليمية،المنظومةفيوالهويةالمصيرمعركة:محمدبنعلي3

174ص¡2000ة،یالسعودةیالعربالمملكة.خیالمردارقاتها،یوتطبوأسسهاعناصرهاةیراسالدلمناهج ا:مصطفىدیالحمعبدصالح4

194ص¡1999القاهرة،الفكر،داراألولالكتابة،یاألساسومهاراتهالناجحالمعلمسلسلة¡ةیتربوومبادئمیمفاه :راشدعلي5
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الموضوعي،الموقفاعتباراتبينللموزانةإنسانيةعقلنةيتطلبالتحديهذاأنيعنيما

اإلنسانفعلبردمحيطهمعطياتمعالتكيفمناإلنسانيمكنالذيالوجداني الموقفوآثار

علىتدربأووتفرضه،السلوكتمليأنتتجنبالتييه الناجحةفالمدرسة .اآللةفعلبردوليس

المواقفتحديثمنتربوياالطفليمكنماكلتستلزم فالعقالنية .واآلليةالتلقائيةاالستجابة

1.ايجابياتجعلهالتيوالمبادئالقيم منيناسبهماوتبنيواسترجاعها،ذاكرتهفيالمسجلة

:الجزائر في التربوي اإلصالح أهداف-  ث

 تحقيقها على يسعى االشتقاق مصادر باختالف العامة أهدافه نظام لكل أن منطلق من

 في أساسا تتمثل األهداف ،هذه) والنفسحركية الوجدانية-المعرفية(الثالث المجاالت كافة على

 فالنظام).لموالتع التعليم نوعية تطوير-األساسية المهارات اكتساب- للفرد االجتماعي التكيف(

 بالمناهج تتعلق المتبعة اإلجراءات من جملة خالل من التعليم، جودة تحسين إلى يسعى" التربوي

 حين من تحدث التي واإلصالحات التربوية التجديدات خالل من التربوي العمل وتفعيل الدراسية،

 هذا من.2"جياوالتكنولو العلم مستخدمات من باإلفادة وتطويره التعليم نوعية وتحسين آلخر،

 اإلعالم تكنولوجيات وإدخال التعليم مناهج ومحتوى والتكوين التخطيطأن القول يمكن المنطلق

   ذلك يوضح التالي والجدول.  لإلصالح األساسية المحاور تمثل، واالتصال

 التخطيط    

planification

.سنوات5أعمارهمتبلغالذيـــــنلألطفــــالتحضيريةاستقبالسنةإضافة

)سنوات6منبدالسنوات5االبتدائي(األساسيالتعليممدةتنظيمإعادة

. سنوات 3 من بدال سنوات 4 المتوسط التعليم -

شعبثالثفي)ثانوي(اإلجباريالتعليمتنظيمإعادة

المهني التعليم – المهني التقني الثانوي التعليم – التكنولوجي الثانوي التعليم   -

formation التكوين

واألساتذةللمفتشينوالبيداغوجيةالعامةالكفاءاتتطوير

والتقييمالتكوينعملياتتنسيق

المؤسساتداخل)TIC(واالتصالاإلعالمتكنولوجياتأجلمنخطةوتنفيذإعداد

 والمناهج المحتوى

contenus et

méthodes

الوطنيةالتربيةلوزارةتابعالتعليممستوياتلمختلفةالجديدالدراسيةالبرنامجتنفيذبداية

.

.والتقييمالبيداغوجيالدعمإعداد

وتقييماتوالوسـائلالدراسيةللبرامجالجديدةالبيداغوجيةالمقارباتباإلعتباراألخذ

. المقدمة الخاصة والوسـائل التالميذ

2002 لإلصالح األساسية المحـاور:  يوضح جدول

.41-39ص،سابق مرجع :محمدبنعلي1

.131،ص2003،)األردن(،عمان المسيرة ،دارالتربية في مقدمة الخوالدة، محمود محمد2
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  : التالي الجدول في موضحة فهي إليها الجديد التربوي اإلصالح يسعى التي األهداف أما

1:الجديد التربوي اإلصــــالح أهداف:  يوضح جدول   

 من التربوية المنظومة ومردودية التعليم نوعية تحسين إلى التربوية المنظومة إصالح ويرمي

  :التالية األهداف خالل

 2005عام البالد كل مستوى على سنوات5 سن بالغي األطفال لكل التحضيري التعليم تعميم .1

 الوطنية للجنة العام التقرير من 117 الصفحة في وهذا.. األطفال كل 2015 في التعميم صللي

التربوية المنظومة إلصالح

مخزية صارتعندناالمناهجوضعيةأنينكرأنيمكنهفالوعصرنتهاالتربويةالمناهجتغيير.2

الدولباقيفيبهاالمعمولالمقاييسعنالبعدكلبعيدةفهي

كبيرة، وإمكانياتأمواالاالقتراحهذاتطبيقيعتمدالتربوية،المنظومةومربيمعلميكوينتإعادة.3

.وجهدوقتإلىتحتاجالتكوينوإعادةعاليةخبرةذويمدرسينتوفيرألن

)2(.الدراسة سن في هم الذين األطفال جميع تمدرس.4

.السابق الموقع 1

http://sadakasoft.ahlamountada.net/t585-topic .الحاضر وصراعات الماضي تراكمات:الجزائر في التعليمبسملة، هداية)  2 )

: األول الهدف

اإلجباريالتعليمجــودةتعزيز.1

  لألساتذة المستمر التكوين خطة تعزيز.2

للجود التعليمية والوسائل البرامج تطوير.3

: الثاني الهدف

رياإلجبـــــاالتعليمبنيةإعـــــادة.1

  اإلجبــــاري التعليم  شعب بنية إعادة.2

واإلداري البيداغوجي للتسيير والكفاءات القدرات تعزيز.3

: الثالث الهدف

)والتوجيهللمعلوماتنظام(وتوجيهيمعلوماتينظامتعزيز

: الرابع الهدف

الجديدةالتكنولوجياتتنفيذ.1

TICE التربية انميد في واالتصال اإلعالم تكنولوجيات عمليات خبرة.2
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 أو مرة السنة إعادة بعد تىح اإلجباري التعليم نهاية سن في من فئة من% 90 التحاق تمكين.5

.اثنين

 اإلجباري بعد بالتعليم اإلجباري التعليم أنهوا الذين التالميذ من% 75 التحاق تمكين على العمل .6

.المهني التعليم بتنمية

 المتبقية% 30 نسبة توجيه ويتوجب والتكنولوجي، الثانوي التعليم إلى التالميذ من% 70 توجيه.7

.مهنيوال التقني التعليم إلى

 تالميذ بين% 75 الثانوي للتعليم) العامة الثانوية( البكالوريا شهادة امتحان في نجاح نسبة بلوغ.8

.الثانوي الثالثة السنة

 فيما التربوياإلصالحمشروعات تتضمنهاأنجبیالتياألهداف أهم حصر يمكننا إجماال

:ليی

ةيوالمعنو ةيالمادالكاملةةيبالرعابإحاطتها،المهنعةيطلفيوجعلهامیالتعللمهنةاالعتبارإعادة)1

.بهانيالقائمدورنيوتثمتحكمهاالتيميوالقنيبالقوانواالرتقاءة،يداغوجيوالب

 معواألهداف،معانسجامهاضمنیعلميبشكلةیمیالتعلاتیوالمحتوالمناهجمراجعة)2

.وعصرنامجتمعنازيتمالتيةیاسیالسوالتحوالتةيوالحضارةيالعلمالمستجدات

و تتالءمةيأدائاتيمستووفقفهايوتصنأبعادهاحيوتوضدها،يوتحداألهدافصوغفيقيالتدق)3

.أخرىجهةمنالمجتمعوتوقعاتالنظاممكاناتإو جهة،منوحاجاتهمنيالمتعلمريتفكمستوى

 الوعاءتحددةيتماعواجةيوتقنةيعلمدراسةوفقواألسبوعيومييالالدراسيالعملرةيوتضبط)4

الدراسيليالتحصومتطلباتالمتعلم،عابيواستالقدراتنيبالتوازنوتضمنالمالئم،الزمني

.ةيحيوالتروةيالثقافالنشاطاتوممارسةالتعلمفترات نيوب

ريبتوف ذلكتحققيواإلصالح،أهدافمنهدفالعمل،وسائلريوتطوالتمدرسظروفنيتحس)5

الكتاب وصناعةز،يالتجهمجالفيزيمتمجهدوبذلوالمرافق،المنشآتمنالئقوالالكافيالعدد

 في والمرغوبةللجهد،المحفزةالظروفمنذلكريوغةيوالنفسةيالصحالخدماتنيوتأم

 التعلمعلىالقدرةتنميالتيثةيالحدبيواألسالالطرائقإلىواللجوءوالنشاط،والبحثليالتحص

 باعتبارهموأفكارهماهتماماتهمعنةيحربكلريوالتعبةيجابياالالمشاركةنيمتعلمللحيوتتالذاتي،

.1لهموضوعاالالتعلمةيعملفيايأساسطرفا

  :التربوي واإلصالح األسرة-ج

 معظم على الصعوبة من أصبح فإنه التربوية المنظومة مست التي لإلصالحات ونظرا

 وصعوبة المناهج لكثرة بل لهم والثقافي التعليمي مستوىال نقص بسبب ليس أبنائهم متابعة األسر

1
.65-64،ص2009للنشر،الجزائر، جسورمهري،دیالحمعبدمیتقد¡شكاالتٕواحقائقالجزائرفيلمدرسةا:القادرعبدلیفض
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 درس يفهم لم وإذا التلميذ يفهم حتى والتكرار للشرح طويل وقت إلى تحتاج باألحرى أو شرحها

 بأعمالهم األولياء انشغال وكذلك األساسية المواد في خاصة الغد درس يفهم لن فبالتأكيد اليوم

 إلى كلهم نقل لم إن منهم بالكثير دفع أبنائهم مع قضونهي الذي الوقت قلة مع المنزل خارج

 الوقت في تلجأ األسر أغلب نجد إذ" اإلصالح مخلفات أبرز من تعتبر التي الخصوصية الدروس

 محل فيها تسجل التي درجة إلى تزداد الظاهرة وهذه الخصوصية الدروس ظاهرة إلى الحالي

 محل أصبحت الظاهرة وهذه العامة الشهادات مراحل في وباألخص واإلخوة، الوالدين إشراف

 لألسرة الذاتية والمتابعة اإلشراف لصعوبة نظرا التعليمي المستوى منخفضة األسر حتى اهتمام

 أعلى على للحصول ضرورية جد الدروس هذه أن يرون فهم.)1("أبنائهم إنجازات على يؤثر مما

 إال ذلك في يدفعونها التي الكبيرة للمبالغ نظرا منه مفر ال هاجسا لهم تشكل أنها رغم ،الدرجات

  :إلى تؤدي أنها حيث إيجابياتها من أكثر الخصوصية الدروس سلبيات أثبتت أن

.الفردية المذاكرة قلة أي النفس على التام االعتماد وعدم بنفسه الطفل ثقة ضعف-

.الحال ميسورة تكن لم إن خاصة العائلية للميزانية إرهاق-

 في يتسبب مما الخاص المعلم وتعليمات المدرسة توجيهات بين األحيان غلبأ في تناقض وجود-

. الطفل فكر في تشتت

.المدروسة العلمية  المادة فهم في الدروس هذه على النفسي اإلدمان-

.المدرسة خارج البديل لوجود الفصل في التركيز عدم-

  .والمتعلم المعلم بين صرفة مادية أخالقيات نشوء-

 التالميذ ألسر األعصاب على والعيش االستنفار حالة اإلصالحات هذه مخلفات من نجد كذلك

 المعلومات لنوعية يولون ال أنهم لدرجة عليهم المفروضة واألسبوعية الشهرية للتقويمات خاصة

  . التقييمية بالدرجات يهتمون ما بقدر وثقافيا علميا أبنائهم تكوين أو

 التي العقبات كثرة هو التربوي اإلصالح ظل في اآلباء تواجه التي الصعوبات أهم ومن

 الصحيح التوجيه عملية يعرقل مما المدرسي بالنشاط يتعلق فيما خاصة أبنائهم متابعة في تواجههم

 في اآلباء تواجه التي الصعوبات أبرز فمن الدراسي، تحصيلهم من الرفع على لمساعدتهم لألبناء

 أثقل الذي البرامج وتكثيف للطفل إيصالها ناحية من خاصة المناهج صعوبة هو األبناء متابعة

 عليه يطلق ما تعليم على تركز العادية التعليمية المناهج أن فنجد. أخرى ناحية من األبناء كاهل

 تعنى كما والنظم، التعليمات بإتباع واالنصياع، الطاعة، والتزام) Thee.Ras*(الثالثة بالراءات

 الناقد بالتفكير يتمتعون الذين أولئك نمو على يشجع ال وهو ت،المعلوما وتلقين الحقائق بحفظ

1) سناء الخولي ،األسرة والحياة العائلية، دار النهضة العربية ،بيروت ،1984،ص95-94. )
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 مجاالت في العالية وباالستعدادات وتنوعها االهتمامات في بثراء ويتميزون وبالخيال، واإلبداعي

  . أخرى

 روح عن وابتعادها تقليديتها حول تنصب التربوية لمناهجنا الموجهة االنتقادات أكثر ومن

 على والماضية النظرية الجوانب في وإغراقها الكيف دون الكم على كيزهاوتر ومتطلباته العصر

 سوق ومتطلبات الدارسين احتياجات عن الشديد وانفصامها والحداثة، التطبيقية الجوانب حساب

 المقدمة في العلمية المادة تضع فهي)1(المعاصر الزمن تجاوزها تدريس بطرق وارتباطها العمل

 بين الفصل تحاول أنها كما الكيف، دون الكم على وتركز المجتمع،و متعلمال حاجات  تراعي وال

  . التطبيق مع األهداف تطابق وعدم األخرى، والعلوم الشرعية العلوم

 المشروع هذا يقترح حيث اللغات مع التعامل في األسر تواجهها التي الصعوبات إلى افةإض

 من بدال العلمية المواد تدريس في اللغة هذه دواعتما الثالثة السنة من ابتداء الفرنسية تدريس

 وال األجنبية اللغات حساب وعلى العربية، اللغة حساب على لها األفضلية إعطاء أي العربية،

 نقل لم إن النظرية الخلفية هي ما المقام هذا في نفسه يطرح الذي فالسؤال"اإلنجليزية سيما

 األساسي الجانب وهو بالذات، الجانب هذا في المشروع هذا عليها يتأسس التي األيديولوجية

 األحيان من كثير في تختفي و بها، مصرح غير الخلفية هذه منطلقات أن رغم فيه، واإلشكالي

 نطق قواعد بعد يتقنوا لم السن هذه في فأطفالنا )2("والعالمية الحداثة مثل براقة شعارات وراء

 ضعاف نجدهم بالتالي أخرى، بلغة بالك ماف هويتنا رموز من رمز هي التي العربية اللغة

  .الالحقة المراحل في بل فحسب االبتدائية المرحلة في ليس اللغتين في المستوى

 ليس المؤطرين أغلب فنجد اإلشكاليات إشكالية تعتبر  والتي التأطير إشكالية إلى افةإض

 كذلك أخرى، أحيانا يوالتربو التعليمي أدائهم من حد الذي األمر عالي تعليمي مستوى لديهم

  العجز لتغطية االستخالف سياسية إلى تلجأ التأطير نقص من  تعاني التي التربوية المؤسسات

 كثيرا تقلق العملية هذه دائم، عمل بمنصب ارتباطه لعدم محدود المؤطر عطاء من تجعل التي

 المعلومات توصيل قطر تضارب وكذلك المعلمين تغيير لكثرة األبناء مستوى على وتؤثر األولياء

 مع خاصة الوقت مشكلة هي أبنائها متابعة في األسر تواجه صعوبة أهم وتبقى.أخرى ناحية من

 األسرة تجد لم وتشابكها المناهج صعوبة مع للعمل المرأة وخروج المعاشة الحياة ظروف

  .آخر جانب حساب على تكون فإنها كانت وإن وحتى المتابعة لهذه الكافي الوقت الجزائرية

  التربوياإلصالحتطبيقصعوبات-ح

. 101 ،ص2002للنشر،عمان، رسفا ،دارالعربي الوطن في األساسي التعليمالبليالر، وحسن بله فكتور)  1(

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=29348 ¡بالجزائر التربوية المنظومة إصالح، مرزوني سامية)  2 )



التربوي واإلصالح التلميذ :                              الثاني الفصل

80

تعيقالتيالصعوباتمنمجموعةتعترضه االجتماعيةالنظممنكغيرهالتربويالنظام

ثقافيةوأخرىاجتماعيةصعوباتمنها اإلصالح،هذابهاجاء التياألهدافألهمإبرازه

.بيداغوجية

  تربويصالحإأيفيالفعالالعاملالمكون يعتبر :المكونينتكوين- 1

تتداخلالتيالمحاضراتأسلوبعلىوتعتمدالنظريبالجانبتهتمالتكوينبرامجمعظم-

  .التكرار إلىفتؤديبينهافيما

منوغيرهاالعملوورشالمحاضراتفياألساتذةلترشيداألكفاءاألخصائييننقص-

–األساليب

مجموعةبروزإلىيؤديليميةالتع الوسائل نقص:التعليميةالوسائلاستخداممعوقات- 2

منصعوباتعرفالجديدالتربويواإلصالح التعليمية،العمليةسيرتعرقلالتياالختالالتمن

:يلي مامنهاالناحيةهذه

التعليميةللوسيلةالمكلفالثمن.

عليهاالحصولصعوبة.

المعلمخبرةلقلةوذلكالتعليميةالوسيلةاختيارصعوبة..

التعليميةالوسيلةفيهتوضحمناسبانمكوجودعدم

تشغيلهامعرفةوعدمالتخصص،لمادةالالزمةالوسيلةتوافرعدم. –

القديمةالكتببقاءأي التربويةالمؤسسةمكتبةداخلالجديدةوالمراجعوالمصادركتبالانعدام

حالها على

قسمينإلىوتجزئتهالواحدبالكتااقتناءوإشكاليةثمنهوغالءالمدرسيالكتابوصولتأخر:

1الدروسبعضفيالمدرسيوالكتابللمناهجالمرافقةالوثيقةبينالتطابقعدم

أساساتتطلبهاوالتيالفرديةالفروقمراعاةالمعلمعلى-يصعبمما:األقسامداخلاالكتظاظ- 3

.كفاءاتبالالمقارنةمنهجية

:جديدةالالتدريسوطريقةوالمحتوىالمناهجفي4

.المدرسيالكتابمحتوياتمعالمنهاجعناصرتوافقعدم- 

األستاذيجعلمماالتعلمعمليةتسهلوفرعيةأساسيةواضحةبعناصرالمواضيعصياغةعدم- 

.الكيفعلىالكميرجح

.والتعليميةالتربويةالعمليةسيريعرقلمماتبالكبعضفياألخطاءمنمجموعةوجود- 

:التربوية لألزمة الدقيق تشخيصال في الفشل-5

.29-28،ص9،2012ربوية،العددالت المسألة مخبر منشوراتوالصعوبات،المتطلباتبينالجزائرفيالجديدالتربوياإلصالح ،فضيلةوأفيروززرارقة1
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 وعميقة، متجذرة األزمة أن أم انطالق أزمة هي هل األزمات من نوع أي يعرف أن يجب

 ولهذا الناجح التخطيط أساس على يقوم لللمشك الحقيقي فالتشخيص" وظيفي؟ اختالل أزمة أم

 وتحديد اعيةاالجتم وتعدياتها ومحيطها المشكلة واقع على للتعرف تشخيصية بحوثا تجرى

 البحث أساس على األولوية حسب المشكالت وترتيب األهمية، حسب العجز ومكامن التوترات

 اعتبارات أساس على أو والفئوية الفردية والمصالح الشخصية األهواء أساس على ال العلمي

.1للمجتمع العامة للمصالح منافية إليديولوجية

 خالله تطورت تاريخا ظاهرة لكل أن إذ ،األزمة لجذور التاريخي بالتشريح ذلك ويكون

 المعطيات وهذه الثابت الماضي حكم في صارت إذ الظاهرة لمتغيرات ثابتة حقائق خاللها وتظهر

 والجذور االجتماعية باألصول مرتبط اإلصالح في التفكير يجعل ما األهمية من لها التاريخية

 المعالجة تقتضي معينة تاريخية بمعطيات مرتبطة فاألزمة معينة صياغة في بلورتها التي الفكرية

  .التاريخية المعطيات تلك في وتحديدها لها السوسيولوجية

  :االقتباس في اليقظة عدم-6

 إشكاليات عن للبحث واستخدامها والنظريات والمصطلحات المفاهيم مختلف بها نقصد

 ال عندما الخلل مصدر عن حثالبا تظلل التي المغالطات من الكثير نجد حيث التربوية األزمة

 موجودة غير لمشكلة حال يتصور يجعله مما المجتمعات بين والثقافية االجتماعية الفروق إلى ينتبه

 جاهزة حلوال فينقلون الثالث العالم مجتمعات في الباحثون فيه يقع ما كثيرا وهكذا مستعارة، بل

 نجحت أنها حين في  تنجح وال ترفض يجعلها مما االجتماعي واقعها عن تماما مخالفة لمشكالت

2.األصلية مجتمعاتها في

  :الجزائر في التربوي اإلصالح تواجه التي التحديات- 4

وعدد القاعديةالهياكلحيثمنإنجازاتمنحققتهوماالجزائريةالمدرسةتطوررغم

مشاكل عدةنمتعانيالزالتالتربويةالمنظومةأنإالالمؤطرينوعددم،تهوخبراالمدرسين،

تحقيق وعدموالتسرب،الرسوبمستوياتوارتفاعالتالميذمستوىضعفمنهاونقائص

الوضععلىتحسيناتإلدخالعلميةأوفكريةكمحاولة واإلصالح."المسطرةلألهدافالمنظومة

 لبرنامجاأواإلدارةأوالتنظيمأوالمدرسيةبالبنيةمتعلقادلككانسواءالتعليميللنظام الراهن

 المجتمعات جميع تعيشها" التحديات هذه 3." وغيرهالدراسيةالكتبأوالتدريسطرائقأوالتعليمي

 بشكل معها والتعامل التحديات هذه مواجهة على يعمل استثناء بال والجميع متفاوتة، بدرجات ولكن

 يتم وطنية قضية التعليم من تجعل أن استطاعت التي الدول هي نجاحا الدول وأكثر...بآخر أو

.58ص ، ذكره سبق مرجع ،محسن مصطفى1

.146-145،ص1985الليبية، واإلعالن،الجماهيرية والتوزيع للنشر العامة ،المنشأةوالتطبيق النظرية بين التربوي الفكرمحمد، الشيباني عمر2

07ص¡1966سنةالقاهرة،لكتب،اعالم¡الحديثالعصرفيالتربويوالتجديداإلصالحمرسي،منيرمحمد 3
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 القطاعات جميع وبمشاركة السياسي القرار صناعة مستويات من مستوى أعلى على معها التعامل

1" والحكومية الخاصة والفئات

  :نذكر الجزائر في اإلصالح تحديات تواجه التي التحديات أهم ومن

  :والثقافي االجتماعي التغيير-أ

 الحياة في كونيه سنه باعتباره لسريعا التغير المعاصرة المجتمعات سمات أبرز من

 األصالة وبين والجديد القديم بين القيمي الصراع من تعاني مؤسساتها بمختلف مجتمعاتنا وأصبحت

 الثقافات إقصاء على الكثير، يرى ما حسب تعمل"  العولمة بأن" السنبل" ويؤكد .والمعاصرة

 تواجه العولمة بل مضادة، فعل وردود اومةمق دون تسير أنها يعني ال هذا وإن وتهميشها، المحلية

. التراث وإحياء الهوية على والحفاظ ، الثقافية الخصوصية تأكيد إلى تسعى عريضة شعبية تيارات

 العربية الثقافية الهوية تأصيل في التربية تلعبه أن ينبغي الذي الكبير الدور يأتي هنا من

 تتعاون المعالم واضحة واستراتيجيه خطة خالل من إال يتم لن وهذا. األمة أبناء لدى واإلسالمية

2" والقومي القطري المستوى على والثقافية واإلعالمية التربوية المؤسسات فيها

 لليونسكو قدمته الذي والعشرين الحادي القرن في للتربية الدولية اللجنة تقرير ذلك ويؤكد  

.العولمة أفرزتها والتي المزدوجة العقبات لىإ أشار والذي "المكنون الكنز ذلك التعليم"عنوان تحت

 وهي والعشرين الحادي القرن في عليها التغلب ينبغي والتي التربوي اإلصالح عمليات تواجه كما

3:يلي كما

  . والمحلي العالمي بين التوتر-1

  . والخصوصي الكلى بين التوتر-2

  . والحداثة التقاليد بين التوتر-3

  .  القصير مدىوال الطويل المدى بين التوتر-4

  . الفرص تكافؤ على والحرص التنافس إلى الحاجة بين التوتر-5

. استيعابها على اإلنسان وقدرة للمعارف الهائل التوسع بين التوتر-6

. والمادي الروحي بين التوتر-7

:األسرة دور ضعف- ب

.20ص م2001 ،قطر، الدوحة المحدودة، الدوحة مطابع ، الخليج لدول العربي التربية مكتب ، المستقبل مدرسة العزيز، عبد الحر،1

.122-121ص م،2004 ، دمشق ، سوريا ، الثقافة وزارة وراتمنش ، والعشرين الحادي القرن مشارف على ، العربي الوطن في والتعليم التربية ، اهللا عبد بن العزيز ،عبد السنبل2

 . 176- 175ص .ذكره سبق مرجع، مسلم أحمد بن ،إبراهيم لحارثيا3
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 افيةالثق الهوية ترسيخ على تعمل التي االجتماعية التنشئة مؤسسات أهم من األسرة تعتبر

 إزاء المسئولية  تحمل في والمشاركة االجتماعي التفاعل  عملية لتتم اإلنسانية الذات  وتنمية

1:يلي ما األسرة بدور لحقت التي التغيرات من أنه" حسين" ويوضح. المجتمع

 بشئون الجاهالت للخادمات فريسة األوالد وترك)  والزوجة الزوج(  للعمل الوالدين خروج-1

  .األطفال تربية

 واالكتساب الرزق وراء سعياً بالمدن العمل أو بالخارج للعمل كليهما أو اإلباء أحد هجرة-2

  . األسرة أفراد بين التفاعل عملية ضعف إلى يودي مما

 األسرة أفراد فيه تجتمع الذي الماضي في كان كما المنزل مفهوم يعد فلم المنزل مفهوم تغير-3

 أوقات لقضاء األسرة أفراد من فرد كل ويميل فقط، نوملل مكاناً أصبح بل واالستجمام للترويح

  . كالنوادي الحاضر الوقت في استحدثت المنزل عن بعيدة أخرى أماكن في فارغة

 كباراً أم صغاراً األسرة أفراد وانجذاب والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل وازدياد انتشار-4

 بين االجتماعي التفاعل عملية على الضار أثره له وهذا صمت في األسرة أفراد جعل مما لها

.األسرة أفراد

 عامة بمالمح تتسم بأنها التربوية بالمؤسسات العربية التربية عالقة" نبيل علي" وضح وقد

2: يلي ما أبرزها من

 دور تعاظم مع جوهرياً يتناقض ما وهو المدرسة، مع الفاعلة المشاركة عن األمور أولياء عزوف-

.المعلومات عصر تربية في األسرة

  . فولكلورية سطحية بصورة  التربية ألمور التربوي إعالمنا تناول-

 لعدم يتصدى من منهم ويندر األخالقي اإلرشادي جانبها في التربية لوظائف الدعاة بعض حصر-

الخصوصية الدروس أصحاب وجشع التعليم، فرص في المساواة

 . الرأي قادة معظم لدى المعلومات لعصر والالزمة التربوية الثقافة في نقصا-

 المؤسسات على حقيقية ضغط قوة حالياً تمثل ال المدني المجتمع وتنظيمات المحلي المجتمع-

 واالستبعاد التربوي الفشل لمظاهر التصدي في بجدية تساهم أن لها يمكن حين في التربوية،

.الكبار وتعليم الطفل تربية في القصور وأوجه االجتماعي

 مما األسرة وادوار مهام على مباشر بشكل انعكست والثقافية االجتماعية الظواهر تلك كل

  :يلي فيما تتمثل التي التحديات من العديد تواجه جعلها

.31ص ،19850القاهرة، ، المصرية النهضة مكتبة ، متغير عالم في األبناء لتنشئة التربوي ومنهجها األسرة ، محمد المنعم عبد ، حسين1

 . 337-336،ص2001 ،ديسمبر واآلداب والفنون للثقافة الوطني ،المجلس 276 العدد ، المعرفة عالم ، المعلومات عصر في العربية فةالثقا ، نبيل علي 2
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 من كثيرفيه وتنهار رسوخا التقاليد من كثير فيه تهتز جديد مناخ إطار في اليوم  األسرةتعيش  -1

 كثيرا تختلف األبناء عليها ينشأ التي عاييروالمالمثل تكون أن بغريب وليس عراقةً، المؤسسات

 المثل تلك هجر إلى فيضطرون المعاصرة االجتماعية الحياةواقع في يواجهونها التي تلك عن

   عليها والتمرد والمعايير

 اإلباء، من لكل التقليديالدور إلى المضافة الجديدة األدوار ازدواجية إشكالية اليوم األسرة تواجه  -2

 المجتمعية الثقافة محل المربيات ثقافة وإحالل المنزل داخل األم دور الخصوص ةوجه وعلى

      .رخاء األكثر المجتمعات في أكثر ذلك يتضح السائدة،

 صعوباتإلى تؤديان   االجتماعية  والمشاكل المعياريةاالضطرابات و الثقافية المرجعيات تعدد  -3 

  . المجتمع وحدة صياغة عن اجزةع وتجعلها  األسرية التنشئة تواجه جمة

 معطيات  وراء األبناء أو  الشباب انسياق  اليوم   األسرة  تواجهها التي الخطرمؤشرات من   -4 

 روح لديه وأوجدت وثقافته قيمه على مباشر بشكل  أثرت التي) .  العولمة( العالميةالثقافة

  :رفيةوالمع العلمية الثورة مواكبة -ت.واإلتكالية الهزيمة

 بان نالحظ والمجتمع التعليمية العملية بين وتفاقمها المعرفية األزمة وجود تحديد أجل ومن

 و. والعلمي المعرفي النمو مجال في التطورات تلك مواكبة على بمفردها قادرة تعد لم المدرسة

 المعرفة مجال في والمدرسة المجتمع بين العالقة في الفاصلة الحدود لنا تبين التي النقاط يلي فيما

1  العلمية

 المؤسسات اآلن ظهرت حيث سابقاً الحال كان كما للمعرفة الوحيد المنتج هي المدرسة تعد لم -1

  . لها والموزعة للمعرفة المنتجة التجارية العلمية

 بسرعة نشرها على تعمل السابقة فالمؤسسات وحدها، المعرفة تنشر التي هي المدرسة تعد لم -2

  .  لها التابعة التدريبية والمؤسسات االجتماعي االتصال ووسائل األعالم وسائل لخال من مذهلة

 تطور مواكبة عن عاجزة التقليدية بأساليبها المدرسة يجعل مما مذهلة بإيقاعات تتطور المعرفة -3

  .  وتوزيعا إنتاجاً المعرفة هذه

 المختلفة والعلوم لمعارفا وتلقي التعلم مجال يفتح متميز تعليم إلى بحاجة نحن بالتالي

 االجتماعي التغيير عوامل مع والتعامل والتواصل واالتصال التفكير مجاالت في وتوظيفها

 النظر يجب: قال حينما "الدين بهاء" أكده ما هذا. الصحيحة اإلنسانية القيم على المبني والثقافي

 نفس في هدفها وهو. . تهاأدا فهو. . الدائمة التنمية في أساسي عنصر أنه على اإلنسان إلى

 المجاالت في تنمية أيضاً هي بل. . فحسب تكنولوجية تنمية مجرد ليست وتنميته. . الوقت

 م1999 ، ونوالعشر الثانية السنة ، 28 العدد ، التربية مجلة ، المستقبلية والتطلعات التحديات ضوء في واتجاهاته القطري التربوي اإلصالح واقع ، علي  وطفة1

.18،ص
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 وتعتمد. المختلفة اإلنسانية المجاالت من وغيرها. . واألخالقية والفنية، والثقافية، االجتماعية،

 تملكه ما قدر على الماضي في نتكا كما وليس البشرية، الثروة من تملكه ما قيمة على األمم ثروة

 ضرورات أهم من ضرورة أصبحت المطورة التعليمية فالعملية. . طبيعية موارد أو ثروات من

 واالتجاهات بالقيم تتصل أبعاد من تتضمنه لما نظراً الحاضر وقتنا في البشرية الثروة تنمية

.1" الالزمة بشريةال القوى وإعداد واالستهالك، اإلنتاج وبأساليب السلوك، وأنماط

  :الجزائر في تطبيقها وكيفية بالكفاءات المقاربة بيداغوجية- 5

 والتعلم التعليم عملية لتوجيه كأساس التربوية األهداف على بنيت قد القديمة المناهج كانت إذا

 امتداد الواقع في هي والتي بالكفاءات، المقاربة أساس على أعدت قد الجديدة المناهج ،فإن

 المتعلم من تجعل الجديدة البيداغوجية ،هذه والعلمي المنهجي إلطارها وتمحيص باألهداف بةللمقار

 إشكالية وضعيات في ويستثمرها معينة، كفاءات بناء في يساهم فهو التّعلمية، العملية محور

  .تواجهه

  :التربوي المنهاج-أ

 من بحتأص المنهج سوسيولوجيا لقضايا النظرية والتطورات المدخل دراسة نإ

 بصورة الدراسية والمقررات المنهج لدراسة تسعى وأصبحت والتربية االجتماع علماء اهتمامات

 أبنية داخل يحدث الذي بالفعل خاصة الصغرى التحليل وحدات استخدام خالل من عمقا أكثر

 ىالكبر المداخل من التعليم قضايا معالجة تركز كانت أن بعد طبعا الدراسية، والفصول المدرسة

 أسهمت الجديدة النظرة هذه. العاملة والقوى المهني والحراك االجتماعية التنشئة قضايا تحليل مثل

 تطوير في تستثمر التي المختلفة والنماذج المنهج حول التربوية النظريات من عدد بلورة في

 مثل لقب من تطرق لم لمواضيع وتطرقها الحديثة، المدارس في والتعليم التدريس وطرق المناهج

  . ظاهرة الغير الخفية والمناهج الرسمية أو التقليدية المنهج مناقشة

  : التربوي المنهاج تعريف أ-أ

 ويبستر"قاموس ويعرفه الخيل سباق أو مضمار يعني وهو إغريقي أصل ذات لفظة المنهاج

wibster" مختلف وتشير ،"علمية درجة على الحصول إلى يؤدي أن ينبغي دراسي مقرر بأنه 

 تقدمه ما جميع هو المنهج أصل أن إلى"  واالجتماعية والنفسية التربوية"  المتخصصة لدراساتا

 .المسطرة الكبرى األهداف بلوغ في لخطتها وفقا وأهدافها لرسالتها تحقيقا تالميذها إلى المدرسة

من لنظامخاضعمركببشكلالمنظمةوالمكوناتالعناصرمننسقأنهعلىيعرف كما

 كلووظيفةموقعخاللهمنيتحددومنسقامنسجماكالتكونأنهابحيثوالتحوالتقاتالعال

.أهدافتحقيقأجلمنوذلكوالمحيط،األخرىبالعناصروتفاعالتهعالقاتهوكذلكعنصر،

.131ًص 2002، ،الشروق القاهرة ، الطرق مفترق ، كامل حسين ، الدين بهاء1
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الجهةلطبيعةتبعاوتعددتاختلفتقدللمنهاجأعطيتالتيالتعاريفأن نلحظ 1محددةومرامي

 اختلف وقد،المعاصرةأوالحديثةوالرؤيةالتقليديةالرؤيةمابينتتراوح التيولهاالمحددة

  .للمنهج األساسية الوظيفة على التركيز حيث من خاصة للمنهج تعريفاتهم في الكثيرون

 المنهج مفهوم فإن هذه، أيامنا وحتى القدم منذ: الدراسية المواد أنه على المنهج تعريف-

 ذهب وقد" 2.للتالميذ المدرسون يقدمها التي المنفصلة الدراسية المواد يعني ما غالبا المدرسي

 ظهرت لو حتى تستمر أن التقليدية للمناهج ينبغي بأنه القول إلى التعريف لهذا المناصرون

3" جديدة معرفية اكتشافات

 التي األشياء من سلسلة" أنه على"Bobbitt بوبيت"عرف: الخبرات أنه على المنهج تعريف-

 أداء على القدرة تطوير طريق عن خبراتها واكتساب بها القيام واليافعين األطفال على نبغيي

 الخبرات بمعنى4" لكهولة مرحلة في حياتهم مجريات على بالتالي تؤثر جيدة بصورة األعمال

 ثليم المنهج إن:" فيقول" doll" التعريف هذا يوافق كما معلمهم، من بتوجيه التالميذ يكتسبها التي

5" . المدرسة إشراف تحت التالميذ بها يمر التي الخبرات جميع

 األهداف أنه على المنهج تعريف يمكن:النهائية الغايات أو األهداف أنه على المنهج تعريف –

 يشارك حيث. األهداف هذه تحقيق بواسطتها يتم التي والوسائل عليها الحصول المراد الغايات أو

 بما ولكن التعليمي، الموقف في التالميذ يفعله بما يهتم ال المنهج أن كدويؤ الرأي هذا جونسون

 وليس بالنتائج يهتم المنهج أن أي. به يقومون لما كنتيجة تعلمه على يقدرون ما أو يتعلمونه سوف

 في نرغب التي التعلمية النتائج مع خاصة وبصفة ، والغايات التوقعات مع يتعامل إنه."يحدث بما

 بين يجري ما خالل ومن المتاحة، الخبرات خالل من التعليمية العملية طريق عن يهاإل التوصل

6" أنفسهم التالميذ به يقوم وما والتالميذ، المعلم

 من بمجموعة التالميذ تزويد طريقها عن يتم خطة يمثل المنهج: خطة أنه على المنهج تعريف –

 في مفصلة خاصة بأهداف مرتبطة عريضة عامة أهداف تحقيق على تعمل التي التعليمية الفرص

 الدراسية المادة اعتباره يمكن وال خطة المنهج يعتبران ،فهما معينة مدرسة أو تعليمية منطقة

 عناصر نم عنصر فكالهما.  األهداف أو اتالغاي أيضا اعتباره يمكن وال ،فقط المحتوى باعتباره

 ال ،فهو الدراسي المقرر من اتساعا أكثر البيداغوجي، للعمل  تخطيط هو فالمنهاج." المنهج

.54،ص1992، 2،ط4التربية علوم سلسلة، والمناهج البرامج1

.26،ص1976 ، القاهرة/  مصر مكتبة/  أثرها وتقويم وتنظيماتها أسسها المناهج ، إبراهيم فؤاد الطيف عبد 2

58ص 1984 لبنان ـ بيروت 1ط/  للماليين العلم دار ،  االجتماعية الدراسات مناهج ،  ةسعاد أحمد جودت 3

4 J _ galen saylor and william m – alexander planning curriculum forschools holt rinehart and winsmon iine neu york1974

5 Ronald doll-curriculum improvement :decision making and procoss ;allyn and bacon; boston 1974

60 ص السابق المرجع ، سعادة أحمد جودت 6
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 التي الكيفية وكذلك والتعلم، التعليم وأنشطة التربية غايات أيضا بل مواد مقررات فقط يتضمن

.1" والتعلم التعليم تقويم بها سيتم

 وهذه معينة، تربوية أهداف لبلوغ المستعملة الوسائل مجموعة هي البيداغوجية والمناهج

 أو الوسائل هذه تختلف كما تحقيقه، إلى نسعى الذي التربوي الهدف ختالفبا تختلف الوسائل

 فالمنهاج ،2 الدراسية المادة حسب وكذلك  التربية إليهم تتوجه الذين األطفال فئة بحسب الطرائق

 لمبادئ وتحديدا للوقت وتوزيعا شاملة وطرقا عامة أهدافا يتضمن حيث من البرنامج من أشمل

  . التكوين

 تقدمها التي التربوية الخبرات جميع هو التربوي المنهج أن القول يمكن سبق ما كل من

 على تساعد سليمة قيادة وتحت محددة أهداف وفق خارجه أو الفصل داخل التالميذ إلى المدرسة

 ال المناهج وفهم والنفسية واالجتماعية والعقلية الجسمية النواحي جميع من الشامل النمو تحقيق

  . النفسية العوامل إلى افةباإلض والتنظيمي، والثقافي جتماعياال لمحيطا عن ينفصل

  :  والحديث التقليدي التعليمي المنهاج – ب -أ

  : التقليدي التعليمي المنهج - 1

 توجد المعرفة أن مؤداها مسلمة على تستند والتي التقليدية بالبيداغوجيا يعرف ما أو

 التركيز فكان( التلميذ دماغ إلى المعرفة هذه نقل في تمثلت البيداغوجيا مهمة وأن الدماغ، خارج

 الوقت في تغيير أي يلحقها أن دون سليمة الذاكرة من تنبجس المعرفة هذه وأن) التعليم على

 منهم يطلب حينما الحضور تتأبى تخزينها تم التي فاألفكار. العكس هو المالحظ لكن المناسب،

françoise" يقول حيث.استذكارها raynal" تقديم في المدرس دور يتحدد بموجبه بمبدأ قبولها أن 

 تهتم التربوي للمنهاج التقليدية المقاربة بالتالي. ليتعلم ذاته تنظيم في التلميذ دور ويتحدد المعرفة،

 المقاربة هذه وفق والتعلم. ومهارات وقواعد ونظريات ومفاهيم ومعطيات وقائع شكل في بالمعرفة

 ومؤشر مقياس ويكون الذاكرة، في تخزينه تم ما واسترجاع االستذكار، في ينحصر التقليدية

3" المتعلم ذاكرة في المخزنة المعارف كمية هو التعلم حصول

 المادة تقديم على يقتصر ودوره ، بتخصصه الخبير المعلم هو فيها التعليمية العملية ومحور

 هذه توظيف بمدى االهتمام دون لمعلوماتا لهذه التالميذ حفظ درجة اختبار األخير وفي أكثر ال

 متلقي يعتبر الذي التلميذ على للمعلم بالنسبة سلطوية نظرة تعتبر بالتالي التلميذ حياة في المعلومات

 منفصلة الدراسية المواد نجد أيضا والتذكر، الحفظ غير للتفكير العالية المستويات يستخدم ال سلبي

  . االمتحانات بانتهاء ينتهي الذي اآلني والحفظ القصيرة لدراسةا على تشجع بالتالي مترابطة وغير

27،ص2005 بسكرة ، المطبعية للفنون زيد بن ،علي البيداغوجي النفس علم في دروس ، الدين نصر جابر 1

.23،ص 1995 باتنة ، والتربوي ماعياالجت اإلصالح ،جمعية التربوية المناهج في قراءات ، وآخرون إدريس موالي 2

92ص السابق، ،المرجع الدين نصر جابر 3
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  : الحديث التعليمي المنهج – 2

 )والممارسات النشاطات(الخبرات جميع تشمل والتي الحديثة البيداغوجيا في والمتمثل

 إلى المنشودة التعليمية نتاجاتاإل تحقيق على الطلبة لمساعدة رسةالمد توفرها التي المخططة

 والرياضية والثقافية االجتماعية التربوية الخبرات مجموعة هو فالمنهج قدراتهم تستطيعه ما لأفض

 أو المدرسة داخل بتعلمها ليقوموا لطلبتها وتهيئها المدرسة تخططها التي الخ.....والعملية والفنية

 االتجاه حون السلوك من أخرى أنماط تغيير أو تعديل أو السلوك من أنماط إكسابهم بهدف خارجها

 فهو. التعليمية العملية محور هو الطالب أو التلميذ يعتبر الحديث التعليمي والمنهاج.المرغوب

 اجتماعي كفرد معه يتعامل فهو المنشودة األهداف نحو تقدمه بمدى عليه يحكم مشارك إيجابي

 طلبته لدى فرديةال الفروق يراعي المعلم وهنا به، الخاصة والنفسية االجتماعية قيمته له متفاعل

  . التنافس ال التعاون على مساعدتهم ويحاول

 المنهاج أن أي والتكيف، للتعديل قابلة الدراسي المنهاج من جزء هي الدراسية والمقررات 

. التعلم على المساعدة المتعلم فيه يحاول الذي هو الصحيح التعليم ألن. العكس وليس للمتعلم يكيف

 حاضر مع متكيفا يكون أن يجب فالمنهاج المالئمة والظروف الشروط توفير خالل من طبعا

 أفضل بين يوفقوا أن تنفيذه على القائمين للمعلمين يتيح بحيث مرنا يكون وأن  ومستقبلهم الطلبة

1 طلبتهم خصائص وبين التعليم أساليب

  : الخفي والمنهج الرسمي المنهج– ج-أ

  : الرسمي المنهج – 1

 مخولة جهة أو هيئة قبل من محددة مكتوبة وثيقة عن عبارة" المنظم أو المعلن المنهج وهو

 على ركز من وهناك ،2معين نظام وفق محدودة أيام في تدريسه أثناء في المعلم يطبقها بإعدادها،

 الدراسية الفصول داخل التعليمية والمواقف العملية وسير الرسمي المنهج بين العالقة دراسة

lowton"تحليالت المثال سبيل على نأخذ. معينة دراسية مقررات تحديد عليها يتم التي واألسس

 سوسيولوجيا مجال في ظهرت والتي واالمبريقية النظرية الدراسات بعض لتحليل سعى عندما"

3 المستويات من عدد في التقليدية المناهج وخاصة المنهج

مجتمعال في التعليمي والتنظيم البناء بتناول يهتم:  األول المستوى .

وعمليات ، الدراسية والمقررات المناهج محتوى بتحليل المستوى هذا يتركز:  الثاني المستوى 

. للتالميذ المدارس بواسطة ونقلها تعليمية كمواد اختيارها

97ص المرجع نفس 1

 26ص 2008 األردن ، والطباعة والتوزيع للنشر ،المسيرة المعاصر المدرسي المنهج ، وآخرون الخليم عبد المهدي أحمد 2

206ص 2001مصر، الجامعية،اإلسكندرية، المعرفة دار ،المدرسة اجتماع علم، الرحمان عبد محمد اهللا عبد 3



التربوي واإلصالح التلميذ :                              الثاني الفصل

89

للمناهج المحتوى يتضمنها التي المختلفة والمجاالت الموضوعات يتناول:  الثالث المستوى 

. المحتويات هذه في المجتمع قبل من السيطرةو التحكم وعملية الدراسية،

واإلستراتيجيات العمليات رسم على والقائمين المجتمع الهتمام كيفية يعرض:  الرابع المستوى 

. الدراسية والمقررات للمناهج واإلعداد بالتخطيط التعليمية

خالل من عرضها كيفية إلى باإلظافة التعليمية المعرفة تنظيم بعملية يهتم:  الخامس المستوى 

   تقليدية وليست حديثة بصورة الدراسية المناهج محتويات

  :الخفي المنهج – 2

 مرة أول المصطلح هذا أستخدم وقد الرسمي غير أو الموازي أو الضمني المنهج به يقصد 

 الثاني المدرسي التحصيل بأنه عرفه عندما1968 عام"p-gjackson جاكسون" فيليب طرف من

 الرسمي المنهجين بين العالقة يؤكد وبهذا.  األول التحصيل يعد الذي ألكاديميا التحصيل بعد

 أكبر المنهج هذا وتأثير. 1"مقصود الغير التعليم بعملية يرتبط الخفي المنهج أن يرى كما والخفي،

 المنهج خارج التالميذ يتعلمها التي والسلوك الخبرات كافة يضم فهو الرسمي، المنهج تأثير من

 ما أو البعض بعضهم عن التالميذ يتناقلها التي والخبرات المعلمين ميول مثل المقرر يالرسم

  . الالمنهجية باألنشطة يسمى

 من المتعلم ويمارسه يكتسبه ما كل بأنه الخفي المنهج تعريف يمكن سبق ما ضوء وفي

 من المعلم إشراف ودون طواعية الرسمي المنهج خارج والمهارات والقيم االتجاهاتو المعارف

 يعترض ذلك من بالرغم" المحلي ومجتمعه ومعلميه أقرانه مع والمالحظة بالقدوة التعلم خالل

 الخفي المنهج استخدام على D-hargreavers هارجريفر دايفيد مثل التربية اجتماع علماء بعض

 يقترح لذاو الحاضر الوقت في أحد على خفيا ليس المنهج هذا ألن نظرا مالئم، غير استخدام ألنه

para الموازي المنهج استخدام curriculumالتي والتدريسية التعليمية المظاهر جميع إلى ليشير 

2" الرسمي أو التقليدي المنهج مع تتالءم

  :التربوية للمناهج السوسيولوجية المقاربات أهم- د-أ

 عيةاالجتما المؤسسة هذه ضلت كيف لنا يوضح للمدرسة السوسيولوجي التراث إن    

 االهتمامات تعدد وقد .األخرى االجتماعية والتنظيمات المؤسسات من غيرها من انتشارا األكثر

 الحاجة وأصبحت القرن هذا منتصف بداية مع خاصة االجتماعية العلوم في المتخصصين بين

 بالتالي نفسها تطرح التي االجتماعية المشكالت لدراسة والميثيودولوجي النظري لالنفتاح ملحة

multiالتعددي المدخل تبني الضروري ومن disciplinary approach أساليب إلثراء وهذا 

26ص سابق مرجع ، الحليم عبد المهدي أحمد 1

210ص سابقال مرجعال ،الرحمان عبد محمد اهللا عبد 2



التربوي واإلصالح التلميذ :                              الثاني الفصل

90

 يصعب والتي االجتماعية المشكالت لمواجهة طبعا االجتماعية للعلوم المنهجي النظري التحليل

 يعد المنهج سوسيولوجيا وفرع لها، والمتخصصين االجتماعية لعلوما اختصاص عن بعيدا حلها

 على خاصة بصورة ترتكز والتي التربية االجتماع علم مجال في والحديثة المتخصصة الفروع من

 إلى نتطرق سوف. طويلة لعقود االجتماع علماء لها يتطرق لم والتي والمشكالت القضايا من عدد

  . المنهج سوسيولوجيا مجال في السوسيولوجية النظرية والتطورات المداخل أهم بعض

  : دوركايم إميل –1

 هناك أن إال المنهج سوسيولوجيا مجال في ندرة نجد األوائل االجتماع علماء تحليالت في

 االهتمامات وهذه المنهج سوسيولوجية تحت إدراجها يمكن التي السوسيولوجية االهتمامات بعض

 في المنهج تطور كتابه في الخصوص وجه علىE-durkheimدوركايم اميل كتابات في نجدها

l’évolution فرنسا pédagogique en France األخالقي التعليم الشهير مؤلفه وأيضا moral

éducation
socialيجتماعاال التضامن عن نظريته إبراز خالل من وهذا 1 solidarity "عن 

 واالهتمام الرسمي، بالتعليم يعرف ما وخاصة ، التعليمي النظام على التركيز أهمية طريق

 والتقاليد، والعادات القيم نحو للتالميذ األخالقي للتوجيه الدراسي جالمنه ونوعية بالمدارس،

2"  االجتماعية التنشئة موجهات من وغيرها واألخالق

 مجال في إسهاماته هو يهمنا ما أن إال السوسيولوجية بالتحليالت مليء تراثه أن والمالحظ

 الوقت نفس في والمجتمع سةوالمدر التعليمي النظام بين ربط أنه حيث" المنهج سوسيولوجيا"

 األكثر العامل هي المدرسة أن أساس على وذلك مثلى، اجتماعية تنشئة إنشاء سبيل في وذلك"

 للتغيرات نتيجة الحديثة المجتمعات في األسرة دور صغر أن بعد خصوصا العملية في انتشارا

 كما العمل، وتقسيم ،التخصص لزيادة يجةنت جاءت والتي 3" والمهنية واالقتصادية االجتماعية

comparatitive المقارن التحليلي المنهج استخدم "دوركايم"أن analysisApproach تناول في 

 مدى يعكس ما هذا التاريخ، ذلك في الدراسية والمناهج المقررات ونوعية الفرنسي التعليم تاريخ

 ودورها بالدولة أيضا اهتم. 4"فرنسا في وخاصة التربوي والنظام التعليم بقضية العالم هذا اهتمام

state role أن من بالرغم المناهج نوعية تحديد خالل من وهذا المدرسة، على سيطرتها وضرورة 

 إلى  افةباإلض." إدارتها عن بعيدة ةوالحكومي اإلدارية التنظيمات من كغيرها كمؤسسة المدرسة

1 /Durkheim –E – moral éducation - london 1961p30.

175ص السابق، المرجع 2

99ص 2007 مصر  ،سكندريةاال  ،الجامعة بابش مؤسسة ، المدرسي جتماعاال علم في أساسيات سيد،ال طارق  3

4 Giddens – durkheim – london – fontana – collins -1981 chap –(4) –pp 63 679
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 جهة من فقط ليس العلمية لمقرراتا و المناهج تحديد أهمية إلى تشير دوركايم تحليالت  فان ذلك

1" أيضا أنفسهم المدرسين آراء خالل من بل الدولة،

"  تحقيقها يحاولون التي الشخصية مطالبهم و وطموحاتهم باألطفال خاصة بصفة اهتم كما

 والمطالب والرغبات الطموحات من كثير لديه الحديث المجتمع في الفرد أو الطفل أن السيما

 نفإ ثم ومن ع،المجتم أو اآلخرين صراعات عن النظر بعض لتحقيقها عىيس التي الشخصية

 والنظام المدارس في توجد التي  الدراسية والمقررات المناهج ونوعية االجتماعية التنشئة عملية

 إال 2".إيجابية بصورة المجتمع متطلبات مع تندمج حتى الفردية المتطلبات هذه  توجيه بإعادة كفيلة

 التي الحديثة التطورات وتجاهل التقليدي المنهج على تركيزها في الفرنسية الحكومة ورد انتقد  أنه

  . عامة بصفة التدريس على طرأت

clasics الكالسيكية العلوم منهج" القديمة المناهج هذه بين ومن sciences "تقييم لعملية سعى 

 في يستخدم أن يجب وما ناهجهم ونوعية لطبيعة تحليله خالل من الفرنسي التعليمي للنظام شاملة

 المواد بعض مناهج تأثير ومدى 3"والحديثة القديمة والتاريخية اإلنسانية العلوم من الكثير تدريس

 والدينية االجتماعية القيم واكتساب الفردية، والمهارات والثقافي األخالقي، التعليم على الدراسية

 اهتمامه مدى ننسى أن دون التعليمية، رراتوالمق المناهج طريق عن إال تتم ال والتي الخ...

 لعملية كدراسة هذا. علمانية مدارس إلى الهوتية دينية مدارس مجرد من المدارس تحويل بعملية

 وأهمية المدرسين دور على وركز تاريخي، سوسيو منظور من للتعليم والعلمي النظري التطور

 في التعليم أن رأيه من وكان." التالميذ توجيه و المناهج تحديد في واألخالقية الوظيفية مسؤولياتهم

 الوالء: من نوع خلق يتم حتى الفرنسيين التاريخ أبطال و المشاهير لدراسة يوجه أن يجب فرنسا

  .الدراسي للمنهج العلمي التخطيط طريق عن المدارس تالميذ لدى 4االنتماء ـ التضحية ـ

 نستشف المنهج سوسيولوجيا في" يمدوركا"إسهامات على االطالع خالل ومن سبق مما 

 يجب والتربية المنهج أن هو عليه ركز الذي الشيء أن إال القضية هذه مثل بدراسته اهتمامه مدى

  . االستقرار يضمن الذي االجتماعي التضامن نحو الناشئة وتوجيه االجتماعي االنسجام يحققا أن

  : دربين روبرت ـ2

 المنهج، بسوسيولوجيا اهتمت سوسيولوجية يالتتحل ظهرت الماضي القرن ستينات خالل

 الدور تحليل على ركزت وقد تطويرها وحاولتا" بارسونز" الوظيفية البنائية أفكار تبنت حيث

 دربين روبرت" وركز الدراسية المناهج مضمون وخاصة االجتماعية التنشئة في المدرسي

99ص ص السابق، المرجع 1

176ص ، سابق ،مرجع الرحمان عبد محمد اهللا عبد 2

 177ص ، سابق ،مرجع الرحمان عبد محمد اهللا عبد  3

100ص ، ذكره سبق مرجع  ،السيد طارق 4
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r_dreeben"البناء وبين األسرة أو األسري ظامالن بين وسيطا باعتبارها المدرسة دور وصف على 

 خاصة المدرسة، دراسة مناقشة إلى االجتماع علماء تحليالت توجيه وأهمية األكبر، االجتماعي

 تعليم في مميزة ادوار تلعب التي و الشائعة و العامة االجتماعية البناءات من أصبحت أن بعد

.1" األطفال و التالميذ

 والمعايير القويم باكتساب وربطها المدارس اهجومن التدريس عملية على ركز وقد

 هذه أن باعتبار للتالميذ، تدرس التي المعايير هذه من نماذج أربعة وجود إلى وأشار االجتماعية،

 الصناعي المجتمع في والمهنية االجتماعية خاصة المناحي جميع من الحياة واقع تعكس المعايير

 العالمية -achievement االنجاز -indepedence يةاالستقالل:(  هي النماذج وهذه الحديث،

universalism- التخصص    spacifity .(المناخ طبيعة و الدراسي المنهج أهمية تناول أنه كما 

 ركز أنه إال االجتماعية والمبادئ المعايير تحقق أن يجب التي الدراسية الفصول في األكاديمي

  : على

. المدرسة داخل السلوكيات.1

hiddn الخفي المنهج"  المدرسية األنشطة نوعية .2 curriculum.

formal  التقليدي المنهج.3 curriculum الرسمي أو .

2الدراسية والفصول المدرسة داخل األكاديمي التقسيم نوعية .4

 االستقاللية،( السابقة العمليات في تؤثر والتي المدرسية والمناهج المقررات بنوعية عالقتها ومدى

 مع التكيف على تساعده كمعايير اكتسابها التلميذ على يجب والتي) التخصص العالمية، االنجاز،

 المنهج دراسة نحو االجتماع علماء اهتمام لتوجيه أهمية هناك أن" :فيقول المستقبلية الحياة

  المدرسة تسعى حقيقة وهل المدرسة، فصول داخل بالفعل يدرس وماذا المدارس في الدراسي

 هو هل ،وأهميته االنجاز، هذا طبيعة وما التالميذ عند االنجاز قيمة أهداف  قيقلتح وأهدافها

 تحقيق في التدريسية والهيئات المدرسين، أدوار هي وما فقط؟ الرسمية االختبارات في النجاح

.3 االجتماعية القيم من هامة كقيمة االنجاز

 اهتمامها لعدم االجتماعية ياسةللس كنظرية الوظيفية البنائية النظرية "دريبن" انتقد كما

 دور على تركز الوظيفية بأن وقال .العلمية الناحية من الدراسي للمنهج المختلفة الجوانب بدراسة

 الجهاز في المستقبل في موظفين مجرد التالميذ يصبح حتى الدراسية، المقررات توجيه في الدولة

 فقط عليه يكون أن يجب ال هذا ولكن ¡سياسيا واستقراره وازدهاره للمجتمع والمهني اإلداري

179ص سابق مرجع   ،الرحمان عبد حمدم اهللا عبد 1

102ص سابق مرجع ـ  السيد طارق  2

103ص   ،المرجع نفس  3
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 مختلف على القيمية وأحكامها الفردية الشخصية لتكوين هدفا يكون أن يجب بل الدراسي، المنهج

  .المختلفة الحياة نواحي

 تركز االجتماع علماء لبعض كتابات كانت بل المضمار هذا في وحده "دربين" يكن ولم 

 بينهم من نذكر التربوية، المناهج دراسة في  جيةالسوسيولو النظرية المداخل توظيف على

  التراث في عجزا شهدت التي  الستينات عهد في خاصة" ستنهايسÜفلويدÜوليامزÜهالسي"

 الثقافي المدخل توجيه يجب أنه إلى ذهبوا حيث .الدراسية المناهج لدراسة النظري السوسيولوجي

cultural approach الثقافة بدراسة يهتم ال أن يجب كما .المدرسية هجالمنا و المقررات لدراسة 

culturalالثقافي االنتقال أنماط دراسة دون عامة سوسيولوجية كقضايا التعليم و transmission

 وال المتخصصة التربية جتماعا علم بفروع االهتمام على والعمل المدرسة طريق عن وأساليبه

sociology  الدراسي الفصل سوسيولوجيا سيما of colassroom ; hgالتي النظرية والتصورات 

1 عموما الحديث الفرع هذا توجه أن يجب

-M  يونج ميشل- 3 YOUNG:

 يونج تبنى حيث المعرفي، الفينومينولوجي المدخل استخدم بريطاني عالم هو" يونج ميشل"

 والصفوة تربويةال المؤسسات في والمعرفة القوة بين العالقة طبيعة حول وتحليالت تصورات

 بريطانيا في التربوية المؤسسات في التعليمية بالمشكالت ترتبط قضايا ناقش كما االجتماعية،

 التعليمية، والمراحل المدارس في والدراسة والمعرفة المنهج بين والعالقة  الدراسي المنهج قضية

 أهم من كتاباته كانت. فيةالثقا للمعرفة معبر المدرسة واعتبر والمقررات، المناهج تنظيم وكيفية

 وجهت هامة سوسيولوجية تحليالت وهي الماضي القرن سبعينات بداية في ظهرت التي التحليالت

  . التربوية المناهج بدراسة االهتمام إلى االجتماع علماء انتباه

 المعرفة كتابه في السوسيولوجية التصورات من مجموعة طرح حيث

KNOUBEDJEوالضبط AND CONTROL من كنوع الدراسية المناهج بمناقشة اهتم يثح 

 علم فروع من لعدد العلمي الترحيب من الكثير لقيت والتي األكاديمية المعرفة بالذات و المعرفة

 تنظيم وكيفية بالمعرفة وعالقتها الدراسية المناهج على خاصة بصفة ركز حيث األخرى االجتماع

 وكنتيجة. المدارس داخل يدرس بما واالهتمام مدرسيال النظام داخل الدراسية المقررات وتحديد

 المجال هذا في الهامة األكاديمية الدراسات من مجموعة ظهرت" يونغ" بها قام التي للمحاوالت

181ص سابق مرجع ، الرحمان عبد محمد اهللا عبد  1
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دايسون وSTENHOSEستنهاوسو BALL بال:  من كل أعمال الدراسات هذه ومن المجال،

DYSON شيبمان وSHIPMAN".

 النطاق واسعة تنظيمية و بنائية تغييرات إحداث هو الدراسات ههذ من الغرض كان وقد

 للمعرفة كمعبر المدرسة دور بدراسة" يونغ" اهتم كما 1 الدراسية المناهج تحت التعليم، نظم داخل

EDUCATIONAL الثقافية KNOULEDGE يدرس ولماذا ولمن بمن فقط االهتمام وليس 

 لإلجابة التساؤالت بعض التربية اجتماع علماء تساءلي أن يجب كما ؟بالمدارس الدراسي المنهج

 بعض تطرح ولماذا المعرفة؟ من كنوع الدراسية المناهج طبيعة يقرر الذي من مثل: عليها

2.المدارس في األخرى دون معرفية مكانة لتحتل الدراسية المناهج

 مالئمة غير واعتبرها بريطانيا في المدرسية المناهج نوعية خاصة بصفة" يونج" وانتقد

 البنائية و الوظيفية األهداف عن بعيدة عامة، أهداف لتحقيق المدرسية المناهج بتوجيه تهم ألنها

 إلى الحديثة التربية اجتماع علم وجه أنه عليه يالحظ وما عامة بصفة التعليمي النظام و للمناهج

phenomenologicalالفينومينولوجية التحليالت بعض analysis. بعض وكتابات لكتاباته ونتيجة 

 ألعمارهم وفقا صفية جماعات في قدراتهم حسب التالميذ تحديد تم ذكرهم سبق الذين العلماء

 وكيفية المدرسية واإلدارات المدرسين قبل من واختيارها الصفية باالختبارات اهتمت كما المهنية

 تحديد تم حيث ثمارها أعطت التحليالت هذه وكل الدراسية والمقررات المناهج مضمون تحليل

 االجتماعية، والعلوم  الرياضيات( بينها من الدراسية والمقررات العلوم مناهج من العديد

  ). والجغرافيا  واإلنسانية

 أظهرت أنها كما الدراسية، المراحل كل في والتعليم التدريس أساليب تطوير عنه نتج كما 

 من الكثير ظهرت وقد .الشاملة دارسبالم الخاصة المقررات و للمناهج االنتقادات بعض

 ما وهذا بالقوة وعالقتها المعرفة تحديد في الفلسفي الطابع ذات يونج تصورات إلى االنتقادات

 أن هو استنتاجه يمكن ما أنه إال". bernbaumبرنباموgerald جيرالد" انتقادات في ظهر

 لها وتقسيمه الدراسية المناهج ونوعية والمعرفة القوة بين العالقة حول النظرية" يونج" مناقشات

 على للتركيز الغربية المجتمعات في المتخصصينو الباحثين من العديد استقطاب في كبير أثر ذات

 استخدام ضرورة عزز ما وهذا وكفاءتها، فاعليتها مدى ودراسة الدراسية المناهج تقسيم عملية

 التربية جتماعا علم مجال في الحديثة خرىاأل اخلالمد بدوره عزز الذي الفينومينولوجي المنهج

:bourdieu  بوردييه بيير - 4

 104ص سابق مرجع ، السيد طارق  1

181 ص  سابق، الرحمان،مرجع عبد محمد اهللا عبد  2
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 الفكرية األعالم أبرز وأحد الشهير الفرنسي االجتماع عالم) 1930–2002" (بورديو"يعد

 يديه على االجتماع علم شهد اإلنسانية الدراسات حقل في مميزة مكانة يحتل ،العشرين القرن في

 على اطلع واألهداف، والدور والمضامين المصطلحات في حقيقيا تجديداو  رائعا علميا إبداعا

 األوساط على يطغى الوجودي المذهب كان الذي وقت في) سارتر بول جان(و) ماركس( أعمال

¡"الحقل"¡"تاجناإل إعادة" تحليله في "بورديو" استخدمها التي األساسية المفاهيم ومن. الفلسفية

 نظريته" بورديو" عليها بنى التي والمقولة ". االنعكاسات"¡"الرمزي عنفال"¡"الرمزي المال رأس"

 بورديو ويستند الطبقي، التفاوت بنية إنتاج إعادة عملية خالله ومن به، يتم وسط الثقافة أن: هي

1 هما نظريتين إلى تحليلهاو مقولته إثبات في

the  الثقافي المال رأس مفهوم- cultural ccapital

the النفسية الخصائص مفهوم- habitus

 بين العالقة تجدد التي التاريخية االجتماعية الشروط يدرس الذي العلم" بأنها نظريته وعرف

 سلطة المجتمع في السائد الثقافي النسق يصبح خاللها ومن والمسيطرة، السائدة الثقافة إنتاج إعادة

 عنده والثقافة 2.المسيطرة وعالقاته لقائما المجتمع على والمحافظة  اإلبقاء نحو الميل تعزيز

 قابل مال رأس بمثابة هي رمزية كأنساق أنها كما ،الجديد االجتماعي الواقع بناء مبادئ تفرض

3.المختلفة األموال رؤوس من آخر شكل أي أو اجتماعي أو اقتصادي رأسمال إلى للتحول

 المدارس بشدة ونقد المعلومات قينتل على القائم التعليمي النظام ضد الدوام على وقف وقد

 المعرفة تحصيل على الناس وتدريب التعليم بتعليم تكتفي أن الدولة على رأيه فحسب ومناهجها

 دور ناقش عندما المنهج بسوسيولوجية اهتم كما. التعليم في السياسي للتأثير شبهة أية يرفض فهو

 والمناهج المقررات أنماط وتحديد اختيار وطبيعة ،الحديث الرأسمالي المجتمع في المدرسة

 الوسيلة يعتبر الدراسي المنهج وأن خاصة الطبعة نفس إنتاج بإعادة تقوم فالمدرسة الدراسية،

 رأس من المزيد يملكون الذين األطفال بين خاصة. السائدة للثقافة والقيم المعتقدات، لنقل األساسية

 يحصلون التي المكاسب زيادة بالتالي ،رسةالمد طريق عن استثماره ويستطيعون البشري، المال

  . المجتمع في قوية كجماعات شرعيتهم زيادة بالتالي ،المدرسية المناهج خالل من عليها،

 التعليمي النظام وأن خاصة ،معا الدراسية المناهج ومحتويات كتنظيم المدرسة ناقش لذلك

cultural" الثقافي الالوعي" أسماه عالوض وهذا ،بها يقوم ذاته يعد لم ثقافية كفاءات إلى يحتاج

unconscionsمنها الكثير بل ميزات) النظام( يعطي فهو بالتالي األسرة من فقط اكتسابه يتم والذي 

 على والذي الثقافي المال رأس تملك التي أي. والمتعلمة ثرية أسر من ينحدرون الذين لألطفال

125ص بورديو بيير فكر في دراسة ـ الطبقي جتماعياال التفاوت بنية التربية ـ البالوي نحس  1

56ص سابق، مرجع ، البيالوي وحسن بدران شبل ـ 2

. 127ص ،المرجع نفس  ـ 3
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 إنتاج إعادة في أساسيا دورا اليوم تلعب مدرسةال وهكذا االقتصادي، المال رأس تحديد يتم ضوئه

 والتراضي اإلقناع بواسطة وسيادتها الدولة هيمنة محققة المجتمع في السائدة االجتماعية العالقات

 بكونه النادي الدولة عنف عن يختلف ، وإكراه عنف بواسطة أو والتراضي اإلقناع بواسطة أو

."بورديو بيير" حسب رمزيا عنفا

 اإلنتاج بنية في المتفاوتة مواقعها بسبب االجتماعية القوى بين القائمة راعاتالص فكل 

 وطرق والمناهج القرارات مضامين في وتؤثر المدرسي المجال تخترق للمجتمع والثقافي المادي

 واالقتصادي والسياسي والثقافي االجتماعي ومحيطها المدرسة ارتباط على دليل وهذا التلقين،

 لدولةا لهيمنة نظرا التربوية العملية لصيق هو الرمزي العنف وبالتالي المدني جتمعوبالم بالدولة

  . التربوي الفعل مجال في اإليديولوجية الدولة جهزةأ إحدى فهي السائدة والطبقة

  :مزاياها وأهم بالكفاءات المقاربة بيداغوجية مفهوم- ب

 الطفل، وتعنيPedaهما مقطعين من تتكون يوناني أصل ذات كلمة بيداغوجية، كلمة

 المعنى يصبح Pédagogie المقطعين جمع وعند ،الطفل تربية وفن علم أي علم، وتعني Gogieو

 المصطلح يقابله الذي مقاربة، كلمة أما. الطفل تربية علم هو للمصطلح الكامل

 ألن إليها، الوصول وليس المطلقة الحقيقة من االقتراب هو معناه، فإن ،Approcheالالتيني

 أو عمل خطة أخرى جهة من أنها كما .والزمان المكان في محدد غير يكون النهائي أو المطلق

Laاألجنبية اللغة في يقابله الذي الكفاءة مصطلح يخص وفيما.ما هدف لتحقيق استراتيجية

Compétence، وضعية ذات المدمجة، والمهارات والقدرات المعارف، مجموع هو به فالمقصود 

.معقدة مهام مجموعة أو مهمة بإنجاز تسمح لتيوا دالة،

:لغةالمقاربة حسبوالمقاربةفيهوالصدقالسدادوقصدالعلوتركأياألمرقارب"

"الروس La rousse 1مشكلأوموضوعمعالجةأسلوبهي "

غاية،تحقيقأومشكلحلمشروعتناولأوموضوعتصورأسلوبهيالمقاربة:إصطالحا

منهاجبناءتصورإليهايستندالمبادئمنمجموعةتتضمننظريةقاعدةالتعليمية-ناحيةالوتعتبر

2النظريةواألساليبوالتقنياتوالطرائقاإلستراتيجيات لتحديدمنطلقوهيتعليمي،

واإلنجاز،األداءعلىوالقدرةوالشرفالقوةفيوالمساواةالمماثلةبهايقصد:لغة:الكفاءة

.أدائهوحسنالعملعلى القادروهوالكفء

69،ص2002الجزائر،وزو،تيزي-والتوزيع،والنشرللطباعةاألملدار¡1ج¡الكفاءاتبمقاربةالتعليمإستراتيجيةنحو:حسوناتومحمدأرزيلرمضان1

.54ص سابق مرجع:بوزيدبنربوبك2
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باستعمالالعملتصريفعلىوالمهارةوالقدرةلالستعدادشاملمفهومالكفاءة:اصطالحا

مماللعملوالتخطيطالتنظيمتعنيكفاءةفالجديدة،وضعياتفيوالمعارفوالقدرات المهارات

.1المستجدةالنشاطاتعماإليجابيالتكيفعلىالقدرةالتطوروالتجديد، التخطيطتعني

مجموعة يعني والذي القدرات مفهوم توضيحيجببالكفاءاتالمقاربةطبيعةندركوحتى

قابلةليستوهيبفعلعنهاويعبر مختلفة،وضعياتفيالشخصيستعملهاالتياالستعدادات

 يوضح الجدولو ،مؤهالتهفيهيطورأنللتلميذيمكنتكوينبتتعلقلكن .للتقويموالللمالحظة

  :ذلك

     المقاربة               

  الخصوصيات

  الكفاءات    القدرات

  واحدةبمادةخاصة  الموادبكلتتعلق  المجال

  نهائيهدف  عامهدف  الهدفمستوى

  مطلق  )الحياةمدىتنمى(نسبي  التحكممستوى

  قابلةغير  قابلةغير  التقويموللمالحظةالقابلية

 بيداغوجية أو باألهداف المقاربة(سابقتهامنتطوراأكثرإستراتيجية هي بالكفاءات فالمقاربة

الوضعياتبتشخيصيقومأخرى،مصادر بينمنللتعليممصدراالمدرستعتبروالتي األهداف

األهدافطريقعنالمرجوةالنتائجتحقيق منوالتأكدالتالميذ،بمعيةالتعليموتخطيطوالحاجات

إلىمستهلكمنالتلميذوظيفةتتغيركما الدراسي، الصف داخل تتم التي كيةالسلو أو اإلجرائية

الواردةالتكوينأهدافإدراكمنالتالميذمن بها بأسالنسبةتتمكنوبذلكونشيط،فعالمساهم

  : مزاياها أهم من التعليميةالبرامجفي

.التعلم-التعليمفعلمركزفيالمتعلموضع-

.للمالحظةقابلةسلوكاتكلشفياألهدافتجسيد-

)واألغراضالغايات( األساسيةاالختياراتواحترامضمان-

.استغاللهايجبالتيوالوسائلالتعلمأنشطةاختياراتتسهيل-

  التلميذلعملاألحسنالتقويم-

.12ص.12/02/2006-بتاريخسطيفقيروانيبثانويةدراسييوم¡كفاءاتبالالمقاربةإستراتيجيةنحو:وآخرونفريدةبوصوف1
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مشكل لحلالمكتسباتهذهتسخيرعنعاجزيناألحيانأغلبفيأنفسهميجدونالتالميذ أن إال

 للجانب وإهمال المعرفيبالجانبأكبرواالهتمام األهدافكلصياغةلصعوبة راجع وهذا معين

  )والمهاري النفسي

 القدراتتنميةنحووتوجههميتعلمون،كيفالتالميذتعليمتتضمن بالكفاءات المقاربة أما

لىعوليسالكفاءات،اكتسابنحوتسعىأي.المشكالتحلالتركيبالتحليل،:الساميةالعقلية

الخاص،الهدفمنبدالالكفاءةمصطلحاستخدام يتمالمقاربةهذهوفيالمعارف،تراكم

إلى)المعارفتلقي(التعليممنطقمنالمتعلمينقلبحيث العام،الهدفمنبدالالقدرةومصطلح

ومواقفإشكاليةوضعياتأمامالمتعلميوضعحيثالمعارف، مدلولممارسةأيالتعلممنطق

لهذهحلأيجادقصدالمعارفتوظيفوتكييفإلى بهيدفعممابنفسهالتعليملفحوىةمماثل

  . اإلشكاليات

 التلميذ واستجابات نشاطات على المتمركز التعلم منطق على مبنية المقاربة هذه نجد بالتالي

 صوبالخصو أيضا بل فحسب معارف التلميذ تلقين في ليس فالمهم إشكالية، وضعيات يواجه الذي

 أن بمعنى. 1"بنفسه التعلم على وتساعده حياته على تنطبق يومية وضعيات في قدراته استعمال في

 قادرا بذلك ويصير بمرحلة، مرحلة المشكالت حل له يتسنى حتى المالئمة باألدوات التلميذ يزود

 واالتصال فاإلعالم." فيه العيش من له بد ال الذي المجتمع لمواجهة باألهلية ويتمتع النجاح على

 استعمال في تكمن ال وأهميتها عنها، التغاضي يمكن ال وأساسية جديدة لغة يعتبر الحاسوب عبر

 وهي القسم، في المعلم دور وتغيير المستهدف التعلم وبلوغ التربوي األداء تحسين أجل من اآللة

 ومؤطرا نشطام يصبح وبالتالي للمعلم، القاعدي التكوين إلى تضاف جديدة كفاءات تتطلب أيضا

.2" المعرفة يملك الذي الوحيد يعد لم بيداغوجيا،ألنه

 ،مشكالت  من الجزائرية التربوية ةالمنظوم تعانيه ما إلى بالنظر المقاربة هذه انتهجت وقد

 قطاع عرفه وما الكمية، المعطيات أساس على للتعليم النوعي المستوى في الكبير التراجع أهمها

 التدريس أساليب تغيير في اإلسراع جدا المهم من أصبح مدرسيين، وفشل تسرب من التربية

النظامبإصالحالخاصالتقريرنتائج علىوبناءا .الدراسية والمناهج المضامين وتحوير ،والتكوين

Pelletier"وفاشونبيلوتير"منكلبهقام الذيالجزائريالتربوي G et Vachon P "امتق

"حديثبديلاألخيرةهذهباعتبار"بالكفاءات المقاربة"بتبنيريةالجزائالتربويةالمنظومة

وبالتاليالمدرسيةوالكتب التعليميةالمناهجفيالنظربإعادةذلكسمححيث"األهداف لبيداغوجيا

1 Ferhi Mohamed – L'optimisation de portefeuilles par la logique floue et son application au marché financier en Algérie les cahiers de

CREAD -Centre de recherche en économie appliquée pour le développement – N 72 Alger- 2005.P123.

.125ص المرجع، نفس 2
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التكوين، فلسفةإلىالتعليمفلسفةمنواالنتقالالتربوياإلصالح قصدالجزائرفيالتعليمتحديث

.)1(»الحاليالعصروتحديات يتماشىالجزائريالتعليمصبحيحتىوذلك

  :بالكفاءات المقاربة مزايا*

 تحديد من المطاف، نهاية في تمكنه التي الكفاءات التلميذ منح إلى ترمي الجديدة المقاربة

 ينضج أن أيضا الكفاءات له تتيح حيث أمره، من بينة عن الشخصي مشروعه واختيار ،مستقبله

 إلى المراقبة تمارس قسرية مؤسسة من التلميذ ينتقل أن ويجب محيطه، عن مستقال يكون وان

2خالل من شركائها بين العالقات لتسيير جديدة مقاييس وتقترح انفتاحا أكثر مؤسسة

والتلميذ العلم بين األفقي المستوى على وحوار تشاور إقامة  

الحي أهل و والجمعيات تالميذال وأولياء والمدير المعلمين بين تضامن عالقة إقامة.  

والتلميذ المعلم من كل دور تغيير.

:3اآلتية األغراض تحقيق على بالكفاءات المقاربة تساعد كما   

 هي البيداغوجية الطرائق أحسن أن المعروف من: واالبتكار النشطة البيداغوجية الطرق تبني -أ

 أنها إذ ذلك، عن معزولة ليست وهي "تعلميةال- التعليمية" العملية محور المتعلم تجعل التي تلك

 المشاريع إنجاز" المثال سبيل على منها إليه بالنسبة معنى ذات أنشطة في التلميذ إقحام على تعمل

  . جماعي أو فردي بشكل إما ذلك ويتم"  المشكالت وحل

 تولد نشطة،ال البيداغوجية الطرق تبني عن يترتب: العمل على) المتكونين( المتعلمين تحفيز - ب

 ذلك القسم، في التالميذ انضباط عدم حاالت من كثير تزول أو فتخف المتعلم، لدى للعمل الدافع

  . واهتمامه وميوله وتتماشى عمله، وتيرة تناسب بمهمة يكلف سوف منهم واحد كل ألن

 فاءاتبالك المقاربة تعمل:  الجديدة والسلوكيات الميول االتجاهات، وإكساب المهارات تنمية -ج

 تتحقق وقد ،"الحركية-النفسية"و) االنفعالية( العاطفية ،) المعرفية( العقلية المتعلم قدرات تنمية على

  .متجمعة أو منفردة

 وإنما المضامين، استبعاد تعني ال بالكفاءات المقاربة إن):المضامين( المحتويات إهمال عدم -د

 المشروع إنجاز أثناء الحال هو كما فاءاته،ك لتنمية المتعلم ينجزه ما إطار في إدراجها سيكون

  .مثال

 الجهود أن على دليل أحسن بالكفاءات المقاربة تعتبر:المدرسي للنجاح معيارا اعتبارها هـ

  .عتباراال بعين الفردية الفروق ألخذها وذلك ثمارها تؤتي التكوين أجل من المبذولة

1) بوكرمة أغالل فاطمة الزهراء،اإلصالح التربوي في الجزائر،مجلة الباحث،عدد2006،4جامعة مولود معمري،تيزي وزو،الجزائر،ص 68. )

2 programme d’appui de le reforme du système éducatif algérien (PARE)- ministère de l'éducation nationale -2005, P235.

.42،ص2003 – اإلسكندرية – الوفاء دار – والتعليمية المدرسية اإلدارة بين الشاملة الجودة – أحمد إبراهيم أحمد 3
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داللةذاتأنشطةنحو وتوجهه لمالتع-التعليممركزفيالمتعلمتضع أنها إلى افةإض

  متراكمة،وليستمدمجةمكتسباتمنمجموعةتجنيد كذلك العامة،األهدافلتحقيقبالنسبة

  :أنها

.الفردشخصيةبتطورعالقةمالهوكلالمعرفة،فيجديدكلعلىاالنفتاحعلىتساعد-

معويسعىالنشاطوالخبرةطريقعنبتعلمتحقيقهاإلىيسعىغايةلهناشطاالتلميذتجعل-

.الغايةإلىالوصولمحاولةإلى موعةلمجا

متطلباتلمواجهةالطفلتعدألنهاللحياةالتالميذتعدوظيفية-الكفاءةهذهفي-التربيةتجعل-

.الحياة

 فيوالتحكمبلالتكيفمنويمكنهمالمتعلمينلدىدائماأثرايتركومعنىداللةذيتعلمتوخي-

.اليوميةحياةالوضعيات

.بنائيةسيرورةخاللمنعمليةومهاراتوأفكارمعارفالمتعلمأوالتلميذاكتساب-

ومتعلقةاللغةمختلفةمواردفيفيللتوظقابلةةياستعراض بأنها بالكفاءة المقاربة تتميز كما

.ةیدراسبمواد

التذكرعلىالقدرةمثل تنقصوقداإلنساناةیحطوالتنموةیریتطو.

نةھالبر+االستماع+الكالم=التفاوض(   :أخرىإلىحالةمنتتحولةیلیحوت(.

مختلفةاتيوضعفيمعلوماتنیتدو :مثالبدقة فيهاالتحكمتعذريمیللتقوقابلةریغ.

مهاراتعدةوتتطلب تهامالحظمكنينتائجخاللمنتتجلىكذاو.

مرتبطة ھيوالمهنيوواالجتماعيخصيالشالمستوىعلىمةیقلها أنثيحمندةيمفإنها

1.اراتمهمنباالستفادةتسمح ةيواقعحاالتفيتمارسنشاطاتبإنجاز

:بالكفاءاتالمقاربةمنهجاختياردواعي- ث

 مستجداتمسايرةنحواألفرادتطلع هو بالكفاءاتالمقاربةمنهجاختياردواعي أهم من

الموضوعيالتوازنإيجادإلىالجزائريالتربوينظاماليسعىالسياقهذافي المعرفيواالنفجار

والمهني،المدرسيوالتوجيهبالتقويموانتهاءبالغاياتبدءاالتعليمية المنظومةلعناصروالمنهجي

 فعلكرد أتت أنها القول يمكن .بالكفاءاتالمقاربة بيداغوجيااختيارتمالتوجههذاولتحقيق

"داغوجييب" :نيأساسديتحدمكنيباختصار ،ةيالعملاةيالحفيمعارفبالمثقلةةيميالتعلجھللمنا

."وحضاري

1:داغوجيیالباألساس-أ

www.pdffactory.comلكفاءاتبا المقاربةبلمرسلي، بكي1
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 للعملية محورا باعتبارهإيجابيافاعالفيكونفيها،ويساهمالعمليةفيفيشارك] المتعلم[التلميذأما-

التعليمية

.)فرديجهد(المعارفبناءفييشارك-

.موعةلمجامعوينسقيتصل--

.التعليميالمسارتحديدفيويساهميبادر،--

.آفاقهاتوسيععلىويعملالسابقةتجربتهيثمن-

 المعرفية البنية في يرسخ معنى ذو تعلم بمعنى تعلماتهنيبعالقاتميقيأنالمتعلممنتطلب-

نسيانه يسهل الذي) الحفظ(الصم التعلم أو العشوائي الربط عكس أكثر للمتعلم

 الفرديةالفروقمراعاةإلىالمقاربةهذهتهدفالمدرسةتسييرثمالقسمييرلتسآخرتصور -

  للمتعلمين

:للتقويمآخرتصور- التكوينيالبعدعلىأكثرفيهويركزالتعلم،ضمنالتقويمدمجإلىتهدف-

.معاالمفرطةالنجاحاتوتجنب الرسوباتتجنب

اكتشافعلىالتلميذمساعدةعمليةهومهنيوالالمدرسيالتوجيهكانإذا: للتوجيهآخرتصور-

إلىيسعىذاته ]واالجتماعياالقتصاديوالمهنيالتكوينيالدراسي[الخارجيومحيطهذاته

التخاذالمسؤوليةمستوىفيليكونالمعطيينبينالتوافقتحقيقخاللمنشخصيتهإنضاج

1.المستقبليةحياتهفيينشدهالذيالمشروعوتحقيقالطموحاتلبلوغالمناسبةالقرارات

  :الكفاءات وبيداغوجية التعلم- ث

  :التعلم معنى- 1- ث

 إذ له، المفسرة النظريات لتعدد نظرا التعلم لمفهوم  التعريفات من العديد اقترحت    

Arthur(جيتس ارثور اعتبره GATES & autres (طريق عن السلوك في كتغير وآخرون 

 استجابة إلى الفرد يصل حتى المتكرر الجهد  بذل وصفة تمراراالس صفة له والمران، الخبرة

,Guilford( جيلفورد كتعريف أو 2.غاياته وتحقق دوافعه ترضي Joy Paul1897-1987( الذي 

 حيث )Kimble(كيمبل كتعريف أو. استثارة نتيجة يحدث الذي السلوك في تغير كأي التعلم يرى

 يؤكدون المعرفيون ونجد المعززة، للخبرة نتيجة السلوك تياإمكان في نسبيا دائم تغير بأنه عرفه

.24،صذكره سبق مرجع، فضيلةوأفيروززرارقة1

48. ص. 2006 والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار عمان، ،2،طوالتطبيقية النظرية األسس: والتعليم التعلم سيكولوجية ملحم، محمد سامي -2
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 ال داخليا عقليا نشاطا واعتباره  التعلم في) التفكير التخيل، التذكر،( المعرفية العمليات دور على

 عكسهم السلوكيون فإن األداء، أي نتائجه خالل من عليه التعرف ولكن مباشرة مالحظته يمكن

  .وتبرمجه الفرد سلوك تشكل التي الخارجية اتالمؤثر على اهتمامهم يركزون

 الظاهرة  واالستجابة األداء على تغيير حدوث هو التعلم عملية من القصد أن إلى نخلص 

 التعلم ويعرف. النسبي الدوام صفة وله والتدريب والممارسة الخبرة تأثير تحت عادةالتعلم ويتم

 الحي الكائن يدركه مثير بين يحدث الذي االرتباط إلى يشير مصطلح انه النفس علم مجال في

 معرفيا( الفرد سلوك في نسبيا دائم تغيير وهو عالنية أو سرا الكائن هذا يصورها واستجابة

 بالبيئة الحتكاكه نتيجة طبعا. مقصوده غير أو مقصوده بخبرات مروره نتيجة) وجدانيا ومهاريا

 وصف هو كهدف فالتعلم كنتيجة، عنه كعملية عنه كهدف التعلم مفهوم يختلف وقد الخارجية،

 في مرغوب تغير إلحداث الفرد بها يمر أن ينبغي التي والوجدانية والمهارية المعرفية للخبرات

 هذا تمثل خاللها من يتم المعرفية، الفرد بنية داخل تتم عقلية عملية فهو كعملية التعلم أما. سلوكه

 في الخبرات بتلك واالحتفاظ السابقة، خبراته مع الخبرات هذه ومواءمة جديدة لخبرات الفرد

 مروره نتيجة الحي الكائن سلوك على طرأ الذي التغير مقدار هو كنتيجة التعلم لكن. ذاكرته

:شروطه أهم ومن خرين،واآل نفسه لخدمة الخبرات بتلك الفرد انتفاع ومقدار محدده بخبرات

 أو لحاجاته الفرد وصول يعوق جديد موقف كل وهي.  حلها عليه يتعين الفرد أمام مشكلة وجود 

. المعتاد السلوك أو السابقة الخبرة حله يكفي ال رغباته

 وتحاول الهدف نحو وتوجهه السلوك تحرك داخلية طاقة وهي ،للتعلم الفرد يدفع دافع وجود 

.لذلك قائمة الحاجة مادامت السلوك هذا دوام على الحفاظ

 التكوين على يتوقف الذي النمو وهو. بالتعلم له يسمح بيعيالط النضج من مستوى الفرد بلوغ 

 بمعنى .خاصة مالحظة أو تمرين إلى حاجة دون المناسبة العادية البيئة ظروف في للفرد الوراثي

 خالل وتستمر اإلخصاب بداية من تبدأ عملية هو بل فيه للبيئة وال للفرد دخل ال النضج هذا

  .مثال والوزن الطول في الزيادة خالل من قياسها يمكن تتابعية ارتقائية للفرد العمرية المراحل

 يحدث التعلم أن أي اإلنسان، جوانبجميع تتناولشاملة عمليه التعلم أن سبق مما نستنتج

 باستمرار الفردحياة في تحدثأساسيةعملية وهو واالجتماعيةواالنفعاليةالعقلية الجوانب من

على تساعدهجديدةسلوكية أساليبواكتسابهالخارجيةبالبيئةكاكهواحتوالممارسةللخبرة نتيجة

 االعتبار بعين أخذها يجب أساسية عوامل هناك أن و.تتطلبها لمانفسيةومواءمةالبيئة مع التكيف

  : أهمها

. النسبي الدوام صفة له و مستقر يكون أن يجب التعلم عن الناتج السلوك في التغير أن-1

. التجربة و الخبرة من نتجي التغير هذا أن-2



التربوي واإلصالح التلميذ :                              الثاني الفصل

104

 اإلنسان يتعلم أن يمكن حيث فيه، التحسين ليس و السلوك في التغير عملية تتضمن التعلم عملية إن-3

. سلبية جوانب

  . منها نذكر خصائص عدة للتعلم و

. التعلم عملية في اإليجابية المتعلمين مشاركة حيث من فعالة عملية التعلم-1

. النسبي بالدوام بل العشوائيةب يتصف ال التعلم سلوك إن-2

 الزمن عبر وتثبيته السلوك من حصيلة تراكم  يمكن كما والخبرة التكرار و للممارسة الفرد يحتاج-3

.

.ذكية بطريقة القديمة مع الجديدة الخبرات تراكم عن عبارة هو التعلم-4

  . لتعلما عملية تتم لكي توفرها الواجب الشروط أحد هو النضج ألن نضج عملية التعلم-5

 إكسابه أجل فمن المشي، دون ما أو السادس، شهره في طفل تعليم الممكن غير من فمن

 ستين إلى بحاجة فهو ولذلك العصبي، جهازه في بذلك خاصاً نضجاً يمتلك أن عليه المشي عملية

 خمس وإلى وصحيحة، قصيرة جمالً يركب حتى سنتين وإلى لوحده، يمشي حتى تقريباً أسبوعاً

 بدون نمو فال السلوكية، األنماط نموعمليه في معا يؤثران والنضج والتعلم. الكتابة ليتعلم سنوات

 بل فحسب والطبيعي الجسمي النمو اكتمال ليس النضج من والمقصود تعلم بدون نمو وال نضج

 حيث) اإلنفعالي المعرفي، العقلي، النفسي، الفسيولوجي،( جوانبه كل في الكائن تشمل نمو عملية

  .بها العمل على وقادرة قابلة صبحت

 اجباستنت وخرجتوالنضج،التعلم بينالعالقة حولالعلميةالدراسات من العديد أجريت وقد

 مهارة يتعلم أنيستطيع ال فالفرد. والتعلم النضج مستوى في التقدم بينايجابيةعالقة وجود مهم

التعلم أن في النضج عن التعلم يزويتم. النضج من مناسب مستوى إلى الوصول بعد إال معينه

 بصورةيحدث أي إراديا ال فيحدث النضج أما الفرد، وإرادة الرغبة بتأثير تحدث إرادية عملية

 فهماوالنضج التعلم هما أساسيتين عمليتين على يعتمد والنمو .الفرد إرادة دون وقت أي في تلقائية

  :ادلةالمع تحققه ما وهو النمو هيواحدةلحقيقيةوجهان

.التعلم+  النضج) = السلوكية األنماط نمو(النمو

  استعداد+  نضج= التعلم                                      

:يلي فيماوالتعلم النضج بين العالقة تحكم التي المبادئ وتتلخص

وحده النضج من تأتى ال السلوك وأنماط والميول واالتجاهاتالشخصية سمات في الفردية الفروق 

.والتعلمالنضج تفاعل نتاج هي وإنما

وأقوى التعلم طرق أفضل توفرت ولو حتى بعده يتقدم أن للنمويمكن ال الذي الحد النضج يضع 

.المتعلم لدى الدوافع
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ونقصد لك،لذ مستعدا كان إذا إال يتعلم أن يستطيع ال فالفردوالتعلم، النضج بين العالقة لنا تحدد 

. للتعلم القابلية باالستعداد

 أداء عن مسئولة تعتبر التي العقلية والوظائف الجسمية األجهزة نضج على موضوع تعلم يتوقف 

.الموضوع هذا تعلمه في الفرد

غير وحده النضج والخبرة الممارسة شرط توافر من البد بل التعلم، لحدوث كاف.

 عند كالمشي والممارسة، بالتدريب قليالً تأثراً الحي لكائنل الضرورية النشاط أساليب تتأثر 

.السمك عند والعوم الطيور، عند والطيران اإلنسان،

 صحبها إن خاصة السلوك في ضارة آثاراً تحدث قد النضج قبل المتعلم يتلقاها التي الممارسة 

.إحباط

التعلم في أكبر تقدما أحرز نضجا أكثر الفرد كان كلما أنه كما .  

 -التعلم ظروف في االختالف رغم موحدا النضج معدل.  

بين العالقة بالتالي يتعلمه أن يمكن ما وليس الفرد يتعلم أن يمكن متى إلى النضج مفهوم يشير 

 تطور عملية في دورهما في خاصة بسهولة بينهما الفصل يمكن وال متداخلة عالقة والتعلم النضج

. اآلخر عن منفصال منهما كل دور تحديد يصعب حيث اللغة

 المحتوى إيصال في المعلم يتبعها التي االستراتيجيات فهو :التعليم عن للحديث جئنا إذا أما

 وهو ،السلوك من جديد نوع الكتساب التعلم على اآلخرين مساعدة عن عبارة فهو للمتعلم التعليمي

 فمحور. التعلم عملية على ساعدي ما بقدر إال نتيجة له تكون ال و المتعلم و المعلم نشاطيثير بهذا

 مقصودة عملية التعليم اعتبار يمكن كما،التعلم هو التعليم عملية وناتج المعلم هو التعليم عملية

 من وغيرها المدرسة في ذلك من تستفيد ،التعلم علم عنها كشف التي القوانين من تستفيد تطبيقية

  تكنولوجيا والتعليم علم لتعلما فان واحدة كلمة وفى األخرى االجتماعية المؤسسات

  عملية لكون نظرا تعليمية مؤسسة أي في اجتماعية جماعة أي نشاط محور التعلم عملية  إن

 يعتبر الذي( والتلميذ المدرس يتضمن الذي البشري العنصر وهي أساسية عناصر على تقوم التعلم

 في التبعة التربوية الطريقة رعنص وهو آخر وعنصر) الجديد المنهاج في التعليمية العملية محور

 عملية حول السيوسيولوجية التساؤالت فإن لذا)  التعليمية العملية مكونات أو عناصر(التدريس

  .الثالثة العناصر هذه نطاق عن تخرج ال التعلم

:التعلمةیعملفيالكفاءةةیداغوجیبمةھمسا - 2- ث

 لحل وتوظيفها والخيارات لمهاراتوا والقدرات المعارف من مجموعة تجنيد بالكفاءة نقصد

القدرةهيالكفاءةكانتفإذا. الحياتي أو المعرفي أو الدراسي بالجانب يتعلق معقد أو بسيط إشكال

 )حركية/نفسيأوفكرية(فعليةومعارف) داالمومحتويات(معارفإلىتستنداّلتيالفعلية

تحكمإذااّلتيالمعارفهذههيماتوضحالّتعلمأهداف فإن)وجدانية/اجتماعية( سلوكيةومعارف
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قابلةأداةإلىيستندذلكفيالّنجاحومقياسكفاءتهعلىيبرهن أنيستطيعفّإنهالمتعلمفيها

تمكنیالذيالمتعلمذلكوھالكفءوالمتعلم الّتعلم،وضعياتفيإنجازها ثموالقياسللمالحظة

:الهدفPophan"1" عرفوقد.نةیمعاتیضعو فيوالقدراتالمعلوماتمختلففیتوظمن "

ّإنهمعين،تعلمعنداعتقادهأوتفضيلهأوفعلهعلىقادرايكونأوالتّلميذ يعرفهأنينبغيماهو

 تحديد نجد بالتالي.سلوكبصيغةيوصفواّلذيالّتلميذلدىإحداثهالمدرسيريد بتغييريتعلق

 التربوي النفس وعلم التعلمية التعليمية والعملية بالكفاءات ةالمقارب أولويات من التربوية األهداف

  . عامة بصفة

  :تحقيقها وفوائد الهدفية العبارة معنى- 1- 2- ث

 إذا إال ومنتج منتظم بشكل تسير أن لها يمكن ال التعليمية العملية بأن بداهة يفترض             

 سوف والتي الهدف حول التعريفات نم العديد وردت وقد مسبقا، مسطرة أهداف وفق تسير كانت

 ففي والمراجع، القواميس بعض في الهدف تعريفات وتتشابه المقام، هذا في بعضها إلى نتطرق

 الهدف، هو الغرض أن نجد المحيط القاموس وفي ، المرمى يعني الهدف أن نجد العرب لسان

 من مرتفع كل هو والهدف صدوالق والحاجة البغية هو الغرض أن نجد والعلوم واآلداب اللغة وفي

 والتي بها المصرح التغيرات إلى التعليمية األهداف مفهوم ويشير.  جبل أو رمل أو كثيب أو بناء

 .التعليم هذا متابعة ينهي عندما التلميذ هذا لدى سيتغير لذي ما نحدد بحيث التلميذ لدى إثارتها نريد

 قد) سلوكه خالل من تظهر(المتعلم سلوك في ةمبلور التعلم عملية حصيلة بأنها يعرفها من وهناك

  .انفعاليا أو معرفيا أو حركيا السلوك هذا يكون

 أهداف= المنهاج(الدراسي المنهاج لعمليات البداية نقطة تمثل التعليمية األهداف أن كما

 منها يتصل ما أو التخطيطية بالناحية منها يتصل ما سواء ،)تقويم+  أنشطة+  محتوى+ 

 أهمية حول النقاط من العديد نسرد أن ويمكن كبيرة أهمية األهداف ولهذه التطبيقية بالناحية

  :التربوية األهداف

نقطة وهي والمتعلم، التدريس) عملية في للمعلم كدليل تستخدم( المعلم من لكل انطالق نقطة تعتبر 

البعيد أو القريب المدى على سواء التربوي للعمل التخطيط في البداية

النتائج من الكثير وتحقق إنسانية أكثر وجعله التعليم تفريد في وتساعد المعلم مرونة من  تزيد 

.الهامة التعليمية

التعليمية العملية تقويم عملية( المناسبة لالختبارات أسئلة وضع على تساعد.(.

صغيرة أقسام إلى المحتوى تجزئة على يعمل الذي اإلطار تمثل.  

الناجح التعلم لتحقيق مطلوبةال النشاطات نوع إلى تشير.  

1بالكفاءات المقاربةبلمرسلي، بكي www.pdffactory.com
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التدريس طرق أفضل الختيار مناسبة معايير تمثل.

أن ذلك والطرق، الوسائل له ويحدد اتجاها له ويعين معنى للعمل يجعل إنه في الهدف قيمة وتكمن 

 ووسيلة طريقة على طريقة بأفضلية الجزم يستطيع وال المنتهى أين يعرف ال له هدف ال الذي

  .أخرى على

 تصميم الختيار سليما أساسا المعلم يفتقد واضحة تعليمية أهداف وجود عدم حالة في نهأل

 المعلم توجيه في الهدف أهمية تكمن فهنا التدريس، وإستراتيجيات والمحتوى التعليمية الوسائل

 وتساعد أهداف، من حققه ما مدى عن حقيقية صورة تعطيه والتي المناسبة التقويم أساليب الختيار

 التالميذ تحصيل عن تقارير إعداد يمكن خاللها فمن ،الهدف تحقيق نحو جهوده تنظيم على لتلميذا

  . الضعف وجوانب القوة جوانب ومعرفة وتقدمهم

  التعليمية للعملية األساسية المنظومة

  :التعليمية األهداف مستويات- 2- 2- ث

:مستويات ثثال إلى التعليمية األهداف تصنف

أهـداف : " وتشـمل . التربيـة  لتوجيه السلطات تضعها المدى بعيدة إستراتيجية أو: عامة أهداف 

 البيت لبناء المسلم الرجل إعداد: مثال"التعليمية المرحلة أهداف التعليمي، النظام أهداف المجتمع،

 أهـداف .  الدراسـي  الصف أهداف. التعليمية المرحلة أهداف.  التعليمي النظام أهداف ،لحالصا

.الدراسي المقرر

ومخططوا التربويون يضعها سابقتها من أقرب المدى بعيدة) تكتيكية( متوسطة أو: فرعية أهداف 

: مثـال  الدراسية الوحدة أهداف الدراسي، المقرر أهداف الدراسي الصف أهداف" ملوتش. المناهج

.الدراسية الوحدة أهداف. صحيحة قراءة المقرر الكتاب قراءة

تقاس ألنها القسم داخل وينفذها المعلم يضعها المدى قصيرة) إجرائية( سلوكية أو: محددة أهداف 

صحيحة قراءة النص من أسطر 3 التلميذ يقرأ أن: مثال الحصة نهاية في

:خالل من المستويات في األهداف بين التفريق ويمكن

الهدف وشمول عمومية مدى.

مباشر غير أو مباشر( التربوية العملية في الهدف دور.(

  األھداف

التربویة

المدخالت 

السلوكیة

عملیات 

  التعلم

التقويم

التربوي
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تضعها التي والجماعات الهيئات طبيعة.  

 الدراسي الصف داخل يتم ألنه التعليمية العملية في مستوى أهم يعتبر السلوكي والهدف

 ويقصد واالستعدادات، ،القدرات السمات الصفا، حيث من المتعلمين بين متباينة الفردية والفروق

 يرغب المعلم أن أي "المتعلم سلوك في متوقع تغير في الرغبة" المستوى هذا في الهدفية بالعبارة

 الهدف تحققي وحتى تدريسه، إنهاء بعد التغير ظهور ويتوقع التلميذ عند التغير إحداث في

  :الشروط من جملة يستوفي أن يجب السلوكي

.تفسيره في االختالف إلى يؤدي الهدف وضوح عدم ألن وواضحا، محددا يكون أن)1

.نتائجه وفي ذاته في الهدف مالحظة سهولة )2

.التلميذ تعلم مدى قياس يمكن بمعنى قياسه، يمكن )3

).العقلي النمو يراعي( التعليمية العملية محور باعتبار التلميذ مستوى أساس على الهدف يحدد أن)4

 يحققه أن يراد معين ومستوى السلوك من نوع إلى يشير سلوكي فعل على الهدف يحتوي أن)5

.التلميذ

.التعلم عملية وليس التعلم نواتج إلى يشير)6

.للطالب تعليمه المراد التعليمي المحتوى يحدد أن)7

.وكالسل فيه سيظهر الذي) الظرف( الشرط يحدد أن)8

قياسها يمكن بطريقة المطلوب) األداء مستوى( األداء معيار يحدد أن)9

  : السلوكي الهدف لمعادلة المعتمدة القاعدة* 

معيار+األداءشروط+التعليميالمحتوى+الطالب+السلوكيالفعل+أن=السلوكيالهدف

األداء

)وجداني-مهاري-معرفي(أن

  :ةالسلوكي األهداف مجاالت- 3- 2- ث

 حيث"  بلوم"  العالم أهمهم وتصنيفها التربوية األهداف بقضية التربويون من كثير أهتم لقد

)  النفسحركي(  المهاري الجانب -. المعرفي الجانب -:(جوانب ثالثة إلى األهداف بتصنيف قام

  ) .الوجداني الجانب - 

علىالتركيزالهدفالمجال

لعقلاالفكريةالمهاراتالمعرفة،المعرفي

الروحالقيمالمشاعر،االهتمامات،الميول،العاطفي

الجسمالمهاراتومحفزمحركالنفسيالحركي
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  السلوكية األهداف مجاالتل بلوم تصنيف: يوضح جدول

:المعرفي المجال-1

 يتضمنون الخبراء وأن كما التعلم من المتوقعة العقلية النتائج تؤكد التي األهداف ويتضمن

 ويشمل ، المفاهيم وتجريد والتمييز الحسي كاإلدراك المختلفة الفكرية والعمليات الفكري الميدان

  : وهي تقسيمات عدة على المجال هذا

مثل ،لها البسيط الحرفي بالمفهوم لألفكار المتعلم إدراك مدى تبين التي العمليات ويعني:  التذكير 

  .الضوئي بناءال عملية لحدوث الزمة شروط ثالثة التلميذ يذكر أن

أو معينة أفكار فهم على بناء الترجمة أو التفسير المتعلم من تتطلب التي المواقف به يقصد :الفهم 

 المعنى لتوضيح األفكار بعض إليها أضاف وربما الخاص بأسلوبه المتعلم يصوغها محددة شروط

 كسر إلى االعتيادي الكسر التلميذ يحول أن -  الحديد صدأ ظاهرة التلميذ يفسر أن مثل ،األصلي

  .عشري

مواقف إلى تعليمي موقف في يتعلمة ما نقل على المتعلم قدرة تبين التي العمليات يعني:  التطبيق 

  .2سم( )  المربع مساحة التلميذ يحسب أن :مثال. جديدة أخرى

أن لمث ،بينها ما العالقات وتحليل عناصرها إلى األشياء تحليل على المتعلم قدرة تعني:  التحليل 

".أمي" لنص الرئيسية األفكار التلميذ يستنتج

جملة التلميذ يكون أن مثل بعضها مع واألجزاء العناصر تنظيم على المتعلم قدرة يعني:  التركيب 

..)،..،…: (  اآلتية الكلمات من مفيدة اسمية

يبدي أن مثل.واألعمال واألشياء األفكار على األحكام إصدار على المتعلم قدرة يعني:  التقويم 

. ".…"  لقصيدة)  ……(  التالية األبيات في رأيه التلميذ

  : الوجداني المجال - 2

  .المستويات هذه ومن ،والقيم واالتجاهات االهتمام في تغيرات يصف الذي المجال هو

هذا ويبدأ به مهتما المتعلم يصبح بحيث الموضوع أو الشيء إلى االنتباه مستوى هو: االستقبال 

 أن نفسه المتعلم على يكون موقف إلى المتعلم انتباه يجذب أن المعلم على يكون وقت في وىالمست

. المفضل بموضوعه اهتماما يولي

المستوى عن هنا الفاعلية وتزداد والنفور الرفض أو والقبول الرضا مستوى هو: االستجابة 

.السابق

من ويكون قيمة له الظاهرة أو موضوعال أو الشيء أن يرى الفرد أن هذا يعنى:  بقيمة االعتزاز 

. القيمة لهذه الفرد تقدير بسبب هذا
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المستوى هذا على الفرد يتبناها التي القيم: بعقيدة واإليمان ،قيمي مركب أو بتنظيم االتصاف 

 واتساق ، توافق فيه يتوفر نظام ضمن وأصبحت له القيمي الهرم في مكانا لها وجدت قد تكون

 أو ما، لموضوع مناقشتهم عند زمالئه آراء التلميذ يحترم أن مثل الفرد، لوكس في يتحكم داخلي

  .ما بحث عمل في زمالئه التلميذ يساعد أن

  : حركي النفس المجال-3

 بين والتنسيق الحركية الجسمية الجوانب بتنمية يتصل ما خاصة المهاري المجال هو

  .الحركات

العضالت بين اسقاتن تتطلب ال التي النشاطات يشمل: التقليد .

تعليمات وفق العمل أو توجيهات، بإتباع تتعلق التي النشاطات تشمل: التناول.

فيه تعديالت إدخال على القدرة وأيضا العمل سرعة زيادة على القدرة: التدقيق.

الحركات من العديد بين التنسيقات على القدرة وهي: التنسيق.

وتينياًر آليا الفرد جعل تعني وهي:  التطبيع .  

اتیمستوثالثفي أساساتتحددةيميالتعلةیالعملةیترقفي الكفاءاتةيداغوجيب وإسهام

:يھ

ةيالنظرالمعارفجعلقیطرعناھأبعاددیبتحدوذلكللتعلماتداللةإعطاء

سن بلغيعندماالمقبلةتهايحفيأوةيوالعائلةيالمدرستهايحفيةيبفاعلتعلممالتساعدةيماد روافد

تمامهھازداديوالكتابةتعلميالمتعلم:مثال ،طنااموأوعامال فهبوصسواءدخليثيحالرشد،

.المثالليسبعلىرسالةككتابة لهالداللي اقيالسفيالكتابةفعلوضعأنامهبتعل

صالحةلهاوجعةیالمدرسالمعارفنیبتثمةیفاعلأكثرالتعلمأشكالجعل

 ،وضوحاوأكثرينهابمایفارتباطاأكثرالمكتسباتفتكوناةیالحمواقفمختلف في لالستعمال

 علىطلقینيالمربأحدجعلماذاھولعل ،ممهالدونمھاألعلىمنصباتمامھاإلكونيو

.ممهالتركومھاألةيداغوجيب

جييتدر تناسقةيوضعفينيالمتعلممكتسباتمختلفوجعلةيالداخلالتعلماتبناء

داغوجييالبالقسمإطار تجاوزالمكتسباتذهھجعليدالليذاتاتيوضعوفيمتصلفيوتوظ 

ألخرىسنةفمنإثراءاوةیشمول أكثرنظاماالمتعلملدىايداخلبنىيثيحالدراسيالعامأو

فيالمكتسباتذهھوتوضع،ايجيتدرالمتراكمة المكتسباتاستغاللعاديطورإلىطورومن

.يسهاوتأسةيالداخلالتعلماتبناءفيالكفاءاتايداغوجيبسهم تذابهو.دایتعقأكثركفاءاتخدمة

 وإعداد المشْكلة الوضعية على يبنى الكفاءات بيداغوجية في التالميذ تعلم  بالتالي 

 المعرفية مكتسباتهم فيها يسخروا وأن المعيش، بواقعهم صلة على تكون أن ينبغي التي المشاريع،
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 الثقافية االجتماعية، النفسية، الجسمية جوانبها في وحياتهم بواقعهم يربطوها نوأ. والمنهجية

1: يأتي ما بتحقيق عموما بالكفاءات المقاربة وتسمح. واالقتصادية

:للتعلم معنى إعطاء/1

 لها وضعيات وبين بينه والربط التالميذ، لتعلم المستقبلي اإلطار الكفاءات تنمية عملية تحدد

 يكتسبها التي والمعلومات المعارف تكون ال وبذلك هدف، لتعلمهم يكون وأن إليهم، بةبالنس معنى

 العصبي للجهاز الصحية القواعد فاكتساب  ومستقبال حاضرا سيستغلونها بل فقط، نظرية التالميذ

  .ووقايته الجسم سالمة على الحفاظ أجل من يكون وغيرها، مثال

:نجاعة أكثر التعليم جعل/2

 وإنماء المشكالت حل أسلوب العتمادها للمكتسبات، حفظ أحسن بالكفاءات المقاربة تضمن*

  . ومتنوعة صعبة جديدة، وضعيات واجهوا كلما المتعلمين قدرات

  .فقط المهم على بالتركيز بالكفاءات المقاربة تسمح* 

 في أو الواحدة الدراسية المادة إطار في سواء المفاهيم مختلف بين بالكفاءات المقاربة تربط*  

  .المواد من مجموعة إطار

:المستقبلي التعليم بناء/3

 يمكن سوف  معنى ذات وضعيات وفي التالميذ مكتسبات مختلف بين التدريجي الربط إن

 أخرى بعد ومرحلة أخرى تلو سنة المكتسبات هذه باستثمار ويسمح المدرسي اإلطار تجاوز من

   .تعقيدا أكثر كفاءات خدمة في لنكون

 بل وحسب المربي على حجة تكون مرافقة ووثيقة منهاج مجرد ليست بالكفاءات فالمقاربة

 هذه خاللها من وتتكرس وتنمو تتفاعل والشروط الظروف من ومجموعة ذهنية باألساس هي

 المربي ةحيا في ملموس واقع هي بل فارغة شعارات أو نظريات مجرد ليست  وهي الذهنية

2:عوامل بعدة مرتبط جاحهانو سواء حد على والمتعلم

. مرقمنة والمتعلم المربي بيئة تكون أن البد: والمتعلم المربي بيئة-

. المطلوب اإلنتاج على للحصول وأموال تجهيزات من الالزمة الوسائل توفر-

 التلقيني الطابع عن يتخلى أن عليه فالمربي سواء حد على والمتعلم المربي ذهنيات في تغير-

 الدروس هذه بناء بهدف المقدمة الدروس في االندماج التلميذ على أخرى جهة ومن والحشو

.المربي من بتوجيه نفسه على معتمدا

.42سابق،ص ،مرجع أحمد إبراهيم أحمد 1

2 http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=613921&page=3 2012-08-14, 00:54
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 المنتوج وكمية لنوعية وتنبؤات وتصورات قادمة لسنوات وواسعة شاملة لخطة أرضية وضع-

.للمربي الشخصية والمبادرات الصدف به تجود ما انتظار وليس عليه الحصول المراد

 األطراف جميع وإشراك االجتماعية التوعية خالل من الطريقة هذه إنجاح مالئمة بيئة توفير-

 يتحملها المسؤولية بل المربي عاتق على النجاح أو الفشل تعليق وليس االجتماعيين والشركاء

. الجميع

  :استخالص

 في اصةوخ التعليمية المراحل مختلف في تربوية ضرورة أصبح التربوي اإلصالح إن

 أو المهني التكوين أو والثانوي االبتدائي التعليم بين تربط التي الحلقة باعتباره المتوسط التعليم

 التربوية العملية خالل والفعل التفكير قلب في المتعلم جعل من ينطلق أن بد ال إذ الشغل، عالم

 على قادر مؤهل نقحم ويكون ملكته ليصقل أمامه السبل فتح و الشروط بتوفير وذلك التكوينية

 وما المراهقين خاصة المتعددة وحاجاتهم المتعلمين بتطلعات الوعي يقتضي وهذا الحياة مدى التعلم
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 للتغيرات نظرا  للرشد الطفولة من لإلنتقال مفصلية مرحلة باعتبارها العمرية المرحلة تتطلبه

 واضحة بصورة التعليمية فاألهدا تصاغ حتى لها يتعرضون التي الكبيرة والفزيولوجية النفسية

 التلميذ هذا يتماشى حتى)  المهارية- الوجدانية- المعرفية( الشخصية جوانب جميع تمس ومبسطة

 ،معتلة غير متزنة بشخصية التكنولوجيو العلمي والتقدم والتطور لمجتمعا مستجدات مع المراهق

 المعلومات، إلى والوصول التعلم كيفية على المتعلمين تدريب هي اليوم العالم في التعليم مهمة ألن

 والكفاءات الكوادر وبناء الحديثة، المجتمعات لتطور األساسي المحرك أصبحت التي األخيرة هذه

وموضوعواالتصال اإلعالم لتكنولوجيات هائل تطور ظل في والتغيير اإلبداع على القادرة

علىشتملي ن؛يالتكولبرامجاأوالدروسإعدادفي ايحاليعتمدطرح"بالكفاءاتالمقاربة"

اممهللمناسبإنجازأجلمنالمطلوبةالكفاءاتديتحد .نيالمشاركعملاتيوضعبدقة.ليالتحل

.تعلمونشاطاتافهدأإلىالكفاءات هذهترجمة نهع تنجمالتياتيالمسؤولوتحمل



األسرية التربوية  اإلستراتيجية  - الثالث الفصل

  تمهيــد

األسرة مفهوم تحليل - أوال

 األسرة وظائف - ثانيا

لألسرة التربوية الوظيفة أهمية - ثالثا

لألسرة التربوية الوظيفة في التحول عوامل - رابعا

المتفوقين أبنائها مع األسرة تتبعها التي التربوية اإلستراتيجية - خامسا

  التربوي رهابدو القيام في األسرة تقصير أسباب: سادسا

   الفصل استخالص



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

122

  :تمهيد

 واالجتماعية اإلنسانية الروابط أمتن وتنعقد فيهاتنشأ اجتماعية هيئة أولاألسرة تعتبر

 على يتعذرمتعددة،بوظائف الضطالعها المجتمع داخل متميزا مركزا تحتل أيضا فهي وأوثقها،

 بمثابة فهي الوظائف، هذه رأس على التربية وتأتي. والمنوال الدرجة ذات علىبهالقيام غيرها

 البيئة مع ويتكيف المجتمع، داخل ليندمج واعداده مداركهوتنمية لإلنسان، دقيقبناءعملية

 تمثل أنها بل األخرى، االجتماعية النظم بكافة وربط اتصال نقطة وهيالخارجي؛ والمحيط

 داخل دوره ويؤدي مكانه ليجد وتجهيزه الفرد إعداد تحضير في يسهم مصغرا اجتماعيا نظاما

 األخرى االجتماعية ساتالمؤس مهمة يسهل الذي المناخ تهيئ أنها كما. االجتماعية المنظمة

  فيه ويبرعون صنعه يحسنون ما وإبراز قدراتهم، وتطوير األبناء، مواهب تفتيق فرص بتوفير

  :األسرة مفهوم تحليل - أوال

 النشاطات كل حوله تدور الذي المحور هي بل االجتماعية، المؤسسات أهم من األسرة تعد 

 االجتماعي، التنظيم نواة فهي انتشاراً، اعيةاالجتم الظواهر أكثر أنها على عالوة االجتماعية،

 الحياة في االستقرار وتحقيق االجتماعية الروابط ترسيخ أجل من عليه يعول الذي واألساس

 والجماعات األفراد فيها يتوارث التي والمؤسسة والمجتمع الفرد بين الوسيط وهي االجتماعية،

.والتعاونية والطبقية الدينية انتماءاتهم

 على تطلق وعشيرته الرجل وأهل" الحصينة الدرع" إلى لألسرة اللغوي المدلول يرويش

 الزواج خاتمف ، حبس بمعنى" أسر"  وكلمة.)1(" أسر"  وجمعها مشترك أمر يربطها التي الجماعة

:"العروس تاج"وفي)2(والتضامن التناصر أو التآزر إلى أسرة كلمة وتشير" المحبس"  بـ يسمى

.)3(.بهم يتقوى ألنه وعشيرته األدنون الرهط الرجل من واألسرة .كذلك الحصينة الدرع

 كتب عللت لهذا «.الفرد بيت أهل على تدل وهي الشد هو الذي األسر من مستمدة وهي

 قوة يمنحهم وكونه إليهم المنظم باألفراد يتقوى كونه باعتبار باألسرة الرجل رهط تسمية اللغة

 من مشتقةأسرة كلمة أن بعضهم ويرى. )4(»معنويا أو كان ماديا ذاتي أثر من يمتلكه ما بإضافة

 فان ثم ومن اإلنسان علـى الملقى العبء بأنه هنا يفهم والقيد فاألسر ، القيد بمعنى) األسر(

.)5( المسؤولية علـى يبنى لألسرة اللغوي المفهوم

. 18 ص K ت.  ب لبنان، ، بيروت ، العربي التراث أحياء دار ، الوسيط المعجم ، المؤلفين من مجموعة 2 

.175 ص ، ذكره سبق ،مرجع بركات حليم 2

.13 ص. ذكره سبق مرجع الزبيدي، مرتضى محمد  3

.113،ص ذكره سبق مرجع عواشرية، السعيد  4

.53ص م،2001 ، السعودية العربية مملكةال العبيكان، مكتبة ، السعودي العربي المجتمع في االجتماعية والتنشئة األسرة ، التويجري المحسن عبد محمد 5
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 من مجموعة بأنها األسرة عرف من فمنهم عدة بمعان جاء فقد االصطالحي التعريف أما

 الزواج خالل من اكتسبوها اجتماعية مكانات يشغلون أشخاص بين والمتشابكة الدائمة العالقات

 رجل من وقانوني شرعي عقد بموجب تكونت والتي األولية الوحدة أو الجماعة وهي)1(واإلنجاب

. واقتصادية تربوية، بيولوجية،:وظائف و أدوار بعدة تقوم وهي بأبناء تتوج العالقة هذه وامرأة،

 المجتمع في قرابية وحدة أصغر وهي الزوجية باألسرة تسميتها على االجتماع علماء اصطلح وقد

 بين وتقوم واحد مسكن في معا يسكنون المتزوجين غير وأوالدهما والزوجة الزوج من تتألف

 كل في وجودها ثبت إذ عالمية إنسانية ظاهرة وهيوقانونية، اقتصادية متبادلة التزامات أفرادها

.)2(المعاصر تمعالمج في لألسرة المميز النمط وتعتبرالبشرية، تطور مراحل

.E.W""بيرجس" يعرف كما Burgess"االجتماعي، للنظام فرعي نظام"بأنها الحديثةاألسرة 

قدو )3("واإلشراف بالتربية يتعهدانه أكثر أو وطفل مختلفين، جنسين من بالغين شخصين من يتألف

فياألولىالخليةوهيالتطور،منهايبدأالتياألولىالنقطةبأنها")COONT("كونت"عرفها

منهويترعرعويكبروينشطيتربىالذياالجتماعيالطبيعيالوسيطهيوالمجتمع،جسم

 ميل ثمة إذ والعاطفية، الجنسية وظيفتها إلىتكوينهافياألساسيالمبدأيرجعكما)4("طالفرد

  .أخرى جهة من واألبناء بينهم متبادل وعطف جهة من الزوجين بين متبادل

 وما والمرأة الرجل بين االرتباط إبراز إلى تتجه األسرة أن إلى" دسوقي كمال"أشار كما

 عن تسقط لم التي الوظائف ببعض والقيام لألطفال ورعاية إنجاب من االرتباط هذا على يترتب

 الوظائف إلى تطرقه هو التعريف هذا يميز ما )5(المجتمع ظروف مع تمشيا تطورها في األسرة

 بعلم المهتمين من بكثير أدى ما هذا " إليه تنتمي الذي المجتمع مع تماشيا األسرة بها تقوم التي

 المجتمعات مالمح أبرز نم يعتبر المجتمع في األسرة أنماط بأن القول إلى األسري االجتماع

.)6( "المعاصرة

معايرتبطوناألفرادمنجماعةعنعبارةاألسرةأناالجتماععلمقاموس"فيوجاء

وبينالزوجة،والزوجبينالتفاعلهذايتموقدمعاويتفاعلونوالتبني،الدم،الزواج،بروابط

. 56 ص ، ت.  ب ، لبنان ، بيروت النهضة ردا ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 1

.53  ص ، سابق مرجع القادر، عبد القصير   2

.16ص سابق، مرجع ، بشير محمد   3

4  سعيد محمد عثمان، االستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع ، مؤسسة شباب الجامعة للنشر،اإلسكندرية ،2009،ص16.

5 53: 36،ص المرجع نفس 

38 ،ص سابق مرجع الخولي، سناء  6
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بخصائصتتميزاجتماعيةوحدةجميعامنهمويتكون.واألبناءاألبواألموبينواألماألب

دونأسرةنيكونازوجينهناكيكونقدكماكالهما،أوالوالدينأحدمضتالقدفاألسرة .معينة

اجتماعيةجماعةاألسرةأن:يقولتعريفا"أحمدالسيدغريب"قدملهذاأبناء،لديهمايكونأن

مستمرنحوعلىويتفاعلونمشتركةحياةفيمعايعيشون،الزواجوالدمروابطأفرادهاربطت

حسمحمود"عرفهاكما .)1(األسرةلبقاءالضروريةواالجتماعيةاالقتصاديةبالمتطلباتللوفاء

والتطبيعاإلنجابأساسأنهابمعنىأولية،حمايةوهياألولاإلنسانيالتجمعصورةتمثلبأنها

بإشباعطترتبالتيوالتنافسالتعاونلعاداتاألولاألصلكذلكوهيالتاليللجيلاالجتماعي

)2(»االجتماعيوالمركزواألمنالحبمنالحاجات

 واقعة كانت التي م1900-1860 التطورية المدرسة إلى األسرة جذور عن البحث ويعود

 ويذهب.)3(الحيوي أو البيولوجي التطوري المذهب دعاة نم وغيره "داروين" نظرية تأثير تحت

William) (سمنر ويليام(األمريكي االجتماع عالم Sumner( إلى أعضاؤها يرتبط هيئة األسرة عد 

 ، المجتمع لحياة مصغرة صورة أيضا وهي ، نةمعي لنظم والخضوع والعمل والمسكن المأكل في

 المتبادل والقبول الرضا أساس على تقوم التي االجتماعية الوحدة هي الزواجية األسرة أن ومؤكداً

4االجتماعي اإلطار نطاق في الصحيحة والمعاشرة األطفال إنجاب لغرض وذلك وامرأة رجل بين

5:يلي فيما سرةألا خصائص أهم وتتلخص

.مختلفينجنسينمناألقلعلىعضوينبينزوجيةرابطةوجود-

.االجتماعيةالقاتللعكأساس)دمويةقرابةصالتوجود-

.والمستمرةالمشتركةاإلقامةأشكالمنشكلوجود-

.محددةوظائفمجموعةوجود-

.رسميةوغيررسميةتنظيميةقواعدمجموعةوجود-

La)الموسعةأوالممتدةاألسرة- أ: نوعان واألسرة famille étendue)–تجمعالتيوهي

ثالثتضموهياتساعا،واألكثردخالاألقلوالبيئاتالريفيةالمناطقفيوتكثرأسرةمنأكثر

 وأوالدهم،الجد والمتزوجين متزوجين غير واألبناء واألم األب من متكونةأنهاأيأكثر،أوأجيال

 يميزها وما.  الحجم بكبر تتميز أنها أي الخالة أو والخال والعمة كالعم األقارب من وعدد والجدة

1 غريب سيد أحمد وآخرون، علم اجتماع األسرة ،  دار المعرفة الجامعية ، األزاريطة ،2001 ، ص.20.

األسرة ومشكالتها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، لبنان،1981  ص 2.  2  حسن محمود¡

.41ذكره،ص سبق مصدر ، العربية المدينة في المتغيرة األسرة القصير، القادر عبد 3

51ص ، ذكره سبق مرجع ، االسري اعاالجتم علم في دراسات ، حلمي إسماعيل إجالل 4

.65،ص2002الجزائر،،عنابة، مختارباجيجامعةمنشورات¡االجتماعيةالتنشئةتمؤسسا: زعيميمراد 5
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. األسر من النمط هذا في المتسلط هو الرجل ونجد فردية، وأقل وحدة رأكث أنها النواة األسرة عن

لرئيسفيهاوالسلطةعامةفيهامتضامنة،الملكيةجماعةعنعبارةبأنهاالممتدةاألسرةوتعرف

سواءالمرتبطةاألسرمنعددمنتتكونالتيالجماعةهيآخربمعنىأواألكبرالجدأواألسرة

)1(»واحدمسكنفيويقيمونالمرأةأمالرجلإلىفيهاالنسبكان

La)األساسيةأوالنوويةاألسرة- ب famille nucléaire)خصائصمنتعتبر والتي

يسكنونالذينوالزواجبروابطكونيشترالذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمع

منالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفي

أصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم«أيضاعليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارم

معايسكنونالمتزوجينغيراوأوالدهموالزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدة

.)2(»المعاصرالمجتمعفيالمميزالنمطواحد،وتعتبرمسكنفي

المجتمعاتكلفيوجودلهاجتماعينظامعنعبارةاألسرةأنإلىنخلصسبقمما

جنسيةعالقاتأساسعلىأكثرأووامرأةرجلبينوقانونيشرعيعقدبموجبتقومالبشرية

عنمسؤواليصبححتىالفردبنموالمتكفلةوهيالغالب،فيأطفالعنهاينتجالمجتمع،يقرها

واألبناءاآلباءكحالةالدمرابطةطريقعنووالوظائفاألدوارمنبمجموعةمتقوفهينفسه

تأخذو.االقتصاديةواالجتماعيةالحياةفيويشتركونواحدمنزلفييقيمونكماواألقارب،

وحاجاتهابنيتهاتختلفواألنثروبولوجيافيعليهالمتعارفحجمهاحسبمتعددةأشكاال

  .بهاتمرالتيالزمنيةوالفتراتالمجتمعاتباختالف

 القوانين عن الكشف في واالنثروبولوجيا االجتماع علم في األسرة دراسة أهمية وتتجلى

 حيث فمن. "الوظائف وتلك البناء ذلك تجابه التي والمشكالت ووظائفها األسرة بناء تحكم التي

 االقتصادية والحالة والخارجية الداخلية وعالقاتها ونوعها األسرة بحجم الباحثون أهتم البناء دراسة

 بأزواج ألبنائها االختيار ذلك عن المسؤولة هي األسرة تكون ما غالبا الذي الزواج واختيار

)3("واالجتماعية االقتصادية والمكانة الدينية، العقيدة في يماثلونهم

تنقلأنهاأيالجديد للجيلاالجتماعيالتطبيعبعمليةتقومالتياألساسيةالهيئة هيواألسرة

الجديدالعضولمساعدةضرورية،فهيمعينلمجتمعالثقافةجوهرنموهلمراحخاللالطفلإلى

مبكرةمرحلةفيدورهاتمارسكما.المجتمعحياةفيوالمساهمةاالجتماعي بدورهالقيامفي

الباحثون أكد فقد  له،الحقيقيالنفسيالتكوينمرحلة تشكلاألولىالطفولةوسنينالطفل،حياةمن

(1)  مروان عبد المجيد، الرعاية االجتماعية للفئات الخاصة، مؤسسة الوراق،عمان،2002، ص 9- 10 .

53 سابق،ص مرجع القصير، القادر عبد)  2)

.71 ص ، م1988 مصر، اإلسكندرية، ، الجامعية المعرفة دار ،األسرة دراسة في المعاصرة االتجاهات شكري، علياء3
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فيفالطفلالمبكرة، الطفولةخاللخاصةالشخصيةبناءفيعميقأثرلهاسريةاألالخبراتأن

عاداتمنأثنائهافي يغرسماأنكماللتعلم،القابليةشديدالتشكيل،سهليكونالمرحلةهذه

للشخصيةالرئيسيةالسمات أننقولوحينبعد،فيماتغييرهيصعبوغيرهاوعواطفواتجاهات

عاجزاالمرحلةهذهبعديصبحالفرد أنيعنيالفهذاالمبكرة،الطفولةمرحلةفيأصولهاتوضع

فاألسرة1.الشخصيةفيدائماأثرالهايكوناألولى،الخبراتهذهأنيعنيبلوالتكيفالتعلمعن

طولتأثيرها يصاحبهكمالوجه،وجهاأعضائهامعيتفاعلحيثالطفلفيهيعيشوسطأول

2مؤسساتفييندمجأنبعدحتىللطفلالمرجعيةالجماعةوتظلحياته

 النظم طريقعناجتماعيبشريكائنإلىحيكائنمجردمنالطفلتحول األسرةو

Les)النظمهذهوتوجد. institutions primaires) كل األوليةبالنظمتسمىالتيالعمليات في

المتصلة العاداتفيبينهافيماتختلفالثقافاتأنوجدواقداألنثربولوجياعلماءأنغيرالثقافات

.A)كاردنأبراهامويرى النظم،هذهب Kardiner)يسميهماتكوينعنمسؤولةالنظمهذهأن

نشأتهمبحكماألفراد، فيهيتشابهالذياالجتماعيالنفسيالتكوينبهاويقصدالقاعديةبالشخصية

3متشابهةأوليةلنظمتبعاوتربيتهمواحدةثقافةفي

  : األسرة وظائف - ثانيا

 النظر بغض اإلنسانية المجتمعات كل في األساسية الوحدة هي األسرة" كسلرو جليك" يقول

 ولبس مأوىو طعام من للفرد األساسية الحاجات تلبية على تعمل ال فهي الثقافية الفروق عن

 الثقافية والقيم دالتقالي آلخر جيل من وتنقل واالنتماء الحب  إلى حاجته تلبي لكنهاو فحسب،

 والبيئة الطفل بين العالقة تتحدد األسرة من فانطالقا 4.المجتمع في السائدة الروحيةو واألخالقية

 البيئة وبين بينه تميز أي يقيم ال إذ الغذاء طريق عن بأمه متحدا يكون والدته منذ نهأل األسرية

 بنيتها تتغير ثقافية اجتماعية مؤسسة شيء كل وقبل أوال األسرة تظل كما به المحيطة االجتماعية

  .األجيال بتواصل تتواصل و تبقى األساسية وظيفتها لكن المجتمعات بتغير والنفسية المادية

 في بها معترف ظلت أنها إال العصور عبر األسرة نظام على طرأت التي التغيرات رغمو

"خاصة الوظائف من بعدد تقوم أنها على الباحثين بين إجماع شبه يوجد حيث المجتمعات سائر

 اهتماماً يولون مالينوفسكيو براونرادكلفو ايمكدور ومنهم واالنثروبولوجيا االجتماع علماء

.9-518-518،ص1970اإلسكندرية،الحديث،المصريالمكتب،8ط ،النفسعلمأصولعزت،احمدراجع1

2 Anne Baudrier & Bernadette Céleste : le développement affectif et social du jeune enfant, Edition Nathan, Paris, 1990.p71.

.125ص1985 القاهرة،العربي،الفكرردا¡المراهقةوالطفولة:سعدجالل 3

سحر فتحي مبروك: الرعاية االجتماعية لألسرة و الطفولة، المكتبة المصرية، 2008. 4 د. عصام توفيق قمر، د.
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 مفهوم ويشير وديمومته، االجتماعي الوجود  ريةاستمرا إلى تؤدي كونها ،األسرة ئفبوظا كبيراً

1" األسرة تؤديها التي الخدمات إلى الوظيفة

 بعد لكن الرئيسي، االجتماعي النظام تمثل القديمة ورالعص في األسرة نجد التاريخ وبتتبع

 بها تقوم كانت التي وظائفها في تغيرات  األسرة شهدت المجتمعات لها تعرضت التي التغيرات

 أشكال تنوع أن إال".األسرة نطاق خارج تنظيمات إلى منها كبير عدد انتقال إلى أدى مما قبل من

 وظائف واختالف تطور إلى قاد آخر إلى زمن ومن آخر إلى مجتمع من واختالفها األسرية الحياة

 التي الوظائف تلك عن اختلفت قد الحاضر زمننا في األسرة وظائف أن من الرغم فعلى األسرة،

 الهيئة هي األسرة كانت إذ الوظائف، بجميع تقوم كانت ما عند الماضي في األسرة بها تقوم كانت

)2(" الواجبات وتفرض الحقوق تمنح التي فهي التربويةو واالقتصادية والتشريعية القضائية

"أكد فقد William Ogburn"الوظائف ألغلب فقدانهافيتكمنثةیالحداألسرةمأساة أن 

 تعكس الزالت الحديثة األسرة ألن الباحثين من الكثير طرف من قدن رأيه لكن بها، تقوم كانت التي

 وتحديد الطفل أو الفرد شخصية صفات تكوين على تعمل فاألسرة التقليدية، األسرة وظائف بعض

 أوثق من األسرة داخل االجتماعية التنشئة عملية وتعد.  حياته بقية يالزمه تكوينا طبائعهو ميوله

  . الكون في تواجده خالل الطفل تلقاهاي التي العمليات وأمتن

  : والجنسية ةيولوجيالبفةيالوظ - 1

¡البشريالنوععلىللمحافظةاألسرة،وظائفمنوظيفةأولتعتبر اإلنجاب وظيفة

حفظعنالمسؤولةهيفاألسرة اإلنسان،الستمرارالضروريةالجنسيةالعالقاتإلىباإلضافة

 يعتبر الزواج أن حيث" وصحياجسمياورعايتهم األطفالإنجابةمسؤوليمنبهيتصلوماالنوع

 الجنسية بالعالقات يسمح ال فالمجتمع ثابتا، رسميا طابعا الجنسية العالقات يعطي تعاقديا اتفاقا

 األسرة وظائف أهم فمن األخرى، المجتمعات بعض في يسمح قد ذلك كان وإن الزواج بغير

 نحو تماما  مسؤولة األسرة تكون ولذلك وتربيتهم ايتهمرع على واإلشراف األطفال إنجاب

.3"أوالدها

 بعد ،مشروعة بصورة األزواج بين الجنسية الغريزة إشباع بها نعني الجنسية الوظيفة أما

 من آتية النفسية العقد من بيرك وقسم الجنسية، للحياة األولى الدروس الطفل تلقين" عملية تأتي ذلك

 الجنسية التربية سوء بسبب سعادتهم الناس يفقد ما وكثيرا...للجنسين األسرية الجنسية التربية سوء

1 Robert .f.winch and cowis wolf Good man, selected studies in The family . Third Edition, 1962 p.32-35.

.45 ص م،2003 مصر، ، االسكندرية ، الجامعة شباب مؤسسة ، والمجتمع األسرة ، رشوان الحميد عبد حسين 2

.  12ص ، سابق مرجع ، ابراهيم المجيد عبد مروان  3
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 األسر بتباين متباينة وأمورها الجنسية للحياة النظرة بأن هنا ونذكر األسرة، في لهم قدمت التي

1"المجال هذا في هام دور لألسرة فإن سبق لما ،ونتيجة والزمان والبلدان والشعوب

  :ةیاالقتصادفةیالوظ- 2

 وظيفةلكلفيتعينالحياتية،مستلزماتهمكلبقضاءأفرادهايقوماقتصاديةوحدةاألسرة

الحياةواجباتعلىواإلنفاقاألسرةاحتياجاتلتوفيرطاقةبكل يعملاألبفنجديؤديها،اقتصادية

شؤونبتدبيرقيامهاعنفضالالمعيشيةالحياةلتدعيمالخارجيالعمل تشاركهقدواألماألسرية،

منوظائفعدةإليهاأوكلتاجتماعيةكمؤسسةاألسرةوجدتأنفمنذ. األبناء وتنشئةالمنزل

أفرادها حاجاتإلشباعالماديةالمتطلباتتأمينفيأساساتتمثلوالتيصادية،االقت الوظيفةأهمها

توريثهي أيضا األسرةتمارسهاالتياالقتصادية الوظائفأهمومن .والمتعددةالمختلفة

ورثةوجودعدمحالةفيأشقائهووأجدادهأبوية إاليرثالفاإلنسان لألبناءالخاصةالممتلكات

 يميزهالذياالقتصاديوضعهاهولألسرةاالقتصاديةلوظيفةايحددماوأهم. لهمشرعيين

التيالسنوية الدخولأولشهريةالرواتباخللمنذلكويقاسالحاصل،الماديدخلهامستوى

.األسرةأفراديتقاضاها

  :  التربوية الوظيفة- 3

 خالل من أبنائها تجاه سرةاأل تتوالها التي الوظائف أخطر من التربويةفةیالوظتعد

 المرحلة في خاصة.والمجتمع تتماشى التي والعادات والقيم اللغة وتلقينهم ورعايتهم تربيتهم

 الطفل نجد ثم ومن الحية للكائنات بالنسبة طفولة أطول البشري الكائن طفولة ألن ،األولى العمرية

 والسلوك المجتمع ثقافة قلن في حساسة مرحلة هي بالتالي.طويلة لسنوات بأسرته ملتصقا

وأفرادهالصالحاألسرة بها تقومالتيوالمسؤولياتاألدوارتعنيوالوظيفة .السليم االجتماعي

 القيم وتكوين زرع في أساسية وظيفة من العائلة تلعبه ما نكران يمكن وال المجتمع، لصالح

  .المختلفة التربوية السلوكية األنماط تعلمه أو الطفل تعد التي التربوية

 في المرغوبة واألهداف بالوسائل واالهتمام الهادف اإلنساني العمل تعني التربية كانت فإذا

 العملية سير على تأثير وذات وأخطرها المؤسسات أول من األسرة فإن الجديد الناشئ حياة

 نظافة على المحافظة والجسمية، الصحية التربية:نجد لألسرة التربوية الوظائف أهم ومن التربوية،

 الرياضية، بالتمارين القيام والنوم، والشرب األكل في صحية قواعد إتباع والمكان، والملبس البدن

 التربية والدينية، الخلقية التربية العقلية، التربية االجتماعية، األمراض،التنشئة من والعالج الوقاية

  .االجتماعي الضبط ممارسةو العاطفية،الوظيفة النفسية،

71 ص ،2004،الجزائر، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 1
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 االجتماعية والعادات القيم تعليمهم إلي تمتد بل الحد هذا عند تقف ال تربويا األسرة فةووظي

 في هاما دورا تلعب فاألسرة."أجله من التضحية وكيفية الوطن وحب االنتماء الفرد في تغرس التي

 نوع ،العالمية والحوادث واألمة والوطن الحياة أمور في الطفل نفس في القومي االنتماء ترسيخ

 والتاريخ القومية، بالمعاني الطفل يتشبع البيت في ويرى يسمع ما خالل من العفوي التعلم طريق

1"منها األسرة تهم التي والقضايا والقومية، الوطنية وبالعواطف له يروى الذي القومي

  :  النفسية الوظيفة- 4

 فالفرد االجتماعية، الحياة ظروف في إال الفرد يشبعها أن يمكن ال االحتياجات بعض هناك

 داخل في إال توجد ال نفسية احتياجات وهي والتقدير واالحترام باألمن الشعور إلى حاجة في

 اتجاه األسرة وظائف أهم من النفسية الوظيفةف 2" الجماعات هذه قمة على واألسرة اتالجماع

 االجتماعي واالستقرار باألمان واإلحساس النفسية الراحة األسرة أفراد في تبث التي فهي أبناءها

 الثقة وتنمية روالتقدي االحترام األبناء إعطاء خالل من متزنة شخصيات ذوي يصبحون بالتالي

 .متفوقين ناجحين أشخاص يجعلهم مما األسرة داخل قيمتهم من تعزز كما .داخلهم في سبالنف

, والوجداني النفسي البناء قواعد إرساء فيهما يتم التي المراحل أهم من المراهقة مرحلة وتعتبر

 في وأساليبهم توجيهاتهم خالل من النفسية تلك تشكيل في األكبر األثر المرحلة هذه في ولآلباء

 يحاطوا عندما وذلك السوية الشخصية أبنائها تكسب أن لألسرة يمكن كما،أبنائهم مع تواصلال

  . األسرة داخل والحب اممهتالوا الثقة من بجو

  :الثقافية الوظيفة- 5

 والفنون والدين واألخالق والعرف والقيم العادات من المعقد الكل هذا بأنها الثقافية تعرف

 والثقافي القيمي وإطارها االجتماعية لسننها ويخضع الفرد يتعلم األسرة داخل وفي ،والقدرات

 إلى ونقله التراث على الحفاظ في فاعالً دوراً تؤدي فهي ،أبنائها نفوس في اإليجابية القيم وغرس

 من أشمل لألسرة الثقافية الوظيفة أن كما. المقصودة وغير المقصودة التنشئة خالل من األجيال

 خاصة أفرادها إلكساب الثقافية بالوظيفة قيامها خالل من تسعى األسرة أن حيث ،التعليمية الوظيفة

وعقابها،وثوابهاالشعبيةوآدابهامعاييرهالهاثقافةفكل" والتجارب المعارف من الكثير ناءاألب

هناومن.أطفالهاإليتنقلهالذيوباألسلوبلهااألسرةمعالجة بطريقةيتأثركلههذاأنغير

.195ص ،2010 زائر،الج ، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،واإلسالم االجتماعي النفس علم شروخ، الدين صالح 1

.26ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، لخلي خيري 2
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 ،األسرةبنظرةالمتأثرةالقيمويتشربواالنتقاءاالختيارأنواعمن سلسلةفيالطفلشخصيةنموت

1الثقافةلنقلكأداةالمجتمعتخدم األسرأنالقوليمكنإذن

:اإلبداعية الوظيفة- 6

 مجال إلى ونتائجها شطتهاوأن وأساليبها اهتمامها التربية توجه ةاإلبداعي بالتربية نقصد

 للفرد بالنسبة ودورها ،اإلبداع وعمليات ،التربية من كل وإمكانيات خصائص مراعاة مع ،اإلبداع

 الجمالي الذوق بتكوين األسرة قيام بذلك والمقصود".اإلبداع مجال في التربية أنها أي ،والمجتمع

 نظيف متناسق مرتب منزل ذات أسرة في يعيش الذي فالطفل لديه، اإلبداعي سالح وتنمية للطفل،

 في يعيش الذي خالف على والترتيب، النظام ويحب والتناغم، التناسق وإدراك الجمال، تقدير يتعلم

 وعدم قلقا الطفل سلوك في ينعكس المنزل هذا فمثل االضطراب، ويعمه الفوضى تسوده منزل

 عمليات بعض أن التجارب من العديد أوضحت وقد  2" اتزان وسوء يز،ترك وفقدان استقرار،

  اإلبداعي التفكير ونوع كم زيادة في تسهم أن يمكن المختلفة التربية

  العاطفيةالوظيفة- 7

 أثناء األولى بالخبرات تكسبهم يثح األبناء،شخصيةتكوين في فعال بدور األسرة تقوم

 كما عامة، بصفة المجتمعو األسرة داخلوالمحبةباأللفةالشعور لديهم تنمي فهي تكوينهم سنوات

المتعمقالتفاعلهيالعاطفيةوالوظيفة."الطفلشخصيةتكوينفيعميقاتأثيراتؤثر  األسرة أن

منجميعا يعملونعندماواألطفالوالدينالبين العاطفةمشاعرظلفياألسرةأفرادجميعبين

الرئيسيةالمالمحتحددالوظيفةوهذه ووحدتها،كيانهاعلىوحفاظا ،األسريةالحياةمصلحةأجل

.)3("الحديثة لألسرةالمميزة

:الحمايةوظيفة- 8

األسرمنعليهمتقعقدالتيالخارجيةاالعتداءاتمنأعضائهابحمايةاألسرةتقوم

ماديعونمنيحتاجونهمابكلوتزودهمجميعابحمايتهمتقومكماالمحلي،المجتمع فياألخرى

 ،التوجيهأسرةعنوانفصالهمزواجهمبعدحتىتمتدألعضائهااألسرةحمايةأنبلومعنوي،

 في المتزوجاتللبناتأوالمتزوجينلألبناءوالمعنويالماليالدعمتقديمفيالحمايةهذه وتتمثل

.281ص ،1979 القاهرة، وهبة، مكتبة ،والتصنيع األسرة حجازي،فؤاد 1

.71-70ص ، ذكره سبق مرجع ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 2

.25ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، خليل خيري   3
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بدور يقمنوالجداتوالخاالتكالعماتاآلخريناألسرةأعضاءفإنالحجمالكبيرةالممتدةاألسرة

.1أمهغيابحالةفيوخاصةورعايتهالطفلحمايةفيبارز

  :لألسرة التربوية وظيفةال أهمية-ثالثا

 وظفتدوقإياه،ألزمه:توظيفاًالشيءووظفوظف،الفعلإلىاللغةفيالوظيفةلفظيعود

 منيقدرما:أيضاًوالوظيفةوجل،عزاهللاكتابمنآياتحفظيومكلالصبيعلى:توظيفاله

علىبهالقيامأوعمل،تقديمكونهاعنتخرجالاللغةفيفالوظيفة وعليه2رزق،أوطعامأوعمل

أوالفرديؤديهاالتيوالحيويةاالجتماعيةواراألدمنمجموعة :االصطالحوفي .اإللزاموجه

أومعينشيءلتحقيقاالجتماعيوالبناءاالجتماعيالنسقأوالصغيرةالجماعة أوالمجتمع

3ذلكإلىوماالنسق،أوالجماعةأوالفردطبيعةمعتتناسبمحددة أهدافمجموعة

 للتماسك وضرورة االجتماعية، االقتصادية، التنمية في هام عامل هي والتربية      

 تقدم في هام دور وللتربية  االجتماعي، الحراك إحداث في هام عامل وهي والوحدة االجتماعي

 التربية أن كما. منها يحصل ما ومقدار بقيمته وترفع الفرد نوعية من تزيد ألنها ورقيها الشعوب

 هام عامل االجتماعي، والتماسك الصحيحة الديمقراطية وإرساء العصرية، الدولة لبناء ضرورية

 حداثإ إلى تهدف منظمة عملية بأنها والتربية النفس علماء يعرفها.االجتماعي التغير إحداث في

 جوانبها جميع من لشخصيةل متكامل طورت إحداث أجل من الفرد سلوك في فيها مرغوب تغييرات

 به تقوم الذي العمل هي التربية": دوركايم"  يقول حيث).االنفعالية االجتماعية، العقلية، ،الجسمية(

 هي أو االجتماعية الحياة سلك في االنخراط بعد تهيأ أو تنضج التي األجيال نحو الناضجة األجيال

 السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي والجسمية العقلية حاالتال الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف

4"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في

 ،فهي له اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها "مدكور علي"ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

 في 5"معين بموضوع مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ،التعليم منها

.58،ص1961،الوطنيةالمكتبةاالجتماعية،والحياةالسكانعودة،وأحمدالربايعةأحمد 1

.427ص- ذكره سبق مرجع منظور؛ابن 2

.50،ص2011.، االردن-الفكر،عماندار¡ية،األسروالمشكالتالعالقاتمنال،وخضرناديا،سكينةأبو 3

.15-11 ص ،1968 ، مصر ، المعارف دار األول، الجزء ،"التدريس وطرق التربية" المجيد، عبد العزيز عبد صالح 4

30ص ،1998 العربي،القاهرة الفكر دار ،وتطبيقها أسسها-التربية مناهج مدكور، أحمد علي 5
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 والجسمية العقلية الحاالت الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف هي أو االجتماعية الحياة سلك

.1"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي

 فهي له، اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها مدكور علي ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

2"معين وضوعبم مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ، التعليم منها

 مضمونها وتعميق توسيع بهدف الخبرة، بناء إلعادة مستمرة عملية التربية أن ديوي جون ويرى

  .االجتماعي

 لمواجهة تعده فهي وبذلك المستقبلية، لحياته الفرد إعداد هي :الفردي بالمعنى والتربية-

 وتفتحها تنميتها على وتعمل الفطرية، واستعداداته الطفل بمواه عن بذلك تكشف كما الطبيعة،

  .وتغذيتها

 مجتمعه خبرات وتعلمه مجتمعه مع يتعامل كيف الفرد تعلم فهي: االجتماعي بالمعنى أما-

 يحرص ال الذي فالمجتمع المجتمعات، بقاء أساس هو التراث ألن تراثه على والحفاظ السابقة،

 المجتمع تمكين على تحرص االجتماعي بالمعنى فالتربية وبذلك ،الزوال مصيره تراثه بقاء على

  .واالزدهار التطور نحو وتدفعه التقدم من

 واالقتصادية األخالقية للمجتمع، العليا المثل على الحفاظ تعني فهي :المثالي وبالمعنى-

  .خبراتها ومن وثقافتها حضارتها ومن األمة تاريخ من النابعة واإلنسانية

 تتحملأنينبغياألسرةأنوعلىوضرورة،مطلبالتربيةأنعلىيتفق الجميعف

األبناء إنجاب أهمها معينة أهداف إلى الوصول أجل من بناءه يتم ككيان التربية،فيمسؤوليتها

 معينةتربوية أهداف تحديد أهمها والتخطيط الجهد من الكثير األمر يتطلب حيث ، وتربيتهم

:هي األسرية فالتربية.األهداف تلك على للحصول الالزمة والطرق الوسائل ومعرفة الفردتربية "

التنشئةوسائطأهماحدالطبيعيةاألسرة تكونحيثواإلخوةالوالدينوسطاألسرةفيالطبيعية

سليمةتنشئةالطفلتنشئةفياألسرةنجحت وإذاالمجتمع،عمادفاألسرة المتكاملةاالجتماعية

الطفلخصوصاالطفلفيهويترعرعينموالذياألول الوسيطألنهاالتنشئةليةعمنجحتمتكاملة،

3"المتفوق

 عملية من هاما جزءا اعيةماالجت التنشئة" أن فنجد والتربية االجتماعية التنشئة بين الفرق أما

 في واجتماعيا ووجدانيا معرفيا وعقليا، جسميا للطفل ومتكاملة شاملة تنمية عملية فالتربية التربية،

.15-11 ص ق،الساب المرجع المجيد، عبد العزيز عبد صالح 1

.30ص ، سلبق مرجع مدكور، أحمد علي 2

.70ص ،2005، ،القاهرة للكتاب العربية الدار مكتبة ،3،طأطفالنا لدى وتنميته الذكاءالكافي، عبد الفتاح عبد اسماعيل 3
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 كل في والتعلم النمو طبيعة تفسر نظريات من العلم إليه توصل ما ضوء وفي قيمي مؤسسي إطار

 وقيمه وجسمه ووجدانه بعقله اإلنسان عم تتعامل التربية أن يأ ،نياإلنسا النمو مراحل من مرحلة

1"وأفكار مهارات من لديه وما واتجاهاته

  :نوعان والتربية

 مصدرها كان مامه الواضح الهدف ذات المنظمة التربية تلك هي:المقصودة التربية -أ

 المناهج بواسطة المدارس في نظمته قد الدولة نجد فإننا التربية من النوع هذا ألهمية ونظرا

.الهادفة والتوجيهات المعنية والكتب الموحدة

 احتكاكه خالل من  الفرد عليها ليحص التي التربية هي:  مقصودة الغير التربية- ب

  قصودةم غير عفوية بصورة بهم والتأثر باآلخرين

 األمة أبناء في والتأثير التوجيه مجال في األول المكان تحتل المقصودة التربية كانت فإذا

 األولى، طفولته في السيما الفرد حياة في أيضا كبير أثر ذات المقصودة غير التربية ،فإن

:هي أمور ثالث في مقصودة وغير المقصودة بنوعيها التربية عوامل وتنحصر

  .زلالمن أو األسرة- 

  .المدرسة- 

2.المجتمع أو البيئة- 

  : وهما أساسيان هدفان للتربية أن كما

 المجتمع وعادات التقاليد التراث، فينقل المسؤولية يتحمل صالحا إنسانا نكون: التكوين-أ

  .مجتمعه وقيم ظروف مع يتكيف كما القادمة، األجيال إلى

 قاله بما نعمل أن يجب العملية هذه تنجح ولكي ،وتطويره المجتمع ترقية في المساهمة-ب

3)عصرك ابن وإنما ابنك ليس ابنك أن- تذكر- تعلم" (كونفوشيوس" الصيني الفيلسوف

يتطلبالتربويةالوظيفةمفهوم أنكماالتربوية،بالوظيفةإناطتهايتطلباألسرةومفهوم

 وهناك التربوية،بالمهمةتعنى مؤسسةخيرلألبناءالمنجبةواألسرةالدور،بهذاتقوممؤسسة

  :أهمها لألسرة التربوية الرسالة أهمية تبرز كثيرة جوانب

  :ةیاالجتماعللتنشئةمؤسسة أول األسرة- 1

 بالتعرض االجتماعية التنشئة حول عام مفهوم لتكوين الجوهرية النقاط إلى سنتعرض

 شبا" ،بمعنى"نشاء"،و"نشوءاً" ،"نشأ" فعل من مشتقة تنشئة كلمة  للغة بالنسبة:اآلتية للعناصر

22،ص2011، ،األردن عمان والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،2،طالطفل وتربية األسرة محمود، هدى الناشف 1

.168-167ص ،1983الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،2،طوالتعليم التربية أصول، تركي رابح 2

.44،ص1995 مارس 2،عدد يةللترب الجزائرية المجلةوالتكوين، لتربية بين التلميذ لبصير، خالد 3
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 كذلك التنشئة وتعني. 1مفيه شب أي:فالن بني في ونشأ يكتمل، ولم وشب كبر أي:،وناشئ"ونما

 به االقتراب بغية شخصيته جوانب جميع من اإلنسان وبناء التمام حد إلى فحاال حاال الشيء إنشاء

 وعلى االجتماعية التنشئة لمفهوم شامل جامع تعريف هناك ليس اصطالحا أما. 2طبيعته كمال من

  .والمفكرين الفالسفة بعض لدى التعاريف من جملة سنقدم األساس هذا

 آلبائهم، ملكاً كونهم من أكثر للدولة ملكاً األطفال إن" أفالطون" اعتبر لقد :أفالطون-

 من نوعين هناك أن فقال التربية عن أما ، البدنية والرياضة الموسيقى األطفال يعلم أن وطالب

  :التربية

 محاوالته في مثابراً تجعله والتي اإلنسان في الفضائل تنمي التي التربية هو :األول النوع*

 معها، والتماشي صيانتها على الساهر بالقوانين، المتمسك للمواطن مستوى ارفع إلى للوصول

  .الحر الرجل يناسب التربية من النوع وهذا

 المهارة أو الجسم تقوية أو المال كسب وراءها من ينبغي التي التربية فهي: الثاني النوع*

 من النوع وهذا العدالة، بمناصرة تهتم وال الذكاء تنمية يهمل التربية من النوع وهذا العلمية،

.3باألحرار يليق ال التربية

 فنصح" الدين علوم إحياء"كتابه في - التربية- االجتماعية بالتنشئة الغزالي ماهت :الغزالي-

 واألطفال بالطفولة يهتم حيث  األسرة من تبدأ عنده ،والتنشئة الصبي تأديب في االعتدال بمراعاة

 ففي "أفالطون"و"أرسطو" من كل بفكر التربوي "الغزالي" فكر تأثر ولقد مرب، إلى به يتعهد ثم

  :وهي وقوامها، األربعة النفس أركان بين والتوسط االعتدال إنها يقول الفضيلة عن كالمه

  .العفة اعتدالها و الشهوة قوة- )2.     الشجاعة واعتدالها الغضب قوة- )1

4.مضر فيها اإلفراط و العدل قوة-)4.     مضر فيها واإلفراط الحكمة قوة- )3

 اجتماعية عملية التنشئة أن وهي للتنشئة، األولى الرئيسية المبادئ من انطلق :خلدون ابن-

 غاية وان ثقافته، في مدني كائن اإلنسان وان إتقانها، يجب اجتماعية صنعة أو مهنة التعليم ،وان

 من اإلنسان خلق لما تحقيقا أخالقية روحانية دينية غاية هي إنساني نشاط وكل والمعرفة العلم

5.اجله

 والتطور النمو الستمرار الضرورية األمور من االجتماعية التنشئة عملية إن:دوركايم-

 والنمو، التطور ذلك تحقيق عن عاجزا يكون ،المجتمع عن انعزال في الفرد الن االجتماعي،

165،ص سابق مرجع الدين، جمال الفضل أبو منظور ابن 1

.100،ص1977،اإلسكندرية، االجتماعية العلوم المصطلحات معجم بدوي، زكي احمد 2

.98-97ص، سلبق مرجع العمامرة، حسن محمد- 3

.98-97ص ، المرجع نفس 4

186ص ،2007 دن،الجزائر، -د ،المسلمين عند التربوي الفكر طه، جميل حسن 5
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 الكبار أجيال يمارسه الذي الفعل وهي التربية هي:" "كايم دور" حسب االجتماعية فالتنشئة وعليه

 الفيزيقية النواحي تنمية ذلك في وهدفها االجتماعية، للحياة بعد ينضجوا لم الذين الصغار على

 كما بأسره السياسي المجتمع عليه يفرضها هيئات وهي عنده، ينميها وان واألخالقية والفكرية،

1"له يؤهل الذي الخاص الوسط يفرضها

 على تقوم وتربية، تعلم،وتعليم، عملية" إنها االجتماعية التنشئة :زهران السالم عبد حامد-

 ومعايير سلوكا فشيخا، فراشدا، مراهقا، طفال، الفرد إكساب إلى وتهدف االجتماعي التفاعل

معها، االجتماعي والتوافق جماعته مسايرة من تمكنه معينة اجتماعية الدوار مناسبة واتجاهات

2.االجتماعية الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي، الطابع وتكسبه

 كائن من الفرد تحويل عمليةبأنها يةاالجتماع التنشئة تعريف يمكننا سبق مما    

 وقيم ومعايير سلوكا بذلك ليكتسب االجتماعي، التفاعل طريق عن اجتماعي فرد إلى بيولوجي

 مستمرة بذلك وهي االجتماعية الحياة في االندماج له لتسهل شخصيته بناء في تدخل واتجاهات

 التي التنشيئية األساليب كافة على وتشتمل بالشيخوخة وتنتهي فالرشد فالمراهقة بالطفولة، تبدأ

  واألخالقية والفكرية الفيزيقة الجوانب جميع من الفرد شخصية بناء في مهما دورا تلعب

  واالجتماعية

 في الفرد شخصية تشكيل في أساسيا دورا تلعب كونها في االجتماعية التنشئة أهمية وتظهر

 نتاج هي فالشخصية شخصيته، دعائم إرساء وفي لديه االجتماعية االتجاهات تكوين وفي المستقبل

 ألساليب وطبقا الطفولة مرحلة في توضع للشخصية األولى الدعائم فإن ذلك وعلى  األساليب هذه

  المواقف هذه في الطفل على الوالدان يمارسها التي االجتماعية التنشئة

 أشار الذي عصبيةال قانون خالل من تتحقق التي التالحم عملية خالل من أهميتها تبرز كما

 مختلف بين والتآزر والتعاضد التالحم مناخ توفر فالعصبية "المقدمة"كتابه في"خلدون بن" إليه

 ،من االجتماعية التنشئة بواسطة وتنقل تورث العصبية وهذه الالنظامية،و النظامية المجتمع هيئات

 وفي المدرسة وداخل ألسرةا داخل الناشئ الطفل له يخضع الذي والتعليم والتمرين التدريب خالل

 شوكة تقوية في تسهم عملية االجتماعي فالتطبيع إذن االجتماعية، التنشئة مؤسسات مختلف

 موحدة دينية أسس تقوم التي المجتمعات في خاصة المجتمع أفراد والتئام توحيد وفي العصبية

3.اإلسالمية كالمجتمعات

  :هما أساسين محورين خالل من للطفل االجتماعية التنشئة أهمية تلخيص ويمكن

1 Jean-Claude-Filloux,Emille-Durkheim penseur de lèducation http// :agora.qc.ca/reftext.nsf.2010/03/10.8 :30h.

.11ص ذكره، سبق مرجع¡زعيمي مراد 2

.111-110ص ،ص 2000المغرب،: التربية عالم تمنشورا ،التربية سوسيولوجيا غريب، الكريم عبد 3
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 الفرد شخصية لتطوير أساسية وسيلة تعتبر االجتماعية التنشئة عملية أن:األول المحور

  .به محيطال اإلنساني المجتمع به يمر الذي االجتماعي التغير لمواجهة وإعداده

 التفاعل علي تقوم تربية أي وتعليم تعلم عملية االجتماعية التنشئة عملية أن:الثاني المحور

 مسايرة من تمكنه مناسبة اتجاهات أو ومعايير سلوكا  الطفل إكساب إلي وتهدف االجتماعي

 وعلي عيةاالجتما الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي الطابع وتكسبه معها والتوافق جماعته

1. اجتماعي    كائن إلى البيولوجي الحي الكائن تحويل عملية االجتماعية التنشئة تكون ذلك

  :األتي في االجتماعية أهدافها تتلخص كما

    شخص في ةالثقاف هذه غرس في كبيراً دورا األسرة تلعب :المجتمع في الثقافة غرس-

2. الفرد

 كائن الى بيولوجي كائن من الفرد تحويل خالل من :اإلنسانية الشخصية تكوين-

.3اجتماعي

 أبناء تميز مشتركة عامة سمات خلق خالل من :المجتمع في القومية الشخصية تكوين-

.4القومية الشخصية" المجتمعات من غيرهم عن الواحد المجتمع

 تكوين إلى ميلي منا الفرد أن نجد التكيف أمثلة من: اآلخرين مع والتالف التكيف تحقيق-

  .فيه يعيش الذي المجتمع قوانين يدرك انه كما االجتماعية، الذات ينمي وبذلك صداقات

 ببعض االلتزام الطفل تدريب خالل من :والخلقية والوجدانية الروحية القيم تكوين-

 وضبط المناسب التصرف قواعد الطفل تعليم خالل من شخصيته، مقومات تشكل التي السلوكات

5.السلوك

 الفرد من المتوقع السلوك هو االجتماعي الدور: منهم المتوقعة ألدوارهم األفراد تعليم-

 السائدة ئيةيالتنش األساليب خالل من يةاالجتماع األدوار هذه يكتسب والفرد معين، مركز في أداؤه

 لكل المميزة الثقافة باختالف ألخر مجتمع من تختلف األدوار هذه أن المعروف ومن مجتمعه، في

6.مجتمع

  :هما رئيسيين شكلين تأخذ االجتماعية التنشئة أن كما

.138،ص2008 دن،.د ،االجتماعية التنشئةعامر، الرؤوف عبد طارق 1

.331،ص2002 القاهرة، النيل، مطبعة ،المعاصر االجتماع علم في نظرةالخطيب، الحميد عبد سلوى  2

.23ص،2003عمان، الصفا، دار ،للطفل االجتماعية التنشئة الهمشري، احمد عمر - 3

.335ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى- 4

27،ص1998 ،9قسنطينة،العدد جامعة منشورات االنسانية، العلوم مجلة¡"واالهداف المفهوم-االجتماعية التنشئة"،مختار الدين محي 5

.334ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى 6
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  :دةالمقصو االجتماعية التنشئة-أ

 الثقافي لنظامها وفقا سلوكات أوالدها تعلم فاألولى والمدرسة، األسرة في تتم والتي

 وتزودهم دلك بإتباع تتصل التي واألدوات واألساليب الطرق لهم وتحدد واتجاهاتها ومعاييرها

 في ومرسوما مقصودا تعليما بها يكون مراحلها مختلف وفي المدرسة أما والمعايير القيم بمنظومة

1.األفراد بتنشئة مباشرة تتصل ومناهج وأساليب وطرق أهداف إطار

  :المقصودة غير االجتماعية التنشئة- ب

 من وغيرها اإلعالمية والمؤسسات الدينية المؤسسة خالل من التنشئة من الشكل هذا يتم

 تظهر والتي بأقرانه الفرد عالقة إلى افةضباإل االجتماعية التنشئة عملية في تسهم التي المؤسسات

2: يلي فيما عام بشكل

باختالف تختلف جتماعيةا لمعايير اكتسابه خالل من وأفكار مهارات لفردا يتعلم 

 المؤسسات

عالقته خالل من بها يظهر التي سلوكات بكل متصلة وعادات اتجاهات الفرد يكتسب 

..........)مسؤولية تحمل - نجاح -تعاون - فشل - كره-  حب(باآلخرين

 الحفاظ  خاللها من يتم التي العملية كونهما في تكمن التنشئة وأهداف أهمية أن القول يمكننا

 وواجباته، حقوقه بكافة عارفا االجتماعي، واقعه مع متكيفاً فردا وتكوين المجتمعية، الثقافة على

 على يمكن فال الثقافية، وخصوصياته ميتالئ بما المجتمع هذا تقدم نحو قدماً  المضي على ساهراً

 وراءها تاركة العولمة ثقافة في اإلسالمية المجتمعات تنحل نأ الحصر ال المثال سبيل

 بعين األخذ مع سليمة إسالمية تنشئة المسلم الفرد تنشئة جبي بل اإلسالمي، المجتمع خصوصيات

 المجتمع، هذا مصلحة يخدم ما ولمةالع ثقافة من واألخذ اإلسالمي المجتمع خصوصيات االعتبار

 التوفيقية النظرية التنشئة عملية في يراعى أن البد بل لها التام واالنفتاح الثقافة هذه في الغوص ال

  .ةواألصال الحداثة بين

 وهو إليها، باالنتماء ويشعر الطفل فيها يعيش جماعة أول هي األسرة بأن معلوم هو وكما

 يواجهه مجتمع فأول أمه، بطن من يخرج عندما فالرضيع جماعة، في عضوية أول يكتسب بهذا

 والحنان، العطف مشاعر إلى  افةضإ البيولوجية الحاجات هو يتلقاه ما األسرة؛فأول مجتمع هو

 مع بالتعامل تنفرد فاألسرة والعاطفي والنفسي االجتماعي نموه في ضرورياً مطلباً عتبرت والتي

 تشكيل في جداً كبير أثر لها المراحل وهذه العمر، من األولية المراحل في عليه والتأثير الطفل

20نص ،2006األردن -عمان– والطباعة والتوزيع للنشر الميسرة دار ،5،ط االجتماعية التنشئة سيكولوجية جادو، أبو علي محمد صالح 1

.23،،ص2005 األردن -والتوزيع للنشر وائل دار– االجتماعية والتنشئة التربية الرشدان، زاهي اهللا عبد 2
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 روضة،( أخرى مؤسسات مع يتعامل أن إلى وتصوراته قيمه وتشكيل الطفل شخصية

  ....)مدرسة،

  :الطفل قيم تشكل سرةاأل - 2

 وذلك المجتمع صرح ببناء تقوم فهي ،األفراد حياة في اجتماعية مؤسسة أهم األسرة تعتبر

 الطفل يكتشف خاللها فمن¡لهم المحددة االجتماعية واألدوار يتماشى بما األفراد سلوك بتنظيم

 بوظيفة تقوم نهالكو العامة، المجتمعية البنية ضعف أو قوة عن المسؤولة وهي ومحيطه نفسه

 المراقبة ووظيفة االجتماعي، والتنشئة التكوين ووظيفة بينهم التضامن ووظيفة ألفرادها األمن

.والتربية

:االجتماعي التفاعل- 1- 2

 من االجتماعية العالقات وتكوين االجتماعي التفاعل كيفية األبناء تعليم في األسرة تسهم

 أفراد مع بداياته تكون والذي االجتماعي التفاعل كالأش من األسرة محيط في يتعلمونه ما خالل

 ومثله المجتمع قيم مع يتوافق الذي النحو على وضبطه التفاعل هذا تكييف األسرة وعلى األسرة،

 في ريناآلخ مع التفاعل على قادرين يجعلهم بما الحقيقية، المواطنة أبعاد فيهم ويؤصل ومعاييره

  .المجتمع

 يكون ما قدر على األسرة، داخل المجتمع يرتضيه ما مع متوائماً لالتفاع يكون ما فبقدر 

 واألسرة الفرد بين العالقة ألن. المجتمع في اآلخرين مع وعالقاتهم لسلوكهم الهادي هو ذلك

 ترعى فاألسرة اآلخر عن يستغني أن ألحدهم يمكن وال المتبادل االعتماد من كثير فيها والمجتمع

 من األفراد هؤالء تمكن التي الفرص كل لتهيئة جاهداً يسعى والمجتمع الصغر منذ األفراد شئون

 التكامل هذا. المجتمع أهداف مع يتوافق الذي بالشكل قدراتهم وتنمية االجتماعية أدوارهم أداء

 خدمة في بفاعلية للعمل الالزمة والمهارات باالتجاهات األبناء إمداد يتطلب المشترك االجتماعي

  .المجتمع

  :األخالقية القيم على األبناء نشئةت- 2- 2

 من األطفال لدى وتتكون سلوكه وتنظم اإلنسان يكتسبها التي القواعد مجموعة القيم تعتبر

العاموبالشعورواألعرافوالمعتقداتباالتجاهاتعالقةوللقيم.االجتماعية التنشئة عمليات خالل

 وأهم .والتنشئةالتعلمعمالياتخاللمنبيكتسإنما فطرياليسالقيم اكتساب بالتالي المشترك،

 مثل المجتمع في صالحاً عضواً الفرد تجعل والتي والدينية الخلقية التربية نجد األخالقية القيم

 وخدمة المشاركة أهمية فيهم وتنمي وغيرها، العمل وإتقان واإلخالص والتعاون والمحبة الصدق

 والعادات والفضائل األخالقيات هذه مثل أبنائها في تغرس أن األسرة تستطيع بالتالي المجتمع

  . االجتماعية والقيم
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 وكيفدينه أبناء يعامل كيف حياته بداية منذ عقيدته، أمور الطفل األسرة أفراد فتعليم

 مع يتنافى وال وتعالى سبحانهاهللا يغضب وال المجتمع يرضي بما األخرى األديان أبناء مع يتعامل

 معه ،ويتعامل شخصيته تعكس مرآة بمثابة فهي الطفل، يكتسبه ما أجمل اضلةالف فاألخالق .عقيدته

 والتعاليم القيم من حاجاته وإشباع تعلم على الطفل يساعد الذي المناخ األسرة وتعتبر.أساسها على

 تعليم يجب كما .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة للطفل التعاليم هذه األسرة بنقل  وذلك الدينية،

 وما عليهم وما لهم بما وتعريفهم مجتمعهم وخلق قيم مع تتناسب فاضلة حياة" يعيشون كيف أبنائنا

.)1("عليهم حقوقهم هي وما اآلخرين نحو واجباتهم هي

 ال سنه صغر بحكم والطفل األخالقية والمعايير القيم الطفل داخل تغرس األسرة فتعامالت

 يصليان أبواه رأى إذا إال الصالة معنى يعرف ال الطفل أن أي منها الملموسة إال الدين أمور يفهم

 من الفاضلة والقيم الحميدة باألخالق فالتحلي. به ويشعر يحسه ما ضوء في يعرف ما يفسر ألنه

 من تعصمه وخلقية دينية فيةخل يكون حتى أسرته مع تفاعله خالل من يكتسبها أن الطفل شأن

 الدينية القيم فيها تهتز جماعة في ينشأ الطفل أن أي" العكس حدث إذا أما ،الخطأ في الوقوع

 مواقف في آثاره تنعكس الذي الخلقي واالنحراف الشر بذور معه وتنمو السليمة الخلقية والمعايير

)2(" المجتمع في الحياة

  :واالنتماء الوطن حب مفاهيم غرس- 3- 2

 الفرد تفكير صنع في تساهم هي والمسكن والغذاء الحماية توفير في دورها على عالوة

 التي المؤسسات أهم من  فاألسرة .االجتماعية شخصيته تكوين خالل من المستقبلي مساره وتحديد

 األطفال، إعداد في المؤسسات أهم  أنها باراعت على الفرد، لدى المواطنة وتنمية تشكيل على تعمل

 المتعلقة باألخص والقيم المفاهيم هذه كل لغرس المراحل أهم من الطفولة مرحلة ،ألن وتربيتهم

  شخصيته بناء في مكوناً عنصراً تصبح كي والوطنية بالوطن

 طنيالو حسهم بتنمية وذلك األبناء لدى المواطنة قيم ترسيخ في كبير دور لها واألسرة

 على المحافظة على وحثهم الصغر، من ومراقبتهم والقوانيناألنظمة احترام إلى وتوجيههم

:خالل من الدور هذا تفعل أن األسرة وتستطيع المواطنة مفهوموتكريس الوطنية المكتسبات

تعزيز خالل من مبكر، وقت في األبناء نفوس في له، واالنتماء الوطن حب غرس 

.مكتسباته على والحفاظ تقدمه، أجل من والعمل الوطن، إلى تماءاالن بشرف الشعور

1 محمد الطبطبي وآخرون ،مدخل إلى التربية ،دار المسيرة ،2002،ص199.

2 71 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد 
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وإنجازاته، وطنهم بتاريخ الوعي وبث لهم، الوطنية المفاهيم بنقل الوطنية الثقافة تعزيز 

.للوطن واالقتصادية الجغرافية باألهمية وتثقيفهم

 عليها المحافظة وأهمية المجتمع يقدمها التي والمنجزات بالخدمات التذكير.

المواطنين حقوق على وتحافظ الوطن شؤون تنظم التي األنظمة احترام على األبناء تعويد 

المجتمع لمنجزات الحسن والتعامل األمثل االستخدام على الحث.

التفاهم وحب المحتاجين، على اإلنفاق وحب المشترك، العمل حب على األبناء تعويد 

 والتكافل والتعاون

معها والتفاعل فيها والمشاركة الهادفة الوطنية المناسبات حب نشر.

الصلة ذات المدنية ربيةالت مادة في خاصة األبناء يتناولها التي الدروس خالل من كذلك 

 واحد لمجتمع ينتمون عندما المجتمع أفراد يجنيها التي والحقوق الفوائد لألبناء توضيحو بالوطن

  .لمجتمعهم أكثر تشدهم الوطن تمثل أشياء على المنزل اءواحتو. والتماسك الوحدة تسوده

  :انظباطا المؤسسات أكثر األسرة - 3

بقاء وضرورة االجتماعية، الحياة على الحفاظ ضروريات من االجتماعي الضبط يعتبر

 النظم لقيود بخضوعهاإال االجتماعية، للحياة صالحة بشرية تكون ال اإلنسان وطبيعة اإلنسان،

 االجتماعي والضبط فالرقابة .االجتماعيةالضوابط من ذلك وغير وقيم وتقاليد عادات من المختلفة

  .والمجتمع تنسجم التي السليمة الوجهة السلوك توجيه على يعمالن

الفرد ينميفعندما ،التجانستحققالتي الهامةاالجتماعيالضبطأدواتمن تعتبر واألسرة

مواقفحددتهاأنسبقوالتيبنفسهاكتشفهاالتياألحكاممنالهروبيستطيعفلنالذاتيإدراكه

 في فالطفلاألسرخارجالنقدهذامثلعنوبعيدابنفسهمنعزالكانولوحتى،المباشرةاألسرة

 أن يجب السلطة هذه أن إال ،ناضج غير مازال سلوكه ألن موجهة ضابطة سلطة إلى حاجة

  . الوقت نفس في نةحنو حازمة تكون وأن الطفل مستوى تراعي

 بين العالقة تنظيم خالل من وذلك االجتماعي الضبط أو االجتماعية بالمراقبة تقوم كما

 الرقابة وفرض اإلنساني السلوك ضبط أن كما والدين، العرف يرتضيها حدود في واإلناث الذكور

 في صالحا فردا يكون حتى التوجيه يعني بل الحرية، من الحرمان  يعني ال عليه االجتماعية

 وااللتزام وقوانينه وأنظمته المجتمع معايير مراعاة األبناء يعلم من خير هي األسرة ألن ، المجتمع

 األبناء تعليم خالل من ،يرتضيه ال الذي وذلك المجتمع ضيهيرت الذي وما مخالفتها، وعدم بها

 ،المواطنة مفهوم يتضمنه بما لتزاماال يعني والذي المجتمع يرتضيه الذي االجتماعي السلوك قواعد

.مخالفتها وعدم بها وااللتزام واألنظمة القوانين معرفة أهمية على يؤكد والذي
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  :لألسرة التربوية الوظيفة في التحول عوامل- رابعا

 في السريع بالتغير تتسم أنها المعاصرة مجتمعاتنا بها تتميز التي السمات أبرز من إن      

 داخل األفراد يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي والتغير الحياة مجاالت شتى

 هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من المجتمع

.والثقافية االقتصادية السياسية، منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو .تغيرات من األدوار

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةتغيراتالمنمجموعة"هو االجتماعي والتغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

أوربافيأوالبدأتعالميةظاهرة هو التعريف هذا وفق فالتغير ،)1("الغربيةأوروبامنوانطالقا

  .العالمدولمختلفإلىانتشرت ثمالمركزشكلتالتي الغربية

 ورعاية المسؤولية توزيع حيث ومن والتبعية، السيادة حيث من الزوجين بيت العالقة فنجد

 أو مرنة أساليب من يميزها وما تنشئتهم حيث ومن وخارجه المنزل داخل ومتابعتهم األبناء

 إلى يعود إنما األسرة في يحدث الذي التغير هذا. العام االجتماعي بالوسط هذا كل يتأثر متسلطة

 وغيرها والقيمية واإليكولوجية والسكانية والتكنولوجية واالقتصادية االجتماعية العوامل من عدد

 أن االجتماع علماء يرى المنطلق هذا ومن. "األسرة حياة في والتأثير صلةال ذات العوامل من

 في األخرى االجتماعية النظم بقية مع متبادل بتأثير تجري األسرة في تحدث التي التغيرات

 بقية  في يظهر األسرة في يحدث تغير فكل الديني أو السياسي أو االقتصادي كالنظام المجتمع

.)2("صحيح والعكس النظم

:التكنولوجية العوامل- 1

 استخدام إلي ترجع المجتمع تغير في وتأثيراتها لألفراد العامة الحياة في دورا للتكنولوجيا

 في لعلميةا والمخترعات المكتشفات من الكثير وظهور الصناعية الثورة قيام أن فنرى لها المجتمع

 لألسرة يوفر المجتمع،فالتصنيع لخدمة واالقتصادية المادية النواحي في تقدما أنشأ الميادين شتى

 بعض وتسهل الراحة وسائل لألسرة تحقق التي والعملية والترفيهية المنزلية والمستلزمات األدوات

 الوسائل هذه بعض نأ القول يمكن أخرى جهة ومن.أعضاؤها  بها يقوم التي االجتماعية األدوار

 في األسرة أفراد يقضيها التي  العاطفية الروح تلك عن االبتعاد إلى بأخرى أو بصورة أدت قد

  .بعضهم مع الحديث

 148،ص1968الجامعية،الجزائر، بوعاتالمطحداد،ديوانسليمترجمة¡ االجتماعلعلمالنقديالمعجم بوريكو،وفرانسوابودونريمون 1

.125ص ، ذكره سبق مرجع ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 2
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 وتساهم وثقافته، اإلنسان مدارك تكوين في أساسياً دوراً تلعب األسرة ظلت طويلة فلعقود

 جزء انتقل فقد اليوم أما باألبناء اآلباء عالقات فيها بما بها يتمسك التي القيم منظومة تشكيل في

 فتح الذي األمر اإللكترونية، واأللعاب النقالة والهواتف اإلنترنت شبكات إلى الدور هذا من كبير

 األسرة أفراد بين والمحادثة الحوار محل حل الذي االفتراضي التواصل من أنماط أمام الباب

 ظاهرة عن فضال واألبناء اآلباء جيلي بين لصراعا وتكريس الفجوة توسيع في ساهم مما الواحدة

1.أخالقية غير ممارسات لىإ الحاالت من كثير في وصل والتي التكنولوجيا لتلك السيئ داماالستخ

:الجغرافية العوامل - 2

بالضرورة تؤثرالمكانهذايعةفطبمعين،مكانفيدائماتعيشأسرةكلأنالواضحمن

.األسرة فيتغيراتإلىيؤديسوفالجغرافيةالظروففيتغيروأياألسرة،أنشطةعلى

الذيناألسر أعضاءوسلوكاتجاهاتفيتغيراتسيحدثإعصارأوفيضانأوزلزالفحدوث

 فيها يعيش التي الطبيعية البيئة مكونات بها يقصد الجغرافية والعوامل2.المناطقهذهيسكنون

 المعيشة مستوى وبالتالي األولية والمواد والمناخ والتربة والتضاريس الموقع وتشمل اإلنسان

 تحديد في تؤثر الجغرافية العوامل بالتالي،أخرى إلى منطقة من يختلف المجتمع في والرخاء

 في وظائفها عن تختلف الريف في المرأة وظائف نجد حيث األسرة، تمارسها التي األنشطة نوعية

أوالصحاريأوالمحيطاتبفعلكانسواءالبعضبعضهاعنالمعزولةالمجتمعاتأما."المدينة

3"بطيئةلديهاالتغيرعمليةألنالبدائيةبالشعوبتوصففإنهاالغاباتأوالجبليةالسالسل

  : االقتصادية العوامل - 3

 البناءفياالقتصاديةالتغيراتأناألساسيالفرضعلىيةكسالمارالنظريةأسستلقد

 وعالقاتقوىمنسفليالالبناءويتكون .االجتماعيللتغيراألولالمحركهيللمجتمعالتحتي

 النظممثلاالجتماعيبالنسقالخاصةالسماتمنالفوقيالبناءيتكونبينماباإلنتاج،خاصة

 هذه أن بمعنى4"بواسطتهتكونتالذيالتحتيالبناءوتدعمتخدموالتيالدينية،القضائية،السياسية،

الحتميةمنأساسعلىمعينةمراحلخاللالمجتمعتطورفياالعتقاد علىتقوم النظرية

 أنفياالعتقادأساسعلىيقوماالجتماعيللتغيراالقتصاديالتغيرفإنعليهبناء." التاريخية

5"والمجتمعسالناحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفيالفذالعاملهواالقتصاديالعامل

1 http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=1863

29،ص1978–للطباعةبورسعيد، األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 2

.290ص ، 1992والتوزيع،للنشرالشروقدار¡االجتماععلمإلىالمدخل وآخرون،عمرخليلمعني 3

.02،ص1983–الشرقالنهضةمكتبة¡االجتماععلمأسس–الهواريمختارعادل 4

319،ص1972–الكتبعالم–التطبيقوأساليبالنظرية،األسساالجتماععلم–يونسزكيفاروق 5
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 التفسيرويقومالسائدةالنظمنوععلى تتوقفاالجتماعيالتغيربطءأوسرعة إن

 اسياألسالعاملهواالقتصاديالعاملأنفياالعتقادأساسعلىاالجتماعيللتغيراالقتصادي

 الدخلومصدرالعملفطبيعة.المجتمعوفيالناسحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفي

 الناسبيناالقتصاديةالعالقاتتحكمالتياألساسيةوالمعاييرالسلععلىالحصولوإمكانية

 ومكاناألسرحجمفيالقائمةاالختالفاتإلىنشيرأنويمكن.األسرلمعظمبالنسبةأساسية

في يؤثرأنيمكنالفرديالدخلفيتغيرأواالقتصادفيتغيرأيمعاالستهالكوأنماطقامةاإل

 األسري المحيط في وهيبة مكانة الشخص يكسبان واألجر فالمهنة .1األسريةاألنماطأواألسرة

 بناء في كبيرة آثاراً يترك والسكن السلع على والحصول الدخل مصدرو العمل ألن واالجتماعي،

  . خاصة بصورة واألسرة عامة، بصورة ووظائفه المجتمع

: القيمية العوامل-4

 في أثر قد التعاقدية الرسمية العالقات ظهور أن السوسيولوجية الدراسات بعض بينت لقد

 فيها تتصف التي التقليدية األسرة في عليه كانت عما تتراجع التي القرابية القيمية العالقات طبيعة

وسائلخاللمناألسرةغزتالتيالدخيلةالقيم أن كما القوي، بالتماسك القرابية العالقات

القيمإطارفيالمطلوببالشكلواالمتدادالنموعنالمسلمةاألسرةتوقفتفقد.وغيرهااإلعالم

منكثيرفيغيرهاعنتختلفتعدولممتوارثة،وعالقاتسةوألبأشكالإلىوتحولت اإلسالمية،

2.بالمضامينمعهاوتتحدبهاتلتصقبينمابالعناوين،إالاألحوال،

وسائلوأصبحت بها،يستهانالأدوارلهافأصبحنفسهااالتصالوسائلفرضتكما

والتقدمللتطوركانهنامن .األسرةداخلاالجتماعيةللعالقاتالقويةالمؤسساتإحدىاالتصال

 هذه جليئا،فششيئاالتربويةوظائفها تقلصوعلىاألسرة،علىاألثرأعظموالتكنولوجيالعلمي

:نجد التحول هذا عوامل أهم من التربوية األسرة وظائف في تغير إلى أدت األسباب

  :االجتماعيریالتغ-أ

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةالتغيراتمنمجموعة«هو االجتماعي التغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

والنظماالجتماعيالبناءعلىتطرأجديدةأوضاع إلى يشير وهو )3(»الغربيةأوروبامنوانطالقا

.302-301سابق،ص مرجع¡األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 1

،85العددقطر،اإلسالمية،والشؤوناألوقافوزارةعنشهرينكلتصدردورية سلسلةاألمة،كتابللمراجعة،دعوةاألسريالتفككلكتاب،تقديمعمر حسنة2

24-23ه،ص.1422

 148،صسابق مرجع بوريكو،وفرانسوابودونريمون 3
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فيإمالتغييرنتيجةأوالسلوكلضبطجديدةقاعدةأولتشريعنتيجة,المجتمعوأدواتوالعادات

 كما )1(واالجتماعيةالطبيعيةالبيئةأواالجتماعيالوجودجوانب منجانبأومعينفرعيبناء

هزةاألجلهذهالمكونةالعناصر بوظائفالخاصةالتغيراتخاللهاتحدثالتيالعمليةعلىيدل

   الخ…واإلعالميةوالقانونيةواالقتصادية السياسيةوالمؤسساتوالصحةوالتعليمالعبادةدورمثل

القيمحيثمناالجتماعيفيالبناء يقعالذيالتحولذلكهواالجتماعيفالتغيروعليه

(المعنوي(الرمزالثقافيواإلنتاجوالمعايير  بين تداخل هناك أنه إلى اإلشارة تجدر هنا2) والمادي)

 أن االجتماع علم دراسات معظم إليه تشير فكما ، الثقافي والتغير االجتماعي التغير: مفهومي

 وتتبادل معا، تتفاعل التي الفرعية النظم من مجموعة هو العام االجتماعي النظام تركيب طبيعة

 التي يةالزمن المرحلة في المجتمع يميز الذي" الثقافي اإلطار" جميعا ابه ويحيط بينها، فيما التأثير

 من تأتي التي العوامل من بعدد يتأثر الثقافي اإلطار وهذا ،باألعلى الشكل من يتوضح كما بها يمر

 االجتماعية ظمةاألن إلى التغير هذا ويمتد تغيره، على فتعمل خارجها من أو المجتمع ثقافة داخل

  .تلفةمخ بدرجات

 المجتمع داخل ألفرادا يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي التغير بالتاليو

 من األدوار هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من

يراتالتغتؤثر كما.والثقافية ،االقتصادية السياسية منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو.تغيرات

وتطلعاتها،للحياة،وظائفها حيثمنمباشربشكلاألسرةعلىالمجتمع فيتحدثالتياالجتماعية

 والتكنولوجية االجتماعية العلوم تقدم سرعة أن كما لدخلها،وتوزيعهاأفرادهابينالعالقاتونمط

تمع،المجفي متخصصةمؤسساتظهرتكما. والتكيف المرونة على قدرة األسرة أكسبت قد

منالكثير لقيامنتيجة(..)قبلمنتؤديهاكانتالتيالوظائفمنالكثيرفياألسرةساعدت

ومساعدتهااالجتماعية، التنشئةفيبدورهااهتمامهازيادةفيالتقليديةوظائفهاببعضمؤسسات

.)3(التلميذبدورللقيامألبنائها

 .ووظيفيابنيوياالماضيفيعليهكانتعماتختلف األسرةأصبحت التغيرهذاجراءومن

بالتاليبالرجل، والمساواةوالعملللتعلمالمرأةأمامالفرصةالحديثالصناعيالمجتمعأتاحكما

اإلعالمولوسائل. وخارجياداخليااألسرةرعايةيةومسؤول،األسرةميزانيةفيااليجابيةالمشاركة

 مسؤولياتهامواجهةفياألسرة تساعد والتلفزيونوالصحافةفاإلذاعة¡األسرةتجاهأيضاهامدور

المعارفمنالكثيراإلعالميةوالموادالبرامج هذهخاللاألسرةوتكسبالتربوي،بدورهاوقيامها

1محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية ،األزاريطةال ،اإلسكندرية،2005¡ ،ص 415.

.28ص ،سابق جعمر وآخرون،عمرخليلمعني2

3سميرة أحمد السيد، علم اجتماع التربية ،ط3 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1997،ص 25-23.
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علىأبناءهاتساعد والحديث المجتمعفيالجديد دورهالبهايتطالتيوالمهارات،والخبرات

الحياةمتطلباتمواجهة

 والوظائف األدوار في التغيير من الكثير أنتابه التفاعل أشكال من كشكل األسرة مفهوم إن

 بدور لحقت التي التغيرات أهم "حسين" لنا يلخص حيث الماضي في علية متعارفا كان لما خالفاً

)1(: يلي ام األسرة

الجاهالت للخادمات فريسة الداألو وترك)  والزوجة الزوج(  للعمل الوالدين خروج 

.األطفال تربية نبشؤو

واالكتساب الرزق وراء سعياً بالمدن العمل أو بالخارج للعمل كليهما أو اإلباء أحد هجرة 

. األسرة أفراد بين التفاعل يةعمل ضعف إلى يودي مما

أفراد فيه تجتمع الذي الماضي في كان كما المنزل مفهوم يعد فلم المنزل مفهوم تغير 

 لقضاء األسرة أفراد من فرد كل ويميل فقط، للنوم مكاناً أصبح بل واالستجمام للترويح األسرة

. كالنوادي الحاضر الوقت في استحدثت المنزل عن بعيدة أخرى أماكن في فارغة أوقات

كباراً أم صغاراً األسرة أفراد وانجذاب والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل وازدياد انتشار 

  .لها

  :السكانيریالتغ- ب

 تشكو والتي النامية العالم لدول بالنسبة مشاكل خلق في السريع السكاني النمو تسبب لقد

 وغيرها وصحية تعليمية خدمات من االجتماعية مواردها وفي االقتصادي إنتاجها في نقص

والديموغرافية .األسرة وظائف على تأثير من عنه يترتب وما السريع النمو هذا مواجهة تستطيع

بموضوعاتتهتموهي وتركيبه،وتوزيعهمحجمهمحيثمنللسكاناإلحصائيةالدراسةهي

والوفياتالمواليدتومعدال المجتمعاتأوالجماعاتوحجمالخصوبةفيالتغيراتمثلمعينة

  .النقصانأوبالزيادةسواء

يقطنها التيالمجتمعاتففي ،االجتماعيةالعالقاتعلىكبيرتأثيرلهالسكانيالحجمأنكما

منهم واحدكليعرفحيثبسيطةبدائيةأغلبهايكونبينهمالعالقاتفإنالسكانمنقليلعدد

وجها والمواجهةالمصادفةعليهايغلبالتيءاتاللقاخاللومنرسميغيرأساسعلىاآلخر

على ويغلبملحوظبشكلتتغيراالجتماعيةحياتهمفإنبالسكانالمكتظةالمجتمعاتأما .لوجه

.31 ص سابق، مرجع ، محمد المنعم عبد حسين 1
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محل تحلرسميةنظاميةوهيئاتجديدةمؤسساتوتظهرالرسميةالثانويةالعالقاتأفرادها

1.الرسميةغيرالجماعات

  :األسرةأنماطفيریالتغ- ت

 الشكل إضعاف إلى تتجه والثقافية االجتماعية االقتصادية، التغيرات جل أن سابقا ذكرنا كما

وانكماشبنائهاتغيرإلىأدىالتغيراتهذهبكلعامةاألسرةفتأثرت .مجتمع ألي التقليدي

والتقاليدالعاداتخاللمنأيضا،واألزمانعاتالمجتمبتعددتتعددأنماطهاجعلمماوظائفها

Üنجدالحجمحيثفمنمن.للمجتمعواالجتماعيةالثقافيةاألنماطباختالف،أيإلخ...والعرف

NUCLEAR(النواةاألسرة FAMILY(الممتدةلألسرةكبديل.

الذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمعخصائصمنالنواةفاألسرة

الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفييسكنونالذينوالزواجبروابطتركونيش

عليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارممنالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،

والزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدةأصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم"أيضا

المجتمعفيالمميزالنمطوتعتبرالواحد،مسكنفيمعايسكنونالمتزوجينغيرهماوأوالد

األقارب،تأثيرغياب،االقتصادي باستقاللها تتميز الحجم،صغر:خصائصهامن)2("المعاصر

إلىباإلضافةاقتراب،وأكثرهماتفاأكثريكونانالزوجينأنكماالتربية،دورالوالدينممارسة

األسرةمنالنوعهذاشيوعويعود ديمقراطية اجتماعية عالقات تسودهاالقرابيةالعالقاتضعف

.واالجتماعيالجغرافيالحراكشدةوكذلككالملكية،الفرديةالنزعةسيطرةإلى

  :للعملالمرأةخروج- ث

 مثلها بحقوق تتمتع جعلتها المكاسب من الكثير تحقيق إلى للعمل المرأة خروج أدى

 على) الخروج( نتائجه تنعكس ال وطبعا. الدول تطور في كبير بشكل أسهمت كما الرجل، مثل

 إحدى في مس قد والمجتمعي األسري البناء أن يعني مما ككّل، المجتمع على إنّما فحسب المرأة

 أن تبين التي الدراسات إحدى  فتؤكدمةج وتغيرات تحوالت يخلق شك ال وهذا. األساسية نواته

 دقيق نظام على السير على أسرتها تجبر العاملة المرأة ألن األسرة نظام في تغير إلى يؤدي األم عمل

   (..)صارم

.02سابق،ص مرجع ،وآخرونعمرخليلمعني 1

53 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد)  2)
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 وظيفتها جعل اجتماعيين بدورين قيامها أن حيث العاملة المرأة وقت ضيق عن ناتج النظام هذا

 تخرج ال المرأة كانت القديم ففي.)1(» أسرتها باحتياجات فيت أن تستطيع ال جعلها مما مزدوجة

 العمل فتترك تتزوج حتى تعمل الفتاة ونجد .أرملة أو مطلقة نجدها خرجت وإن وحتى للعمل

 أما. العمل عن المرأة انقطاع في السبب األحيان بعض في األطفال ويكون بيتها، لشؤون وتتفرغ

 واسعا المجال فتحت عوامل كلها الشرائية القدرة وانخفاض األسعار وارتفاع المعيشة فغالء حاليا

  . األسرة نفقات تغطية في يساعدها عمل عن للبحث المرأة أمام

 الذين أطفالها وعن األسرة عن بعيدة النهار ساعات معظم تقضي أصبحت العاملة فاألم

 أن يمكن أو حاليا تعرف كما" البديلة المربية" عند أو العائلة أفراد إحدى عند تركتهم قد تكون

 فترة لها بالنسبة المسائية الفترة تصبح حين في القرآنية، المدرسة أو الحضانة دور بإحدى تلحقه

 اليومي الوضع هذا وأمام... أخرى ومسؤوليات منزلية أشغال من ينتظرها وما المنزل اخلد عمل

 ما وهذا األبناء سلوكات عن النظر صرف في - األب عن فضال– يجعلها المرأة على المفروض

 العمل كان إذا ما حالة في خاصة الداخلي االضطراب من نوع العاملة األم لدى عادة يولد

.2التربوية مهمتها في إخفاقها في الشديد تخوفها فيكون..ضروريا راأم ليس لوضعيتها

 ومن وزوجة أم هي ناحية من األدوار في ازدواجية لديها أصبحت العاملة المرأة بالتالي

 يعتبر المهني عملها ألن الوظائف، هذه بين الموازنة وعليها وظيفة صاحبة هي أخرى ناحية

 هذه.المنزلية واألعمال والتربية اإلنجاب في المتمثل الطبيعي عملها إلى مضافة ثانية كوظيفة

 العمل ساعات وتساوي البيت خارج عملها فرغم المرأة عاتق على كبيرا عبئا أضافت المسؤوليات

 عدد ارتفاع مع ،خاصة متساوي غير بينهما المنزلية المسؤوليات أن نجد أننا إال جلالر مثل مثلها

.النواحي جميع من المستمرة الرعاية إلى بحاجة هم الذين الصغار األطفال وكثرة األسرة أفراد

  :المتفوقين  أبنائها مع األسرة تتبعها التي التربوية ستراتيجيةاال -خامسا

  :اآلتية النقاط في ستراتيجياتاال هذه نلخص أن يمكن

  :والمشاعر العواطف وتنمية النفسية الحاجات مراعاة- 1

 اإلنسان لــدى الشخصية مقومات من غيرها مثل مثلها مختلفة نفسية حاجات لألطفال

 الخــــوف من والخلــو النفــس اطمئنان منها واإلرشاد التربية إلــى تحتاج

 ,مالئمــــة واقتصاديـــة اجتماعيـــة مكانة على للحصول والحاجة واالضطراب

1) أحمد، ابراهيم عبد الهادي: السلوك التنظيمي:دراسة في التحليل السلوكي للرجل والمرأة في العمل و االدارة ،بنها:مكتبة الجامعة،1991،ص194. )

2 Bouraoui Soukina et Djamchid dehnam(2004) :familles musulmanes et modernité, Publisud,Paris.p55.
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 وعلى, والروح الجسـم وسالمة اآلخرين من والقبول الحسنة والسمعة والنجاح الفوز إلى والحاجة

 فتولد حاجاتهم تنحــرف ال حتـــى الصالحــة التربية وتربيتهم أبنائهم إرشاد الوالدين

 ال بأن األسـرة تراعيهــا أن يجب التي العوامل وأهم .واجتماعيــة نفسية مشكالت لديهم

 ميل على تدل عالمات هي المشاعر هذه نأل بمطالبهم، تهتم وان األبناء اتجاه سلبية تكــون

 نحــــو المسار تصحيح أمكنهم ذلك الوالدين علم وإذا بالعكس أو األمور بعض نحو  االبن

  . السليمة الوجهة

 الطفل يمنح الذي"والعطف والرعاية الحنان منح هو األبناء إليه يحتاج مطلب أول ولعل

 نفسيا نموا ونموه استقراره على ويساعد وباآلخرين بنفسه والثقة واالطمئنان باألمن اإلحساس

 والحب الحنان من النفسية الشحنة هذه جراء من ناجحا حياته في ذلك بعد فينطلق صحيحا

بنفسهاالبنلثقةاألسرةدعمخاللمنيتمو"ذاتهموإثبات بنفسهم األبناء ثقةتنمية كذلكالمتوازن

الفعالةوالمشاركةاإليجابيةالراجعةوالتغذيةالمستمرالتشجيعطريقعنبالكفاءةإحساسهوتنمية

.)1(." لالبنالمختلفةاألنشطةفيالوالدينقبلمن

 واالستقاللية بالتدريب يتمتعون الذين األبناء أن أثبتت بالتنشئة ترتبط التي الدراسات ألن

 االنجاز على يشجع ما وهذا الضغوط من التحرر ،وكذلك عالية لديهم االنجاز دافعية تكون

 والحنان المشاعر دفء نم بجو الطفل إحاطة"يقتضي المستنير الواعي الحب كذلك والتفوق،

 وبذلك حوله، من العالم إلى ويطمئن بنفسه ويثق حوله بمن يثق يجعله ذلك فإن عليه، واإلقبال

)2(."وسوية بنجاح النضج نحو مسيرته في يخطو

 في القسوة ألن "نفسيا مضطربة شخصية منه يخلق والحنان بالحب الطفل إشباع فعدم

 دائمة تغيرات حدوث إلى تؤدي قد بها مروا التي السارة غير الخبرات أو األطفال مع التعامل

 في وصعوبات سلوكية مشكالت حدوث التغيرات هذه على ويترتب المخ، تركيب في وضارة

 التعامل وأساليب األسرة أفراد بين تسود التي العالقات فنوع)3( "األطفال هؤالء لدى والنمو التعلم

 االبتكارية األبناء طاقات شحذ على يساعد لهم األسرة تهيئه الذي والجو وتربيتهم األطفال مع

)4( والعلوم واآلداب الفنون يف المختلفة اإلبداع مجاالت في وتنميتها

 ومالمسته، الطفل من والقرب القبلة منها شتى بصور يكون والحنان الحب عن والتعبير

 واالبتسامة) ص( الكريم رسولنا عن تتثب سنة وهي والكبير الصغير بين الحب عالقة دليل فالقبلة

 فتعبيرات" األبناء نفوس في االرتياح تبعث اآلباء طرف من القلب من النابعة فاالبتسامة وجهه، في

1) محمد، سيد فهمي: مقدمة في الخدمة االجتماعية،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،1997،ص 359. )

2) وفيق، صفوت مختار:  أبناؤنا وصحتهم النفسية،دار المعلم والثقافة ، القاهرة ،(د.ت) ، ص 179 . )

فتحي عبد الرحمن: اإلبداع  ، دار الفكر ،عمان، 2002، ص 192 . 3) جروان )

4) إسماعيل عبد الفتاح: االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،الدار العربية للكتاب، القاهرة،2003 ،ص 90 . )
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 الهدايا وتقديم األبناء مع الحديث في التلطف كذلك)1( "اللسان صوت من أعمق بصوت تتكلم الوجه

 للزيادة الطفل لدفع ووسيلة القلوب مفتاح الهدية ،ألن التعلم في جدارتهم يثبتون عندما لهم كمحفز

).تحابوا تهادوا) (ص(لقوله التحصيل في

 يضر ال عقالني حب يكون أن أي تفريط وال إفراط فال متوازنا يكون الحب هذا طبعا 

 هذا يكون أن يجب كما.األنانية إلى بدوره يؤدي الذي الدالل إلى تؤدي الحب زيادة ألن بالطفل

 عل يؤثر ال السلوك سوء من غضبهم بأن ألبنائهم يشرحوا أن اآلباء ،وعلى مشروط غير الحب

 بعين إليهم ننظر وأن إناثا، أو ذكورا أكانوا سواء األبناء بين التسوية ننسى أن دون .لهم محبتهم

  .عليه متفق) أبنائكم بين واعدلوا اهللا اتقوا)(ص( الرسول لقول والعناية والرحمة المودة في واحدة

 القراءة في صعوبات من يعانون الذين أن في إليه توصل ما خالل من" -balبال" أشار وقد

 التركيز على القدرة بعدم لالمثا سبيل على األطفال هؤالء تميز فلقد العاطفي، بالحرمان يتميزون

 كما المشاكل، هذه مثل دراسيا المتفوقون يظهر لم بينما دراسيا، المتفوقين بغير ووصفوا واالنتباه

 رفض إلى بدوره هذا ويؤدي بنفسه ثقته ضعف إلى بالطفل تؤدي قد المشاكل هذه أن يرى

 توازن لديه يشكل لالبن األسرة توفره الذي واالجتماعي العاطفي االستقرار بالتالي 2.له المعلمين

  .فيه االستمرار على أكثر وتشجعه ابل الدراسي تفوقه من يزيد داخلي

  : األبناء مع التعامل وأسس األسرية عالقاتوال األسري االستقرار- 2

هذاويمثلأكثرأوشخصين بيناالجتماعيالتفاعلنموذج"هي االجتماعيةالعالقات

الهادفاالتصالعلىينطويأنهكما السوسيولوجي، التحليلوحداتمنوحدةأبسطالنموذج

هوكما قصيرأمدذاتماعيةاالجت العالقةتكونوقد اآلخر،الشخص بسلوكالمسبقةوالمعرفة

طويلة تكونأومخطئايكنلمبأنهالشرطةرجلإقناعيريدالذيالسيارةلقائدبالنسبة الحال

)3("األجلطويلة اجتماعية عالقةعليهايطلقالحالةتلكفي والزوجةالزوجبينكالعالقةالمدى

 فمن لآلباء بالنسبة األبناء متابعة مهمة سهلت كلما والمحبة بالتفاهم األسرية العالقات اتسمت فكلما

 االستجابة وتكون نواهيهما عند ،وينتهي والديه ألوامر الطفل يخضع والتفاهم الحب ذلك خالل

 في الوالدين بين أيضا بل فقط واألبناء اآلباء بين العالقات نقصد ال وهنا أفكارهم، تقبل في أكبر

  . قيمتها من يقلل الذي المشحون الجو في تتم ال المتابعة فنجد بينهم، فيما واإلخوة ذاتهما حد

 هذاويحصلاألبناء معالتعاملفياألمثلاألسلوبتختارأن األسرة على يجب كما

العقابمعهينفعالاألبناء فبعض معهموتجديتنفعالتياألساليبحظةومالوالتجربةبالتحسس

1) ديل، كارنجي: كيف تكسب األصدقاء،ترجمة عبد المنعم الزيادي،ط2 ،دار الندوة الجديدة ،بيروت ،1983 ، ص 65 . )

2 Bal phehaviour and reading difficulty. goumai of research and reading.1982.vol.n2.p124-125.

3) نخبة من األساتذة:المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية، ، دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية، د.ت ،ص 437. )
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 أو األنماط هذه" ألبنائهم اآلباء أكسبها التي التربية بنمطتتنمط األبناءفشخصية. االنتهاروال

 أو الزائدة القسوة أو التدليل في كاإلسراف المعاملة في سلبية أساليب بين ما تتفاوت األساليب

 في تتمثل إيجابية وأساليب وأنماط(..) األبناء على الزائدة الحماية فرض أو المعاملة في التذبذب

 والجسدية العقلية وقدراتهم إمكاناتهم على بناء مثالياً توجيهاً وتوجيههم األبناء قدرات على التعرف

 خارجيةال البيئة مع والتوافق االجتماعي والتفاعل للنمو أمامهم الفرص وإتاحة واالنفعالية

 لتحقيق بينها فيما وتعاونها للطفل الشاملة التربية بها لتتحقق تتعدد األسرية المتابعة فأساليب)1("

 المعقد النشاط ذلك"إلى تشير إيجابية أساليب وهي السوية، باألسالي أقصد وهنا .التربوية األهداف

 إيجابي تأثير إحداث على تعمل والتي اإليجابية والتصرفات السلوكات من العديد يتضمن والذي

  :نجد األساليب هذه أهم ومن )2("الظاهرة وتصرفاتهم األبناء سلوكيات على

  : الديمقراطي األسلوب ـ1- 2

 متابعته مع المرونة من كبير بقدر الطفل سلوك تقبل إلى الوالدان فيه يميل الذي النموذج هو

 والهدوء االطمئنان غرس على ويبعث والوفاء والحب الثقة فيه يظهر الذي وهو إكراه دون

 على يعمل الديمقراطي واألسلوب. منطقية بصورة نشاطاته وتوجيه الطفل نفس في واالحترام

 بأن األطفال ريشع كما الذاتية، واالستقاللية الدعم وكذلك والكفاية األهلية صفات الطفل امتالك

 والمساندة بالحب يتسمون الديمقراطيون اآلباء أن الدراسات دلت فقد"ومقدرين عادلين أولياءهم

 غير اآلباء يكون أن األفضل فمن الذاتي، االستقالل على يشجعونهم فهم ألبنائهم واالنفعالية

 معقولة بحدود طوالضواب القيود بعض فرض إلى الحرية من بقدر ألبنائهم يسمحوا وأن متطرفين

.)3("به والعناية الطفل برأي االهتمام جانب إلى القيود فرض في باالعتدال الوالدين يتحلى أي

وأن النفسية، الصحةعلىأنماطهابكلاإلساءةتأثير الحديثةالعلميةالبحوثأكدتقدو

تعتبرالطفولةمرحلةخاللتحدثالتيفالخبرات والشيخوخة،الرشدرحلةمإلىتمتدقدآثارها

 سفيةتع األسرة في السلطة كانت فإذا" البلوغعندالنفسيةوصحتهماألطفالنموفيومؤثرةمهمة

 آرائها فرض في والقسر العنف استخدام إلى تميل فإنها ؛األب يد في ومتمركزة وجائرة

 استخدام إلى تميل فإنها الوالدان يتقاسمها مشتركة األسرة في السلطة انتك وإذا وقيمها وتوجيهاتها

)4("األبناء سلوك على إيجاباً ينعكس مما الديمقراطية؛

1) عيسوي، عبد الرحمان:مشكالت الطفولة والمراهقة:أسسها الفسيولوجية ،دار العلوم للنشر والتوزيع،بيروت،1993، ص 284 -288 . )

(2) Baum rind, D ; the influence of parenting style on adolescent competence & substance use. Journal of early adolescence,

vol (11);Iss;1991 ; p 62 .

. 110 ص سابق، مرجع ، الرشدان زاهي اهللا، عبد)  3 )

4) األخرس، محمد صفوح: علم االجتماع العام،مطبعة جامعة دمشق، ب.ت ، ص 195 .  )
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"للطفلاالجتماعيالتكيفعلى بالغاتأثيرا الديمقراطي النمطلهذاأنإلىالدراساتوتشير

 اعتداءوأقلإنتاجيةًأكثروهواالجتماعيةاألنشطةومعالناسومعالبيتخارجإيجابيةًأكثر فهو

 وتحلياًاالستقاللإلىوميالًالنفسعلىاعتماداًأكثروهومواظبةًوأكثرالغيرممتلكاتعلى

 بالود اتصافاًأكثر صعبة،ظروفتحتعقليطنشافياالنهماكعلىقدرةًوأكثرالمبادرةبروح

 يتميزون ديمقراطية ألسر ينتمون الذين واألطفال)1(" وإبداعاًوتلقائيةًأصالةً،وأكثر عدوانيةًوأقل

  :بأنهم متسلطة ألسر ينتمون الذين الاألطف من غيرهم عن

المبادرة وروح االستقالل إلى وميال الذات على اعتمادا اكبر .

صعبة ظروف تحت عقلي نشاط في االنهماك على قدرة أكثر .

اآلخرين األطفال مع تعاونا أكثر .

العدواني بالسلوك اتصافا واقل بالود اتصافا أكثر .

وابتكار ةوأصال تلقائية أكثر  .  

:التقبل أسلوب ـ2- 2

 حتى السليمة التنشئة شروط من أساسي شرط ويعتبر السوية األساليب من التقبل أسلوب

 الدفء من الوالدين يمنحه أن يمكن ما" في ويتمثل.تعاونا وأكثر ومستقرا مطمئنا الطفل يكون

 وبأعماله به والفخر إليه لحديثا وحسن الطفل على كالثناء بالقول عنه يعبر وقد ألطفالهم والمحبة

...  الحاجة عند معه والتواجد الطفل، لرعاية والسعي والمداعبة  التقبيل مثل بالفعـل أو إلخ،... 

 فقط ليس المتقبل والوالد "فيه ومرغوب محبوب بأنه الطفل يشعر أسلوب التقبل وأسلوب)2(."إلخ

 مهمة رعايته في يرى ال أيضا بل الستقباله ومهيئا مستعدا الحاالت من كثير وفي الطفل في راغبا

 انفعالية عالقة ينمي كما البيت في الصغير أهمية على المتقبل الوالد ويؤكد شاقا، عمال أو صعبة

.)3("معه إيجابية

2-3Üالقدوة أسلوب:  

 الواقعي المثال والقدوة الواقع، أرض على جسدت إذا إال التربية معهم تثمر ال األبناء إن 

 والصحابة األنبياء سيرة مثل السير لبعض سرد أو والمعلمين وةواإلخ كالوالدين األمثل للسلوك

 الطفل فتقليد.السادس أو الخامس الشهر في يبدأ الطفل عند التقليد أن" اهللا عبد" أوضح ،فقد والقادة

 الحسن السلوك مظاهر من بصره عليه يقع ما يقلد فهو وشخصيته، خلقه تكوين في كبير أثر له

1) عبد اهللا صالح، التفاعل بين األبناء واآلباء كعامل تربوي، مجلة كلية التربية، م1 ،ع9 ،1989 ،ص 105 . )

2) سالمة، ممدوحة محمد: مخاوف األطفال وإدراكهم للقبول/الرفض الوالدي، مجلة علم النفس،الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة،ع1987،2،ص79 )

3) دسوقي كمال  النمو التربوي للطفل المراهق، دط، دار النهضة العربية، بيروت،1979 ،ص 345 . )
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 يقلدون والتالميذ اآلباء يقلدون فاألبناء حتمية، عملية النمذجة أن "الخطيب" يذكر كما)1(.والقبيح

 واالبن الصدق؟ يتعلم أن له كيف...يكذبان كليهما أو والديه يرى الذي االبن ألن ،)2(»المعلمين

 والديه عليه يقسو الذي واالبن الفضيلة؟ يتعلم أن له كيف...واستهتار ميوعة في والديه يرى الذي

)3(؟...والتعاون الرحمة يتعلم أن له كيف

 الفرد لدى الطبيعي بالميل ترتبط كونها تأثيرا وأكثرها التربوية الوسائل أخطر من فالقدوة

 تيال التربوية األساليب من األسلوب هذا ويعد ".بهم يرتبط بمن التقليد طريق عن واالكتساب للتعلم

 والتمييز والمنطق العقل باستخدام والخير الحق نحو اإلنسان توجيه في الكريم القرآن عليها حث

 والتقليد باإلجبار وليس والحجة الحسية بالمشاهدة والخطأ الصواب ورؤية والباطل الحق بين

 أن حيث والمعلمين واألمهات اآلباء سلوكياتهم في يقلدون األطفال أن حتمية فعلى).4("األعمى

,  بمعلميهم يتأثرون المدرسة إلى ذهابهم عند لكن بإبائهم أكثر يتأثرون الصغــار األطفــال

 قبــل من بــه يحتذى نموذج وكالمهم وسلوكهم أفكارهم أن المربون يعلم أن يجب هذا علـى

. تصرفاتهم كافة في حسنة قدوة يكونوا أن يجب وعليه الطالب أو األبناء

:الحوار أسلوب ـ4- 2

 والتحليل الهادف الحديث طريق عن للنقاش مشكلة أو قضية طرح في األسلوب هذا يتمثل

 األسئلة تحضير لالطف يتعلم حتى ومبسط سهل بأسلوب األبناء مع القضية لحيثيات المشترك

 الحوار أبعاد يفهم لكي حاسة من أكثر يوظف السامع ألن النفس، في أثبت األسلوب وهذا"وطرحها

 السليم التفكير يكسبه ما وهذا والبراهين، بالحجج، أمامه تطرح بأفكار الفرد يثري كما¡ وغاياته

 السؤال بطرح للمبادرة يتحفز األسلوب هذا خالل من الطفل أن أي)5("متسلسلة منطقية بخطوات

 ما هذا السؤال طرح في التواضع وكذلك الحديث وأدب الرأي وإبداء المناقشة كيفية يتعلم بالتالي

. اءالبن والنقد اإليجابية من جو في سلوكه يعدل

: والعقاب الثواب أسلوب ـ5- 2

 عليه اهللا فطر ما إلى يستند ألنه"النشء تربية في المربين بين شيوعا األساليب أكثر من هو

 وعد والترغيب، والثواب والشقاء األلم من والرهبة والرفاهية والنعيم اللذة في الرغبة من اإلنسان

 وتهديد فوعيد الترهيب أو العقاب ،أما مؤكدة آجلة منفعة أو بمصلحة وإغراء تحبب يصحبه

مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد47، القاهرة،1998. (1)عبد اهللا، معتز: عالقة السلوك العدواني ببعض متغيرات الشخصية،

كيف تربين طفلك، دار الفكر اللبناني، بيروت،1993 ، ص 201 . 2) الخطيب، موسى: سيدتي )

3) محمد قطب: منهج التربية التربية  االسالمية، دار الشروق، القاهرة،مصر،د.ت ،ص221.  )

4) الجمالي، محمد فاضل: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي، الدار التونسية للنشر،تونس،1978،ص 113 . )

مكانسي،عثمان قدري: من أساليب التربية في القرآن الكريم،دار ابن حزم للنشر والتوزيع،بيروت،2001 ،ص377 . (5 )



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

153

 أحسن إذا هاما دورا يؤدي فيهفالعقاب مرغوب غير بسلوك القيام على ترتب مؤكدة بعقوبة

 فيه قع ي خطأ كل عند عليه تعود العقاب االبن ألف فإذا العقاب يستحق خطأ كل وليس استخدامه

  . ذلك بعد فيه تأثير له يصبح لن فإنه

 ،وفي البدني للعقاب بالنسبة والتوبيخ واإلهمال النفسية العقوبات جدوى إلى العلماء ويشير

 أثر والشكر المديح يصبح أن إلى األمر بداية في المادي التشجيع باستخدام المربون ينادي المقابل

 العقاب ألن الثواب، أسلوب هي تأثير واألكثر المجدية الوسيلة أن هو قوله يمكن وما.الهدايا يفوق

 ثم منو ،المطلوب للخير حبه إلى يؤدي لن لكن ، السيئ العمل عن الطفل كف إلى ييؤد قد

. والوقاحة البالدة يعوده أنه عن فضالً اآلخرين، وإغضاب ذاته، إثبات عن منعه ما الطفل سيعاود

.الميزان هو واالعتدال العقاب، أسلوب من أفضل عموماً الثواب فأسلوب

: العبرةو الحسنة الموعظة أسلوب ـ6- 2

 إذا خاصة لفعاليتها نظرا التربوية األساليب أقدم من الحسنة والموعظة التوجيه أسلوب يعد

 عند تثبت حتى مناسبة كل في التوجيهات ،وتكرار كالوالدين محب شخص من صادرة كانت

 لكولذ الغالب في مؤقت استعداد وهو الكالم من إليها يلقى بما للتأثر استعداد النفس ففي" الطفل

 دعوة من فيه لما األخالقية للتربية الفعالة الوسائل من الموعظة أسلوب ويعتبر)1("التكرار يلزمه

 الدين إن)"ص(لقوله للتربية اإليجابية الوسائل أحد التذكير ويعتبر والمجتمع الفرد حال إلصالح

 في بالغ تأثير له أن كما محبيه من والنصح الوعظ عسما على مجبول بطبعه فاإلنسان ".النصيحة

 طريق عن مباشرة النفس في تؤثر الموعظة أن "قطب"فيرى ومحبة بصدق موجها كان إذا النفس

 أعظم تثير حيث الصحيحة للقدوة مصاحبة كانت إذا أقوى تأثيرها ويكون كوامنها فتوقظ الوجدان،

)2(األخالق مكارم نحو لتوجيهها البشرية النفس تربية في الدوافع

  :العملية والممارسة التعود أسلوب ـ7- 2

 خالل من تعلم ما يحسن ألنه للطفل العملي السلوك بتنمية االهتمام الوالدين على ينبغي

 ليربط ذلك يتعدى أن يجب وإنما فقط اللفظية المعرفة على يقتصر وال المباشرة وتجربته خبرته

 الروح بين توازن أقام واإلسالم وجسد روح من البشري الكائن ألن" والتطبيق والعمل الفكر بين

 دائما األهداف هذه يترجم فهو المثالية اإلسالمية ،واألهداف االجتماعي البشري الواقع بين والجسد

 فمن معا الوقت في الشريعة ومقتضيات البشرية الطبيعة متطلبات يحقق عملي سلوك إلى

.230 ص سابق، مرجع قطب، محمد،)  1 )

. 230 ،ص المرجع نفس)  2 )
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 العلم ثبات إلى وأدعى النفس في أوقع التطبيق بقصد أو العملي باألسلوب التعليم أن روفالمع

.)1("والذاكرة القلب في واستقراره

  : التنافس أسلوب ـ8- 2

 أو األلعاب، حول تشاجرهم في ذلك يتجلى طفل من أكثر لديها أسرة أي في موجود التنافس

  الخاصية هذه من االستفادة للوالدين ويمكن معنويا أو ماديا أكان سواء معين بامتياز للفوز تسابقهم

 تفوقهم وراء من الكامنة العوامل أهم من كان المتفوقين األطفال بين التنافس حب بأن أثبت فقد

 كي قدراته تحديد على العمل يجب بل قدراته، من بأكثر الطفل مطالبة يجب ال وهنا التحصيلي

  .ألطفالنا سليم نمو نضمن

  :األمثال ضرب أسلوب ـ9- 2

 والمربي الفهم، وسهولة البساطة األمثال ربض في روعي إذا خاصة فعال أسلوب هو

  :إلى يهدف األمثلة يستخدم عندما

اإلفهام إلى ةالفكر تقريب 

مقاصدها توضيح

 2(والعبرة العظة اتخاذ(

 األخالق ومكارم الفضائل في األبناء ترغيب في األسلوب هذا إتباع األسرة على ينبغي كما

 الصدق ذلك في رىيتح وأن األمثلة هذه تتركه الذي األثر وبيان..  الوفاء و والصدق كاألمانة

  .لذكرها المناسب الوقت تخير وكذلك الطفل إدراك لمستوى مناسبتها ومدى

  :القصة أسلوب ـ10- 2

وتأثيراله، استهواء أكثرهاومنقلبه،إلىاألدبيات أحب منالطفلإلىالمقدمةالقصة تعد 

األهدافلتحقيق بهااالستعانة للمربينيمكنالتيالتربيةأساليبأنجحمناعتبرتلذلك فيه

 المشاعر وتوقظ االنتباه تثير األبناء،ألنها توجيه في الهادفة التربوية األساليب من فهيالتربوية،

 في أثر له يكون بالتالي بهؤالء نفسه مقارنة يحاول فهو. القصة أبطال مع يعيش الطفل وتجعل

وإفهامهااإلسالمية،العقيدةترسيخ" إلى تهدف اإلسالميةالتربويةالقصة مثال فنجد ،سلوكه تعديل

فيهامابكل تساعدفهيالطفلوإدراكيتناسبمبسطشيقوأسلوب نامية،متدرجةبطريقة للطفل

1) عبد الرحمان، النحالوي: أصول التربية اإلسالمية في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر، دمشق ، سوريا،1979، ص 264-263. )

.  403 ص سابق، مرجع:  قدري عثمان مكانسي،)  2 )
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تساؤالتمنكثيرعلى تجيبحيةبصورةوإبرازهاالمعنوياتتجسيدعلىوأحداثأشخاصمن

).1("عنهامقنعةشافيةإجابات رينتظوالتيبالعقيدة،المتعلقةالمسائلمنالكثيرحولالطفل

 أهم من تعتبر والتي االستماع مهارة تنمية بينها من لغوية مهارات الطفل في تنمي فالقصة

 زيادة كذلك .جيدا نطقه كان جيدا عهاستما كان فإذا يسمعه ما ينطق الطفل ألن اللغوية، المهارات

 مدى على يتوقف األسلوب هذا ونجاح الطفل، لدى الكالم مهارة وتنمية اللغوية الطفل حصيلة

 إلكساب الهادفة القصص يختار أن المربي على وجب لذلك المناسبة القصة اختيار في التوفيق

  .والجذب التشويق عنصر مراعاة مع تعديله، أو سلوك

 بناؤها سيكون والتقدير االحترام على بنيت إذا األسرية العالقات أن نستخلص األخير في

 وإذا االجتماعية وعالقاتهم األبناء مستقبل على إيجابياً تأثيراً يؤثر الواقع في وهـذا متيناً قوياً

 من خاليــة تكــون حياتهــم فــإن وتكريــم حب معاملة أبناءهم األبوان لعامـ

 يــسبب البذيئـة واأللفاظ العنف استعمال أما. أكثر للتفوق يدفعهم ما وهو االضطرابو قالقلـ

 وال إفراط ال أي التربية في التوازن ينبغي عموماً ،وتوتره الطالب ـةالشخصيـ في ـافأضعـ

 ثمرته  ألن بالغة أهمية األسري لالستقرار أن كما. ةعكسيـ نواحي هناك تكـون ال حتى تفريط

 البد ثم ومن  بأكمله؛ والمجتمع األبناء إلى ذلك بعد الثمرة تعود إنما فحسب، الوالدين على ودتع ال

 هذا مثل تحقيق سبيل في والتحمل والتضحية األسري االستقرار تقوية إلى  الوالدين يسعى أن

.الهدف

    :الفراغ ساعات واستغالل االبن وقت تنظيم - 3

 يعتــبر حــيث مراعــاتها األسرة على جبي التي الجوانب أهم من الجانب هذا

 عليه فيجب األمر ولي علـى تقع المسؤولية فإن وعليه الشباب عند المشكلة الفـــــراغ

 ووقت للمذاكـــرة ومنــاسب كافي وقت هناك يكون بحيث الطالب وقت تنظيــم

ومتابعتهأبنائهمن مراألوليقربيعتبرالجانبهذاوفي ،المفيدة األشياء في للترفية منــاسب

 اغتنام على الكريم رسولنا حثنا حيث. الفراغساعاتلسدالطرقأقصرهيالرعايةومنحهملهم

 كثير فيهما مغبون نعمتان": وسلم عليه اهللا صلى لقوله والفائدة بالنفع يعود بما وملئه الفراغ وقت

)2("والفراغ الصحة الناس من

 به بالتقيد يلزمون,اليومية أعمالهم مواعيد فيه ينظم لألبناء يومي أعمال جدول وضع بمعنى

 القرآن وتالوة والصالة الواجبات وكتابة والمذاكرة األكل( مواعيد فيه يحدد حيث,عليه والسير

 إلى المدرسة من والعودة المدرسة إلى والذهاب الدروس ومراجعة النوم من القيامو والنوم الكريم

1الكيالني، نجيب:أدب األطفال في ضوء اإلسالم، ط3، مؤسسة الرسالة ، بيروت،1991، ص 130 .

2) البخاري، محمد إسماعيل:صحيح البخاري، ط2 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،بيروت ،1997، ص 170 . )
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 كما. الجدول في المحدد موعده في منها عمل كل بأداء ويلتزمون) واللعب واالستراحة البيت

 الهادفة القصص وقراءة الرياضة كممارسة نافعة بأمور األطفال فراغ أوقات ل+++++شغ ينبغي

 إلى وتؤدي...الطفل، ملكات إنماء في تسهم" الممارسات فهذه.علمي عمل أي أو اليدوية واألشغال

"اإلبداعية طاقته واستخراج ورغباته ميوله إلشباع الطفل تهيئة

  : الصالحين األصدقاء اختيار- 4

 وجماعة ،لألبنــــاء األساسية الحاجات من اآلخرين مع العالقات وإقامة الصداقة تعتبر

 وفق يتقاربون األطفال أن حيث من االجتماعية التنشئة عملية في فعال كلبش تساهم الرفاق

 أعلى لتحقيق التنافس من نوع لديهم يخلق مما وقدراتهم، هواياتهم أو ميولهم أو أعمارهم

 ما كل تشمل التي التأثيرات خالل من نظامي غير تربويا دورا تلعب الرفاق فجماعة.تحصيل

 ذكاء تنمية في لها البالغة لألهمية ما وذلك شخصيته، على نعكاسهاوا حياته في الفرد له يتعرض

  :اآلتي في الرفاق لجماعة التربوي الدور ويتلخص الطفل،

 )القراءة الكتابة، الرسم،(الهوايات ممارسة طريق عن العقلي النمو في المساعدة-

.دراسيا التفوق على والتنافس

.الصداقات خالل من االجتماعي النمو-

.الجماعة في العاطفية العالقات طريق عن االنفعالي النمو-

. الرياضي النشاط ممارسة فرصة إتاحة طريق عن الجسمي النمو على المساعدة-

.االنتماء روح فيه تنمي-

.اللعب خالل من مواهبه تبرز-

  .القيادة مثل اجتماعية بأدوار القيام-

 لهم الخيار يترك وال العالقات هذه إقامة من أهم الصالحين األصدقاء اختيار أن إال

 من لوقايتهم المراهقة ســـن في والسيمــا لــذلك األسرة بمتابعة ولكن وحــدهم

ومن أصدقاؤهم،يفعلماويكررونالبعضبعضهمعلىيؤثرون ألنهم األخالقية االنحــرافات

وصفات ألبنائهماقةالصدمعاييرتوضيحالوالدينعلىيجب الصالحالصديقاختيار أجل

 للطفل تبين أن األسرة وظيفة:" قائالً األسرة دور على" درداح.د" يؤكد حيث السوي،غيرالصديق

 محاسنه له تبين قد وإنما" بعينه أحداً يصادق أن عليه تفرض وال الصديق، اختيار عند المعايير

 أصدقاءه يختار يجعله مما.. عنه فيبتعد آخر مساوئ له وتوضح منه فيتقرب الجميلة وصفاته
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 يسبب األبناء أصدقاء اختيار في المباشر التدخل ألن)1(" األسرة طريق عن مباشرة غير بطريقة

  .إزعاجا لهم

 لما تبعا أسرته داخل اكتسبها التي القيم عن الطفل يعدل ما كثيرا أنه على األبحاث دلت فقد

 بصورة تحركاتهم ومتابعة األبناء تصرفات مراقبة األولياء على بالتالي الرفاق جماعة تتطلبه

 خروجهم عند يذهبون أين معرفة ,ودراستهم محياته بأمور يتعلق ما كل ومعرفة ،ومستمرة دائمة

 من ومنعهم لهم الخير جلساء اختيار لألسرة يتسنى لكي ويلعبون يرافقون يمشون ومن المنازل من

.واالنحراف الضياع من حمايتهم أجل من الفاسدين مجالسة

:التربوية النظرة في الشمول- 5

 بصفة والمجتمع واألسرة الفرد حياة ظمتن التي والنظم والقوانين القواعد بالشمولية نقصد

 وال يجزأ، وال كله الدين يؤخذ أن البد إذ الحياة نواحي لكل اإلسالم أحكام شمولية هي كما عامة

 فَما بِبعضٍ وتَكْفُرون الْكتَابِ بِبعضِ َأفَتُْؤمنُون ﴿: تعالى لقوله اآلخر بعضه ويترك بعضه يؤخذ

 اللّه وما الْعذَابِ َأشَد ِإلَى يردون الْقيامة ويوم الدنْيا الْحياة في خزي ِإالَّ منكُم ِلكذَ يفْعُل من جزاء

2﴾ تَعملُون عما بِغَافٍل

 .ةكاف حياته جوانب تشمل وإنما الفرد، حياة من محدد جانب على تقتصر ال فالتربية 

المالئمةالبيئةإيجاد وهو أال المنبت من التربوية المسؤولية تبدأ فربما التفوق لموضوع بالنسبةو

 باعتبارها األماختيار أهمهامنذلكعلىصاحبهتعينبيئةلهفالسؤدد االبن،عندالتفوق لخلق

تحملعلىومقدرتهالنتاج عودصالبةفيسبباختيارهاوحسنالرجالومصانعالولدمحضن

3صالحة امرأةيختارأنلألبفالبدولذا¡والمعضالتالصعاب

  المناكحخبثالقومخبثوأول       ترابهخبثالماءخبثوأول

القدبلبذلكالمعاتبون يعاتبهوقدأبنائهلفشلسبباختيارهسوءسبببأناألبيشعروقد

 منوهذابعدهمنأبناؤهبهايسبالزوجةابتداءيختارأنالزوجفعلى ،أبنائهعتابمنينجو

أنلوقب وكباراصغاراإليكمأحسنتلقدبنييا:لبنيه"الدؤلياألسودأبو"قال¡ألبنائهإحسانه

4 منهتعابون الالذيالموضعالنساءمنلكمالتمست:قالذلك؟وكيفقالواتولدوا

http://www.mor3ben.com/forum/showthread.php?t=1689653  اختيارهم؟ في نتدخل هل.. أبنائنا أصدقاء1)(

.85 اآلية ، البقرة سورة 2

.478،ص1986¡بيروت¡العلميةالكتبدار،2ط،مستظرففنكلفيالمستطرف¡األبشيهيالفتحأبيأحمدبنمحمدالدينشهاب:األبشيهي3

.329ص ت،.بالقاهرةالمصرية الكتبدار¡األغانيكتاب¡األصفهانيالفرجأبوالحسينبنعلي:األصفهاني4
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 تقتصر وأال ،التربوية مسؤوليتنا إلى خاللها من ننظر التي الدائرة تتسع أن بد ال بالتالي

 ال) : " المؤمن ضالة والحكمة( الغربيين التربويين أحد يقول حيث.والنهي، األمر مجرد على

 في تربونه إنكم بل توجهونه؛ أو ترشدونه أو فحسب إليه تتحدثون عندما الطفل تربون أنكم تظنون

 ثيابكم؟ سونتلب كيف أهمية له ومما البيت، في موجودين غير وأنتم حتى حياتكم من لحظة كل

 وكيف واألعداء؟ األصدقاء وتقابلون تسرون وكيف اآلخرين؟ وعن اآلخرين؟ مع تتحدثون وكيف

 على التركيز يتم فال شاملة نظرة المتفوق ابنها إلى تنظر أن األسرة على يجب كما1."تضحكون؟

 أساليب يمارس أن عليه بأن تعرف أن وعليها فقط، المتميزة اإلبداعية المواهب أو العقلية القدرات

.العمرية فئته في هم ممن غيره مثل الطبيعية العادية الحياة

:التربوية الخبرة زيادة- 6

 الخبرة زيادة خالل من  التعليمية العملية في األسرة مشاركة أن على الدراسات دلّت

 للتعلّم، والدافعية الفكرية المهارات تحسنو والتفوق، التعليمي التحصيل على اءاألبن تساعد التربوية

 باالظافة ،والسلوكية األخالقية المشاكل في كبير انخفاض إلى وتؤدي الذات، صورة تحسن وكذلك

 من االطالع كثرة نتيجة التغيير في والمشاركة عصره، مستجدات متابعة من القارئ تمكين إلى

 .معهم التعامل ومهارات األبناء بتربية تعنى التي والنفسية التربوية الكتابات على االطالع خالل

 لديه ما أن ويدرك ومحددة، واضحة خطوات على يسير أن يعمله عمل كل في يحتاج المرء ألن

 ية،التربو الخبرة لزيادة السعي األولياء على بالتالي المتالحقة المتغيرات زخم في يتقلص خبرة من

:يلي ما التربوية الخبرة زيادة مصادر أهم ومن ،المحدودة تجربتهم حدود عند  يقفوا أن يجب وال

:القراءة-أ

 القرآن من آية أول كانت أن عجب فال والحضارة، العلم أساس - تزال وما - القراءة كانت

فحسب، لذاتهاليسوتعلمهاميادين،الكّلفيالتعلمبوابهفالقراءة ﴾خَلَقَ الَّذي ربك بِاسمِ اقْرْأ﴿

 كصفحة يولدون الدنيا الحياة وزينة اهللا هبة هم وأطفالنا المعرفةصنوفمنأيضالغيرهاولكن

 تؤهلهم التي والعلوم واألفكار بالقيم الصفحة هذه ملء مسؤولية والمربين اآلباء وعلى بيضاء

 وتنمية القراءة وحب .وتقدمه رقيه أسباب من باًوسب المجتمع في فعالة إنتاجية ذوي شبابا ليكونوا

 .ومتغير سريع معرفي انفجار من اليوم عالم به يتسم لما نظرا وثقافيا تربويا مطلبا لديهم حبها

 ؟ يقرأ كيف  يقرأ؟ ماذا يقرأ؟ لماذا: التالية المهارات تعلم وجب القراءة عملية في نبدأ أن وقبل

   ؟ يقرأ أين ؟ يقرأ متى

1 http://www.socialar.com/vb/archive/index.php/t-274.html
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  :الكتاب يرتوف -

 ان إال والمقروءة المرئية ، المسموعة سواء عصرنا في المعرفة مصادر تنوع من فبالرغم 

".بالكتابةالعلمقيدوا)" ص( النبي قال كما.الطليعة في يبقى الكتاب

  :    المتنبي الطيب أبو وقال 

  األصحابملَّكإنبهتخلو       كتابوالجليسالمحادثخير

وصوابحكمةمنهوتنال          استودعتهإذاسرامفشياال

 بحيث بحته، تجارية ألغراض تؤلف كتب هناك أن هو إليه التنبيه يجب ما لكن

 جيدا الكتاب يكون قد أخرى ناحية ومن الكتاب، في ما حقيقة تمثل ال مغرية عناوين عليها توضع

 ستولي ، لالبسه مناسبته من جودته تكون ما كثيرا القميص مثل الكتاب إن."إليك وجهم غير لكن

 ال يشرحها التي مادته لكن لك، مالئما الكتاب يكون فقد خرىأ ومرة. لونه أو قماشه جودة من

 شراء يف االستعجال عدم إلى تدعونا كثيرة أسباب فهناك وهكذا،...القرائية أولوياتك ضمن تدخل

).1("كاتبه كان أيا و ثمنه، وأ موضوعه كان مهما كتاب أي

 الكتاب، موضوعات على  االطالع أجل من أوال الموضوعات فهرس قراءة وجب بالتالي

 في التي المادة معالجة طبيعة على تدل ألنها والمراجع ادرالمص فهرس على االطالع كذلك

 التصفحية أو االستكشافية القراءة فإهمال."المعالجة مستوى لمعرفة الصفحات بعض قراءة الكتاب،

 ثمن تساوي ال ألنها ، القراءة تستحق ال كتبا يشتروا أن إلى البشر من تحصى ال بأعداد أدى قد

)2(" تهمهم ال أو منها، االستفادة يستطيعون ال كتبا يشتروا نأ أو به، كتبت الذي المداد

  : للقراءة الوقت توفير-

 تنظيمه وأهمية الوقت أهمية على تدل شهيرة مقولة قطعك تقطعه لم إن كالسيف الوقت

 النشاط ت،أوقا المناسبة القراءة أوقات يختار أن" القارئ فعلى.عليه والمحافظة واستثماره،

 يبتعد أن وعليه النوم، من االستيقاظ عقب أو الباكر الصباح في تكون ما وعادة الذهني، والصفاء

.يقرأ ما وفهم استيعاب له يتسنى حتى ذهنيا مشغوال أو بدنيا مرهقا فيها يكون التي األوقات عن

:القراءة جو تهيئة-

 والقدرة الذهن صفاء يتم حتى الضوضاء عن بعيدا هادئ مكان في القارئ يقرأ أن يفضل 

 دخول( حيث من الجيدة حيةالص الشروط فيه تتوفر ومريح، جيدة إضاءته وتكون ،التركيز على

 حتى وجميال منظما القراءة مكان يكون وأن ، بنشاطه القارئ يحتفظ حتى )التهوية تجددو الشمس

.36 ص ، 2008بيروت،  الشامية الدار–دمشق القلم دار ،6ط ، وآليات مفاهيم- المثمرة القراءة بكّار، الكريم عبد 1

.38ص المرجع، نفس  (2)
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 إحدى في أو خاصة، حجرة أو المنزل في يكون وهذا .واالنشراح باالرتياح القارئ يشعر

 الفهم إمكانية بين وثيقا ارتباطا هناك" ألن منه ويستفيد يقرأ فيما يركز أن يستطيع  حتى ،المكتبات

 المريحة غير فالوضعية القراءة، عملية فيها تجري التي واألوضاع األجواء وبين واالستيعاب

 الفائدة يجعالن كما ، القراءة راستمرا إمكانية من يقلالن للقراءة، المناسب غير والمكان للقارئ

)1(. "محدودة منها

:األسرةداخلالحديثةالوسائلتقنيات استخدام-

وتعليمالتربويةالعملياتتطويرفيحديثةتقنية كوسائلواإلنترنت الحاسوب في تتمثل

وسائلتوفيرفيتسعىأناألسرةعلىف االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناء

فيحديثةكتقنيات تعتبر الوسائل هذه فجل االبنلدىالتفكيرمهارةتنميوالتي لألبناءاإلبداع

)2(: االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناءوتعليمالتربويةالعملياتتطوير

المصادرموثقةالمعارفمنعديدةأنواععلىتحتويمتنقلةكمكتبةاسوبالحيستخدم -

  التلميذمنهيستفيدبحيث

أولغويأوعلميمختبرعمليعملبذلكوهومعينموضوعفيالبحثيريد ما عند-

.مهني

ضالتهعنالبحثفيالموهوبطرقوتطويراإلبداعروحتنميةفيالحاسوبيستخدم - 

وقدغيرهاأوفياهتماماتهمجاالتفيأخرىناحيةمنوتنميتها ناحيةمنوقدراتهعقلهوتحدي

.نفسهفياكتشفهاقديكنلمأخرىاهتماماتلديهيخلق

أبنائهممعالتعاملطرقمعرفةعلىاألمورأولياء واألنترنت الحاسوبيساعد كما

زودماإذاوغيرهاواالنفعاليةماعيةواالجتوالذكائيةوالمعرفيةالسلوكيةوبخصائصهمالمتفوقين

الجهديوفرالذي األمرالبيتفيلآلباءتربويومهنيموجهوبيتيةثقافةمصدريعتبرفهوبها

هيواإلنترنت."أمورأولياءلتدريبالالزمةوالمؤتمراتوالندواتوالمحاضراتوالزمنوالمال

 أهميةوترجععليها،والمعلوماتالخدماتمنالعديدوتقدمكلهالعالمتربطاتصاالتشبكة

الحديثةالتقنياتاستخدامعلىالتعرفمنتمكنهأنها إلىللطفلبالنسبةاإلنترنتاستخدام

يمكنكما،العالمعبراألطفالمنمثيلةصدقاتوبناءالمعلومات منقدرأكبرعلىواالطالع

40ص ، المرجع نفس   1

2 .212-211ص ، سابق مرجع ، العزة حسني سعيد،  2
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     أوقاتمناالستفادةعنفضالعلم،والتواجباته أداءفيللطفلمساعدةمصدرتشكلأن

)1("الفراغ

 العلمية المناحي شتى في وإفادتهم أبنائهم لدى القراءةعادةتكوين األولياء يستطيع فحتى

تبدأ الجيدةالتربويةالبداياتألن ،إيجابيا اتجاها القراءةنحو اتجاههميكونأن وجب واإلنسانية

 تطورفيحاسماعامالً بالعلماهتمامهمكانولذاالطبيعيون،المربونهمواآلباءالمنزل، من

 الجووتهيئة للقراءةالوقتتوفير خالل من لديهمعادةوتكون القراءةقضيةتجاه أبنائهم نفسية

 في عدة، محاور في القراءة في التنويع إلى الوالدان يحتاج كما القراءة،عشاقمجالسة مع لذلك

 المتعلقة الكتب بخاصة التربوي، والتجارب النمو، وخصائص واألساليب، والوسائل المحتوى،

 اعدهمستس فالقراءة حياتهم، مراحل بكافة األطفال مع التعامل بكيفية والمتعلقة األسرية، بالتربية

 وغير سيئة أفكاراً تعتبر والتي المتوارثة، األفكار عن بعيداً سليمة تربية أطفالهم تربية على

 ينمي الذي بالشكل وشخصيته عمره حسب على طفل كل مع التعامل من تمكنهم وكذلك سليمة،

.وأخالقه تفكيره

:المختصين استشارة-ب

 كثيرة، خطوات علينا تختصر مجالستهم ألن منهم، واالستفادة المختصين استشارة خالل من

 حول استشر وزمن مكان كل في والتربويين واالجتماعين النفسانيين المختصين استشارة خاصة

 ،سلبية نتائجه تكون أن ممكن قرار أي اتخاذ قبل تواجهه التي الدراسية وصعوبات ابنك مشاكل

   .ةالعائل اللقاءات استثمار لذلك افيض أن ويمكن

:اآلخرين تجارب من فادةاالست-  ت

 من االستفادة خالل من ومهاراتنا بخبراتنا ترقى أن يمكن التربية في كثيرة تجارب هناك

 الحلول إيجاد ومحاولة ومشاكلهم األطفال عن اآلخرين واألمهات اآلباء من اآلخرين تجارب

 وطريقته شخصيته فلط لكل أن بحيث التعميم من الحذر ويجب لألطفال، لتقديمها السليمة التربوية

 على السليمة التربية آثارف ،أطفالنا مع اآلخرين تجارب تنجح أالّ فيمكن معه، بالتعامل الخاصة

 التي الشريحة وعن يعيشها، التي البيئة وعن المربي، شخصية عن نفصلها أن يمكن ال الطفل

  .معها يتعامل

تثقيف الطفل بين المكتبة والمتحف، المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ، مصر،2001-2002 ،ص 165. 1محمد، السيد حالوة¡



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

162

  :المدرسي الدخول منذ باألبناء االهتمام-7

 بأول أول المدرسية واجباتهم بأداء وإلزامهم لهم والمذاكرة دروسهم عةمراج خالل من 

 زيارتهم خالل من مستمرة بصورة الدراسي مستواهم ،ومتابعة.الحصص جميع في وبالحضور

 وحثهم المدرسين خالل من العلمي تحصيلهم مستوى على واإلطالع أحوالهم وتفقد المدرسة إلى

 أثناء الذهني الشرود وعدم,الفصل في الدروس إلقاء أثناء سينالمدر مع والتركيز االهتمام على

 شرح خالل فهمه من يتمكنوا لم شيء أي في عليهم األسئلة وطرح المدرسين ومناقشة الشرح

 منذ توالبنا 1األبناء قلوب في العلم حب غرس" األسرة على وجب كله هذا وقبل . الدرس

 بناء في الفاعل ودوره والمجتمع واألسرة الفرد حياة في والتعلم العلم بأهمية وإخبارهم ،الصغر

 أجل من ليس العلم طلب وعلى التعلم على وحثهم ،وازدهارها وتطورها الدول وتقدم الحضارات

 تفنى ال يالذ الكنز باعتباره العلم أجل من وإنما الشهرة أجل من أو المال أجل من أو الوظيفة

  .ذخائره

  : التفوق على لألبناء المستمر التشجيع- 8

 ثقته وزيادة المتمدرس لالبن بالنسبة والتفوق الجيد العمل استمرارية في فعال دور للتشجيع 

 فعال اقتناص الوالدين على بالتالي واإلطراء المدح عبارات طريق عن التشجيع يكون فقدبنفسه،

 بعد ولكن فعلتها لقد" يقوال كأن بنقد بإتباعه فائدته تضييع يجب وال يهعل والثناء الطفل فعله حسنا

 يقوم التي اإلنجازات بتلك ترتبط إيجابية تعليقات للوالدين يكون أن يجب حيث«" صبري نفذ أن

 مما جيدة سمات من به يتمتعون بما تتعلق مماثلة أخرى إيجابية تعليقات جانب األطفال،إلى بها

 التي اإليجابية األلقاب استخدام كذلك )2(».ممتازون وأنهم مرغوبون أنهم عورالش على يساعدهم

 المدح هذا يكونأن بد ال لكن....عبقري أو ذكي كلمة مثل بالتميز تشعره والتي الطفل يحبذها

 أن يمكن المديح في اإلفراط ألن مستمر، وليس متقطع بشكل يكون وأن وواقعي معتدل شكلب

)3(:منها للطفل، السلبيات من العديد إلى يؤدي

أن عليهم الصعب من يجعل مما اآلخرين جانب من إليهم االنتباه إدمان إلى بهم يؤدي 

. الفصل خلدا المشترك االنتباه يسايروا

تحقيقها يستحيل ذاتية توقعات ألنفسهم يحددوا أن إلى بهم يؤدي أن الممكن من.

على سلبا والتأثير بأنفسهم الثقة فقد إلى بهم يؤدي التوقعات هذه تحقيق على قدرتهم عدم 

.  لها وتقديرهم لذواتهم مفهومهم

1 http://www.mabarrat.org.lb/blog/Social/183/

2) سيلفيا ريم :  رعاية الموهوبين، ترجمة:عادل عبد اهللا محمد،دار الرشاد، القاهرة، 2003 ، ص 249 . )

. 255 ص المرجع، نفس)   3 )
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 بنفسه ثقته وتزعزع فلللط تسيء والسخرية االستهجان عبارات أن نجد أخرى جهة من

 الذي التأنيب صوت من التخلص يستطع لم أنه"يقول فاشل رجل اعتراف وهذا الفشل إلى وتقوده

 كلما قااله ما يتذكر فأصبح شيء، أي في أبدا يفلح لن أنه له يقوالن دائما كانا فقد..والديه من تلقاه

 يقوى ال عاجز كأنه ،ويبدوعزيمته ،فتهبط جديدة صفة أو جديد عمل على وحماس برغبة أقبل

 أو الفكرية وقدراتهم مواهبهم وإظهار اإلبداع على التشجيع كذلك)1"( بصدده هو ما مواصلة على

 والقصص واألدب الشعر وكتابة طوالخ والرسم كاإلنشاد اإلبداع مجاالت شتى في البدنية

 الشعرية وبالقصائد الحياة شؤون شتى في المقاالت بكتابة والمجالت الصحف في والمشاركة

تماميحذرأن األم أواألبفعلىالطفللدىالنبوغكبتمنالحذر بالمقابل.الثقافية والمسابقات

للوقتإهداراوالدهفيهايرىعمالأمنالطفل قاممهما¡طفلهلدىوكبتهالنبوغوأدمنالحذر

تعزيزفعليهوعبقرية،ذكاءمنتدلماوعلىالتصرفاتهذه بعدماإلىينظرأنعليهبلوالمال

:وكبتهالنبوغوأدأمثلةومنالطيش، وترشيدالنبوغ

أنهامع باعتقالهالسلطاتفقامتبسيطةبأدواتمروحيةطائرةبصنعأحدهمقام فقد-

.األشياءذههتستورد

حساسةأماكن لعدةإلكترونيةمواقعباختراقالصغاراألحداثمنالنابغينبعضوقام-

وعللالشرطةعليهفقبضتالمركزي المصرفوموقعالداخليةوزارةموقعمنهاالدولةفي

.قهااختراوإمكانيةحمايتهاوعدمالمواقعهذهضعفغيرهيرِي أنيريدأنهالمواقعلهذهاختراقه

النهوضعلىوالعمل النبوغهذاتنميةالعلمياإلبداعورعايةاألمربوالةواألجدراألحرىوكان

2وترقيتهبه

 والمعززات الهدايا كتقديم ماديا طابعا تأخذ بل فحسب معنويا طابعا يأخذ ال والتشجيع

 حيث النفس على تأثير لها الهدايا ألن السلبية، القيم وتضعف اإليجابية القيم من ترفع التي المادية

 تحكمه شروط المادية المعززات ألسلوب أن كما المجتهد سلوكه على والقبول باألمن الطفل يشعر

  : وهي مراعاتها المربين على

النقود على الحلوى يفضل سنوات ثالث فابن الطفل سن مع المكافأة تتناسب أن بيج....

الطفل عند قيمتها تفقد ألنها المكافآت، من واحد نوع التزام يجب ال أنه كما.

يسميه ما أو بالرضا الشعور مدة الطفل عند لتطيل فترات على المكافآت تقدم أن يجب 

  .سنالح السلوك تعزيز التربويون

نفسك تقيد ال حتى مفتوح المجال يكون أن يجب بل ذلك تحدد فال بمكافأة تعد عندما.

1) العزعزي عبد اللطيف: الثقة بالنفس طريقك إلى النجاح ، مركز التميز، أبو ظبي،2005 ،ص 196 .  )

.287-286ص ، 2009¡السداددار¡،عالجهاآثارها¡أسبابها¡األقارببينالخالفات¡اهللاعبدعثمانالمنعمعبدصبير2
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المكافأة سبب الطفل يعرف أن.

 الغير المواد في خاصة الدعم دروس المتفوقين لألبناء تقدم التي المهمة التعزيزات بين منو

 المشرف األستاذ كان إذا اصةخ ومراجعتها الدروس الستذكار فعال كاسلوب حتى أو بها متفوقين

 المعلمين أحد بتدريسها يقوم دروس عن عبارة الخصوصية والدروس. مادته في متمكنا عليها

 نم.التلميذ أمر ولي له يقدمها خدمة أو مالية مكافأة لقاء المدرسي المبنى خارج أكثر أو لتلميذ

  : نجد الخصوصية الدروس إيجابيات

للتعليم األولى سنواتال من الناتج الضعف تعويض.

 المباشرة األسئلة وطرح الحوار في أكثر الفرصة ويعطيهم يشجعهم مما الطلبة عدد قلة.

المعلمين باختيار جيدا تكوينا مكونين الغير المعلمين وبعض المدارس ضعف على التغلب 

.األبناء تعليم في األكفاء

ايجابية بطريقة عليها والتعليق مفصل بشكل المدرسية الواجبات متابعة في الدقة.

لها الجيد التحضير قصد االمتحانات قبل التالميذ معلومات تجديد.  

  :في فتتمثل السلبيات أما *

الفردية المذاكرة قلة أي النفس على التام االعتماد وعدم بنفسه الطفل ثقة ضعف.

الحال ميسورة تكن لم إن خاصة العائلية للميزانية إرهاق.

مما الخاص المعلم وتعليمات المدرسة توجيهات بين األحيان أغلب في تناقض وجود 

.اآلراء وتضارب لتعدد نظرا الطفل فكر في تشتت في يتسبب

المدروسة العلمية  المادة فهم في الدروس هذه على النفسي اإلدمان.

المدرسة خارج البديل لوجود الفصل في التركيز عدم.

والمتعلم المعلم بين صرفة مادية أخالقيات نشوء.

  : والمعلمين بالمدرسة األولياء اتصال - 9

 بين الجهود وتظافر التعاون بأهمية الوعي الجميع من تحتاج التعلمية التعليمية العملية إن

 من واألهم  البيت في أو الفصل داخل المتعلمين حياة في هام دور منا لكل أن و والمدرسة األسرة

 بين التعاون فوائد وتتعدد."األدوار هذه لتكامل الوحيد السبيل يشكالن التواصل و تصالاال أن ذلك

 فهذا واآلباء، المعلمين أدوار بين االنعزال تقليل منها المشاركة، برامج في والمدرسة األسرة

 باءاآل أن المعلمين يعرف وكذلك بأطفالهم، االهتمام يشاركونهم المعلمين أن اآلباء يعرف التعاون
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 اآلباء يسهم قد فمثال ، الجميع نفوس في والطمأنينة االرتياح على يبعد مما أدوارهم، يقدرون

   .المدرسة داخل باقتراحاتهم

 والتنشيطية التربوية المشاريع من مجموعة إنجاز في اآلباء بعض خبرة تساعد أن يمكن كما

 الخدمات تقديم على تساعدهم جديدة اتومهار تعليمية ببرامج اآلباء المدرسة تزود وقد والترفيهية،

تربويةأسسعلىيقومألنهمهماوالمدرسةالبيتبينالتعاونويعد)1(" ومجتمعاتهم ألبنائهم

: اآلتي في  أهميتة وتكمن

التربويةاألهدافتحقيقأجلمنوهامضروريالبيتوالمدرسةبينالتعاون-

للنواحيومستمرةشاملةعمليةفالنمو.المتكاملالنموتحقيقأجلمنضروريالتعاون-

هذهبتنميةاألسرةوتقومواللغويةالعقليةواالجتماعيةواالنفعاليةوالحركيةوالحسيةالجسمية

البناءالتعاونمنؤسستينالملهاتينوالبدتنميتهافيذلكبعدالمدرسةوتساعدهاالنواحي،

.الطفلعندسليمبشكلالنموعمليةتتملكيوالمستمر

للصراعضحيةالطفليكونماكثيرا:الصراععلىالقضاءأجلمنضروريالتعاون-

األمورفيتناسقاهناكيكونأنينبغيلذلكوالمدرسةالبيتبين وجهاتتعارضعنالثنائي

.بينهماالمشتركة

عائدتحقيقعدمالتعليميبالفاقديقصد:التعليميالفاقدتقليلجلأمنضرورياونالتع-

الفاقدوينشأمعينة،زمنيةفترةفيمعينتربويببرنامجالخاصواإلنفاقالجهدمعيتكافأتربوي

.مدرسيةأواقتصادية أواجتماعيةأوأسريةلمشاكلنتيجةالتعليمي

الثقافيالتغيرمعلتكيفااجلمنضروريالتعاون-

 بشكل ينمو أن للتلميذ يمكن ال إذ وضروري؛ حيوي والمدرسة األسرة بين التكاملي فالدور

 ما تهدم قد والمدرسة المدرسة، تبنيه ما يهدم قد فالبيت التكامل هذا خالل من إال ومتوازن صحيح

 معا فيهما الثقة يفقد قد أو لسلوك،ا في ازدواجية أو تناقض في فيعيش البيت؛ في التلميذ عليه تربى

 وسلوكياته، خبراته منه يستقي اإلعالم أو األصدقاء جماعة نحو آخر مصدر عن ويبحث

  .عليه سيطرة هناك يكون ال قد المصدر هذا أن والخطورة

يشيرالواقعأنإالالتقليدية؛المجتمعات فيواضحتربويدورمنلألسرةماورغم 

لتعرضوذلك .المتقدمالمجتمعاتوخاصةالحضرية، المجتمعاتفيالتربوياألسرةدورلتعاظم

فيوهو"شخصيتهتكوين علىتؤثرقدالتيوبالصورةكثيرة،خارجيةوتأثيراتلثقافاتالطفل

شخصيتهتجعلالتيبالصورة اختياراتهتتملكيحياته،فياألبوينلدورحاجةأكثريكونذلك

تلعبالمدرسةكانتوإذا .وشخصيا ووظيفياومعياريا،واجتماعياقافيا،ثالمجتمع،معمتكاملة

1) http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=19482&lang=ar(
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بمزجوذلكمجتمعه،معويتكاملاالجتماعية،الحياةوأنماطقيميتمثلالطفلجعلفيدورا

ويتساندانبنائيايتكامالنواألسرةالمدرسةأنيعنيذلكفإن.مجتمعهثقافاتمعالطفلثقافات

)1(" المجتمعفيالعامالتربويللنظامالوظيفياألداءلدعموظيفيا

)2(: هو والمدرسة البيت بين التعاون أهداف أن إلى "طبيلعدنانأدهم" ويشير

 يكون ال بحيث موحدة، تربوية سياسة رسم على والعمل والمدرسة البيت بين التكامل ـ

  .بينهما تعارض أو تضارب هناك

  .شخصيته مكونات في تؤثر التي وبخاصةالطالب، مشكالت في التعاون ـ

  .التربوية العملية مردود قيقوتح األداء مستوى رفع ـ

 تحصيل على تنعكس التي والتعليمية التربوية األمور بعض في والمشورة الرأي تبادل ـ

  . الطالب

 ومطالب الطالب نفسية فهم على ومساعدتها األسرة لدى التربوي الوعي مستوى رفع ـ

  .نموه

 البيت بين رالمستم واالتصال االستمرار طريق عن االنحراف من الطالب وقاية ـ

.والمدرسة

 السلوك على اإلطالع قصد األبناء بها يدرس التي المدرسة زيارة على األولياء ويحرص

 ذلك، أمكن إن تحسينها على والعمل الدراسة ظروف معرفة على الحرص كذلك واالجتهاد،

 أجل من واإلرشادات النصائح وتلقي ،المتفوق ابنهم به يتصف الذي الطبع بنوع األساتذة وإبالغ

تهدفإنسانيةعالقةبناءلدرجة عميقا يكون أن يجب االتصال هذا وتطبيقها، البيت في تنفيذها

 الوقت نفس وفي وقدراته،السيكولوجيةوحالتهاالجتماعية،ووضعيته التلميذ،طبعاألستاذفهمإلى

دعمالهوتقديمهمساعدتبهدف المتفوق االبن هذا معالتعاملفياألستاذلمشكالتالوليفهم

  .التفوق يواصللكيمناسبا

 الدورية واللقاءات االجتماعات طريق عن والمدرسة البيت بين العالقة توثيق إلى تهدف كما

.)3(األمر ولي مهام فمن.التربوية المشاكل ومعالجة المدرسة، نشاطات في والمشاركة

  .وسلوكياً دراسياً أدائهم على للتعرف لها زيارته خالل من المدرسة في أبنائه متابعة -1

 الجمعية واجتماعات اجتماعاتها وحضور المدرسة مجلس عضوية في المشاركة -2

  .والمعلمين الطالب أمور ألولياء العمومية

1) فادية عمر الجوالني، دراسات حول األسرة العربية،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، مصر،1995، ص 20-17. )

2 طبيل، عدنان أدهم)   http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/04/04/128887.html

www.ec18.ne السعودية، العربية بالمملكة االرشاد و توجيهال موقع 3
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 المذكرة، هذه في المعلمين مالحظات خالل من المنزلية، الواجبات ةمذكر متابعة -3

  .فيها ومالحظاته مرئياته وتسجيل

 المشافهة أم الكتابة طريق عن ذلك أكان سواء األبناء تواجه مشكلة بأي المدرسة إشعار -4

  .مالئمة تربوية بطريقة معها التعامل على الطالبي المرشد مع والتعاون

 مع والتعاون خاصة لرعاية يحتاجون الذين األبناء عن الالزمة وماتالمعل إعطاء -5

  .السليم التوافق على لمساعدتهم والتربوية اإلرشادية األساليب انتهاج في الطالبي المرشد

 والمحاضرات كالندوات إليها، تدعو التي المناسبات وتشريف المدرسة لدعوة االستجابة -6

  .المختلفة الرياضية والمهرجانات المسرحية الحفالتو والمعارض والمجالس والجمعيات

 في واإلسهام المدرسي، األداء تطوير حول ومالحظاتهم لمرئياتهم األمور أولياء إبداء -7

  .المستقبلية وتطلعاتهم نظرتهم مع يتوافق بما المدرسية البيئة تحسين

 به تقوم الذي دوربال اآلخرين الطالب أمور أولياء توعية في المدرسة مع التعاون -8

  أبنائهم وتعليم تربية في المدرسة

 في فن هناك يكون أن يجب فاعلية أكثر المعلمين مع التالميذ أولياء لقاءات تكون ولكي

 التربوية بالعملية االرتقاء هو اللقاء هذا من الهدف أن الحسبان في وضع ويجب الحوار إدارة

 الوقت وإضاعة الصدام مسببات ولتجنب.اسبةمح ملفات وفتح فحسب الطفل درجات تبرير وليس

 تحديد وجب الخطوات أول فمن. االعتبارات كل فوق  المتفوق الطفل مصلحة ووضع والجهد

 بمستوى اهتمامه مدى عن التحدث الولي على ووجب االجتماع لعقد أو للمقابلة والمكان الوقت

 النصح المعلم من يطلب أن الولي على يجب ،كما للمعلم الشخصي التجريح تجنب مع ،دراسيا ابنه

 يواجهها التي التحديات طبيعة على معه الحديث مع أكثر، طفله مستوى لرفع والتوجيه والمساعدة

  . وجدت إن الطفل

أولياءجمعية خاصة بالمدرسة التواصل عدم إلى باألولياء تؤدي التي األسباب أهم ومن

  :نجد التالميذ

في-المدرسة مع والتواصل التعاون بأهمية األمور أولياء بعض لدى الوعي قلة ـ 

 للمدرسة شيء كل ويترك التواصل و التعاون أهمية يدرك ال األمور أولياء بعض أن الواقع

 من كثير في ذلك سبب يرجع وربما البيت في متابعة بأدنى يقومون وال يكفي ذلك أن ويظنون

.ملديه والثقافي التعليمي المستوى قلة إلى األحيان

خارج يعملون األمور أولياء من البعض منهم، البعض لدى العملية االرتباطات ظروف ـ 

 القيام من تمكنهم وال المدرسة زيارة من تمكنهم ال العملية ظروفهم فإن وعليه المدرسة مناطق

.الطلبة ألبنائهم والعناية المتابعة بواجبات



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

168

عندما أنهم األمور أولياء بعض يظن سللمدار والتبرعات األموال دفع من التخوف ـ 

 أخرى جوانب أي يدركون وال للمدرسة وتبرعات مبالغ دفع منهم سيطلب المدرسة يزورون

.المدرسة لزيارة إيجابية

األولياء يحضرها التي المجالس اجتماعات إدارة سوء.

وتوصيات قرارات من يصدر لما المتابعة قلة.  

  : الذاتية قدراته واكتشاف فوقالمت االبن شخصية تنمية -10

 جسميـــة أو نفسية فكرية، كانت سواء المواهب من جملة يملك طفولته في اإلنسان 

 أبناءهم يمتلكهـــا الــتي والصفات القدرات واكتشاف المواهب هذه تنمية األسرة ووظيفة

 لتعلم خاصة راتدو إلى المتفوقين األبناء إلحاق  يجب كما .والضعف القوة نقاط على والتعرف

 لذلك، خاصة معاهد في الحديثة االتصال وتكنولوجيات االنجليزية اللغة خاصة األجنبية اللغات

 عصرنا في المتاحة الوسائل استغالل على وحثهم الفراغ وأوقات الصيفية جازةاال خالل باألخص

.دراستهم في وتفوقهم منفعتهم فيه لما هذا

:التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير أسباب - سادسا

والمعوقاتالمشاكلمنجملة إلى التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير سبب يرجع

العارفيناآلباءبعضجهود لتحولالوراءإلىمسيرتهاوتشدحركتهاوتشلانطالقتهاتحبس"التي

 الصحيح التوجيه عملية يعرقل مما)1("خادعسرابأوجافةثمراتالصحيحةالتربيةبأمور

  :نجد األسباب هذه أهم ومن الدراسي التفوق على لمساعدتهم لألبناء

:األسر لبعض التعليمي المستوى انخفاض-1

التربويةالممارساتفيتأثيرااألقوىالعاملخاصةوالتعليميعامةالثقافيالمستوى يعتبر

المستوىكانكلماأنهحيث الدراسي، التفوق فصل في بالتفصيل إليه أشرنا ما وهذا للوالدين

 األبناءمعوتسامحاومرونةديمقراطيةأكثرتكونأنإلىالممارساتهذهاتجهتكلمامرتفعا

 تدني بالتالي والقسوة،والتشددالتسلطيةنحومارساتالمهذهاتجهتكلماالمستوىانخفضوكلما

  . التربيةفي لألسرة الحقيقي الدور إدراك وعدم التربوي الوعي مستوى

:دورها أداء عن تشغلها واقتصادية واجتماعيةنفسية مشكالت األسرة معاناة- 2

علىتقعةالبدايفياألبناءتربيةمسؤولية ألن ،بالمشاكل المشحون األسري الجو خاصة

 والتي الصحيحةالتنشئةأسلوبإلىتفتقراألسرمنالكثيرأنفنجد األسرة،فيالوالدينعاتق

1) أحرشاو  الغالي : بعض مالمح المنظومة التربوية الحديثة، مجلة علوم التربية ،ع2، فبراير 1988،ص 1.18-17 )



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

169

فيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىاعتمادهممنوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد

يهملون ياءاألولبعضأننجدذلكمع الدراسي تفوقهممجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلق

 تحدثالتيالمشاكلتأثيرومدىولمستقبلهم،أبنائهملتحصيلبالنسبة أهميتهاومدىالنواحيهذه

.ألبنائهم والذهنيالنفسياالستقرارعلىبالخالفاتالمشحونةواألجواءاألسرةداخلفي

.المدرسة أو البيت في األبناء متابعةعن الوالدين انشغال-

.اإلعالموسائلل السلبي الدور-

.المدرسة عاتقعلى األبناء تربية مسؤولية إلقاء-

 على القدرة يفقدها مما األسر،بعض داخل االجتماعي الضبط سلطة ضعف-

.التربية أهداف يحقق الذي الصحيح التوجيه

 المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة يفقدها األسرة داخل األسرى التفكك-

.التربية هدافأ يحقق الذي

:سيكولوجيةمرجعيةإلىاالفتقار- 3

 مرجعيةإلىمنهاكبيرجانبفيتفتقر خاصة المتفوقين لألبناء األسرية المتابعة مهمة

 فعلى.والديةتربيةلكلالقويةالركائزإحدىتشكلالتيالطفلسيكولوجيةإلىوأساساسيكولوجية

 المرجعيةتكونالتيهيأبنائهسيكولوجيةعنأملكأوأبكليحملهاالتيالنظريةأنأساس

.األساليبهذهطبيعةفإنهؤالء،تجاهالتربويةوممارساتهمعامالتهألساليبالمحددةاألساسية

واإليجابيالسلبيوبينالفعالوغيرالفعالبينوالخاطئ،الصحيحبينتتوزعقدوالممارسات

معطياتعلىمبنيةتكونبحيثعلمية،شبهأوعلميةتكانفكلما.النظريةهذهلنوعية تبعا

أطفالهتجاهممارساتهفييسلكأنإلىبصاحبهاأدتكلمادقيقة،وتربويةسيكولوجية ومعارف

 على سلبا تؤثر بالتالي مجدية وغير خاطئة وكانتالعواقبومحمودةالنتائجمضمونة كلهاأساليب

.المراهقة مرحلة في وهي بالك فما جدا، حساسة) متفوقينال( الفئة هذه باعتبار األبناء تفوق

  : والمناهج البرامج وكثافة صعوبة-4

 المناهج صعوبة هو المتفوقين أبنائهم متابعة في األولياء تواجه التي الصعوبات أبرز من

 الثالثة بالراءات عليه يطلق ما تعليم على تركز العادية التعليمية المناهج فنجد. وكثافتها

)Thee.Ras (الحقائق بحفظ تعنى كما والنظم، التعليمات باتباع واالنصياع، الطاعة، والتزام 

 واإلبداعي الناقد بالتفكير يتمتعون الذين أولئك نمو على يشجع ال مما وهو المعلومات وتلقين

  . أخرى مجاالت في العالية وباالستعدادات وتنوعها االهتمامات في بثراء ويتميزون وبالخيال

 روح عن وابتعادها تقليديتها حول تنصب التربوية لمناهجنا الموجهة االنتقادات أكثر ومن

 وحاجات المتفوق المتعلم حاجات تتجاهل  ،فهي الكيف دون الكم على وتركيزها ومتطلباته العصر
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 وجب بالتالي. به يسترشد الذي النموذج وغياب التطبيق مع األهداف تطابق عدم ،مع المجتمع

  :بينها من والتي المعيقات من جملة تتجاوز وأن التغير هذا مراعاة الدراسية المناهج على

.للتربية الفلسفية النظرة تجدد-

.التعلم وطبيعة بالمتعلم المتعلق المعارف نمو-

. التعلم في التكنولوجيا وإدخال العلم تقدم-

).1( االقتصادية و االجتماعية الحياة في التغير تسارع-

فياألساس حجرباعتبارها المتفوق الطالبلحاجاتملبية المناهج هذه تصبح وحتى

تمامااله كذلك.مفيدبكلورغباتهميولهوإشباع ومهارتهبعقلهالنموحيثمنالتعليمية،العملية

والبحثالتقويمنظامتطويرمعالفعالةبالمشاركة له تسمحالتيالمناسبةالتدريسطرقباستخدام

بجميعالمدارستزويد ينبغيكماأنفسهمتقويمفيالتالميذيشاركأنويحسن,مناسبة أساليبعن

 إظافة المتفوقين،ب الخاصة األنشطةتلكأهدافنجاح فيالمساهمةواإلمكانياتتلفةلمخااألنشطة

 المتعلم على وتركيزهمالعمل أثناءفيوتدربيهمالجيداإلعدادبإعدادهمالمعلمينكفاءةتطوير إلى

.مستقبال المجتمع تطور لعجلة والمحرك التعليمية العملية محور باعتباره المتفوق

: األبناء مع للتعامل الصحيحة التربوية بالوسائل اآلباء من العديد جهل- 5

 بل عملهم جودة بتحسين يهتمون فنجدهم األولياء لمعظم المشترك القاسم العنصر هذا يعتبر

 الدورات أو الندوات أو المؤتمرات في المشاركة علي يحرصون فنجدهم العملي أدائهم وبتحسين

 أو. التربوية المهمة لهذه تهيئهم دورات على يحرصون نجدهم وال األهداف هذه تحقق التي

 يتعلم تربية متقنَة، تربية الولد فيها يربى التي الحقيقية المهمة هذه علي تعينهم تربوية باكت يقرؤون

  .أمته نهضة في ويساهم مجتمعه ينفع المستقبل، في صالحا عضوا فيغدو الرفيعة، القيم فيها

 أبنائهم احتياجات خاصة المتفوقين أبنائهم مع التعامل في اآلباء بعض فشل أسباب فمن

 وتوجيههم أوالدهم لتربية األبوين بين عليها ومتفق واضحة خطة بإعداد يهتموا لم أنهم ربويةالت

 بالواقع وصدموا إليها توصلوا التي للنتائج يخططوا لم ألنهم أبنائهم من باإلحباط يصابون ،ولذلك

 من باءاآل من فقط والقليل.العواقب مراعاة دون بمفرده يعمل وكل.له حسابا يعملوا لم الذي

 ومتى الفعل هذا بفعل يقومون ومتى ولماذا، يفعلون ماذا جيدا ويعرفون أبنائهم، لتربية يخططون

مجردالوالديةالتربويةالممارساتجل فنجد تربوية بيداغوجيا إلى االفتقار كذلك. به يقومون ال

  .ومتناقضةمتطرفةومعامالتمتأرجحةعشوائيةوسلوكاتمتذبذبة مزاجيةمواقف

. 277 ص ،2002، والنشروالتوزيع للطباعة الفكر دار ،2ط ،التربية إلى مدخل:  سلطي سامي  عريفج)  1(
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:المرحلة هذه في األبناء نمو بخصائص الوعي قلة- 6

 بخصائص جهلهم هو األولياء طرف من األبناء متابعةسوء إلى تؤدي التي األسباب من

 بأطفال الوعي قلة ،ألن معهم والتعامل توجيههم سوء إلى يؤدي مما المرحلة هذه في األبناء نمو

 التعامل صعوبة عليه يترتب ما وهذا ميولهم، معرفة في.. المربين دور من يقلص" المرحلة هذه

 للشخص بالنسبة المراهقة فمرحلة.)1( "المناسب التربوي باألسلوب سلوكهم وتعديل وتوجيههم معهم

 ةقوي أسس على بني إذا خاصة المرحلة هذه في التوجيه أهمية تبرز حيث المراحل، أخطر من

  .المنشودة التربوية األهداف تتحقق بالتالي

:استخالص

من جملةتحكمهاممارسةعنعبارة األسري التربوي اإلسهام أن إلى األخير في نخلص       

 كما ، والمعوقاتالمشاكلمن جملةتتخللها كما األساليبمن مجموعةعبروتتحققالعوامل

 أبنائهم متابعة في  األسرة طرف من متبع معين يتربو نمط هناك ليس أنه إلى اإلشارة يجب

 المتبع النمط بنوع الوالدين وعي بمدى األمر يتعلق وإنما،الظروف جميع وفي تربويا المتفوقين

منالحذرتمامتحذرأناألسرة على يجب كما.والمربي الطفل من كل وشخصية الموقف وكذلك

 واقتصادية واجتماعيةنفسية االجتماعية لمشاكلا مختلف خالل من طفلهالدىوكبته التفوقوأد

  .التربوي دورها أداء عن تشغلها تيال

 تقع أن قبل المشكالت هاته تحتوي وأن التربية في مسؤوليتها تتحمل أن  عليها ينبغي كما

منوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد التي الصحيحةالتنشئةأساليب باختيار أثرها، من وتقلل

 تفوقهم مجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلقفيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىتمادهماع

عن الوالدين وانشغال ،وحدها المدرسة عاتقعلى األبناء تفوق مسؤولية إلقاء يجب الو .الدراسي

 يفقدها مما األسرة، داخل االجتماعي الضبط سلطة وإضعاف..المدرسة أو البيت في األبناء متابعة

 التعاون أن  يؤكد ما وهو التربية أهداف يحقق الذي المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة

  . التربويةالعملية أهداف لتحقيق عنه بديل ال أمر والمدرسة البيت بين

. 13 ص سابق، مرجع: السالم عبد حامد زهران،)  1 )
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  :تمهيد

 واالجتماعية اإلنسانية الروابط أمتن وتنعقد فيهاتنشأ اجتماعية هيئة أولاألسرة تعتبر

 على يتعذرمتعددة،بوظائف الضطالعها المجتمع داخل متميزا مركزا تحتل أيضا فهي وأوثقها،

 بمثابة فهي الوظائف، هذه رأس على التربية وتأتي. والمنوال الدرجة ذات علىبهالقيام غيرها

 البيئة مع ويتكيف المجتمع، داخل ليندمج واعداده مداركهوتنمية لإلنسان، دقيقبناءعملية

 تمثل أنها بل األخرى، االجتماعية النظم بكافة وربط اتصال نقطة وهيالخارجي؛ والمحيط

 داخل دوره ويؤدي مكانه ليجد وتجهيزه الفرد إعداد تحضير في يسهم مصغرا اجتماعيا نظاما

 األخرى االجتماعية ساتالمؤس مهمة يسهل الذي المناخ تهيئ أنها كما. االجتماعية المنظمة

  فيه ويبرعون صنعه يحسنون ما وإبراز قدراتهم، وتطوير األبناء، مواهب تفتيق فرص بتوفير

  :األسرة مفهوم تحليل - أوال

 النشاطات كل حوله تدور الذي المحور هي بل االجتماعية، المؤسسات أهم من األسرة تعد 

 االجتماعي، التنظيم نواة فهي انتشاراً، اعيةاالجتم الظواهر أكثر أنها على عالوة االجتماعية،

 الحياة في االستقرار وتحقيق االجتماعية الروابط ترسيخ أجل من عليه يعول الذي واألساس

 والجماعات األفراد فيها يتوارث التي والمؤسسة والمجتمع الفرد بين الوسيط وهي االجتماعية،

.والتعاونية والطبقية الدينية انتماءاتهم

 على تطلق وعشيرته الرجل وأهل" الحصينة الدرع" إلى لألسرة اللغوي المدلول يرويش

 الزواج خاتمف ، حبس بمعنى" أسر"  وكلمة.)1(" أسر"  وجمعها مشترك أمر يربطها التي الجماعة

:"العروس تاج"وفي)2(والتضامن التناصر أو التآزر إلى أسرة كلمة وتشير" المحبس"  بـ يسمى

.)3(.بهم يتقوى ألنه وعشيرته األدنون الرهط الرجل من واألسرة .كذلك الحصينة الدرع

 كتب عللت لهذا «.الفرد بيت أهل على تدل وهي الشد هو الذي األسر من مستمدة وهي

 قوة يمنحهم وكونه إليهم المنظم باألفراد يتقوى كونه باعتبار باألسرة الرجل رهط تسمية اللغة

 من مشتقةأسرة كلمة أن بعضهم ويرى. )4(»معنويا أو كان ماديا ذاتي أثر من يمتلكه ما بإضافة

 فان ثم ومن اإلنسان علـى الملقى العبء بأنه هنا يفهم والقيد فاألسر ، القيد بمعنى) األسر(

.)5( المسؤولية علـى يبنى لألسرة اللغوي المفهوم

. 18 ص K ت.  ب لبنان، ، بيروت ، العربي التراث أحياء دار ، الوسيط المعجم ، المؤلفين من مجموعة 2 

.175 ص ، ذكره سبق ،مرجع بركات حليم 2

.13 ص. ذكره سبق مرجع الزبيدي، مرتضى محمد  3

.113،ص ذكره سبق مرجع عواشرية، السعيد  4

.53ص م،2001 ، السعودية العربية مملكةال العبيكان، مكتبة ، السعودي العربي المجتمع في االجتماعية والتنشئة األسرة ، التويجري المحسن عبد محمد 5
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 من مجموعة بأنها األسرة عرف من فمنهم عدة بمعان جاء فقد االصطالحي التعريف أما

 الزواج خالل من اكتسبوها اجتماعية مكانات يشغلون أشخاص بين والمتشابكة الدائمة العالقات

 رجل من وقانوني شرعي عقد بموجب تكونت والتي األولية الوحدة أو الجماعة وهي)1(واإلنجاب

. واقتصادية تربوية، بيولوجية،:وظائف و أدوار بعدة تقوم وهي بأبناء تتوج العالقة هذه وامرأة،

 المجتمع في قرابية وحدة أصغر وهي الزوجية باألسرة تسميتها على االجتماع علماء اصطلح وقد

 بين وتقوم واحد مسكن في معا يسكنون المتزوجين غير وأوالدهما والزوجة الزوج من تتألف

 كل في وجودها ثبت إذ عالمية إنسانية ظاهرة وهيوقانونية، اقتصادية متبادلة التزامات أفرادها

.)2(المعاصر تمعالمج في لألسرة المميز النمط وتعتبرالبشرية، تطور مراحل

.E.W""بيرجس" يعرف كما Burgess"االجتماعي، للنظام فرعي نظام"بأنها الحديثةاألسرة 

قدو )3("واإلشراف بالتربية يتعهدانه أكثر أو وطفل مختلفين، جنسين من بالغين شخصين من يتألف

فياألولىالخليةوهيالتطور،منهايبدأالتياألولىالنقطةبأنها")COONT("كونت"عرفها

منهويترعرعويكبروينشطيتربىالذياالجتماعيالطبيعيالوسيطهيوالمجتمع،جسم

 ميل ثمة إذ والعاطفية، الجنسية وظيفتها إلىتكوينهافياألساسيالمبدأيرجعكما)4("طالفرد

  .أخرى جهة من واألبناء بينهم متبادل وعطف جهة من الزوجين بين متبادل

 وما والمرأة الرجل بين االرتباط إبراز إلى تتجه األسرة أن إلى" دسوقي كمال"أشار كما

 عن تسقط لم التي الوظائف ببعض والقيام لألطفال ورعاية إنجاب من االرتباط هذا على يترتب

 الوظائف إلى تطرقه هو التعريف هذا يميز ما )5(المجتمع ظروف مع تمشيا تطورها في األسرة

 بعلم المهتمين من بكثير أدى ما هذا " إليه تنتمي الذي المجتمع مع تماشيا األسرة بها تقوم التي

 المجتمعات مالمح أبرز نم يعتبر المجتمع في األسرة أنماط بأن القول إلى األسري االجتماع

.)6( "المعاصرة

معايرتبطوناألفرادمنجماعةعنعبارةاألسرةأناالجتماععلمقاموس"فيوجاء

وبينالزوجة،والزوجبينالتفاعلهذايتموقدمعاويتفاعلونوالتبني،الدم،الزواج،بروابط

. 56 ص ، ت.  ب ، لبنان ، بيروت النهضة ردا ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 1

.53  ص ، سابق مرجع القادر، عبد القصير   2

.16ص سابق، مرجع ، بشير محمد   3

4  سعيد محمد عثمان، االستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع ، مؤسسة شباب الجامعة للنشر،اإلسكندرية ،2009،ص16.

5 53: 36،ص المرجع نفس 

38 ،ص سابق مرجع الخولي، سناء  6
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بخصائصتتميزاجتماعيةوحدةجميعامنهمويتكون.واألبناءاألبواألموبينواألماألب

دونأسرةنيكونازوجينهناكيكونقدكماكالهما،أوالوالدينأحدمضتالقدفاألسرة .معينة

اجتماعيةجماعةاألسرةأن:يقولتعريفا"أحمدالسيدغريب"قدملهذاأبناء،لديهمايكونأن

مستمرنحوعلىويتفاعلونمشتركةحياةفيمعايعيشون،الزواجوالدمروابطأفرادهاربطت

حسمحمود"عرفهاكما .)1(األسرةلبقاءالضروريةواالجتماعيةاالقتصاديةبالمتطلباتللوفاء

والتطبيعاإلنجابأساسأنهابمعنىأولية،حمايةوهياألولاإلنسانيالتجمعصورةتمثلبأنها

بإشباعطترتبالتيوالتنافسالتعاونلعاداتاألولاألصلكذلكوهيالتاليللجيلاالجتماعي

)2(»االجتماعيوالمركزواألمنالحبمنالحاجات

 واقعة كانت التي م1900-1860 التطورية المدرسة إلى األسرة جذور عن البحث ويعود

 ويذهب.)3(الحيوي أو البيولوجي التطوري المذهب دعاة نم وغيره "داروين" نظرية تأثير تحت

William) (سمنر ويليام(األمريكي االجتماع عالم Sumner( إلى أعضاؤها يرتبط هيئة األسرة عد 

 ، المجتمع لحياة مصغرة صورة أيضا وهي ، نةمعي لنظم والخضوع والعمل والمسكن المأكل في

 المتبادل والقبول الرضا أساس على تقوم التي االجتماعية الوحدة هي الزواجية األسرة أن ومؤكداً

4االجتماعي اإلطار نطاق في الصحيحة والمعاشرة األطفال إنجاب لغرض وذلك وامرأة رجل بين

5:يلي فيما سرةألا خصائص أهم وتتلخص

.مختلفينجنسينمناألقلعلىعضوينبينزوجيةرابطةوجود-

.االجتماعيةالقاتللعكأساس)دمويةقرابةصالتوجود-

.والمستمرةالمشتركةاإلقامةأشكالمنشكلوجود-

.محددةوظائفمجموعةوجود-

.رسميةوغيررسميةتنظيميةقواعدمجموعةوجود-

La)الموسعةأوالممتدةاألسرة- أ: نوعان واألسرة famille étendue)–تجمعالتيوهي

ثالثتضموهياتساعا،واألكثردخالاألقلوالبيئاتالريفيةالمناطقفيوتكثرأسرةمنأكثر

 وأوالدهم،الجد والمتزوجين متزوجين غير واألبناء واألم األب من متكونةأنهاأيأكثر،أوأجيال

 يميزها وما.  الحجم بكبر تتميز أنها أي الخالة أو والخال والعمة كالعم األقارب من وعدد والجدة

1 غريب سيد أحمد وآخرون، علم اجتماع األسرة ،  دار المعرفة الجامعية ، األزاريطة ،2001 ، ص.20.

األسرة ومشكالتها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، لبنان،1981  ص 2.  2  حسن محمود¡

.41ذكره،ص سبق مصدر ، العربية المدينة في المتغيرة األسرة القصير، القادر عبد 3

51ص ، ذكره سبق مرجع ، االسري اعاالجتم علم في دراسات ، حلمي إسماعيل إجالل 4

.65،ص2002الجزائر،،عنابة، مختارباجيجامعةمنشورات¡االجتماعيةالتنشئةتمؤسسا: زعيميمراد 5
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. األسر من النمط هذا في المتسلط هو الرجل ونجد فردية، وأقل وحدة رأكث أنها النواة األسرة عن

لرئيسفيهاوالسلطةعامةفيهامتضامنة،الملكيةجماعةعنعبارةبأنهاالممتدةاألسرةوتعرف

سواءالمرتبطةاألسرمنعددمنتتكونالتيالجماعةهيآخربمعنىأواألكبرالجدأواألسرة

)1(»واحدمسكنفيويقيمونالمرأةأمالرجلإلىفيهاالنسبكان

La)األساسيةأوالنوويةاألسرة- ب famille nucléaire)خصائصمنتعتبر والتي

يسكنونالذينوالزواجبروابطكونيشترالذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمع

منالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفي

أصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم«أيضاعليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارم

معايسكنونالمتزوجينغيراوأوالدهموالزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدة

.)2(»المعاصرالمجتمعفيالمميزالنمطواحد،وتعتبرمسكنفي

المجتمعاتكلفيوجودلهاجتماعينظامعنعبارةاألسرةأنإلىنخلصسبقمما

جنسيةعالقاتأساسعلىأكثرأووامرأةرجلبينوقانونيشرعيعقدبموجبتقومالبشرية

عنمسؤواليصبححتىالفردبنموالمتكفلةوهيالغالب،فيأطفالعنهاينتجالمجتمع،يقرها

واألبناءاآلباءكحالةالدمرابطةطريقعنووالوظائفاألدوارمنبمجموعةمتقوفهينفسه

تأخذو.االقتصاديةواالجتماعيةالحياةفيويشتركونواحدمنزلفييقيمونكماواألقارب،

وحاجاتهابنيتهاتختلفواألنثروبولوجيافيعليهالمتعارفحجمهاحسبمتعددةأشكاال

  .بهاتمرالتيالزمنيةوالفتراتالمجتمعاتباختالف

 القوانين عن الكشف في واالنثروبولوجيا االجتماع علم في األسرة دراسة أهمية وتتجلى

 حيث فمن. "الوظائف وتلك البناء ذلك تجابه التي والمشكالت ووظائفها األسرة بناء تحكم التي

 االقتصادية والحالة والخارجية الداخلية وعالقاتها ونوعها األسرة بحجم الباحثون أهتم البناء دراسة

 بأزواج ألبنائها االختيار ذلك عن المسؤولة هي األسرة تكون ما غالبا الذي الزواج واختيار

)3("واالجتماعية االقتصادية والمكانة الدينية، العقيدة في يماثلونهم

تنقلأنهاأيالجديد للجيلاالجتماعيالتطبيعبعمليةتقومالتياألساسيةالهيئة هيواألسرة

الجديدالعضولمساعدةضرورية،فهيمعينلمجتمعالثقافةجوهرنموهلمراحخاللالطفلإلى

مبكرةمرحلةفيدورهاتمارسكما.المجتمعحياةفيوالمساهمةاالجتماعي بدورهالقيامفي

الباحثون أكد فقد  له،الحقيقيالنفسيالتكوينمرحلة تشكلاألولىالطفولةوسنينالطفل،حياةمن

(1)  مروان عبد المجيد، الرعاية االجتماعية للفئات الخاصة، مؤسسة الوراق،عمان،2002، ص 9- 10 .

53 سابق،ص مرجع القصير، القادر عبد)  2)

.71 ص ، م1988 مصر، اإلسكندرية، ، الجامعية المعرفة دار ،األسرة دراسة في المعاصرة االتجاهات شكري، علياء3
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فيفالطفلالمبكرة، الطفولةخاللخاصةالشخصيةبناءفيعميقأثرلهاسريةاألالخبراتأن

عاداتمنأثنائهافي يغرسماأنكماللتعلم،القابليةشديدالتشكيل،سهليكونالمرحلةهذه

للشخصيةالرئيسيةالسمات أننقولوحينبعد،فيماتغييرهيصعبوغيرهاوعواطفواتجاهات

عاجزاالمرحلةهذهبعديصبحالفرد أنيعنيالفهذاالمبكرة،الطفولةمرحلةفيأصولهاتوضع

فاألسرة1.الشخصيةفيدائماأثرالهايكوناألولى،الخبراتهذهأنيعنيبلوالتكيفالتعلمعن

طولتأثيرها يصاحبهكمالوجه،وجهاأعضائهامعيتفاعلحيثالطفلفيهيعيشوسطأول

2مؤسساتفييندمجأنبعدحتىللطفلالمرجعيةالجماعةوتظلحياته

 النظم طريقعناجتماعيبشريكائنإلىحيكائنمجردمنالطفلتحول األسرةو

Les)النظمهذهوتوجد. institutions primaires) كل األوليةبالنظمتسمىالتيالعمليات في

المتصلة العاداتفيبينهافيماتختلفالثقافاتأنوجدواقداألنثربولوجياعلماءأنغيرالثقافات

.A)كاردنأبراهامويرى النظم،هذهب Kardiner)يسميهماتكوينعنمسؤولةالنظمهذهأن

نشأتهمبحكماألفراد، فيهيتشابهالذياالجتماعيالنفسيالتكوينبهاويقصدالقاعديةبالشخصية

3متشابهةأوليةلنظمتبعاوتربيتهمواحدةثقافةفي

  : األسرة وظائف - ثانيا

 النظر بغض اإلنسانية المجتمعات كل في األساسية الوحدة هي األسرة" كسلرو جليك" يقول

 ولبس مأوىو طعام من للفرد األساسية الحاجات تلبية على تعمل ال فهي الثقافية الفروق عن

 الثقافية والقيم دالتقالي آلخر جيل من وتنقل واالنتماء الحب  إلى حاجته تلبي لكنهاو فحسب،

 والبيئة الطفل بين العالقة تتحدد األسرة من فانطالقا 4.المجتمع في السائدة الروحيةو واألخالقية

 البيئة وبين بينه تميز أي يقيم ال إذ الغذاء طريق عن بأمه متحدا يكون والدته منذ نهأل األسرية

 بنيتها تتغير ثقافية اجتماعية مؤسسة شيء كل وقبل أوال األسرة تظل كما به المحيطة االجتماعية

  .األجيال بتواصل تتواصل و تبقى األساسية وظيفتها لكن المجتمعات بتغير والنفسية المادية

 في بها معترف ظلت أنها إال العصور عبر األسرة نظام على طرأت التي التغيرات رغمو

"خاصة الوظائف من بعدد تقوم أنها على الباحثين بين إجماع شبه يوجد حيث المجتمعات سائر

 اهتماماً يولون مالينوفسكيو براونرادكلفو ايمكدور ومنهم واالنثروبولوجيا االجتماع علماء

.9-518-518،ص1970اإلسكندرية،الحديث،المصريالمكتب،8ط ،النفسعلمأصولعزت،احمدراجع1

2 Anne Baudrier & Bernadette Céleste : le développement affectif et social du jeune enfant, Edition Nathan, Paris, 1990.p71.

.125ص1985 القاهرة،العربي،الفكرردا¡المراهقةوالطفولة:سعدجالل 3

سحر فتحي مبروك: الرعاية االجتماعية لألسرة و الطفولة، المكتبة المصرية، 2008. 4 د. عصام توفيق قمر، د.
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 مفهوم ويشير وديمومته، االجتماعي الوجود  ريةاستمرا إلى تؤدي كونها ،األسرة ئفبوظا كبيراً

1" األسرة تؤديها التي الخدمات إلى الوظيفة

 بعد لكن الرئيسي، االجتماعي النظام تمثل القديمة ورالعص في األسرة نجد التاريخ وبتتبع

 بها تقوم كانت التي وظائفها في تغيرات  األسرة شهدت المجتمعات لها تعرضت التي التغيرات

 أشكال تنوع أن إال".األسرة نطاق خارج تنظيمات إلى منها كبير عدد انتقال إلى أدى مما قبل من

 وظائف واختالف تطور إلى قاد آخر إلى زمن ومن آخر إلى مجتمع من واختالفها األسرية الحياة

 التي الوظائف تلك عن اختلفت قد الحاضر زمننا في األسرة وظائف أن من الرغم فعلى األسرة،

 الهيئة هي األسرة كانت إذ الوظائف، بجميع تقوم كانت ما عند الماضي في األسرة بها تقوم كانت

)2(" الواجبات وتفرض الحقوق تمنح التي فهي التربويةو واالقتصادية والتشريعية القضائية

"أكد فقد William Ogburn"الوظائف ألغلب فقدانهافيتكمنثةیالحداألسرةمأساة أن 

 تعكس الزالت الحديثة األسرة ألن الباحثين من الكثير طرف من قدن رأيه لكن بها، تقوم كانت التي

 وتحديد الطفل أو الفرد شخصية صفات تكوين على تعمل فاألسرة التقليدية، األسرة وظائف بعض

 أوثق من األسرة داخل االجتماعية التنشئة عملية وتعد.  حياته بقية يالزمه تكوينا طبائعهو ميوله

  . الكون في تواجده خالل الطفل تلقاهاي التي العمليات وأمتن

  : والجنسية ةيولوجيالبفةيالوظ - 1

¡البشريالنوععلىللمحافظةاألسرة،وظائفمنوظيفةأولتعتبر اإلنجاب وظيفة

حفظعنالمسؤولةهيفاألسرة اإلنسان،الستمرارالضروريةالجنسيةالعالقاتإلىباإلضافة

 يعتبر الزواج أن حيث" وصحياجسمياورعايتهم األطفالإنجابةمسؤوليمنبهيتصلوماالنوع

 الجنسية بالعالقات يسمح ال فالمجتمع ثابتا، رسميا طابعا الجنسية العالقات يعطي تعاقديا اتفاقا

 األسرة وظائف أهم فمن األخرى، المجتمعات بعض في يسمح قد ذلك كان وإن الزواج بغير

 نحو تماما  مسؤولة األسرة تكون ولذلك وتربيتهم ايتهمرع على واإلشراف األطفال إنجاب

.3"أوالدها

 بعد ،مشروعة بصورة األزواج بين الجنسية الغريزة إشباع بها نعني الجنسية الوظيفة أما

 من آتية النفسية العقد من بيرك وقسم الجنسية، للحياة األولى الدروس الطفل تلقين" عملية تأتي ذلك

 الجنسية التربية سوء بسبب سعادتهم الناس يفقد ما وكثيرا...للجنسين األسرية الجنسية التربية سوء

1 Robert .f.winch and cowis wolf Good man, selected studies in The family . Third Edition, 1962 p.32-35.

.45 ص م،2003 مصر، ، االسكندرية ، الجامعة شباب مؤسسة ، والمجتمع األسرة ، رشوان الحميد عبد حسين 2

.  12ص ، سابق مرجع ، ابراهيم المجيد عبد مروان  3
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 األسر بتباين متباينة وأمورها الجنسية للحياة النظرة بأن هنا ونذكر األسرة، في لهم قدمت التي

1"المجال هذا في هام دور لألسرة فإن سبق لما ،ونتيجة والزمان والبلدان والشعوب

  :ةیاالقتصادفةیالوظ- 2

 وظيفةلكلفيتعينالحياتية،مستلزماتهمكلبقضاءأفرادهايقوماقتصاديةوحدةاألسرة

الحياةواجباتعلىواإلنفاقاألسرةاحتياجاتلتوفيرطاقةبكل يعملاألبفنجديؤديها،اقتصادية

شؤونبتدبيرقيامهاعنفضالالمعيشيةالحياةلتدعيمالخارجيالعمل تشاركهقدواألماألسرية،

منوظائفعدةإليهاأوكلتاجتماعيةكمؤسسةاألسرةوجدتأنفمنذ. األبناء وتنشئةالمنزل

أفرادها حاجاتإلشباعالماديةالمتطلباتتأمينفيأساساتتمثلوالتيصادية،االقت الوظيفةأهمها

توريثهي أيضا األسرةتمارسهاالتياالقتصادية الوظائفأهمومن .والمتعددةالمختلفة

ورثةوجودعدمحالةفيأشقائهووأجدادهأبوية إاليرثالفاإلنسان لألبناءالخاصةالممتلكات

 يميزهالذياالقتصاديوضعهاهولألسرةاالقتصاديةلوظيفةايحددماوأهم. لهمشرعيين

التيالسنوية الدخولأولشهريةالرواتباخللمنذلكويقاسالحاصل،الماديدخلهامستوى

.األسرةأفراديتقاضاها

  :  التربوية الوظيفة- 3

 خالل من أبنائها تجاه سرةاأل تتوالها التي الوظائف أخطر من التربويةفةیالوظتعد

 المرحلة في خاصة.والمجتمع تتماشى التي والعادات والقيم اللغة وتلقينهم ورعايتهم تربيتهم

 الطفل نجد ثم ومن الحية للكائنات بالنسبة طفولة أطول البشري الكائن طفولة ألن ،األولى العمرية

 والسلوك المجتمع ثقافة قلن في حساسة مرحلة هي بالتالي.طويلة لسنوات بأسرته ملتصقا

وأفرادهالصالحاألسرة بها تقومالتيوالمسؤولياتاألدوارتعنيوالوظيفة .السليم االجتماعي

 القيم وتكوين زرع في أساسية وظيفة من العائلة تلعبه ما نكران يمكن وال المجتمع، لصالح

  .المختلفة التربوية السلوكية األنماط تعلمه أو الطفل تعد التي التربوية

 في المرغوبة واألهداف بالوسائل واالهتمام الهادف اإلنساني العمل تعني التربية كانت فإذا

 العملية سير على تأثير وذات وأخطرها المؤسسات أول من األسرة فإن الجديد الناشئ حياة

 نظافة على المحافظة والجسمية، الصحية التربية:نجد لألسرة التربوية الوظائف أهم ومن التربوية،

 الرياضية، بالتمارين القيام والنوم، والشرب األكل في صحية قواعد إتباع والمكان، والملبس البدن

 التربية والدينية، الخلقية التربية العقلية، التربية االجتماعية، األمراض،التنشئة من والعالج الوقاية

  .االجتماعي الضبط ممارسةو العاطفية،الوظيفة النفسية،

71 ص ،2004،الجزائر، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 1
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 االجتماعية والعادات القيم تعليمهم إلي تمتد بل الحد هذا عند تقف ال تربويا األسرة فةووظي

 في هاما دورا تلعب فاألسرة."أجله من التضحية وكيفية الوطن وحب االنتماء الفرد في تغرس التي

 نوع ،العالمية والحوادث واألمة والوطن الحياة أمور في الطفل نفس في القومي االنتماء ترسيخ

 والتاريخ القومية، بالمعاني الطفل يتشبع البيت في ويرى يسمع ما خالل من العفوي التعلم طريق

1"منها األسرة تهم التي والقضايا والقومية، الوطنية وبالعواطف له يروى الذي القومي

  :  النفسية الوظيفة- 4

 فالفرد االجتماعية، الحياة ظروف في إال الفرد يشبعها أن يمكن ال االحتياجات بعض هناك

 داخل في إال توجد ال نفسية احتياجات وهي والتقدير واالحترام باألمن الشعور إلى حاجة في

 اتجاه األسرة وظائف أهم من النفسية الوظيفةف 2" الجماعات هذه قمة على واألسرة اتالجماع

 االجتماعي واالستقرار باألمان واإلحساس النفسية الراحة األسرة أفراد في تبث التي فهي أبناءها

 الثقة وتنمية روالتقدي االحترام األبناء إعطاء خالل من متزنة شخصيات ذوي يصبحون بالتالي

 .متفوقين ناجحين أشخاص يجعلهم مما األسرة داخل قيمتهم من تعزز كما .داخلهم في سبالنف

, والوجداني النفسي البناء قواعد إرساء فيهما يتم التي المراحل أهم من المراهقة مرحلة وتعتبر

 في وأساليبهم توجيهاتهم خالل من النفسية تلك تشكيل في األكبر األثر المرحلة هذه في ولآلباء

 يحاطوا عندما وذلك السوية الشخصية أبنائها تكسب أن لألسرة يمكن كما،أبنائهم مع تواصلال

  . األسرة داخل والحب اممهتالوا الثقة من بجو

  :الثقافية الوظيفة- 5

 والفنون والدين واألخالق والعرف والقيم العادات من المعقد الكل هذا بأنها الثقافية تعرف

 والثقافي القيمي وإطارها االجتماعية لسننها ويخضع الفرد يتعلم األسرة داخل وفي ،والقدرات

 إلى ونقله التراث على الحفاظ في فاعالً دوراً تؤدي فهي ،أبنائها نفوس في اإليجابية القيم وغرس

 من أشمل لألسرة الثقافية الوظيفة أن كما. المقصودة وغير المقصودة التنشئة خالل من األجيال

 خاصة أفرادها إلكساب الثقافية بالوظيفة قيامها خالل من تسعى األسرة أن حيث ،التعليمية الوظيفة

وعقابها،وثوابهاالشعبيةوآدابهامعاييرهالهاثقافةفكل" والتجارب المعارف من الكثير ناءاألب

هناومن.أطفالهاإليتنقلهالذيوباألسلوبلهااألسرةمعالجة بطريقةيتأثركلههذاأنغير

.195ص ،2010 زائر،الج ، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،واإلسالم االجتماعي النفس علم شروخ، الدين صالح 1

.26ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، لخلي خيري 2
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 ،األسرةبنظرةالمتأثرةالقيمويتشربواالنتقاءاالختيارأنواعمن سلسلةفيالطفلشخصيةنموت

1الثقافةلنقلكأداةالمجتمعتخدم األسرأنالقوليمكنإذن

:اإلبداعية الوظيفة- 6

 مجال إلى ونتائجها شطتهاوأن وأساليبها اهتمامها التربية توجه ةاإلبداعي بالتربية نقصد

 للفرد بالنسبة ودورها ،اإلبداع وعمليات ،التربية من كل وإمكانيات خصائص مراعاة مع ،اإلبداع

 الجمالي الذوق بتكوين األسرة قيام بذلك والمقصود".اإلبداع مجال في التربية أنها أي ،والمجتمع

 نظيف متناسق مرتب منزل ذات أسرة في يعيش الذي فالطفل لديه، اإلبداعي سالح وتنمية للطفل،

 في يعيش الذي خالف على والترتيب، النظام ويحب والتناغم، التناسق وإدراك الجمال، تقدير يتعلم

 وعدم قلقا الطفل سلوك في ينعكس المنزل هذا فمثل االضطراب، ويعمه الفوضى تسوده منزل

 عمليات بعض أن التجارب من العديد أوضحت وقد  2" اتزان وسوء يز،ترك وفقدان استقرار،

  اإلبداعي التفكير ونوع كم زيادة في تسهم أن يمكن المختلفة التربية

  العاطفيةالوظيفة- 7

 أثناء األولى بالخبرات تكسبهم يثح األبناء،شخصيةتكوين في فعال بدور األسرة تقوم

 كما عامة، بصفة المجتمعو األسرة داخلوالمحبةباأللفةالشعور لديهم تنمي فهي تكوينهم سنوات

المتعمقالتفاعلهيالعاطفيةوالوظيفة."الطفلشخصيةتكوينفيعميقاتأثيراتؤثر  األسرة أن

منجميعا يعملونعندماواألطفالوالدينالبين العاطفةمشاعرظلفياألسرةأفرادجميعبين

الرئيسيةالمالمحتحددالوظيفةوهذه ووحدتها،كيانهاعلىوحفاظا ،األسريةالحياةمصلحةأجل

.)3("الحديثة لألسرةالمميزة

:الحمايةوظيفة- 8

األسرمنعليهمتقعقدالتيالخارجيةاالعتداءاتمنأعضائهابحمايةاألسرةتقوم

ماديعونمنيحتاجونهمابكلوتزودهمجميعابحمايتهمتقومكماالمحلي،المجتمع فياألخرى

 ،التوجيهأسرةعنوانفصالهمزواجهمبعدحتىتمتدألعضائهااألسرةحمايةأنبلومعنوي،

 في المتزوجاتللبناتأوالمتزوجينلألبناءوالمعنويالماليالدعمتقديمفيالحمايةهذه وتتمثل

.281ص ،1979 القاهرة، وهبة، مكتبة ،والتصنيع األسرة حجازي،فؤاد 1

.71-70ص ، ذكره سبق مرجع ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 2

.25ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، خليل خيري   3
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بدور يقمنوالجداتوالخاالتكالعماتاآلخريناألسرةأعضاءفإنالحجمالكبيرةالممتدةاألسرة

.1أمهغيابحالةفيوخاصةورعايتهالطفلحمايةفيبارز

  :لألسرة التربوية وظيفةال أهمية-ثالثا

 وظفتدوقإياه،ألزمه:توظيفاًالشيءووظفوظف،الفعلإلىاللغةفيالوظيفةلفظيعود

 منيقدرما:أيضاًوالوظيفةوجل،عزاهللاكتابمنآياتحفظيومكلالصبيعلى:توظيفاله

علىبهالقيامأوعمل،تقديمكونهاعنتخرجالاللغةفيفالوظيفة وعليه2رزق،أوطعامأوعمل

أوالفرديؤديهاالتيوالحيويةاالجتماعيةواراألدمنمجموعة :االصطالحوفي .اإللزاموجه

أومعينشيءلتحقيقاالجتماعيوالبناءاالجتماعيالنسقأوالصغيرةالجماعة أوالمجتمع

3ذلكإلىوماالنسق،أوالجماعةأوالفردطبيعةمعتتناسبمحددة أهدافمجموعة

 للتماسك وضرورة االجتماعية، االقتصادية، التنمية في هام عامل هي والتربية      

 تقدم في هام دور وللتربية  االجتماعي، الحراك إحداث في هام عامل وهي والوحدة االجتماعي

 التربية أن كما. منها يحصل ما ومقدار بقيمته وترفع الفرد نوعية من تزيد ألنها ورقيها الشعوب

 هام عامل االجتماعي، والتماسك الصحيحة الديمقراطية وإرساء العصرية، الدولة لبناء ضرورية

 حداثإ إلى تهدف منظمة عملية بأنها والتربية النفس علماء يعرفها.االجتماعي التغير إحداث في

 جوانبها جميع من لشخصيةل متكامل طورت إحداث أجل من الفرد سلوك في فيها مرغوب تغييرات

 به تقوم الذي العمل هي التربية": دوركايم"  يقول حيث).االنفعالية االجتماعية، العقلية، ،الجسمية(

 هي أو االجتماعية الحياة سلك في االنخراط بعد تهيأ أو تنضج التي األجيال نحو الناضجة األجيال

 السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي والجسمية العقلية حاالتال الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف

4"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في

 ،فهي له اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها "مدكور علي"ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

 في 5"معين بموضوع مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ،التعليم منها

.58،ص1961،الوطنيةالمكتبةاالجتماعية،والحياةالسكانعودة،وأحمدالربايعةأحمد 1

.427ص- ذكره سبق مرجع منظور؛ابن 2

.50،ص2011.، االردن-الفكر،عماندار¡ية،األسروالمشكالتالعالقاتمنال،وخضرناديا،سكينةأبو 3

.15-11 ص ،1968 ، مصر ، المعارف دار األول، الجزء ،"التدريس وطرق التربية" المجيد، عبد العزيز عبد صالح 4

30ص ،1998 العربي،القاهرة الفكر دار ،وتطبيقها أسسها-التربية مناهج مدكور، أحمد علي 5
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 والجسمية العقلية الحاالت الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف هي أو االجتماعية الحياة سلك

.1"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي

 فهي له، اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها مدكور علي ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

2"معين وضوعبم مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ، التعليم منها

 مضمونها وتعميق توسيع بهدف الخبرة، بناء إلعادة مستمرة عملية التربية أن ديوي جون ويرى

  .االجتماعي

 لمواجهة تعده فهي وبذلك المستقبلية، لحياته الفرد إعداد هي :الفردي بالمعنى والتربية-

 وتفتحها تنميتها على وتعمل الفطرية، واستعداداته الطفل بمواه عن بذلك تكشف كما الطبيعة،

  .وتغذيتها

 مجتمعه خبرات وتعلمه مجتمعه مع يتعامل كيف الفرد تعلم فهي: االجتماعي بالمعنى أما-

 يحرص ال الذي فالمجتمع المجتمعات، بقاء أساس هو التراث ألن تراثه على والحفاظ السابقة،

 المجتمع تمكين على تحرص االجتماعي بالمعنى فالتربية وبذلك ،الزوال مصيره تراثه بقاء على

  .واالزدهار التطور نحو وتدفعه التقدم من

 واالقتصادية األخالقية للمجتمع، العليا المثل على الحفاظ تعني فهي :المثالي وبالمعنى-

  .خبراتها ومن وثقافتها حضارتها ومن األمة تاريخ من النابعة واإلنسانية

 تتحملأنينبغياألسرةأنوعلىوضرورة،مطلبالتربيةأنعلىيتفق الجميعف

األبناء إنجاب أهمها معينة أهداف إلى الوصول أجل من بناءه يتم ككيان التربية،فيمسؤوليتها

 معينةتربوية أهداف تحديد أهمها والتخطيط الجهد من الكثير األمر يتطلب حيث ، وتربيتهم

:هي األسرية فالتربية.األهداف تلك على للحصول الالزمة والطرق الوسائل ومعرفة الفردتربية "

التنشئةوسائطأهماحدالطبيعيةاألسرة تكونحيثواإلخوةالوالدينوسطاألسرةفيالطبيعية

سليمةتنشئةالطفلتنشئةفياألسرةنجحت وإذاالمجتمع،عمادفاألسرة المتكاملةاالجتماعية

الطفلخصوصاالطفلفيهويترعرعينموالذياألول الوسيطألنهاالتنشئةليةعمنجحتمتكاملة،

3"المتفوق

 عملية من هاما جزءا اعيةماالجت التنشئة" أن فنجد والتربية االجتماعية التنشئة بين الفرق أما

 في واجتماعيا ووجدانيا معرفيا وعقليا، جسميا للطفل ومتكاملة شاملة تنمية عملية فالتربية التربية،

.15-11 ص ق،الساب المرجع المجيد، عبد العزيز عبد صالح 1

.30ص ، سلبق مرجع مدكور، أحمد علي 2

.70ص ،2005، ،القاهرة للكتاب العربية الدار مكتبة ،3،طأطفالنا لدى وتنميته الذكاءالكافي، عبد الفتاح عبد اسماعيل 3
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 كل في والتعلم النمو طبيعة تفسر نظريات من العلم إليه توصل ما ضوء وفي قيمي مؤسسي إطار

 وقيمه وجسمه ووجدانه بعقله اإلنسان عم تتعامل التربية أن يأ ،نياإلنسا النمو مراحل من مرحلة

1"وأفكار مهارات من لديه وما واتجاهاته

  :نوعان والتربية

 مصدرها كان مامه الواضح الهدف ذات المنظمة التربية تلك هي:المقصودة التربية -أ

 المناهج بواسطة المدارس في نظمته قد الدولة نجد فإننا التربية من النوع هذا ألهمية ونظرا

.الهادفة والتوجيهات المعنية والكتب الموحدة

 احتكاكه خالل من  الفرد عليها ليحص التي التربية هي:  مقصودة الغير التربية- ب

  قصودةم غير عفوية بصورة بهم والتأثر باآلخرين

 األمة أبناء في والتأثير التوجيه مجال في األول المكان تحتل المقصودة التربية كانت فإذا

 األولى، طفولته في السيما الفرد حياة في أيضا كبير أثر ذات المقصودة غير التربية ،فإن

:هي أمور ثالث في مقصودة وغير المقصودة بنوعيها التربية عوامل وتنحصر

  .زلالمن أو األسرة- 

  .المدرسة- 

2.المجتمع أو البيئة- 

  : وهما أساسيان هدفان للتربية أن كما

 المجتمع وعادات التقاليد التراث، فينقل المسؤولية يتحمل صالحا إنسانا نكون: التكوين-أ

  .مجتمعه وقيم ظروف مع يتكيف كما القادمة، األجيال إلى

 قاله بما نعمل أن يجب العملية هذه تنجح ولكي ،وتطويره المجتمع ترقية في المساهمة-ب

3)عصرك ابن وإنما ابنك ليس ابنك أن- تذكر- تعلم" (كونفوشيوس" الصيني الفيلسوف

يتطلبالتربويةالوظيفةمفهوم أنكماالتربوية،بالوظيفةإناطتهايتطلباألسرةومفهوم

 وهناك التربوية،بالمهمةتعنى مؤسسةخيرلألبناءالمنجبةواألسرةالدور،بهذاتقوممؤسسة

  :أهمها لألسرة التربوية الرسالة أهمية تبرز كثيرة جوانب

  :ةیاالجتماعللتنشئةمؤسسة أول األسرة- 1

 بالتعرض االجتماعية التنشئة حول عام مفهوم لتكوين الجوهرية النقاط إلى سنتعرض

 شبا" ،بمعنى"نشاء"،و"نشوءاً" ،"نشأ" فعل من مشتقة تنشئة كلمة  للغة بالنسبة:اآلتية للعناصر

22،ص2011، ،األردن عمان والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،2،طالطفل وتربية األسرة محمود، هدى الناشف 1

.168-167ص ،1983الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،2،طوالتعليم التربية أصول، تركي رابح 2

.44،ص1995 مارس 2،عدد يةللترب الجزائرية المجلةوالتكوين، لتربية بين التلميذ لبصير، خالد 3
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 كذلك التنشئة وتعني. 1مفيه شب أي:فالن بني في ونشأ يكتمل، ولم وشب كبر أي:،وناشئ"ونما

 به االقتراب بغية شخصيته جوانب جميع من اإلنسان وبناء التمام حد إلى فحاال حاال الشيء إنشاء

 وعلى االجتماعية التنشئة لمفهوم شامل جامع تعريف هناك ليس اصطالحا أما. 2طبيعته كمال من

  .والمفكرين الفالسفة بعض لدى التعاريف من جملة سنقدم األساس هذا

 آلبائهم، ملكاً كونهم من أكثر للدولة ملكاً األطفال إن" أفالطون" اعتبر لقد :أفالطون-

 من نوعين هناك أن فقال التربية عن أما ، البدنية والرياضة الموسيقى األطفال يعلم أن وطالب

  :التربية

 محاوالته في مثابراً تجعله والتي اإلنسان في الفضائل تنمي التي التربية هو :األول النوع*

 معها، والتماشي صيانتها على الساهر بالقوانين، المتمسك للمواطن مستوى ارفع إلى للوصول

  .الحر الرجل يناسب التربية من النوع وهذا

 المهارة أو الجسم تقوية أو المال كسب وراءها من ينبغي التي التربية فهي: الثاني النوع*

 من النوع وهذا العدالة، بمناصرة تهتم وال الذكاء تنمية يهمل التربية من النوع وهذا العلمية،

.3باألحرار يليق ال التربية

 فنصح" الدين علوم إحياء"كتابه في - التربية- االجتماعية بالتنشئة الغزالي ماهت :الغزالي-

 واألطفال بالطفولة يهتم حيث  األسرة من تبدأ عنده ،والتنشئة الصبي تأديب في االعتدال بمراعاة

 ففي "أفالطون"و"أرسطو" من كل بفكر التربوي "الغزالي" فكر تأثر ولقد مرب، إلى به يتعهد ثم

  :وهي وقوامها، األربعة النفس أركان بين والتوسط االعتدال إنها يقول الفضيلة عن كالمه

  .العفة اعتدالها و الشهوة قوة- )2.     الشجاعة واعتدالها الغضب قوة- )1

4.مضر فيها اإلفراط و العدل قوة-)4.     مضر فيها واإلفراط الحكمة قوة- )3

 اجتماعية عملية التنشئة أن وهي للتنشئة، األولى الرئيسية المبادئ من انطلق :خلدون ابن-

 غاية وان ثقافته، في مدني كائن اإلنسان وان إتقانها، يجب اجتماعية صنعة أو مهنة التعليم ،وان

 من اإلنسان خلق لما تحقيقا أخالقية روحانية دينية غاية هي إنساني نشاط وكل والمعرفة العلم

5.اجله

 والتطور النمو الستمرار الضرورية األمور من االجتماعية التنشئة عملية إن:دوركايم-

 والنمو، التطور ذلك تحقيق عن عاجزا يكون ،المجتمع عن انعزال في الفرد الن االجتماعي،

165،ص سابق مرجع الدين، جمال الفضل أبو منظور ابن 1

.100،ص1977،اإلسكندرية، االجتماعية العلوم المصطلحات معجم بدوي، زكي احمد 2

.98-97ص، سلبق مرجع العمامرة، حسن محمد- 3

.98-97ص ، المرجع نفس 4

186ص ،2007 دن،الجزائر، -د ،المسلمين عند التربوي الفكر طه، جميل حسن 5
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 الكبار أجيال يمارسه الذي الفعل وهي التربية هي:" "كايم دور" حسب االجتماعية فالتنشئة وعليه

 الفيزيقية النواحي تنمية ذلك في وهدفها االجتماعية، للحياة بعد ينضجوا لم الذين الصغار على

 كما بأسره السياسي المجتمع عليه يفرضها هيئات وهي عنده، ينميها وان واألخالقية والفكرية،

1"له يؤهل الذي الخاص الوسط يفرضها

 على تقوم وتربية، تعلم،وتعليم، عملية" إنها االجتماعية التنشئة :زهران السالم عبد حامد-

 ومعايير سلوكا فشيخا، فراشدا، مراهقا، طفال، الفرد إكساب إلى وتهدف االجتماعي التفاعل

معها، االجتماعي والتوافق جماعته مسايرة من تمكنه معينة اجتماعية الدوار مناسبة واتجاهات

2.االجتماعية الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي، الطابع وتكسبه

 كائن من الفرد تحويل عمليةبأنها يةاالجتماع التنشئة تعريف يمكننا سبق مما    

 وقيم ومعايير سلوكا بذلك ليكتسب االجتماعي، التفاعل طريق عن اجتماعي فرد إلى بيولوجي

 مستمرة بذلك وهي االجتماعية الحياة في االندماج له لتسهل شخصيته بناء في تدخل واتجاهات

 التي التنشيئية األساليب كافة على وتشتمل بالشيخوخة وتنتهي فالرشد فالمراهقة بالطفولة، تبدأ

  واألخالقية والفكرية الفيزيقة الجوانب جميع من الفرد شخصية بناء في مهما دورا تلعب

  واالجتماعية

 في الفرد شخصية تشكيل في أساسيا دورا تلعب كونها في االجتماعية التنشئة أهمية وتظهر

 نتاج هي فالشخصية شخصيته، دعائم إرساء وفي لديه االجتماعية االتجاهات تكوين وفي المستقبل

 ألساليب وطبقا الطفولة مرحلة في توضع للشخصية األولى الدعائم فإن ذلك وعلى  األساليب هذه

  المواقف هذه في الطفل على الوالدان يمارسها التي االجتماعية التنشئة

 أشار الذي عصبيةال قانون خالل من تتحقق التي التالحم عملية خالل من أهميتها تبرز كما

 مختلف بين والتآزر والتعاضد التالحم مناخ توفر فالعصبية "المقدمة"كتابه في"خلدون بن" إليه

 ،من االجتماعية التنشئة بواسطة وتنقل تورث العصبية وهذه الالنظامية،و النظامية المجتمع هيئات

 وفي المدرسة وداخل ألسرةا داخل الناشئ الطفل له يخضع الذي والتعليم والتمرين التدريب خالل

 شوكة تقوية في تسهم عملية االجتماعي فالتطبيع إذن االجتماعية، التنشئة مؤسسات مختلف

 موحدة دينية أسس تقوم التي المجتمعات في خاصة المجتمع أفراد والتئام توحيد وفي العصبية

3.اإلسالمية كالمجتمعات

  :هما أساسين محورين خالل من للطفل االجتماعية التنشئة أهمية تلخيص ويمكن

1 Jean-Claude-Filloux,Emille-Durkheim penseur de lèducation http// :agora.qc.ca/reftext.nsf.2010/03/10.8 :30h.

.11ص ذكره، سبق مرجع¡زعيمي مراد 2

.111-110ص ،ص 2000المغرب،: التربية عالم تمنشورا ،التربية سوسيولوجيا غريب، الكريم عبد 3
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 الفرد شخصية لتطوير أساسية وسيلة تعتبر االجتماعية التنشئة عملية أن:األول المحور

  .به محيطال اإلنساني المجتمع به يمر الذي االجتماعي التغير لمواجهة وإعداده

 التفاعل علي تقوم تربية أي وتعليم تعلم عملية االجتماعية التنشئة عملية أن:الثاني المحور

 مسايرة من تمكنه مناسبة اتجاهات أو ومعايير سلوكا  الطفل إكساب إلي وتهدف االجتماعي

 وعلي عيةاالجتما الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي الطابع وتكسبه معها والتوافق جماعته

1. اجتماعي    كائن إلى البيولوجي الحي الكائن تحويل عملية االجتماعية التنشئة تكون ذلك

  :األتي في االجتماعية أهدافها تتلخص كما

    شخص في ةالثقاف هذه غرس في كبيراً دورا األسرة تلعب :المجتمع في الثقافة غرس-

2. الفرد

 كائن الى بيولوجي كائن من الفرد تحويل خالل من :اإلنسانية الشخصية تكوين-

.3اجتماعي

 أبناء تميز مشتركة عامة سمات خلق خالل من :المجتمع في القومية الشخصية تكوين-

.4القومية الشخصية" المجتمعات من غيرهم عن الواحد المجتمع

 تكوين إلى ميلي منا الفرد أن نجد التكيف أمثلة من: اآلخرين مع والتالف التكيف تحقيق-

  .فيه يعيش الذي المجتمع قوانين يدرك انه كما االجتماعية، الذات ينمي وبذلك صداقات

 ببعض االلتزام الطفل تدريب خالل من :والخلقية والوجدانية الروحية القيم تكوين-

 وضبط المناسب التصرف قواعد الطفل تعليم خالل من شخصيته، مقومات تشكل التي السلوكات

5.السلوك

 الفرد من المتوقع السلوك هو االجتماعي الدور: منهم المتوقعة ألدوارهم األفراد تعليم-

 السائدة ئيةيالتنش األساليب خالل من يةاالجتماع األدوار هذه يكتسب والفرد معين، مركز في أداؤه

 لكل المميزة الثقافة باختالف ألخر مجتمع من تختلف األدوار هذه أن المعروف ومن مجتمعه، في

6.مجتمع

  :هما رئيسيين شكلين تأخذ االجتماعية التنشئة أن كما

.138،ص2008 دن،.د ،االجتماعية التنشئةعامر، الرؤوف عبد طارق 1

.331،ص2002 القاهرة، النيل، مطبعة ،المعاصر االجتماع علم في نظرةالخطيب، الحميد عبد سلوى  2

.23ص،2003عمان، الصفا، دار ،للطفل االجتماعية التنشئة الهمشري، احمد عمر - 3

.335ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى- 4

27،ص1998 ،9قسنطينة،العدد جامعة منشورات االنسانية، العلوم مجلة¡"واالهداف المفهوم-االجتماعية التنشئة"،مختار الدين محي 5

.334ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى 6
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  :دةالمقصو االجتماعية التنشئة-أ

 الثقافي لنظامها وفقا سلوكات أوالدها تعلم فاألولى والمدرسة، األسرة في تتم والتي

 وتزودهم دلك بإتباع تتصل التي واألدوات واألساليب الطرق لهم وتحدد واتجاهاتها ومعاييرها

 في ومرسوما مقصودا تعليما بها يكون مراحلها مختلف وفي المدرسة أما والمعايير القيم بمنظومة

1.األفراد بتنشئة مباشرة تتصل ومناهج وأساليب وطرق أهداف إطار

  :المقصودة غير االجتماعية التنشئة- ب

 من وغيرها اإلعالمية والمؤسسات الدينية المؤسسة خالل من التنشئة من الشكل هذا يتم

 تظهر والتي بأقرانه الفرد عالقة إلى افةضباإل االجتماعية التنشئة عملية في تسهم التي المؤسسات

2: يلي فيما عام بشكل

باختالف تختلف جتماعيةا لمعايير اكتسابه خالل من وأفكار مهارات لفردا يتعلم 

 المؤسسات

عالقته خالل من بها يظهر التي سلوكات بكل متصلة وعادات اتجاهات الفرد يكتسب 

..........)مسؤولية تحمل - نجاح -تعاون - فشل - كره-  حب(باآلخرين

 الحفاظ  خاللها من يتم التي العملية كونهما في تكمن التنشئة وأهداف أهمية أن القول يمكننا

 وواجباته، حقوقه بكافة عارفا االجتماعي، واقعه مع متكيفاً فردا وتكوين المجتمعية، الثقافة على

 على يمكن فال الثقافية، وخصوصياته ميتالئ بما المجتمع هذا تقدم نحو قدماً  المضي على ساهراً

 وراءها تاركة العولمة ثقافة في اإلسالمية المجتمعات تنحل نأ الحصر ال المثال سبيل

 بعين األخذ مع سليمة إسالمية تنشئة المسلم الفرد تنشئة جبي بل اإلسالمي، المجتمع خصوصيات

 المجتمع، هذا مصلحة يخدم ما ولمةالع ثقافة من واألخذ اإلسالمي المجتمع خصوصيات االعتبار

 التوفيقية النظرية التنشئة عملية في يراعى أن البد بل لها التام واالنفتاح الثقافة هذه في الغوص ال

  .ةواألصال الحداثة بين

 وهو إليها، باالنتماء ويشعر الطفل فيها يعيش جماعة أول هي األسرة بأن معلوم هو وكما

 يواجهه مجتمع فأول أمه، بطن من يخرج عندما فالرضيع جماعة، في عضوية أول يكتسب بهذا

 والحنان، العطف مشاعر إلى  افةضإ البيولوجية الحاجات هو يتلقاه ما األسرة؛فأول مجتمع هو

 مع بالتعامل تنفرد فاألسرة والعاطفي والنفسي االجتماعي نموه في ضرورياً مطلباً عتبرت والتي

 تشكيل في جداً كبير أثر لها المراحل وهذه العمر، من األولية المراحل في عليه والتأثير الطفل

20نص ،2006األردن -عمان– والطباعة والتوزيع للنشر الميسرة دار ،5،ط االجتماعية التنشئة سيكولوجية جادو، أبو علي محمد صالح 1

.23،،ص2005 األردن -والتوزيع للنشر وائل دار– االجتماعية والتنشئة التربية الرشدان، زاهي اهللا عبد 2
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 روضة،( أخرى مؤسسات مع يتعامل أن إلى وتصوراته قيمه وتشكيل الطفل شخصية

  ....)مدرسة،

  :الطفل قيم تشكل سرةاأل - 2

 وذلك المجتمع صرح ببناء تقوم فهي ،األفراد حياة في اجتماعية مؤسسة أهم األسرة تعتبر

 الطفل يكتشف خاللها فمن¡لهم المحددة االجتماعية واألدوار يتماشى بما األفراد سلوك بتنظيم

 بوظيفة تقوم نهالكو العامة، المجتمعية البنية ضعف أو قوة عن المسؤولة وهي ومحيطه نفسه

 المراقبة ووظيفة االجتماعي، والتنشئة التكوين ووظيفة بينهم التضامن ووظيفة ألفرادها األمن

.والتربية

:االجتماعي التفاعل- 1- 2

 من االجتماعية العالقات وتكوين االجتماعي التفاعل كيفية األبناء تعليم في األسرة تسهم

 أفراد مع بداياته تكون والذي االجتماعي التفاعل كالأش من األسرة محيط في يتعلمونه ما خالل

 ومثله المجتمع قيم مع يتوافق الذي النحو على وضبطه التفاعل هذا تكييف األسرة وعلى األسرة،

 في ريناآلخ مع التفاعل على قادرين يجعلهم بما الحقيقية، المواطنة أبعاد فيهم ويؤصل ومعاييره

  .المجتمع

 يكون ما قدر على األسرة، داخل المجتمع يرتضيه ما مع متوائماً لالتفاع يكون ما فبقدر 

 واألسرة الفرد بين العالقة ألن. المجتمع في اآلخرين مع وعالقاتهم لسلوكهم الهادي هو ذلك

 ترعى فاألسرة اآلخر عن يستغني أن ألحدهم يمكن وال المتبادل االعتماد من كثير فيها والمجتمع

 من األفراد هؤالء تمكن التي الفرص كل لتهيئة جاهداً يسعى والمجتمع الصغر منذ األفراد شئون

 التكامل هذا. المجتمع أهداف مع يتوافق الذي بالشكل قدراتهم وتنمية االجتماعية أدوارهم أداء

 خدمة في بفاعلية للعمل الالزمة والمهارات باالتجاهات األبناء إمداد يتطلب المشترك االجتماعي

  .المجتمع

  :األخالقية القيم على األبناء نشئةت- 2- 2

 من األطفال لدى وتتكون سلوكه وتنظم اإلنسان يكتسبها التي القواعد مجموعة القيم تعتبر

العاموبالشعورواألعرافوالمعتقداتباالتجاهاتعالقةوللقيم.االجتماعية التنشئة عمليات خالل

 وأهم .والتنشئةالتعلمعمالياتخاللمنبيكتسإنما فطرياليسالقيم اكتساب بالتالي المشترك،

 مثل المجتمع في صالحاً عضواً الفرد تجعل والتي والدينية الخلقية التربية نجد األخالقية القيم

 وخدمة المشاركة أهمية فيهم وتنمي وغيرها، العمل وإتقان واإلخالص والتعاون والمحبة الصدق

 والعادات والفضائل األخالقيات هذه مثل أبنائها في تغرس أن األسرة تستطيع بالتالي المجتمع

  . االجتماعية والقيم
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 وكيفدينه أبناء يعامل كيف حياته بداية منذ عقيدته، أمور الطفل األسرة أفراد فتعليم

 مع يتنافى وال وتعالى سبحانهاهللا يغضب وال المجتمع يرضي بما األخرى األديان أبناء مع يتعامل

 معه ،ويتعامل شخصيته تعكس مرآة بمثابة فهي الطفل، يكتسبه ما أجمل اضلةالف فاألخالق .عقيدته

 والتعاليم القيم من حاجاته وإشباع تعلم على الطفل يساعد الذي المناخ األسرة وتعتبر.أساسها على

 تعليم يجب كما .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة للطفل التعاليم هذه األسرة بنقل  وذلك الدينية،

 وما عليهم وما لهم بما وتعريفهم مجتمعهم وخلق قيم مع تتناسب فاضلة حياة" يعيشون كيف أبنائنا

.)1("عليهم حقوقهم هي وما اآلخرين نحو واجباتهم هي

 ال سنه صغر بحكم والطفل األخالقية والمعايير القيم الطفل داخل تغرس األسرة فتعامالت

 يصليان أبواه رأى إذا إال الصالة معنى يعرف ال الطفل أن أي منها الملموسة إال الدين أمور يفهم

 من الفاضلة والقيم الحميدة باألخالق فالتحلي. به ويشعر يحسه ما ضوء في يعرف ما يفسر ألنه

 من تعصمه وخلقية دينية فيةخل يكون حتى أسرته مع تفاعله خالل من يكتسبها أن الطفل شأن

 الدينية القيم فيها تهتز جماعة في ينشأ الطفل أن أي" العكس حدث إذا أما ،الخطأ في الوقوع

 مواقف في آثاره تنعكس الذي الخلقي واالنحراف الشر بذور معه وتنمو السليمة الخلقية والمعايير

)2(" المجتمع في الحياة

  :واالنتماء الوطن حب مفاهيم غرس- 3- 2

 الفرد تفكير صنع في تساهم هي والمسكن والغذاء الحماية توفير في دورها على عالوة

 التي المؤسسات أهم من  فاألسرة .االجتماعية شخصيته تكوين خالل من المستقبلي مساره وتحديد

 األطفال، إعداد في المؤسسات أهم  أنها باراعت على الفرد، لدى المواطنة وتنمية تشكيل على تعمل

 المتعلقة باألخص والقيم المفاهيم هذه كل لغرس المراحل أهم من الطفولة مرحلة ،ألن وتربيتهم

  شخصيته بناء في مكوناً عنصراً تصبح كي والوطنية بالوطن

 طنيالو حسهم بتنمية وذلك األبناء لدى المواطنة قيم ترسيخ في كبير دور لها واألسرة

 على المحافظة على وحثهم الصغر، من ومراقبتهم والقوانيناألنظمة احترام إلى وتوجيههم

:خالل من الدور هذا تفعل أن األسرة وتستطيع المواطنة مفهوموتكريس الوطنية المكتسبات

تعزيز خالل من مبكر، وقت في األبناء نفوس في له، واالنتماء الوطن حب غرس 

.مكتسباته على والحفاظ تقدمه، أجل من والعمل الوطن، إلى تماءاالن بشرف الشعور

1 محمد الطبطبي وآخرون ،مدخل إلى التربية ،دار المسيرة ،2002،ص199.

2 71 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد 
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وإنجازاته، وطنهم بتاريخ الوعي وبث لهم، الوطنية المفاهيم بنقل الوطنية الثقافة تعزيز 

.للوطن واالقتصادية الجغرافية باألهمية وتثقيفهم

 عليها المحافظة وأهمية المجتمع يقدمها التي والمنجزات بالخدمات التذكير.

المواطنين حقوق على وتحافظ الوطن شؤون تنظم التي األنظمة احترام على األبناء تعويد 

المجتمع لمنجزات الحسن والتعامل األمثل االستخدام على الحث.

التفاهم وحب المحتاجين، على اإلنفاق وحب المشترك، العمل حب على األبناء تعويد 

 والتكافل والتعاون

معها والتفاعل فيها والمشاركة الهادفة الوطنية المناسبات حب نشر.

الصلة ذات المدنية ربيةالت مادة في خاصة األبناء يتناولها التي الدروس خالل من كذلك 

 واحد لمجتمع ينتمون عندما المجتمع أفراد يجنيها التي والحقوق الفوائد لألبناء توضيحو بالوطن

  .لمجتمعهم أكثر تشدهم الوطن تمثل أشياء على المنزل اءواحتو. والتماسك الوحدة تسوده

  :انظباطا المؤسسات أكثر األسرة - 3

بقاء وضرورة االجتماعية، الحياة على الحفاظ ضروريات من االجتماعي الضبط يعتبر

 النظم لقيود بخضوعهاإال االجتماعية، للحياة صالحة بشرية تكون ال اإلنسان وطبيعة اإلنسان،

 االجتماعي والضبط فالرقابة .االجتماعيةالضوابط من ذلك وغير وقيم وتقاليد عادات من المختلفة

  .والمجتمع تنسجم التي السليمة الوجهة السلوك توجيه على يعمالن

الفرد ينميفعندما ،التجانستحققالتي الهامةاالجتماعيالضبطأدواتمن تعتبر واألسرة

مواقفحددتهاأنسبقوالتيبنفسهاكتشفهاالتياألحكاممنالهروبيستطيعفلنالذاتيإدراكه

 في فالطفلاألسرخارجالنقدهذامثلعنوبعيدابنفسهمنعزالكانولوحتى،المباشرةاألسرة

 أن يجب السلطة هذه أن إال ،ناضج غير مازال سلوكه ألن موجهة ضابطة سلطة إلى حاجة

  . الوقت نفس في نةحنو حازمة تكون وأن الطفل مستوى تراعي

 بين العالقة تنظيم خالل من وذلك االجتماعي الضبط أو االجتماعية بالمراقبة تقوم كما

 الرقابة وفرض اإلنساني السلوك ضبط أن كما والدين، العرف يرتضيها حدود في واإلناث الذكور

 في صالحا فردا يكون حتى التوجيه يعني بل الحرية، من الحرمان  يعني ال عليه االجتماعية

 وااللتزام وقوانينه وأنظمته المجتمع معايير مراعاة األبناء يعلم من خير هي األسرة ألن ، المجتمع

 األبناء تعليم خالل من ،يرتضيه ال الذي وذلك المجتمع ضيهيرت الذي وما مخالفتها، وعدم بها

 ،المواطنة مفهوم يتضمنه بما لتزاماال يعني والذي المجتمع يرتضيه الذي االجتماعي السلوك قواعد

.مخالفتها وعدم بها وااللتزام واألنظمة القوانين معرفة أهمية على يؤكد والذي
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  :لألسرة التربوية الوظيفة في التحول عوامل- رابعا

 في السريع بالتغير تتسم أنها المعاصرة مجتمعاتنا بها تتميز التي السمات أبرز من إن      

 داخل األفراد يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي والتغير الحياة مجاالت شتى

 هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من المجتمع

.والثقافية االقتصادية السياسية، منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو .تغيرات من األدوار

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةتغيراتالمنمجموعة"هو االجتماعي والتغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

أوربافيأوالبدأتعالميةظاهرة هو التعريف هذا وفق فالتغير ،)1("الغربيةأوروبامنوانطالقا

  .العالمدولمختلفإلىانتشرت ثمالمركزشكلتالتي الغربية

 ورعاية المسؤولية توزيع حيث ومن والتبعية، السيادة حيث من الزوجين بيت العالقة فنجد

 أو مرنة أساليب من يميزها وما تنشئتهم حيث ومن وخارجه المنزل داخل ومتابعتهم األبناء

 إلى يعود إنما األسرة في يحدث الذي التغير هذا. العام االجتماعي بالوسط هذا كل يتأثر متسلطة

 وغيرها والقيمية واإليكولوجية والسكانية والتكنولوجية واالقتصادية االجتماعية العوامل من عدد

 أن االجتماع علماء يرى المنطلق هذا ومن. "األسرة حياة في والتأثير صلةال ذات العوامل من

 في األخرى االجتماعية النظم بقية مع متبادل بتأثير تجري األسرة في تحدث التي التغيرات

 بقية  في يظهر األسرة في يحدث تغير فكل الديني أو السياسي أو االقتصادي كالنظام المجتمع

.)2("صحيح والعكس النظم

:التكنولوجية العوامل- 1

 استخدام إلي ترجع المجتمع تغير في وتأثيراتها لألفراد العامة الحياة في دورا للتكنولوجيا

 في لعلميةا والمخترعات المكتشفات من الكثير وظهور الصناعية الثورة قيام أن فنرى لها المجتمع

 لألسرة يوفر المجتمع،فالتصنيع لخدمة واالقتصادية المادية النواحي في تقدما أنشأ الميادين شتى

 بعض وتسهل الراحة وسائل لألسرة تحقق التي والعملية والترفيهية المنزلية والمستلزمات األدوات

 الوسائل هذه بعض نأ القول يمكن أخرى جهة ومن.أعضاؤها  بها يقوم التي االجتماعية األدوار

 في األسرة أفراد يقضيها التي  العاطفية الروح تلك عن االبتعاد إلى بأخرى أو بصورة أدت قد

  .بعضهم مع الحديث

 148،ص1968الجامعية،الجزائر، بوعاتالمطحداد،ديوانسليمترجمة¡ االجتماعلعلمالنقديالمعجم بوريكو،وفرانسوابودونريمون 1

.125ص ، ذكره سبق مرجع ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 2
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 وتساهم وثقافته، اإلنسان مدارك تكوين في أساسياً دوراً تلعب األسرة ظلت طويلة فلعقود

 جزء انتقل فقد اليوم أما باألبناء اآلباء عالقات فيها بما بها يتمسك التي القيم منظومة تشكيل في

 فتح الذي األمر اإللكترونية، واأللعاب النقالة والهواتف اإلنترنت شبكات إلى الدور هذا من كبير

 األسرة أفراد بين والمحادثة الحوار محل حل الذي االفتراضي التواصل من أنماط أمام الباب

 ظاهرة عن فضال واألبناء اآلباء جيلي بين لصراعا وتكريس الفجوة توسيع في ساهم مما الواحدة

1.أخالقية غير ممارسات لىإ الحاالت من كثير في وصل والتي التكنولوجيا لتلك السيئ داماالستخ

:الجغرافية العوامل - 2

بالضرورة تؤثرالمكانهذايعةفطبمعين،مكانفيدائماتعيشأسرةكلأنالواضحمن

.األسرة فيتغيراتإلىيؤديسوفالجغرافيةالظروففيتغيروأياألسرة،أنشطةعلى

الذيناألسر أعضاءوسلوكاتجاهاتفيتغيراتسيحدثإعصارأوفيضانأوزلزالفحدوث

 فيها يعيش التي الطبيعية البيئة مكونات بها يقصد الجغرافية والعوامل2.المناطقهذهيسكنون

 المعيشة مستوى وبالتالي األولية والمواد والمناخ والتربة والتضاريس الموقع وتشمل اإلنسان

 تحديد في تؤثر الجغرافية العوامل بالتالي،أخرى إلى منطقة من يختلف المجتمع في والرخاء

 في وظائفها عن تختلف الريف في المرأة وظائف نجد حيث األسرة، تمارسها التي األنشطة نوعية

أوالصحاريأوالمحيطاتبفعلكانسواءالبعضبعضهاعنالمعزولةالمجتمعاتأما."المدينة

3"بطيئةلديهاالتغيرعمليةألنالبدائيةبالشعوبتوصففإنهاالغاباتأوالجبليةالسالسل

  : االقتصادية العوامل - 3

 البناءفياالقتصاديةالتغيراتأناألساسيالفرضعلىيةكسالمارالنظريةأسستلقد

 وعالقاتقوىمنسفليالالبناءويتكون .االجتماعيللتغيراألولالمحركهيللمجتمعالتحتي

 النظممثلاالجتماعيبالنسقالخاصةالسماتمنالفوقيالبناءيتكونبينماباإلنتاج،خاصة

 هذه أن بمعنى4"بواسطتهتكونتالذيالتحتيالبناءوتدعمتخدموالتيالدينية،القضائية،السياسية،

الحتميةمنأساسعلىمعينةمراحلخاللالمجتمعتطورفياالعتقاد علىتقوم النظرية

 أنفياالعتقادأساسعلىيقوماالجتماعيللتغيراالقتصاديالتغيرفإنعليهبناء." التاريخية

5"والمجتمعسالناحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفيالفذالعاملهواالقتصاديالعامل

1 http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=1863

29،ص1978–للطباعةبورسعيد، األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 2

.290ص ، 1992والتوزيع،للنشرالشروقدار¡االجتماععلمإلىالمدخل وآخرون،عمرخليلمعني 3

.02،ص1983–الشرقالنهضةمكتبة¡االجتماععلمأسس–الهواريمختارعادل 4

319،ص1972–الكتبعالم–التطبيقوأساليبالنظرية،األسساالجتماععلم–يونسزكيفاروق 5
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 التفسيرويقومالسائدةالنظمنوععلى تتوقفاالجتماعيالتغيربطءأوسرعة إن

 اسياألسالعاملهواالقتصاديالعاملأنفياالعتقادأساسعلىاالجتماعيللتغيراالقتصادي

 الدخلومصدرالعملفطبيعة.المجتمعوفيالناسحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفي

 الناسبيناالقتصاديةالعالقاتتحكمالتياألساسيةوالمعاييرالسلععلىالحصولوإمكانية

 ومكاناألسرحجمفيالقائمةاالختالفاتإلىنشيرأنويمكن.األسرلمعظمبالنسبةأساسية

في يؤثرأنيمكنالفرديالدخلفيتغيرأواالقتصادفيتغيرأيمعاالستهالكوأنماطقامةاإل

 األسري المحيط في وهيبة مكانة الشخص يكسبان واألجر فالمهنة .1األسريةاألنماطأواألسرة

 بناء في كبيرة آثاراً يترك والسكن السلع على والحصول الدخل مصدرو العمل ألن واالجتماعي،

  . خاصة بصورة واألسرة عامة، بصورة ووظائفه المجتمع

: القيمية العوامل-4

 في أثر قد التعاقدية الرسمية العالقات ظهور أن السوسيولوجية الدراسات بعض بينت لقد

 فيها تتصف التي التقليدية األسرة في عليه كانت عما تتراجع التي القرابية القيمية العالقات طبيعة

وسائلخاللمناألسرةغزتالتيالدخيلةالقيم أن كما القوي، بالتماسك القرابية العالقات

القيمإطارفيالمطلوببالشكلواالمتدادالنموعنالمسلمةاألسرةتوقفتفقد.وغيرهااإلعالم

منكثيرفيغيرهاعنتختلفتعدولممتوارثة،وعالقاتسةوألبأشكالإلىوتحولت اإلسالمية،

2.بالمضامينمعهاوتتحدبهاتلتصقبينمابالعناوين،إالاألحوال،

وسائلوأصبحت بها،يستهانالأدوارلهافأصبحنفسهااالتصالوسائلفرضتكما

والتقدمللتطوركانهنامن .األسرةداخلاالجتماعيةللعالقاتالقويةالمؤسساتإحدىاالتصال

 هذه جليئا،فششيئاالتربويةوظائفها تقلصوعلىاألسرة،علىاألثرأعظموالتكنولوجيالعلمي

:نجد التحول هذا عوامل أهم من التربوية األسرة وظائف في تغير إلى أدت األسباب

  :االجتماعيریالتغ-أ

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةالتغيراتمنمجموعة«هو االجتماعي التغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

والنظماالجتماعيالبناءعلىتطرأجديدةأوضاع إلى يشير وهو )3(»الغربيةأوروبامنوانطالقا

.302-301سابق،ص مرجع¡األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 1

،85العددقطر،اإلسالمية،والشؤوناألوقافوزارةعنشهرينكلتصدردورية سلسلةاألمة،كتابللمراجعة،دعوةاألسريالتفككلكتاب،تقديمعمر حسنة2

24-23ه،ص.1422

 148،صسابق مرجع بوريكو،وفرانسوابودونريمون 3
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فيإمالتغييرنتيجةأوالسلوكلضبطجديدةقاعدةأولتشريعنتيجة,المجتمعوأدواتوالعادات

 كما )1(واالجتماعيةالطبيعيةالبيئةأواالجتماعيالوجودجوانب منجانبأومعينفرعيبناء

هزةاألجلهذهالمكونةالعناصر بوظائفالخاصةالتغيراتخاللهاتحدثالتيالعمليةعلىيدل

   الخ…واإلعالميةوالقانونيةواالقتصادية السياسيةوالمؤسساتوالصحةوالتعليمالعبادةدورمثل

القيمحيثمناالجتماعيفيالبناء يقعالذيالتحولذلكهواالجتماعيفالتغيروعليه

(المعنوي(الرمزالثقافيواإلنتاجوالمعايير  بين تداخل هناك أنه إلى اإلشارة تجدر هنا2) والمادي)

 أن االجتماع علم دراسات معظم إليه تشير فكما ، الثقافي والتغير االجتماعي التغير: مفهومي

 وتتبادل معا، تتفاعل التي الفرعية النظم من مجموعة هو العام االجتماعي النظام تركيب طبيعة

 التي يةالزمن المرحلة في المجتمع يميز الذي" الثقافي اإلطار" جميعا ابه ويحيط بينها، فيما التأثير

 من تأتي التي العوامل من بعدد يتأثر الثقافي اإلطار وهذا ،باألعلى الشكل من يتوضح كما بها يمر

 االجتماعية ظمةاألن إلى التغير هذا ويمتد تغيره، على فتعمل خارجها من أو المجتمع ثقافة داخل

  .تلفةمخ بدرجات

 المجتمع داخل ألفرادا يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي التغير بالتاليو

 من األدوار هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من

يراتالتغتؤثر كما.والثقافية ،االقتصادية السياسية منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو.تغيرات

وتطلعاتها،للحياة،وظائفها حيثمنمباشربشكلاألسرةعلىالمجتمع فيتحدثالتياالجتماعية

 والتكنولوجية االجتماعية العلوم تقدم سرعة أن كما لدخلها،وتوزيعهاأفرادهابينالعالقاتونمط

تمع،المجفي متخصصةمؤسساتظهرتكما. والتكيف المرونة على قدرة األسرة أكسبت قد

منالكثير لقيامنتيجة(..)قبلمنتؤديهاكانتالتيالوظائفمنالكثيرفياألسرةساعدت

ومساعدتهااالجتماعية، التنشئةفيبدورهااهتمامهازيادةفيالتقليديةوظائفهاببعضمؤسسات

.)3(التلميذبدورللقيامألبنائها

 .ووظيفيابنيوياالماضيفيعليهكانتعماتختلف األسرةأصبحت التغيرهذاجراءومن

بالتاليبالرجل، والمساواةوالعملللتعلمالمرأةأمامالفرصةالحديثالصناعيالمجتمعأتاحكما

اإلعالمولوسائل. وخارجياداخليااألسرةرعايةيةومسؤول،األسرةميزانيةفيااليجابيةالمشاركة

 مسؤولياتهامواجهةفياألسرة تساعد والتلفزيونوالصحافةفاإلذاعة¡األسرةتجاهأيضاهامدور

المعارفمنالكثيراإلعالميةوالموادالبرامج هذهخاللاألسرةوتكسبالتربوي،بدورهاوقيامها

1محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية ،األزاريطةال ،اإلسكندرية،2005¡ ،ص 415.

.28ص ،سابق جعمر وآخرون،عمرخليلمعني2

3سميرة أحمد السيد، علم اجتماع التربية ،ط3 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1997،ص 25-23.
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علىأبناءهاتساعد والحديث المجتمعفيالجديد دورهالبهايتطالتيوالمهارات،والخبرات

الحياةمتطلباتمواجهة

 والوظائف األدوار في التغيير من الكثير أنتابه التفاعل أشكال من كشكل األسرة مفهوم إن

 بدور لحقت التي التغيرات أهم "حسين" لنا يلخص حيث الماضي في علية متعارفا كان لما خالفاً

)1(: يلي ام األسرة

الجاهالت للخادمات فريسة الداألو وترك)  والزوجة الزوج(  للعمل الوالدين خروج 

.األطفال تربية نبشؤو

واالكتساب الرزق وراء سعياً بالمدن العمل أو بالخارج للعمل كليهما أو اإلباء أحد هجرة 

. األسرة أفراد بين التفاعل يةعمل ضعف إلى يودي مما

أفراد فيه تجتمع الذي الماضي في كان كما المنزل مفهوم يعد فلم المنزل مفهوم تغير 

 لقضاء األسرة أفراد من فرد كل ويميل فقط، للنوم مكاناً أصبح بل واالستجمام للترويح األسرة

. كالنوادي الحاضر الوقت في استحدثت المنزل عن بعيدة أخرى أماكن في فارغة أوقات

كباراً أم صغاراً األسرة أفراد وانجذاب والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل وازدياد انتشار 

  .لها

  :السكانيریالتغ- ب

 تشكو والتي النامية العالم لدول بالنسبة مشاكل خلق في السريع السكاني النمو تسبب لقد

 وغيرها وصحية تعليمية خدمات من االجتماعية مواردها وفي االقتصادي إنتاجها في نقص

والديموغرافية .األسرة وظائف على تأثير من عنه يترتب وما السريع النمو هذا مواجهة تستطيع

بموضوعاتتهتموهي وتركيبه،وتوزيعهمحجمهمحيثمنللسكاناإلحصائيةالدراسةهي

والوفياتالمواليدتومعدال المجتمعاتأوالجماعاتوحجمالخصوبةفيالتغيراتمثلمعينة

  .النقصانأوبالزيادةسواء

يقطنها التيالمجتمعاتففي ،االجتماعيةالعالقاتعلىكبيرتأثيرلهالسكانيالحجمأنكما

منهم واحدكليعرفحيثبسيطةبدائيةأغلبهايكونبينهمالعالقاتفإنالسكانمنقليلعدد

وجها والمواجهةالمصادفةعليهايغلبالتيءاتاللقاخاللومنرسميغيرأساسعلىاآلخر

على ويغلبملحوظبشكلتتغيراالجتماعيةحياتهمفإنبالسكانالمكتظةالمجتمعاتأما .لوجه

.31 ص سابق، مرجع ، محمد المنعم عبد حسين 1
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محل تحلرسميةنظاميةوهيئاتجديدةمؤسساتوتظهرالرسميةالثانويةالعالقاتأفرادها

1.الرسميةغيرالجماعات

  :األسرةأنماطفيریالتغ- ت

 الشكل إضعاف إلى تتجه والثقافية االجتماعية االقتصادية، التغيرات جل أن سابقا ذكرنا كما

وانكماشبنائهاتغيرإلىأدىالتغيراتهذهبكلعامةاألسرةفتأثرت .مجتمع ألي التقليدي

والتقاليدالعاداتخاللمنأيضا،واألزمانعاتالمجتمبتعددتتعددأنماطهاجعلمماوظائفها

Üنجدالحجمحيثفمنمن.للمجتمعواالجتماعيةالثقافيةاألنماطباختالف،أيإلخ...والعرف

NUCLEAR(النواةاألسرة FAMILY(الممتدةلألسرةكبديل.

الذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمعخصائصمنالنواةفاألسرة

الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفييسكنونالذينوالزواجبروابطتركونيش

عليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارممنالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،

والزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدةأصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم"أيضا

المجتمعفيالمميزالنمطوتعتبرالواحد،مسكنفيمعايسكنونالمتزوجينغيرهماوأوالد

األقارب،تأثيرغياب،االقتصادي باستقاللها تتميز الحجم،صغر:خصائصهامن)2("المعاصر

إلىباإلضافةاقتراب،وأكثرهماتفاأكثريكونانالزوجينأنكماالتربية،دورالوالدينممارسة

األسرةمنالنوعهذاشيوعويعود ديمقراطية اجتماعية عالقات تسودهاالقرابيةالعالقاتضعف

.واالجتماعيالجغرافيالحراكشدةوكذلككالملكية،الفرديةالنزعةسيطرةإلى

  :للعملالمرأةخروج- ث

 مثلها بحقوق تتمتع جعلتها المكاسب من الكثير تحقيق إلى للعمل المرأة خروج أدى

 على) الخروج( نتائجه تنعكس ال وطبعا. الدول تطور في كبير بشكل أسهمت كما الرجل، مثل

 إحدى في مس قد والمجتمعي األسري البناء أن يعني مما ككّل، المجتمع على إنّما فحسب المرأة

 أن تبين التي الدراسات إحدى  فتؤكدمةج وتغيرات تحوالت يخلق شك ال وهذا. األساسية نواته

 دقيق نظام على السير على أسرتها تجبر العاملة المرأة ألن األسرة نظام في تغير إلى يؤدي األم عمل

   (..)صارم

.02سابق،ص مرجع ،وآخرونعمرخليلمعني 1

53 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد)  2)
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 وظيفتها جعل اجتماعيين بدورين قيامها أن حيث العاملة المرأة وقت ضيق عن ناتج النظام هذا

 تخرج ال المرأة كانت القديم ففي.)1(» أسرتها باحتياجات فيت أن تستطيع ال جعلها مما مزدوجة

 العمل فتترك تتزوج حتى تعمل الفتاة ونجد .أرملة أو مطلقة نجدها خرجت وإن وحتى للعمل

 أما. العمل عن المرأة انقطاع في السبب األحيان بعض في األطفال ويكون بيتها، لشؤون وتتفرغ

 واسعا المجال فتحت عوامل كلها الشرائية القدرة وانخفاض األسعار وارتفاع المعيشة فغالء حاليا

  . األسرة نفقات تغطية في يساعدها عمل عن للبحث المرأة أمام

 الذين أطفالها وعن األسرة عن بعيدة النهار ساعات معظم تقضي أصبحت العاملة فاألم

 أن يمكن أو حاليا تعرف كما" البديلة المربية" عند أو العائلة أفراد إحدى عند تركتهم قد تكون

 فترة لها بالنسبة المسائية الفترة تصبح حين في القرآنية، المدرسة أو الحضانة دور بإحدى تلحقه

 اليومي الوضع هذا وأمام... أخرى ومسؤوليات منزلية أشغال من ينتظرها وما المنزل اخلد عمل

 ما وهذا األبناء سلوكات عن النظر صرف في - األب عن فضال– يجعلها المرأة على المفروض

 العمل كان إذا ما حالة في خاصة الداخلي االضطراب من نوع العاملة األم لدى عادة يولد

.2التربوية مهمتها في إخفاقها في الشديد تخوفها فيكون..ضروريا راأم ليس لوضعيتها

 ومن وزوجة أم هي ناحية من األدوار في ازدواجية لديها أصبحت العاملة المرأة بالتالي

 يعتبر المهني عملها ألن الوظائف، هذه بين الموازنة وعليها وظيفة صاحبة هي أخرى ناحية

 هذه.المنزلية واألعمال والتربية اإلنجاب في المتمثل الطبيعي عملها إلى مضافة ثانية كوظيفة

 العمل ساعات وتساوي البيت خارج عملها فرغم المرأة عاتق على كبيرا عبئا أضافت المسؤوليات

 عدد ارتفاع مع ،خاصة متساوي غير بينهما المنزلية المسؤوليات أن نجد أننا إال جلالر مثل مثلها

.النواحي جميع من المستمرة الرعاية إلى بحاجة هم الذين الصغار األطفال وكثرة األسرة أفراد

  :المتفوقين  أبنائها مع األسرة تتبعها التي التربوية ستراتيجيةاال -خامسا

  :اآلتية النقاط في ستراتيجياتاال هذه نلخص أن يمكن

  :والمشاعر العواطف وتنمية النفسية الحاجات مراعاة- 1

 اإلنسان لــدى الشخصية مقومات من غيرها مثل مثلها مختلفة نفسية حاجات لألطفال

 الخــــوف من والخلــو النفــس اطمئنان منها واإلرشاد التربية إلــى تحتاج

 ,مالئمــــة واقتصاديـــة اجتماعيـــة مكانة على للحصول والحاجة واالضطراب

1) أحمد، ابراهيم عبد الهادي: السلوك التنظيمي:دراسة في التحليل السلوكي للرجل والمرأة في العمل و االدارة ،بنها:مكتبة الجامعة،1991،ص194. )

2 Bouraoui Soukina et Djamchid dehnam(2004) :familles musulmanes et modernité, Publisud,Paris.p55.
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 وعلى, والروح الجسـم وسالمة اآلخرين من والقبول الحسنة والسمعة والنجاح الفوز إلى والحاجة

 فتولد حاجاتهم تنحــرف ال حتـــى الصالحــة التربية وتربيتهم أبنائهم إرشاد الوالدين

 ال بأن األسـرة تراعيهــا أن يجب التي العوامل وأهم .واجتماعيــة نفسية مشكالت لديهم

 ميل على تدل عالمات هي المشاعر هذه نأل بمطالبهم، تهتم وان األبناء اتجاه سلبية تكــون

 نحــــو المسار تصحيح أمكنهم ذلك الوالدين علم وإذا بالعكس أو األمور بعض نحو  االبن

  . السليمة الوجهة

 الطفل يمنح الذي"والعطف والرعاية الحنان منح هو األبناء إليه يحتاج مطلب أول ولعل

 نفسيا نموا ونموه استقراره على ويساعد وباآلخرين بنفسه والثقة واالطمئنان باألمن اإلحساس

 والحب الحنان من النفسية الشحنة هذه جراء من ناجحا حياته في ذلك بعد فينطلق صحيحا

بنفسهاالبنلثقةاألسرةدعمخاللمنيتمو"ذاتهموإثبات بنفسهم األبناء ثقةتنمية كذلكالمتوازن

الفعالةوالمشاركةاإليجابيةالراجعةوالتغذيةالمستمرالتشجيعطريقعنبالكفاءةإحساسهوتنمية

.)1(." لالبنالمختلفةاألنشطةفيالوالدينقبلمن

 واالستقاللية بالتدريب يتمتعون الذين األبناء أن أثبتت بالتنشئة ترتبط التي الدراسات ألن

 االنجاز على يشجع ما وهذا الضغوط من التحرر ،وكذلك عالية لديهم االنجاز دافعية تكون

 والحنان المشاعر دفء نم بجو الطفل إحاطة"يقتضي المستنير الواعي الحب كذلك والتفوق،

 وبذلك حوله، من العالم إلى ويطمئن بنفسه ويثق حوله بمن يثق يجعله ذلك فإن عليه، واإلقبال

)2(."وسوية بنجاح النضج نحو مسيرته في يخطو

 في القسوة ألن "نفسيا مضطربة شخصية منه يخلق والحنان بالحب الطفل إشباع فعدم

 دائمة تغيرات حدوث إلى تؤدي قد بها مروا التي السارة غير الخبرات أو األطفال مع التعامل

 في وصعوبات سلوكية مشكالت حدوث التغيرات هذه على ويترتب المخ، تركيب في وضارة

 التعامل وأساليب األسرة أفراد بين تسود التي العالقات فنوع)3( "األطفال هؤالء لدى والنمو التعلم

 االبتكارية األبناء طاقات شحذ على يساعد لهم األسرة تهيئه الذي والجو وتربيتهم األطفال مع

)4( والعلوم واآلداب الفنون يف المختلفة اإلبداع مجاالت في وتنميتها

 ومالمسته، الطفل من والقرب القبلة منها شتى بصور يكون والحنان الحب عن والتعبير

 واالبتسامة) ص( الكريم رسولنا عن تتثب سنة وهي والكبير الصغير بين الحب عالقة دليل فالقبلة

 فتعبيرات" األبناء نفوس في االرتياح تبعث اآلباء طرف من القلب من النابعة فاالبتسامة وجهه، في

1) محمد، سيد فهمي: مقدمة في الخدمة االجتماعية،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،1997،ص 359. )

2) وفيق، صفوت مختار:  أبناؤنا وصحتهم النفسية،دار المعلم والثقافة ، القاهرة ،(د.ت) ، ص 179 . )

فتحي عبد الرحمن: اإلبداع  ، دار الفكر ،عمان، 2002، ص 192 . 3) جروان )

4) إسماعيل عبد الفتاح: االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،الدار العربية للكتاب، القاهرة،2003 ،ص 90 . )
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 الهدايا وتقديم األبناء مع الحديث في التلطف كذلك)1( "اللسان صوت من أعمق بصوت تتكلم الوجه

 للزيادة الطفل لدفع ووسيلة القلوب مفتاح الهدية ،ألن التعلم في جدارتهم يثبتون عندما لهم كمحفز

).تحابوا تهادوا) (ص(لقوله التحصيل في

 يضر ال عقالني حب يكون أن أي تفريط وال إفراط فال متوازنا يكون الحب هذا طبعا 

 هذا يكون أن يجب كما.األنانية إلى بدوره يؤدي الذي الدالل إلى تؤدي الحب زيادة ألن بالطفل

 عل يؤثر ال السلوك سوء من غضبهم بأن ألبنائهم يشرحوا أن اآلباء ،وعلى مشروط غير الحب

 بعين إليهم ننظر وأن إناثا، أو ذكورا أكانوا سواء األبناء بين التسوية ننسى أن دون .لهم محبتهم

  .عليه متفق) أبنائكم بين واعدلوا اهللا اتقوا)(ص( الرسول لقول والعناية والرحمة المودة في واحدة

 القراءة في صعوبات من يعانون الذين أن في إليه توصل ما خالل من" -balبال" أشار وقد

 التركيز على القدرة بعدم لالمثا سبيل على األطفال هؤالء تميز فلقد العاطفي، بالحرمان يتميزون

 كما المشاكل، هذه مثل دراسيا المتفوقون يظهر لم بينما دراسيا، المتفوقين بغير ووصفوا واالنتباه

 رفض إلى بدوره هذا ويؤدي بنفسه ثقته ضعف إلى بالطفل تؤدي قد المشاكل هذه أن يرى

 توازن لديه يشكل لالبن األسرة توفره الذي واالجتماعي العاطفي االستقرار بالتالي 2.له المعلمين

  .فيه االستمرار على أكثر وتشجعه ابل الدراسي تفوقه من يزيد داخلي

  : األبناء مع التعامل وأسس األسرية عالقاتوال األسري االستقرار- 2

هذاويمثلأكثرأوشخصين بيناالجتماعيالتفاعلنموذج"هي االجتماعيةالعالقات

الهادفاالتصالعلىينطويأنهكما السوسيولوجي، التحليلوحداتمنوحدةأبسطالنموذج

هوكما قصيرأمدذاتماعيةاالجت العالقةتكونوقد اآلخر،الشخص بسلوكالمسبقةوالمعرفة

طويلة تكونأومخطئايكنلمبأنهالشرطةرجلإقناعيريدالذيالسيارةلقائدبالنسبة الحال

)3("األجلطويلة اجتماعية عالقةعليهايطلقالحالةتلكفي والزوجةالزوجبينكالعالقةالمدى

 فمن لآلباء بالنسبة األبناء متابعة مهمة سهلت كلما والمحبة بالتفاهم األسرية العالقات اتسمت فكلما

 االستجابة وتكون نواهيهما عند ،وينتهي والديه ألوامر الطفل يخضع والتفاهم الحب ذلك خالل

 في الوالدين بين أيضا بل فقط واألبناء اآلباء بين العالقات نقصد ال وهنا أفكارهم، تقبل في أكبر

  . قيمتها من يقلل الذي المشحون الجو في تتم ال المتابعة فنجد بينهم، فيما واإلخوة ذاتهما حد

 هذاويحصلاألبناء معالتعاملفياألمثلاألسلوبتختارأن األسرة على يجب كما

العقابمعهينفعالاألبناء فبعض معهموتجديتنفعالتياألساليبحظةومالوالتجربةبالتحسس

1) ديل، كارنجي: كيف تكسب األصدقاء،ترجمة عبد المنعم الزيادي،ط2 ،دار الندوة الجديدة ،بيروت ،1983 ، ص 65 . )

2 Bal phehaviour and reading difficulty. goumai of research and reading.1982.vol.n2.p124-125.

3) نخبة من األساتذة:المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية، ، دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية، د.ت ،ص 437. )
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 أو األنماط هذه" ألبنائهم اآلباء أكسبها التي التربية بنمطتتنمط األبناءفشخصية. االنتهاروال

 أو الزائدة القسوة أو التدليل في كاإلسراف المعاملة في سلبية أساليب بين ما تتفاوت األساليب

 في تتمثل إيجابية وأساليب وأنماط(..) األبناء على الزائدة الحماية فرض أو المعاملة في التذبذب

 والجسدية العقلية وقدراتهم إمكاناتهم على بناء مثالياً توجيهاً وتوجيههم األبناء قدرات على التعرف

 خارجيةال البيئة مع والتوافق االجتماعي والتفاعل للنمو أمامهم الفرص وإتاحة واالنفعالية

 لتحقيق بينها فيما وتعاونها للطفل الشاملة التربية بها لتتحقق تتعدد األسرية المتابعة فأساليب)1("

 المعقد النشاط ذلك"إلى تشير إيجابية أساليب وهي السوية، باألسالي أقصد وهنا .التربوية األهداف

 إيجابي تأثير إحداث على تعمل والتي اإليجابية والتصرفات السلوكات من العديد يتضمن والذي

  :نجد األساليب هذه أهم ومن )2("الظاهرة وتصرفاتهم األبناء سلوكيات على

  : الديمقراطي األسلوب ـ1- 2

 متابعته مع المرونة من كبير بقدر الطفل سلوك تقبل إلى الوالدان فيه يميل الذي النموذج هو

 والهدوء االطمئنان غرس على ويبعث والوفاء والحب الثقة فيه يظهر الذي وهو إكراه دون

 على يعمل الديمقراطي واألسلوب. منطقية بصورة نشاطاته وتوجيه الطفل نفس في واالحترام

 بأن األطفال ريشع كما الذاتية، واالستقاللية الدعم وكذلك والكفاية األهلية صفات الطفل امتالك

 والمساندة بالحب يتسمون الديمقراطيون اآلباء أن الدراسات دلت فقد"ومقدرين عادلين أولياءهم

 غير اآلباء يكون أن األفضل فمن الذاتي، االستقالل على يشجعونهم فهم ألبنائهم واالنفعالية

 معقولة بحدود طوالضواب القيود بعض فرض إلى الحرية من بقدر ألبنائهم يسمحوا وأن متطرفين

.)3("به والعناية الطفل برأي االهتمام جانب إلى القيود فرض في باالعتدال الوالدين يتحلى أي

وأن النفسية، الصحةعلىأنماطهابكلاإلساءةتأثير الحديثةالعلميةالبحوثأكدتقدو

تعتبرالطفولةمرحلةخاللتحدثالتيفالخبرات والشيخوخة،الرشدرحلةمإلىتمتدقدآثارها

 سفيةتع األسرة في السلطة كانت فإذا" البلوغعندالنفسيةوصحتهماألطفالنموفيومؤثرةمهمة

 آرائها فرض في والقسر العنف استخدام إلى تميل فإنها ؛األب يد في ومتمركزة وجائرة

 استخدام إلى تميل فإنها الوالدان يتقاسمها مشتركة األسرة في السلطة انتك وإذا وقيمها وتوجيهاتها

)4("األبناء سلوك على إيجاباً ينعكس مما الديمقراطية؛

1) عيسوي، عبد الرحمان:مشكالت الطفولة والمراهقة:أسسها الفسيولوجية ،دار العلوم للنشر والتوزيع،بيروت،1993، ص 284 -288 . )

(2) Baum rind, D ; the influence of parenting style on adolescent competence & substance use. Journal of early adolescence,

vol (11);Iss;1991 ; p 62 .

. 110 ص سابق، مرجع ، الرشدان زاهي اهللا، عبد)  3 )

4) األخرس، محمد صفوح: علم االجتماع العام،مطبعة جامعة دمشق، ب.ت ، ص 195 .  )
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"للطفلاالجتماعيالتكيفعلى بالغاتأثيرا الديمقراطي النمطلهذاأنإلىالدراساتوتشير

 اعتداءوأقلإنتاجيةًأكثروهواالجتماعيةاألنشطةومعالناسومعالبيتخارجإيجابيةًأكثر فهو

 وتحلياًاالستقاللإلىوميالًالنفسعلىاعتماداًأكثروهومواظبةًوأكثرالغيرممتلكاتعلى

 بالود اتصافاًأكثر صعبة،ظروفتحتعقليطنشافياالنهماكعلىقدرةًوأكثرالمبادرةبروح

 يتميزون ديمقراطية ألسر ينتمون الذين واألطفال)1(" وإبداعاًوتلقائيةًأصالةً،وأكثر عدوانيةًوأقل

  :بأنهم متسلطة ألسر ينتمون الذين الاألطف من غيرهم عن

المبادرة وروح االستقالل إلى وميال الذات على اعتمادا اكبر .

صعبة ظروف تحت عقلي نشاط في االنهماك على قدرة أكثر .

اآلخرين األطفال مع تعاونا أكثر .

العدواني بالسلوك اتصافا واقل بالود اتصافا أكثر .

وابتكار ةوأصال تلقائية أكثر  .  

:التقبل أسلوب ـ2- 2

 حتى السليمة التنشئة شروط من أساسي شرط ويعتبر السوية األساليب من التقبل أسلوب

 الدفء من الوالدين يمنحه أن يمكن ما" في ويتمثل.تعاونا وأكثر ومستقرا مطمئنا الطفل يكون

 وبأعماله به والفخر إليه لحديثا وحسن الطفل على كالثناء بالقول عنه يعبر وقد ألطفالهم والمحبة

...  الحاجة عند معه والتواجد الطفل، لرعاية والسعي والمداعبة  التقبيل مثل بالفعـل أو إلخ،... 

 فقط ليس المتقبل والوالد "فيه ومرغوب محبوب بأنه الطفل يشعر أسلوب التقبل وأسلوب)2(."إلخ

 مهمة رعايته في يرى ال أيضا بل الستقباله ومهيئا مستعدا الحاالت من كثير وفي الطفل في راغبا

 انفعالية عالقة ينمي كما البيت في الصغير أهمية على المتقبل الوالد ويؤكد شاقا، عمال أو صعبة

.)3("معه إيجابية

2-3Üالقدوة أسلوب:  

 الواقعي المثال والقدوة الواقع، أرض على جسدت إذا إال التربية معهم تثمر ال األبناء إن 

 والصحابة األنبياء سيرة مثل السير لبعض سرد أو والمعلمين وةواإلخ كالوالدين األمثل للسلوك

 الطفل فتقليد.السادس أو الخامس الشهر في يبدأ الطفل عند التقليد أن" اهللا عبد" أوضح ،فقد والقادة

 الحسن السلوك مظاهر من بصره عليه يقع ما يقلد فهو وشخصيته، خلقه تكوين في كبير أثر له

1) عبد اهللا صالح، التفاعل بين األبناء واآلباء كعامل تربوي، مجلة كلية التربية، م1 ،ع9 ،1989 ،ص 105 . )

2) سالمة، ممدوحة محمد: مخاوف األطفال وإدراكهم للقبول/الرفض الوالدي، مجلة علم النفس،الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة،ع1987،2،ص79 )

3) دسوقي كمال  النمو التربوي للطفل المراهق، دط، دار النهضة العربية، بيروت،1979 ،ص 345 . )
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 يقلدون والتالميذ اآلباء يقلدون فاألبناء حتمية، عملية النمذجة أن "الخطيب" يذكر كما)1(.والقبيح

 واالبن الصدق؟ يتعلم أن له كيف...يكذبان كليهما أو والديه يرى الذي االبن ألن ،)2(»المعلمين

 والديه عليه يقسو الذي واالبن الفضيلة؟ يتعلم أن له كيف...واستهتار ميوعة في والديه يرى الذي

)3(؟...والتعاون الرحمة يتعلم أن له كيف

 الفرد لدى الطبيعي بالميل ترتبط كونها تأثيرا وأكثرها التربوية الوسائل أخطر من فالقدوة

 تيال التربوية األساليب من األسلوب هذا ويعد ".بهم يرتبط بمن التقليد طريق عن واالكتساب للتعلم

 والتمييز والمنطق العقل باستخدام والخير الحق نحو اإلنسان توجيه في الكريم القرآن عليها حث

 والتقليد باإلجبار وليس والحجة الحسية بالمشاهدة والخطأ الصواب ورؤية والباطل الحق بين

 أن حيث والمعلمين واألمهات اآلباء سلوكياتهم في يقلدون األطفال أن حتمية فعلى).4("األعمى

,  بمعلميهم يتأثرون المدرسة إلى ذهابهم عند لكن بإبائهم أكثر يتأثرون الصغــار األطفــال

 قبــل من بــه يحتذى نموذج وكالمهم وسلوكهم أفكارهم أن المربون يعلم أن يجب هذا علـى

. تصرفاتهم كافة في حسنة قدوة يكونوا أن يجب وعليه الطالب أو األبناء

:الحوار أسلوب ـ4- 2

 والتحليل الهادف الحديث طريق عن للنقاش مشكلة أو قضية طرح في األسلوب هذا يتمثل

 األسئلة تحضير لالطف يتعلم حتى ومبسط سهل بأسلوب األبناء مع القضية لحيثيات المشترك

 الحوار أبعاد يفهم لكي حاسة من أكثر يوظف السامع ألن النفس، في أثبت األسلوب وهذا"وطرحها

 السليم التفكير يكسبه ما وهذا والبراهين، بالحجج، أمامه تطرح بأفكار الفرد يثري كما¡ وغاياته

 السؤال بطرح للمبادرة يتحفز األسلوب هذا خالل من الطفل أن أي)5("متسلسلة منطقية بخطوات

 ما هذا السؤال طرح في التواضع وكذلك الحديث وأدب الرأي وإبداء المناقشة كيفية يتعلم بالتالي

. اءالبن والنقد اإليجابية من جو في سلوكه يعدل

: والعقاب الثواب أسلوب ـ5- 2

 عليه اهللا فطر ما إلى يستند ألنه"النشء تربية في المربين بين شيوعا األساليب أكثر من هو

 وعد والترغيب، والثواب والشقاء األلم من والرهبة والرفاهية والنعيم اللذة في الرغبة من اإلنسان

 وتهديد فوعيد الترهيب أو العقاب ،أما مؤكدة آجلة منفعة أو بمصلحة وإغراء تحبب يصحبه

مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد47، القاهرة،1998. (1)عبد اهللا، معتز: عالقة السلوك العدواني ببعض متغيرات الشخصية،

كيف تربين طفلك، دار الفكر اللبناني، بيروت،1993 ، ص 201 . 2) الخطيب، موسى: سيدتي )

3) محمد قطب: منهج التربية التربية  االسالمية، دار الشروق، القاهرة،مصر،د.ت ،ص221.  )

4) الجمالي، محمد فاضل: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي، الدار التونسية للنشر،تونس،1978،ص 113 . )

مكانسي،عثمان قدري: من أساليب التربية في القرآن الكريم،دار ابن حزم للنشر والتوزيع،بيروت،2001 ،ص377 . (5 )
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 أحسن إذا هاما دورا يؤدي فيهفالعقاب مرغوب غير بسلوك القيام على ترتب مؤكدة بعقوبة

 فيه قع ي خطأ كل عند عليه تعود العقاب االبن ألف فإذا العقاب يستحق خطأ كل وليس استخدامه

  . ذلك بعد فيه تأثير له يصبح لن فإنه

 ،وفي البدني للعقاب بالنسبة والتوبيخ واإلهمال النفسية العقوبات جدوى إلى العلماء ويشير

 أثر والشكر المديح يصبح أن إلى األمر بداية في المادي التشجيع باستخدام المربون ينادي المقابل

 العقاب ألن الثواب، أسلوب هي تأثير واألكثر المجدية الوسيلة أن هو قوله يمكن وما.الهدايا يفوق

 ثم منو ،المطلوب للخير حبه إلى يؤدي لن لكن ، السيئ العمل عن الطفل كف إلى ييؤد قد

. والوقاحة البالدة يعوده أنه عن فضالً اآلخرين، وإغضاب ذاته، إثبات عن منعه ما الطفل سيعاود

.الميزان هو واالعتدال العقاب، أسلوب من أفضل عموماً الثواب فأسلوب

: العبرةو الحسنة الموعظة أسلوب ـ6- 2

 إذا خاصة لفعاليتها نظرا التربوية األساليب أقدم من الحسنة والموعظة التوجيه أسلوب يعد

 عند تثبت حتى مناسبة كل في التوجيهات ،وتكرار كالوالدين محب شخص من صادرة كانت

 لكولذ الغالب في مؤقت استعداد وهو الكالم من إليها يلقى بما للتأثر استعداد النفس ففي" الطفل

 دعوة من فيه لما األخالقية للتربية الفعالة الوسائل من الموعظة أسلوب ويعتبر)1("التكرار يلزمه

 الدين إن)"ص(لقوله للتربية اإليجابية الوسائل أحد التذكير ويعتبر والمجتمع الفرد حال إلصالح

 في بالغ تأثير له أن كما محبيه من والنصح الوعظ عسما على مجبول بطبعه فاإلنسان ".النصيحة

 طريق عن مباشرة النفس في تؤثر الموعظة أن "قطب"فيرى ومحبة بصدق موجها كان إذا النفس

 أعظم تثير حيث الصحيحة للقدوة مصاحبة كانت إذا أقوى تأثيرها ويكون كوامنها فتوقظ الوجدان،

)2(األخالق مكارم نحو لتوجيهها البشرية النفس تربية في الدوافع

  :العملية والممارسة التعود أسلوب ـ7- 2

 خالل من تعلم ما يحسن ألنه للطفل العملي السلوك بتنمية االهتمام الوالدين على ينبغي

 ليربط ذلك يتعدى أن يجب وإنما فقط اللفظية المعرفة على يقتصر وال المباشرة وتجربته خبرته

 الروح بين توازن أقام واإلسالم وجسد روح من البشري الكائن ألن" والتطبيق والعمل الفكر بين

 دائما األهداف هذه يترجم فهو المثالية اإلسالمية ،واألهداف االجتماعي البشري الواقع بين والجسد

 فمن معا الوقت في الشريعة ومقتضيات البشرية الطبيعة متطلبات يحقق عملي سلوك إلى

.230 ص سابق، مرجع قطب، محمد،)  1 )

. 230 ،ص المرجع نفس)  2 )
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 العلم ثبات إلى وأدعى النفس في أوقع التطبيق بقصد أو العملي باألسلوب التعليم أن روفالمع

.)1("والذاكرة القلب في واستقراره

  : التنافس أسلوب ـ8- 2

 أو األلعاب، حول تشاجرهم في ذلك يتجلى طفل من أكثر لديها أسرة أي في موجود التنافس

  الخاصية هذه من االستفادة للوالدين ويمكن معنويا أو ماديا أكان سواء معين بامتياز للفوز تسابقهم

 تفوقهم وراء من الكامنة العوامل أهم من كان المتفوقين األطفال بين التنافس حب بأن أثبت فقد

 كي قدراته تحديد على العمل يجب بل قدراته، من بأكثر الطفل مطالبة يجب ال وهنا التحصيلي

  .ألطفالنا سليم نمو نضمن

  :األمثال ضرب أسلوب ـ9- 2

 والمربي الفهم، وسهولة البساطة األمثال ربض في روعي إذا خاصة فعال أسلوب هو

  :إلى يهدف األمثلة يستخدم عندما

اإلفهام إلى ةالفكر تقريب 

مقاصدها توضيح

 2(والعبرة العظة اتخاذ(

 األخالق ومكارم الفضائل في األبناء ترغيب في األسلوب هذا إتباع األسرة على ينبغي كما

 الصدق ذلك في رىيتح وأن األمثلة هذه تتركه الذي األثر وبيان..  الوفاء و والصدق كاألمانة

  .لذكرها المناسب الوقت تخير وكذلك الطفل إدراك لمستوى مناسبتها ومدى

  :القصة أسلوب ـ10- 2

وتأثيراله، استهواء أكثرهاومنقلبه،إلىاألدبيات أحب منالطفلإلىالمقدمةالقصة تعد 

األهدافلتحقيق بهااالستعانة للمربينيمكنالتيالتربيةأساليبأنجحمناعتبرتلذلك فيه

 المشاعر وتوقظ االنتباه تثير األبناء،ألنها توجيه في الهادفة التربوية األساليب من فهيالتربوية،

 في أثر له يكون بالتالي بهؤالء نفسه مقارنة يحاول فهو. القصة أبطال مع يعيش الطفل وتجعل

وإفهامهااإلسالمية،العقيدةترسيخ" إلى تهدف اإلسالميةالتربويةالقصة مثال فنجد ،سلوكه تعديل

فيهامابكل تساعدفهيالطفلوإدراكيتناسبمبسطشيقوأسلوب نامية،متدرجةبطريقة للطفل

1) عبد الرحمان، النحالوي: أصول التربية اإلسالمية في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر، دمشق ، سوريا،1979، ص 264-263. )

.  403 ص سابق، مرجع:  قدري عثمان مكانسي،)  2 )
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تساؤالتمنكثيرعلى تجيبحيةبصورةوإبرازهاالمعنوياتتجسيدعلىوأحداثأشخاصمن

).1("عنهامقنعةشافيةإجابات رينتظوالتيبالعقيدة،المتعلقةالمسائلمنالكثيرحولالطفل

 أهم من تعتبر والتي االستماع مهارة تنمية بينها من لغوية مهارات الطفل في تنمي فالقصة

 زيادة كذلك .جيدا نطقه كان جيدا عهاستما كان فإذا يسمعه ما ينطق الطفل ألن اللغوية، المهارات

 مدى على يتوقف األسلوب هذا ونجاح الطفل، لدى الكالم مهارة وتنمية اللغوية الطفل حصيلة

 إلكساب الهادفة القصص يختار أن المربي على وجب لذلك المناسبة القصة اختيار في التوفيق

  .والجذب التشويق عنصر مراعاة مع تعديله، أو سلوك

 بناؤها سيكون والتقدير االحترام على بنيت إذا األسرية العالقات أن نستخلص األخير في

 وإذا االجتماعية وعالقاتهم األبناء مستقبل على إيجابياً تأثيراً يؤثر الواقع في وهـذا متيناً قوياً

 من خاليــة تكــون حياتهــم فــإن وتكريــم حب معاملة أبناءهم األبوان لعامـ

 يــسبب البذيئـة واأللفاظ العنف استعمال أما. أكثر للتفوق يدفعهم ما وهو االضطرابو قالقلـ

 وال إفراط ال أي التربية في التوازن ينبغي عموماً ،وتوتره الطالب ـةالشخصيـ في ـافأضعـ

 ثمرته  ألن بالغة أهمية األسري لالستقرار أن كما. ةعكسيـ نواحي هناك تكـون ال حتى تفريط

 البد ثم ومن  بأكمله؛ والمجتمع األبناء إلى ذلك بعد الثمرة تعود إنما فحسب، الوالدين على ودتع ال

 هذا مثل تحقيق سبيل في والتحمل والتضحية األسري االستقرار تقوية إلى  الوالدين يسعى أن

.الهدف

    :الفراغ ساعات واستغالل االبن وقت تنظيم - 3

 يعتــبر حــيث مراعــاتها األسرة على جبي التي الجوانب أهم من الجانب هذا

 عليه فيجب األمر ولي علـى تقع المسؤولية فإن وعليه الشباب عند المشكلة الفـــــراغ

 ووقت للمذاكـــرة ومنــاسب كافي وقت هناك يكون بحيث الطالب وقت تنظيــم

ومتابعتهأبنائهمن مراألوليقربيعتبرالجانبهذاوفي ،المفيدة األشياء في للترفية منــاسب

 اغتنام على الكريم رسولنا حثنا حيث. الفراغساعاتلسدالطرقأقصرهيالرعايةومنحهملهم

 كثير فيهما مغبون نعمتان": وسلم عليه اهللا صلى لقوله والفائدة بالنفع يعود بما وملئه الفراغ وقت

)2("والفراغ الصحة الناس من

 به بالتقيد يلزمون,اليومية أعمالهم مواعيد فيه ينظم لألبناء يومي أعمال جدول وضع بمعنى

 القرآن وتالوة والصالة الواجبات وكتابة والمذاكرة األكل( مواعيد فيه يحدد حيث,عليه والسير

 إلى المدرسة من والعودة المدرسة إلى والذهاب الدروس ومراجعة النوم من القيامو والنوم الكريم

1الكيالني، نجيب:أدب األطفال في ضوء اإلسالم، ط3، مؤسسة الرسالة ، بيروت،1991، ص 130 .

2) البخاري، محمد إسماعيل:صحيح البخاري، ط2 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،بيروت ،1997، ص 170 . )
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 كما. الجدول في المحدد موعده في منها عمل كل بأداء ويلتزمون) واللعب واالستراحة البيت

 الهادفة القصص وقراءة الرياضة كممارسة نافعة بأمور األطفال فراغ أوقات ل+++++شغ ينبغي

 إلى وتؤدي...الطفل، ملكات إنماء في تسهم" الممارسات فهذه.علمي عمل أي أو اليدوية واألشغال

"اإلبداعية طاقته واستخراج ورغباته ميوله إلشباع الطفل تهيئة

  : الصالحين األصدقاء اختيار- 4

 وجماعة ،لألبنــــاء األساسية الحاجات من اآلخرين مع العالقات وإقامة الصداقة تعتبر

 وفق يتقاربون األطفال أن حيث من االجتماعية التنشئة عملية في فعال كلبش تساهم الرفاق

 أعلى لتحقيق التنافس من نوع لديهم يخلق مما وقدراتهم، هواياتهم أو ميولهم أو أعمارهم

 ما كل تشمل التي التأثيرات خالل من نظامي غير تربويا دورا تلعب الرفاق فجماعة.تحصيل

 ذكاء تنمية في لها البالغة لألهمية ما وذلك شخصيته، على نعكاسهاوا حياته في الفرد له يتعرض

  :اآلتي في الرفاق لجماعة التربوي الدور ويتلخص الطفل،

 )القراءة الكتابة، الرسم،(الهوايات ممارسة طريق عن العقلي النمو في المساعدة-

.دراسيا التفوق على والتنافس

.الصداقات خالل من االجتماعي النمو-

.الجماعة في العاطفية العالقات طريق عن االنفعالي النمو-

. الرياضي النشاط ممارسة فرصة إتاحة طريق عن الجسمي النمو على المساعدة-

.االنتماء روح فيه تنمي-

.اللعب خالل من مواهبه تبرز-

  .القيادة مثل اجتماعية بأدوار القيام-

 لهم الخيار يترك وال العالقات هذه إقامة من أهم الصالحين األصدقاء اختيار أن إال

 من لوقايتهم المراهقة ســـن في والسيمــا لــذلك األسرة بمتابعة ولكن وحــدهم

ومن أصدقاؤهم،يفعلماويكررونالبعضبعضهمعلىيؤثرون ألنهم األخالقية االنحــرافات

وصفات ألبنائهماقةالصدمعاييرتوضيحالوالدينعلىيجب الصالحالصديقاختيار أجل

 للطفل تبين أن األسرة وظيفة:" قائالً األسرة دور على" درداح.د" يؤكد حيث السوي،غيرالصديق

 محاسنه له تبين قد وإنما" بعينه أحداً يصادق أن عليه تفرض وال الصديق، اختيار عند المعايير

 أصدقاءه يختار يجعله مما.. عنه فيبتعد آخر مساوئ له وتوضح منه فيتقرب الجميلة وصفاته
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 يسبب األبناء أصدقاء اختيار في المباشر التدخل ألن)1(" األسرة طريق عن مباشرة غير بطريقة

  .إزعاجا لهم

 لما تبعا أسرته داخل اكتسبها التي القيم عن الطفل يعدل ما كثيرا أنه على األبحاث دلت فقد

 بصورة تحركاتهم ومتابعة األبناء تصرفات مراقبة األولياء على بالتالي الرفاق جماعة تتطلبه

 خروجهم عند يذهبون أين معرفة ,ودراستهم محياته بأمور يتعلق ما كل ومعرفة ،ومستمرة دائمة

 من ومنعهم لهم الخير جلساء اختيار لألسرة يتسنى لكي ويلعبون يرافقون يمشون ومن المنازل من

.واالنحراف الضياع من حمايتهم أجل من الفاسدين مجالسة

:التربوية النظرة في الشمول- 5

 بصفة والمجتمع واألسرة الفرد حياة ظمتن التي والنظم والقوانين القواعد بالشمولية نقصد

 وال يجزأ، وال كله الدين يؤخذ أن البد إذ الحياة نواحي لكل اإلسالم أحكام شمولية هي كما عامة

 فَما بِبعضٍ وتَكْفُرون الْكتَابِ بِبعضِ َأفَتُْؤمنُون ﴿: تعالى لقوله اآلخر بعضه ويترك بعضه يؤخذ

 اللّه وما الْعذَابِ َأشَد ِإلَى يردون الْقيامة ويوم الدنْيا الْحياة في خزي ِإالَّ منكُم ِلكذَ يفْعُل من جزاء

2﴾ تَعملُون عما بِغَافٍل

 .ةكاف حياته جوانب تشمل وإنما الفرد، حياة من محدد جانب على تقتصر ال فالتربية 

المالئمةالبيئةإيجاد وهو أال المنبت من التربوية المسؤولية تبدأ فربما التفوق لموضوع بالنسبةو

 باعتبارها األماختيار أهمهامنذلكعلىصاحبهتعينبيئةلهفالسؤدد االبن،عندالتفوق لخلق

تحملعلىومقدرتهالنتاج عودصالبةفيسبباختيارهاوحسنالرجالومصانعالولدمحضن

3صالحة امرأةيختارأنلألبفالبدولذا¡والمعضالتالصعاب

  المناكحخبثالقومخبثوأول       ترابهخبثالماءخبثوأول

القدبلبذلكالمعاتبون يعاتبهوقدأبنائهلفشلسبباختيارهسوءسبببأناألبيشعروقد

 منوهذابعدهمنأبناؤهبهايسبالزوجةابتداءيختارأنالزوجفعلى ،أبنائهعتابمنينجو

أنلوقب وكباراصغاراإليكمأحسنتلقدبنييا:لبنيه"الدؤلياألسودأبو"قال¡ألبنائهإحسانه

4 منهتعابون الالذيالموضعالنساءمنلكمالتمست:قالذلك؟وكيفقالواتولدوا

http://www.mor3ben.com/forum/showthread.php?t=1689653  اختيارهم؟ في نتدخل هل.. أبنائنا أصدقاء1)(

.85 اآلية ، البقرة سورة 2

.478،ص1986¡بيروت¡العلميةالكتبدار،2ط،مستظرففنكلفيالمستطرف¡األبشيهيالفتحأبيأحمدبنمحمدالدينشهاب:األبشيهي3

.329ص ت،.بالقاهرةالمصرية الكتبدار¡األغانيكتاب¡األصفهانيالفرجأبوالحسينبنعلي:األصفهاني4
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 تقتصر وأال ،التربوية مسؤوليتنا إلى خاللها من ننظر التي الدائرة تتسع أن بد ال بالتالي

 ال) : " المؤمن ضالة والحكمة( الغربيين التربويين أحد يقول حيث.والنهي، األمر مجرد على

 في تربونه إنكم بل توجهونه؛ أو ترشدونه أو فحسب إليه تتحدثون عندما الطفل تربون أنكم تظنون

 ثيابكم؟ سونتلب كيف أهمية له ومما البيت، في موجودين غير وأنتم حتى حياتكم من لحظة كل

 وكيف واألعداء؟ األصدقاء وتقابلون تسرون وكيف اآلخرين؟ وعن اآلخرين؟ مع تتحدثون وكيف

 على التركيز يتم فال شاملة نظرة المتفوق ابنها إلى تنظر أن األسرة على يجب كما1."تضحكون؟

 أساليب يمارس أن عليه بأن تعرف أن وعليها فقط، المتميزة اإلبداعية المواهب أو العقلية القدرات

.العمرية فئته في هم ممن غيره مثل الطبيعية العادية الحياة

:التربوية الخبرة زيادة- 6

 الخبرة زيادة خالل من  التعليمية العملية في األسرة مشاركة أن على الدراسات دلّت

 للتعلّم، والدافعية الفكرية المهارات تحسنو والتفوق، التعليمي التحصيل على اءاألبن تساعد التربوية

 باالظافة ،والسلوكية األخالقية المشاكل في كبير انخفاض إلى وتؤدي الذات، صورة تحسن وكذلك

 من االطالع كثرة نتيجة التغيير في والمشاركة عصره، مستجدات متابعة من القارئ تمكين إلى

 .معهم التعامل ومهارات األبناء بتربية تعنى التي والنفسية التربوية الكتابات على االطالع خالل

 لديه ما أن ويدرك ومحددة، واضحة خطوات على يسير أن يعمله عمل كل في يحتاج المرء ألن

 ية،التربو الخبرة لزيادة السعي األولياء على بالتالي المتالحقة المتغيرات زخم في يتقلص خبرة من

:يلي ما التربوية الخبرة زيادة مصادر أهم ومن ،المحدودة تجربتهم حدود عند  يقفوا أن يجب وال

:القراءة-أ

 القرآن من آية أول كانت أن عجب فال والحضارة، العلم أساس - تزال وما - القراءة كانت

فحسب، لذاتهاليسوتعلمهاميادين،الكّلفيالتعلمبوابهفالقراءة ﴾خَلَقَ الَّذي ربك بِاسمِ اقْرْأ﴿

 كصفحة يولدون الدنيا الحياة وزينة اهللا هبة هم وأطفالنا المعرفةصنوفمنأيضالغيرهاولكن

 تؤهلهم التي والعلوم واألفكار بالقيم الصفحة هذه ملء مسؤولية والمربين اآلباء وعلى بيضاء

 وتنمية القراءة وحب .وتقدمه رقيه أسباب من باًوسب المجتمع في فعالة إنتاجية ذوي شبابا ليكونوا

 .ومتغير سريع معرفي انفجار من اليوم عالم به يتسم لما نظرا وثقافيا تربويا مطلبا لديهم حبها

 ؟ يقرأ كيف  يقرأ؟ ماذا يقرأ؟ لماذا: التالية المهارات تعلم وجب القراءة عملية في نبدأ أن وقبل

   ؟ يقرأ أين ؟ يقرأ متى

1 http://www.socialar.com/vb/archive/index.php/t-274.html
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  :الكتاب يرتوف -

 ان إال والمقروءة المرئية ، المسموعة سواء عصرنا في المعرفة مصادر تنوع من فبالرغم 

".بالكتابةالعلمقيدوا)" ص( النبي قال كما.الطليعة في يبقى الكتاب

  :    المتنبي الطيب أبو وقال 

  األصحابملَّكإنبهتخلو       كتابوالجليسالمحادثخير

وصوابحكمةمنهوتنال          استودعتهإذاسرامفشياال

 بحيث بحته، تجارية ألغراض تؤلف كتب هناك أن هو إليه التنبيه يجب ما لكن

 جيدا الكتاب يكون قد أخرى ناحية ومن الكتاب، في ما حقيقة تمثل ال مغرية عناوين عليها توضع

 ستولي ، لالبسه مناسبته من جودته تكون ما كثيرا القميص مثل الكتاب إن."إليك وجهم غير لكن

 ال يشرحها التي مادته لكن لك، مالئما الكتاب يكون فقد خرىأ ومرة. لونه أو قماشه جودة من

 شراء يف االستعجال عدم إلى تدعونا كثيرة أسباب فهناك وهكذا،...القرائية أولوياتك ضمن تدخل

).1("كاتبه كان أيا و ثمنه، وأ موضوعه كان مهما كتاب أي

 الكتاب، موضوعات على  االطالع أجل من أوال الموضوعات فهرس قراءة وجب بالتالي

 في التي المادة معالجة طبيعة على تدل ألنها والمراجع ادرالمص فهرس على االطالع كذلك

 التصفحية أو االستكشافية القراءة فإهمال."المعالجة مستوى لمعرفة الصفحات بعض قراءة الكتاب،

 ثمن تساوي ال ألنها ، القراءة تستحق ال كتبا يشتروا أن إلى البشر من تحصى ال بأعداد أدى قد

)2(" تهمهم ال أو منها، االستفادة يستطيعون ال كتبا يشتروا نأ أو به، كتبت الذي المداد

  : للقراءة الوقت توفير-

 تنظيمه وأهمية الوقت أهمية على تدل شهيرة مقولة قطعك تقطعه لم إن كالسيف الوقت

 النشاط ت،أوقا المناسبة القراءة أوقات يختار أن" القارئ فعلى.عليه والمحافظة واستثماره،

 يبتعد أن وعليه النوم، من االستيقاظ عقب أو الباكر الصباح في تكون ما وعادة الذهني، والصفاء

.يقرأ ما وفهم استيعاب له يتسنى حتى ذهنيا مشغوال أو بدنيا مرهقا فيها يكون التي األوقات عن

:القراءة جو تهيئة-

 والقدرة الذهن صفاء يتم حتى الضوضاء عن بعيدا هادئ مكان في القارئ يقرأ أن يفضل 

 دخول( حيث من الجيدة حيةالص الشروط فيه تتوفر ومريح، جيدة إضاءته وتكون ،التركيز على

 حتى وجميال منظما القراءة مكان يكون وأن ، بنشاطه القارئ يحتفظ حتى )التهوية تجددو الشمس

.36 ص ، 2008بيروت،  الشامية الدار–دمشق القلم دار ،6ط ، وآليات مفاهيم- المثمرة القراءة بكّار، الكريم عبد 1

.38ص المرجع، نفس  (2)
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 إحدى في أو خاصة، حجرة أو المنزل في يكون وهذا .واالنشراح باالرتياح القارئ يشعر

 الفهم إمكانية بين وثيقا ارتباطا هناك" ألن منه ويستفيد يقرأ فيما يركز أن يستطيع  حتى ،المكتبات

 المريحة غير فالوضعية القراءة، عملية فيها تجري التي واألوضاع األجواء وبين واالستيعاب

 الفائدة يجعالن كما ، القراءة راستمرا إمكانية من يقلالن للقراءة، المناسب غير والمكان للقارئ

)1(. "محدودة منها

:األسرةداخلالحديثةالوسائلتقنيات استخدام-

وتعليمالتربويةالعملياتتطويرفيحديثةتقنية كوسائلواإلنترنت الحاسوب في تتمثل

وسائلتوفيرفيتسعىأناألسرةعلىف االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناء

فيحديثةكتقنيات تعتبر الوسائل هذه فجل االبنلدىالتفكيرمهارةتنميوالتي لألبناءاإلبداع

)2(: االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناءوتعليمالتربويةالعملياتتطوير

المصادرموثقةالمعارفمنعديدةأنواععلىتحتويمتنقلةكمكتبةاسوبالحيستخدم -

  التلميذمنهيستفيدبحيث

أولغويأوعلميمختبرعمليعملبذلكوهومعينموضوعفيالبحثيريد ما عند-

.مهني

ضالتهعنالبحثفيالموهوبطرقوتطويراإلبداعروحتنميةفيالحاسوبيستخدم - 

وقدغيرهاأوفياهتماماتهمجاالتفيأخرىناحيةمنوتنميتها ناحيةمنوقدراتهعقلهوتحدي

.نفسهفياكتشفهاقديكنلمأخرىاهتماماتلديهيخلق

أبنائهممعالتعاملطرقمعرفةعلىاألمورأولياء واألنترنت الحاسوبيساعد كما

زودماإذاوغيرهاواالنفعاليةماعيةواالجتوالذكائيةوالمعرفيةالسلوكيةوبخصائصهمالمتفوقين

الجهديوفرالذي األمرالبيتفيلآلباءتربويومهنيموجهوبيتيةثقافةمصدريعتبرفهوبها

هيواإلنترنت."أمورأولياءلتدريبالالزمةوالمؤتمراتوالندواتوالمحاضراتوالزمنوالمال

 أهميةوترجععليها،والمعلوماتالخدماتمنالعديدوتقدمكلهالعالمتربطاتصاالتشبكة

الحديثةالتقنياتاستخدامعلىالتعرفمنتمكنهأنها إلىللطفلبالنسبةاإلنترنتاستخدام

يمكنكما،العالمعبراألطفالمنمثيلةصدقاتوبناءالمعلومات منقدرأكبرعلىواالطالع

40ص ، المرجع نفس   1

2 .212-211ص ، سابق مرجع ، العزة حسني سعيد،  2
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     أوقاتمناالستفادةعنفضالعلم،والتواجباته أداءفيللطفلمساعدةمصدرتشكلأن

)1("الفراغ

 العلمية المناحي شتى في وإفادتهم أبنائهم لدى القراءةعادةتكوين األولياء يستطيع فحتى

تبدأ الجيدةالتربويةالبداياتألن ،إيجابيا اتجاها القراءةنحو اتجاههميكونأن وجب واإلنسانية

 تطورفيحاسماعامالً بالعلماهتمامهمكانولذاالطبيعيون،المربونهمواآلباءالمنزل، من

 الجووتهيئة للقراءةالوقتتوفير خالل من لديهمعادةوتكون القراءةقضيةتجاه أبنائهم نفسية

 في عدة، محاور في القراءة في التنويع إلى الوالدان يحتاج كما القراءة،عشاقمجالسة مع لذلك

 المتعلقة الكتب بخاصة التربوي، والتجارب النمو، وخصائص واألساليب، والوسائل المحتوى،

 اعدهمستس فالقراءة حياتهم، مراحل بكافة األطفال مع التعامل بكيفية والمتعلقة األسرية، بالتربية

 وغير سيئة أفكاراً تعتبر والتي المتوارثة، األفكار عن بعيداً سليمة تربية أطفالهم تربية على

 ينمي الذي بالشكل وشخصيته عمره حسب على طفل كل مع التعامل من تمكنهم وكذلك سليمة،

.وأخالقه تفكيره

:المختصين استشارة-ب

 كثيرة، خطوات علينا تختصر مجالستهم ألن منهم، واالستفادة المختصين استشارة خالل من

 حول استشر وزمن مكان كل في والتربويين واالجتماعين النفسانيين المختصين استشارة خاصة

 ،سلبية نتائجه تكون أن ممكن قرار أي اتخاذ قبل تواجهه التي الدراسية وصعوبات ابنك مشاكل

   .ةالعائل اللقاءات استثمار لذلك افيض أن ويمكن

:اآلخرين تجارب من فادةاالست-  ت

 من االستفادة خالل من ومهاراتنا بخبراتنا ترقى أن يمكن التربية في كثيرة تجارب هناك

 الحلول إيجاد ومحاولة ومشاكلهم األطفال عن اآلخرين واألمهات اآلباء من اآلخرين تجارب

 وطريقته شخصيته فلط لكل أن بحيث التعميم من الحذر ويجب لألطفال، لتقديمها السليمة التربوية

 على السليمة التربية آثارف ،أطفالنا مع اآلخرين تجارب تنجح أالّ فيمكن معه، بالتعامل الخاصة

 التي الشريحة وعن يعيشها، التي البيئة وعن المربي، شخصية عن نفصلها أن يمكن ال الطفل

  .معها يتعامل

تثقيف الطفل بين المكتبة والمتحف، المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ، مصر،2001-2002 ،ص 165. 1محمد، السيد حالوة¡
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  :المدرسي الدخول منذ باألبناء االهتمام-7

 بأول أول المدرسية واجباتهم بأداء وإلزامهم لهم والمذاكرة دروسهم عةمراج خالل من 

 زيارتهم خالل من مستمرة بصورة الدراسي مستواهم ،ومتابعة.الحصص جميع في وبالحضور

 وحثهم المدرسين خالل من العلمي تحصيلهم مستوى على واإلطالع أحوالهم وتفقد المدرسة إلى

 أثناء الذهني الشرود وعدم,الفصل في الدروس إلقاء أثناء سينالمدر مع والتركيز االهتمام على

 شرح خالل فهمه من يتمكنوا لم شيء أي في عليهم األسئلة وطرح المدرسين ومناقشة الشرح

 منذ توالبنا 1األبناء قلوب في العلم حب غرس" األسرة على وجب كله هذا وقبل . الدرس

 بناء في الفاعل ودوره والمجتمع واألسرة الفرد حياة في والتعلم العلم بأهمية وإخبارهم ،الصغر

 أجل من ليس العلم طلب وعلى التعلم على وحثهم ،وازدهارها وتطورها الدول وتقدم الحضارات

 تفنى ال يالذ الكنز باعتباره العلم أجل من وإنما الشهرة أجل من أو المال أجل من أو الوظيفة

  .ذخائره

  : التفوق على لألبناء المستمر التشجيع- 8

 ثقته وزيادة المتمدرس لالبن بالنسبة والتفوق الجيد العمل استمرارية في فعال دور للتشجيع 

 فعال اقتناص الوالدين على بالتالي واإلطراء المدح عبارات طريق عن التشجيع يكون فقدبنفسه،

 بعد ولكن فعلتها لقد" يقوال كأن بنقد بإتباعه فائدته تضييع يجب وال يهعل والثناء الطفل فعله حسنا

 يقوم التي اإلنجازات بتلك ترتبط إيجابية تعليقات للوالدين يكون أن يجب حيث«" صبري نفذ أن

 مما جيدة سمات من به يتمتعون بما تتعلق مماثلة أخرى إيجابية تعليقات جانب األطفال،إلى بها

 التي اإليجابية األلقاب استخدام كذلك )2(».ممتازون وأنهم مرغوبون أنهم عورالش على يساعدهم

 المدح هذا يكونأن بد ال لكن....عبقري أو ذكي كلمة مثل بالتميز تشعره والتي الطفل يحبذها

 أن يمكن المديح في اإلفراط ألن مستمر، وليس متقطع بشكل يكون وأن وواقعي معتدل شكلب

)3(:منها للطفل، السلبيات من العديد إلى يؤدي

أن عليهم الصعب من يجعل مما اآلخرين جانب من إليهم االنتباه إدمان إلى بهم يؤدي 

. الفصل خلدا المشترك االنتباه يسايروا

تحقيقها يستحيل ذاتية توقعات ألنفسهم يحددوا أن إلى بهم يؤدي أن الممكن من.

على سلبا والتأثير بأنفسهم الثقة فقد إلى بهم يؤدي التوقعات هذه تحقيق على قدرتهم عدم 

.  لها وتقديرهم لذواتهم مفهومهم

1 http://www.mabarrat.org.lb/blog/Social/183/

2) سيلفيا ريم :  رعاية الموهوبين، ترجمة:عادل عبد اهللا محمد،دار الرشاد، القاهرة، 2003 ، ص 249 . )
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 بنفسه ثقته وتزعزع فلللط تسيء والسخرية االستهجان عبارات أن نجد أخرى جهة من

 الذي التأنيب صوت من التخلص يستطع لم أنه"يقول فاشل رجل اعتراف وهذا الفشل إلى وتقوده

 كلما قااله ما يتذكر فأصبح شيء، أي في أبدا يفلح لن أنه له يقوالن دائما كانا فقد..والديه من تلقاه

 يقوى ال عاجز كأنه ،ويبدوعزيمته ،فتهبط جديدة صفة أو جديد عمل على وحماس برغبة أقبل

 أو الفكرية وقدراتهم مواهبهم وإظهار اإلبداع على التشجيع كذلك)1"( بصدده هو ما مواصلة على

 والقصص واألدب الشعر وكتابة طوالخ والرسم كاإلنشاد اإلبداع مجاالت شتى في البدنية

 الشعرية وبالقصائد الحياة شؤون شتى في المقاالت بكتابة والمجالت الصحف في والمشاركة

تماميحذرأن األم أواألبفعلىالطفللدىالنبوغكبتمنالحذر بالمقابل.الثقافية والمسابقات

للوقتإهداراوالدهفيهايرىعمالأمنالطفل قاممهما¡طفلهلدىوكبتهالنبوغوأدمنالحذر

تعزيزفعليهوعبقرية،ذكاءمنتدلماوعلىالتصرفاتهذه بعدماإلىينظرأنعليهبلوالمال

:وكبتهالنبوغوأدأمثلةومنالطيش، وترشيدالنبوغ

أنهامع باعتقالهالسلطاتفقامتبسيطةبأدواتمروحيةطائرةبصنعأحدهمقام فقد-

.األشياءذههتستورد

حساسةأماكن لعدةإلكترونيةمواقعباختراقالصغاراألحداثمنالنابغينبعضوقام-

وعللالشرطةعليهفقبضتالمركزي المصرفوموقعالداخليةوزارةموقعمنهاالدولةفي

.قهااختراوإمكانيةحمايتهاوعدمالمواقعهذهضعفغيرهيرِي أنيريدأنهالمواقعلهذهاختراقه

النهوضعلىوالعمل النبوغهذاتنميةالعلمياإلبداعورعايةاألمربوالةواألجدراألحرىوكان

2وترقيتهبه

 والمعززات الهدايا كتقديم ماديا طابعا تأخذ بل فحسب معنويا طابعا يأخذ ال والتشجيع

 حيث النفس على تأثير لها الهدايا ألن السلبية، القيم وتضعف اإليجابية القيم من ترفع التي المادية

 تحكمه شروط المادية المعززات ألسلوب أن كما المجتهد سلوكه على والقبول باألمن الطفل يشعر

  : وهي مراعاتها المربين على

النقود على الحلوى يفضل سنوات ثالث فابن الطفل سن مع المكافأة تتناسب أن بيج....

الطفل عند قيمتها تفقد ألنها المكافآت، من واحد نوع التزام يجب ال أنه كما.

يسميه ما أو بالرضا الشعور مدة الطفل عند لتطيل فترات على المكافآت تقدم أن يجب 

  .سنالح السلوك تعزيز التربويون

نفسك تقيد ال حتى مفتوح المجال يكون أن يجب بل ذلك تحدد فال بمكافأة تعد عندما.

1) العزعزي عبد اللطيف: الثقة بالنفس طريقك إلى النجاح ، مركز التميز، أبو ظبي،2005 ،ص 196 .  )

.287-286ص ، 2009¡السداددار¡،عالجهاآثارها¡أسبابها¡األقارببينالخالفات¡اهللاعبدعثمانالمنعمعبدصبير2



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

164

المكافأة سبب الطفل يعرف أن.

 الغير المواد في خاصة الدعم دروس المتفوقين لألبناء تقدم التي المهمة التعزيزات بين منو

 المشرف األستاذ كان إذا اصةخ ومراجعتها الدروس الستذكار فعال كاسلوب حتى أو بها متفوقين

 المعلمين أحد بتدريسها يقوم دروس عن عبارة الخصوصية والدروس. مادته في متمكنا عليها

 نم.التلميذ أمر ولي له يقدمها خدمة أو مالية مكافأة لقاء المدرسي المبنى خارج أكثر أو لتلميذ

  : نجد الخصوصية الدروس إيجابيات

للتعليم األولى سنواتال من الناتج الضعف تعويض.

 المباشرة األسئلة وطرح الحوار في أكثر الفرصة ويعطيهم يشجعهم مما الطلبة عدد قلة.

المعلمين باختيار جيدا تكوينا مكونين الغير المعلمين وبعض المدارس ضعف على التغلب 

.األبناء تعليم في األكفاء

ايجابية بطريقة عليها والتعليق مفصل بشكل المدرسية الواجبات متابعة في الدقة.

لها الجيد التحضير قصد االمتحانات قبل التالميذ معلومات تجديد.  

  :في فتتمثل السلبيات أما *

الفردية المذاكرة قلة أي النفس على التام االعتماد وعدم بنفسه الطفل ثقة ضعف.

الحال ميسورة تكن لم إن خاصة العائلية للميزانية إرهاق.

مما الخاص المعلم وتعليمات المدرسة توجيهات بين األحيان أغلب في تناقض وجود 

.اآلراء وتضارب لتعدد نظرا الطفل فكر في تشتت في يتسبب

المدروسة العلمية  المادة فهم في الدروس هذه على النفسي اإلدمان.

المدرسة خارج البديل لوجود الفصل في التركيز عدم.

والمتعلم المعلم بين صرفة مادية أخالقيات نشوء.

  : والمعلمين بالمدرسة األولياء اتصال - 9

 بين الجهود وتظافر التعاون بأهمية الوعي الجميع من تحتاج التعلمية التعليمية العملية إن

 من واألهم  البيت في أو الفصل داخل المتعلمين حياة في هام دور منا لكل أن و والمدرسة األسرة

 بين التعاون فوائد وتتعدد."األدوار هذه لتكامل الوحيد السبيل يشكالن التواصل و تصالاال أن ذلك

 فهذا واآلباء، المعلمين أدوار بين االنعزال تقليل منها المشاركة، برامج في والمدرسة األسرة

 باءاآل أن المعلمين يعرف وكذلك بأطفالهم، االهتمام يشاركونهم المعلمين أن اآلباء يعرف التعاون
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 اآلباء يسهم قد فمثال ، الجميع نفوس في والطمأنينة االرتياح على يبعد مما أدوارهم، يقدرون

   .المدرسة داخل باقتراحاتهم

 والتنشيطية التربوية المشاريع من مجموعة إنجاز في اآلباء بعض خبرة تساعد أن يمكن كما

 الخدمات تقديم على تساعدهم جديدة اتومهار تعليمية ببرامج اآلباء المدرسة تزود وقد والترفيهية،

تربويةأسسعلىيقومألنهمهماوالمدرسةالبيتبينالتعاونويعد)1(" ومجتمعاتهم ألبنائهم

: اآلتي في  أهميتة وتكمن

التربويةاألهدافتحقيقأجلمنوهامضروريالبيتوالمدرسةبينالتعاون-

للنواحيومستمرةشاملةعمليةفالنمو.المتكاملالنموتحقيقأجلمنضروريالتعاون-

هذهبتنميةاألسرةوتقومواللغويةالعقليةواالجتماعيةواالنفعاليةوالحركيةوالحسيةالجسمية

البناءالتعاونمنؤسستينالملهاتينوالبدتنميتهافيذلكبعدالمدرسةوتساعدهاالنواحي،

.الطفلعندسليمبشكلالنموعمليةتتملكيوالمستمر

للصراعضحيةالطفليكونماكثيرا:الصراععلىالقضاءأجلمنضروريالتعاون-

األمورفيتناسقاهناكيكونأنينبغيلذلكوالمدرسةالبيتبين وجهاتتعارضعنالثنائي

.بينهماالمشتركة

عائدتحقيقعدمالتعليميبالفاقديقصد:التعليميالفاقدتقليلجلأمنضرورياونالتع-

الفاقدوينشأمعينة،زمنيةفترةفيمعينتربويببرنامجالخاصواإلنفاقالجهدمعيتكافأتربوي

.مدرسيةأواقتصادية أواجتماعيةأوأسريةلمشاكلنتيجةالتعليمي

الثقافيالتغيرمعلتكيفااجلمنضروريالتعاون-

 بشكل ينمو أن للتلميذ يمكن ال إذ وضروري؛ حيوي والمدرسة األسرة بين التكاملي فالدور

 ما تهدم قد والمدرسة المدرسة، تبنيه ما يهدم قد فالبيت التكامل هذا خالل من إال ومتوازن صحيح

 معا فيهما الثقة يفقد قد أو لسلوك،ا في ازدواجية أو تناقض في فيعيش البيت؛ في التلميذ عليه تربى

 وسلوكياته، خبراته منه يستقي اإلعالم أو األصدقاء جماعة نحو آخر مصدر عن ويبحث

  .عليه سيطرة هناك يكون ال قد المصدر هذا أن والخطورة

يشيرالواقعأنإالالتقليدية؛المجتمعات فيواضحتربويدورمنلألسرةماورغم 

لتعرضوذلك .المتقدمالمجتمعاتوخاصةالحضرية، المجتمعاتفيالتربوياألسرةدورلتعاظم

فيوهو"شخصيتهتكوين علىتؤثرقدالتيوبالصورةكثيرة،خارجيةوتأثيراتلثقافاتالطفل

شخصيتهتجعلالتيبالصورة اختياراتهتتملكيحياته،فياألبوينلدورحاجةأكثريكونذلك

تلعبالمدرسةكانتوإذا .وشخصيا ووظيفياومعياريا،واجتماعياقافيا،ثالمجتمع،معمتكاملة

1) http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=19482&lang=ar(
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بمزجوذلكمجتمعه،معويتكاملاالجتماعية،الحياةوأنماطقيميتمثلالطفلجعلفيدورا

ويتساندانبنائيايتكامالنواألسرةالمدرسةأنيعنيذلكفإن.مجتمعهثقافاتمعالطفلثقافات

)1(" المجتمعفيالعامالتربويللنظامالوظيفياألداءلدعموظيفيا

)2(: هو والمدرسة البيت بين التعاون أهداف أن إلى "طبيلعدنانأدهم" ويشير

 يكون ال بحيث موحدة، تربوية سياسة رسم على والعمل والمدرسة البيت بين التكامل ـ

  .بينهما تعارض أو تضارب هناك

  .شخصيته مكونات في تؤثر التي وبخاصةالطالب، مشكالت في التعاون ـ

  .التربوية العملية مردود قيقوتح األداء مستوى رفع ـ

 تحصيل على تنعكس التي والتعليمية التربوية األمور بعض في والمشورة الرأي تبادل ـ

  . الطالب

 ومطالب الطالب نفسية فهم على ومساعدتها األسرة لدى التربوي الوعي مستوى رفع ـ

  .نموه

 البيت بين رالمستم واالتصال االستمرار طريق عن االنحراف من الطالب وقاية ـ

.والمدرسة

 السلوك على اإلطالع قصد األبناء بها يدرس التي المدرسة زيارة على األولياء ويحرص

 ذلك، أمكن إن تحسينها على والعمل الدراسة ظروف معرفة على الحرص كذلك واالجتهاد،

 أجل من واإلرشادات النصائح وتلقي ،المتفوق ابنهم به يتصف الذي الطبع بنوع األساتذة وإبالغ

تهدفإنسانيةعالقةبناءلدرجة عميقا يكون أن يجب االتصال هذا وتطبيقها، البيت في تنفيذها

 الوقت نفس وفي وقدراته،السيكولوجيةوحالتهاالجتماعية،ووضعيته التلميذ،طبعاألستاذفهمإلى

دعمالهوتقديمهمساعدتبهدف المتفوق االبن هذا معالتعاملفياألستاذلمشكالتالوليفهم

  .التفوق يواصللكيمناسبا

 الدورية واللقاءات االجتماعات طريق عن والمدرسة البيت بين العالقة توثيق إلى تهدف كما

.)3(األمر ولي مهام فمن.التربوية المشاكل ومعالجة المدرسة، نشاطات في والمشاركة

  .وسلوكياً دراسياً أدائهم على للتعرف لها زيارته خالل من المدرسة في أبنائه متابعة -1

 الجمعية واجتماعات اجتماعاتها وحضور المدرسة مجلس عضوية في المشاركة -2

  .والمعلمين الطالب أمور ألولياء العمومية

1) فادية عمر الجوالني، دراسات حول األسرة العربية،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، مصر،1995، ص 20-17. )

2 طبيل، عدنان أدهم)   http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/04/04/128887.html

www.ec18.ne السعودية، العربية بالمملكة االرشاد و توجيهال موقع 3
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 المذكرة، هذه في المعلمين مالحظات خالل من المنزلية، الواجبات ةمذكر متابعة -3

  .فيها ومالحظاته مرئياته وتسجيل

 المشافهة أم الكتابة طريق عن ذلك أكان سواء األبناء تواجه مشكلة بأي المدرسة إشعار -4

  .مالئمة تربوية بطريقة معها التعامل على الطالبي المرشد مع والتعاون

 مع والتعاون خاصة لرعاية يحتاجون الذين األبناء عن الالزمة وماتالمعل إعطاء -5

  .السليم التوافق على لمساعدتهم والتربوية اإلرشادية األساليب انتهاج في الطالبي المرشد

 والمحاضرات كالندوات إليها، تدعو التي المناسبات وتشريف المدرسة لدعوة االستجابة -6

  .المختلفة الرياضية والمهرجانات المسرحية الحفالتو والمعارض والمجالس والجمعيات

 في واإلسهام المدرسي، األداء تطوير حول ومالحظاتهم لمرئياتهم األمور أولياء إبداء -7

  .المستقبلية وتطلعاتهم نظرتهم مع يتوافق بما المدرسية البيئة تحسين

 به تقوم الذي دوربال اآلخرين الطالب أمور أولياء توعية في المدرسة مع التعاون -8

  أبنائهم وتعليم تربية في المدرسة

 في فن هناك يكون أن يجب فاعلية أكثر المعلمين مع التالميذ أولياء لقاءات تكون ولكي

 التربوية بالعملية االرتقاء هو اللقاء هذا من الهدف أن الحسبان في وضع ويجب الحوار إدارة

 الوقت وإضاعة الصدام مسببات ولتجنب.اسبةمح ملفات وفتح فحسب الطفل درجات تبرير وليس

 تحديد وجب الخطوات أول فمن. االعتبارات كل فوق  المتفوق الطفل مصلحة ووضع والجهد

 بمستوى اهتمامه مدى عن التحدث الولي على ووجب االجتماع لعقد أو للمقابلة والمكان الوقت

 النصح المعلم من يطلب أن الولي على يجب ،كما للمعلم الشخصي التجريح تجنب مع ،دراسيا ابنه

 يواجهها التي التحديات طبيعة على معه الحديث مع أكثر، طفله مستوى لرفع والتوجيه والمساعدة

  . وجدت إن الطفل

أولياءجمعية خاصة بالمدرسة التواصل عدم إلى باألولياء تؤدي التي األسباب أهم ومن

  :نجد التالميذ

في-المدرسة مع والتواصل التعاون بأهمية األمور أولياء بعض لدى الوعي قلة ـ 

 للمدرسة شيء كل ويترك التواصل و التعاون أهمية يدرك ال األمور أولياء بعض أن الواقع

 من كثير في ذلك سبب يرجع وربما البيت في متابعة بأدنى يقومون وال يكفي ذلك أن ويظنون

.ملديه والثقافي التعليمي المستوى قلة إلى األحيان

خارج يعملون األمور أولياء من البعض منهم، البعض لدى العملية االرتباطات ظروف ـ 

 القيام من تمكنهم وال المدرسة زيارة من تمكنهم ال العملية ظروفهم فإن وعليه المدرسة مناطق

.الطلبة ألبنائهم والعناية المتابعة بواجبات
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عندما أنهم األمور أولياء بعض يظن سللمدار والتبرعات األموال دفع من التخوف ـ 

 أخرى جوانب أي يدركون وال للمدرسة وتبرعات مبالغ دفع منهم سيطلب المدرسة يزورون

.المدرسة لزيارة إيجابية

األولياء يحضرها التي المجالس اجتماعات إدارة سوء.

وتوصيات قرارات من يصدر لما المتابعة قلة.  

  : الذاتية قدراته واكتشاف فوقالمت االبن شخصية تنمية -10

 جسميـــة أو نفسية فكرية، كانت سواء المواهب من جملة يملك طفولته في اإلنسان 

 أبناءهم يمتلكهـــا الــتي والصفات القدرات واكتشاف المواهب هذه تنمية األسرة ووظيفة

 لتعلم خاصة راتدو إلى المتفوقين األبناء إلحاق  يجب كما .والضعف القوة نقاط على والتعرف

 لذلك، خاصة معاهد في الحديثة االتصال وتكنولوجيات االنجليزية اللغة خاصة األجنبية اللغات

 عصرنا في المتاحة الوسائل استغالل على وحثهم الفراغ وأوقات الصيفية جازةاال خالل باألخص

.دراستهم في وتفوقهم منفعتهم فيه لما هذا

:التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير أسباب - سادسا

والمعوقاتالمشاكلمنجملة إلى التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير سبب يرجع

العارفيناآلباءبعضجهود لتحولالوراءإلىمسيرتهاوتشدحركتهاوتشلانطالقتهاتحبس"التي

 الصحيح التوجيه عملية يعرقل مما)1("خادعسرابأوجافةثمراتالصحيحةالتربيةبأمور

  :نجد األسباب هذه أهم ومن الدراسي التفوق على لمساعدتهم لألبناء

:األسر لبعض التعليمي المستوى انخفاض-1

التربويةالممارساتفيتأثيرااألقوىالعاملخاصةوالتعليميعامةالثقافيالمستوى يعتبر

المستوىكانكلماأنهحيث الدراسي، التفوق فصل في بالتفصيل إليه أشرنا ما وهذا للوالدين

 األبناءمعوتسامحاومرونةديمقراطيةأكثرتكونأنإلىالممارساتهذهاتجهتكلمامرتفعا

 تدني بالتالي والقسوة،والتشددالتسلطيةنحومارساتالمهذهاتجهتكلماالمستوىانخفضوكلما

  . التربيةفي لألسرة الحقيقي الدور إدراك وعدم التربوي الوعي مستوى

:دورها أداء عن تشغلها واقتصادية واجتماعيةنفسية مشكالت األسرة معاناة- 2

علىتقعةالبدايفياألبناءتربيةمسؤولية ألن ،بالمشاكل المشحون األسري الجو خاصة

 والتي الصحيحةالتنشئةأسلوبإلىتفتقراألسرمنالكثيرأنفنجد األسرة،فيالوالدينعاتق

1) أحرشاو  الغالي : بعض مالمح المنظومة التربوية الحديثة، مجلة علوم التربية ،ع2، فبراير 1988،ص 1.18-17 )
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فيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىاعتمادهممنوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد

يهملون ياءاألولبعضأننجدذلكمع الدراسي تفوقهممجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلق

 تحدثالتيالمشاكلتأثيرومدىولمستقبلهم،أبنائهملتحصيلبالنسبة أهميتهاومدىالنواحيهذه

.ألبنائهم والذهنيالنفسياالستقرارعلىبالخالفاتالمشحونةواألجواءاألسرةداخلفي

.المدرسة أو البيت في األبناء متابعةعن الوالدين انشغال-

.اإلعالموسائلل السلبي الدور-

.المدرسة عاتقعلى األبناء تربية مسؤولية إلقاء-

 على القدرة يفقدها مما األسر،بعض داخل االجتماعي الضبط سلطة ضعف-

.التربية أهداف يحقق الذي الصحيح التوجيه

 المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة يفقدها األسرة داخل األسرى التفكك-

.التربية هدافأ يحقق الذي

:سيكولوجيةمرجعيةإلىاالفتقار- 3

 مرجعيةإلىمنهاكبيرجانبفيتفتقر خاصة المتفوقين لألبناء األسرية المتابعة مهمة

 فعلى.والديةتربيةلكلالقويةالركائزإحدىتشكلالتيالطفلسيكولوجيةإلىوأساساسيكولوجية

 المرجعيةتكونالتيهيأبنائهسيكولوجيةعنأملكأوأبكليحملهاالتيالنظريةأنأساس

.األساليبهذهطبيعةفإنهؤالء،تجاهالتربويةوممارساتهمعامالتهألساليبالمحددةاألساسية

واإليجابيالسلبيوبينالفعالوغيرالفعالبينوالخاطئ،الصحيحبينتتوزعقدوالممارسات

معطياتعلىمبنيةتكونبحيثعلمية،شبهأوعلميةتكانفكلما.النظريةهذهلنوعية تبعا

أطفالهتجاهممارساتهفييسلكأنإلىبصاحبهاأدتكلمادقيقة،وتربويةسيكولوجية ومعارف

 على سلبا تؤثر بالتالي مجدية وغير خاطئة وكانتالعواقبومحمودةالنتائجمضمونة كلهاأساليب

.المراهقة مرحلة في وهي بالك فما جدا، حساسة) متفوقينال( الفئة هذه باعتبار األبناء تفوق

  : والمناهج البرامج وكثافة صعوبة-4

 المناهج صعوبة هو المتفوقين أبنائهم متابعة في األولياء تواجه التي الصعوبات أبرز من

 الثالثة بالراءات عليه يطلق ما تعليم على تركز العادية التعليمية المناهج فنجد. وكثافتها

)Thee.Ras (الحقائق بحفظ تعنى كما والنظم، التعليمات باتباع واالنصياع، الطاعة، والتزام 

 واإلبداعي الناقد بالتفكير يتمتعون الذين أولئك نمو على يشجع ال مما وهو المعلومات وتلقين

  . أخرى مجاالت في العالية وباالستعدادات وتنوعها االهتمامات في بثراء ويتميزون وبالخيال

 روح عن وابتعادها تقليديتها حول تنصب التربوية لمناهجنا الموجهة االنتقادات أكثر ومن

 وحاجات المتفوق المتعلم حاجات تتجاهل  ،فهي الكيف دون الكم على وتركيزها ومتطلباته العصر
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 وجب بالتالي. به يسترشد الذي النموذج وغياب التطبيق مع األهداف تطابق عدم ،مع المجتمع

  :بينها من والتي المعيقات من جملة تتجاوز وأن التغير هذا مراعاة الدراسية المناهج على

.للتربية الفلسفية النظرة تجدد-

.التعلم وطبيعة بالمتعلم المتعلق المعارف نمو-

. التعلم في التكنولوجيا وإدخال العلم تقدم-

).1( االقتصادية و االجتماعية الحياة في التغير تسارع-

فياألساس حجرباعتبارها المتفوق الطالبلحاجاتملبية المناهج هذه تصبح وحتى

تمامااله كذلك.مفيدبكلورغباتهميولهوإشباع ومهارتهبعقلهالنموحيثمنالتعليمية،العملية

والبحثالتقويمنظامتطويرمعالفعالةبالمشاركة له تسمحالتيالمناسبةالتدريسطرقباستخدام

بجميعالمدارستزويد ينبغيكماأنفسهمتقويمفيالتالميذيشاركأنويحسن,مناسبة أساليبعن

 إظافة المتفوقين،ب الخاصة األنشطةتلكأهدافنجاح فيالمساهمةواإلمكانياتتلفةلمخااألنشطة

 المتعلم على وتركيزهمالعمل أثناءفيوتدربيهمالجيداإلعدادبإعدادهمالمعلمينكفاءةتطوير إلى

.مستقبال المجتمع تطور لعجلة والمحرك التعليمية العملية محور باعتباره المتفوق

: األبناء مع للتعامل الصحيحة التربوية بالوسائل اآلباء من العديد جهل- 5

 بل عملهم جودة بتحسين يهتمون فنجدهم األولياء لمعظم المشترك القاسم العنصر هذا يعتبر

 الدورات أو الندوات أو المؤتمرات في المشاركة علي يحرصون فنجدهم العملي أدائهم وبتحسين

 أو. التربوية المهمة لهذه تهيئهم دورات على يحرصون نجدهم وال األهداف هذه تحقق التي

 يتعلم تربية متقنَة، تربية الولد فيها يربى التي الحقيقية المهمة هذه علي تعينهم تربوية باكت يقرؤون

  .أمته نهضة في ويساهم مجتمعه ينفع المستقبل، في صالحا عضوا فيغدو الرفيعة، القيم فيها

 أبنائهم احتياجات خاصة المتفوقين أبنائهم مع التعامل في اآلباء بعض فشل أسباب فمن

 وتوجيههم أوالدهم لتربية األبوين بين عليها ومتفق واضحة خطة بإعداد يهتموا لم أنهم ربويةالت

 بالواقع وصدموا إليها توصلوا التي للنتائج يخططوا لم ألنهم أبنائهم من باإلحباط يصابون ،ولذلك

 من باءاآل من فقط والقليل.العواقب مراعاة دون بمفرده يعمل وكل.له حسابا يعملوا لم الذي

 ومتى الفعل هذا بفعل يقومون ومتى ولماذا، يفعلون ماذا جيدا ويعرفون أبنائهم، لتربية يخططون

مجردالوالديةالتربويةالممارساتجل فنجد تربوية بيداغوجيا إلى االفتقار كذلك. به يقومون ال

  .ومتناقضةمتطرفةومعامالتمتأرجحةعشوائيةوسلوكاتمتذبذبة مزاجيةمواقف

. 277 ص ،2002، والنشروالتوزيع للطباعة الفكر دار ،2ط ،التربية إلى مدخل:  سلطي سامي  عريفج)  1(
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:المرحلة هذه في األبناء نمو بخصائص الوعي قلة- 6

 بخصائص جهلهم هو األولياء طرف من األبناء متابعةسوء إلى تؤدي التي األسباب من

 بأطفال الوعي قلة ،ألن معهم والتعامل توجيههم سوء إلى يؤدي مما المرحلة هذه في األبناء نمو

 التعامل صعوبة عليه يترتب ما وهذا ميولهم، معرفة في.. المربين دور من يقلص" المرحلة هذه

 للشخص بالنسبة المراهقة فمرحلة.)1( "المناسب التربوي باألسلوب سلوكهم وتعديل وتوجيههم معهم

 ةقوي أسس على بني إذا خاصة المرحلة هذه في التوجيه أهمية تبرز حيث المراحل، أخطر من

  .المنشودة التربوية األهداف تتحقق بالتالي

:استخالص

من جملةتحكمهاممارسةعنعبارة األسري التربوي اإلسهام أن إلى األخير في نخلص       

 كما ، والمعوقاتالمشاكلمن جملةتتخللها كما األساليبمن مجموعةعبروتتحققالعوامل

 أبنائهم متابعة في  األسرة طرف من متبع معين يتربو نمط هناك ليس أنه إلى اإلشارة يجب

 المتبع النمط بنوع الوالدين وعي بمدى األمر يتعلق وإنما،الظروف جميع وفي تربويا المتفوقين

منالحذرتمامتحذرأناألسرة على يجب كما.والمربي الطفل من كل وشخصية الموقف وكذلك

 واقتصادية واجتماعيةنفسية االجتماعية لمشاكلا مختلف خالل من طفلهالدىوكبته التفوقوأد

  .التربوي دورها أداء عن تشغلها تيال

 تقع أن قبل المشكالت هاته تحتوي وأن التربية في مسؤوليتها تتحمل أن  عليها ينبغي كما

منوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد التي الصحيحةالتنشئةأساليب باختيار أثرها، من وتقلل

 تفوقهم مجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلقفيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىتمادهماع

عن الوالدين وانشغال ،وحدها المدرسة عاتقعلى األبناء تفوق مسؤولية إلقاء يجب الو .الدراسي

 يفقدها مما األسرة، داخل االجتماعي الضبط سلطة وإضعاف..المدرسة أو البيت في األبناء متابعة

 التعاون أن  يؤكد ما وهو التربية أهداف يحقق الذي المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة

  . التربويةالعملية أهداف لتحقيق عنه بديل ال أمر والمدرسة البيت بين

. 13 ص سابق، مرجع: السالم عبد حامد زهران،)  1 )
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  :تمهيد

 واالجتماعية اإلنسانية الروابط أمتن وتنعقد فيهاتنشأ اجتماعية هيئة أولاألسرة تعتبر

 على يتعذرمتعددة،بوظائف الضطالعها المجتمع داخل متميزا مركزا تحتل أيضا فهي وأوثقها،

 بمثابة فهي الوظائف، هذه رأس على التربية وتأتي. والمنوال الدرجة ذات علىبهالقيام غيرها

 البيئة مع ويتكيف المجتمع، داخل ليندمج واعداده مداركهوتنمية لإلنسان، دقيقبناءعملية

 تمثل أنها بل األخرى، االجتماعية النظم بكافة وربط اتصال نقطة وهيالخارجي؛ والمحيط

 داخل دوره ويؤدي مكانه ليجد وتجهيزه الفرد إعداد تحضير في يسهم مصغرا اجتماعيا نظاما

 األخرى االجتماعية ساتالمؤس مهمة يسهل الذي المناخ تهيئ أنها كما. االجتماعية المنظمة

  فيه ويبرعون صنعه يحسنون ما وإبراز قدراتهم، وتطوير األبناء، مواهب تفتيق فرص بتوفير

  :األسرة مفهوم تحليل - أوال

 النشاطات كل حوله تدور الذي المحور هي بل االجتماعية، المؤسسات أهم من األسرة تعد 

 االجتماعي، التنظيم نواة فهي انتشاراً، اعيةاالجتم الظواهر أكثر أنها على عالوة االجتماعية،

 الحياة في االستقرار وتحقيق االجتماعية الروابط ترسيخ أجل من عليه يعول الذي واألساس

 والجماعات األفراد فيها يتوارث التي والمؤسسة والمجتمع الفرد بين الوسيط وهي االجتماعية،

.والتعاونية والطبقية الدينية انتماءاتهم

 على تطلق وعشيرته الرجل وأهل" الحصينة الدرع" إلى لألسرة اللغوي المدلول يرويش

 الزواج خاتمف ، حبس بمعنى" أسر"  وكلمة.)1(" أسر"  وجمعها مشترك أمر يربطها التي الجماعة

:"العروس تاج"وفي)2(والتضامن التناصر أو التآزر إلى أسرة كلمة وتشير" المحبس"  بـ يسمى

.)3(.بهم يتقوى ألنه وعشيرته األدنون الرهط الرجل من واألسرة .كذلك الحصينة الدرع

 كتب عللت لهذا «.الفرد بيت أهل على تدل وهي الشد هو الذي األسر من مستمدة وهي

 قوة يمنحهم وكونه إليهم المنظم باألفراد يتقوى كونه باعتبار باألسرة الرجل رهط تسمية اللغة

 من مشتقةأسرة كلمة أن بعضهم ويرى. )4(»معنويا أو كان ماديا ذاتي أثر من يمتلكه ما بإضافة

 فان ثم ومن اإلنسان علـى الملقى العبء بأنه هنا يفهم والقيد فاألسر ، القيد بمعنى) األسر(

.)5( المسؤولية علـى يبنى لألسرة اللغوي المفهوم

. 18 ص K ت.  ب لبنان، ، بيروت ، العربي التراث أحياء دار ، الوسيط المعجم ، المؤلفين من مجموعة 2 

.175 ص ، ذكره سبق ،مرجع بركات حليم 2

.13 ص. ذكره سبق مرجع الزبيدي، مرتضى محمد  3

.113،ص ذكره سبق مرجع عواشرية، السعيد  4

.53ص م،2001 ، السعودية العربية مملكةال العبيكان، مكتبة ، السعودي العربي المجتمع في االجتماعية والتنشئة األسرة ، التويجري المحسن عبد محمد 5
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 من مجموعة بأنها األسرة عرف من فمنهم عدة بمعان جاء فقد االصطالحي التعريف أما

 الزواج خالل من اكتسبوها اجتماعية مكانات يشغلون أشخاص بين والمتشابكة الدائمة العالقات

 رجل من وقانوني شرعي عقد بموجب تكونت والتي األولية الوحدة أو الجماعة وهي)1(واإلنجاب

. واقتصادية تربوية، بيولوجية،:وظائف و أدوار بعدة تقوم وهي بأبناء تتوج العالقة هذه وامرأة،

 المجتمع في قرابية وحدة أصغر وهي الزوجية باألسرة تسميتها على االجتماع علماء اصطلح وقد

 بين وتقوم واحد مسكن في معا يسكنون المتزوجين غير وأوالدهما والزوجة الزوج من تتألف

 كل في وجودها ثبت إذ عالمية إنسانية ظاهرة وهيوقانونية، اقتصادية متبادلة التزامات أفرادها

.)2(المعاصر تمعالمج في لألسرة المميز النمط وتعتبرالبشرية، تطور مراحل

.E.W""بيرجس" يعرف كما Burgess"االجتماعي، للنظام فرعي نظام"بأنها الحديثةاألسرة 

قدو )3("واإلشراف بالتربية يتعهدانه أكثر أو وطفل مختلفين، جنسين من بالغين شخصين من يتألف

فياألولىالخليةوهيالتطور،منهايبدأالتياألولىالنقطةبأنها")COONT("كونت"عرفها

منهويترعرعويكبروينشطيتربىالذياالجتماعيالطبيعيالوسيطهيوالمجتمع،جسم

 ميل ثمة إذ والعاطفية، الجنسية وظيفتها إلىتكوينهافياألساسيالمبدأيرجعكما)4("طالفرد

  .أخرى جهة من واألبناء بينهم متبادل وعطف جهة من الزوجين بين متبادل

 وما والمرأة الرجل بين االرتباط إبراز إلى تتجه األسرة أن إلى" دسوقي كمال"أشار كما

 عن تسقط لم التي الوظائف ببعض والقيام لألطفال ورعاية إنجاب من االرتباط هذا على يترتب

 الوظائف إلى تطرقه هو التعريف هذا يميز ما )5(المجتمع ظروف مع تمشيا تطورها في األسرة

 بعلم المهتمين من بكثير أدى ما هذا " إليه تنتمي الذي المجتمع مع تماشيا األسرة بها تقوم التي

 المجتمعات مالمح أبرز نم يعتبر المجتمع في األسرة أنماط بأن القول إلى األسري االجتماع

.)6( "المعاصرة

معايرتبطوناألفرادمنجماعةعنعبارةاألسرةأناالجتماععلمقاموس"فيوجاء

وبينالزوجة،والزوجبينالتفاعلهذايتموقدمعاويتفاعلونوالتبني،الدم،الزواج،بروابط

. 56 ص ، ت.  ب ، لبنان ، بيروت النهضة ردا ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 1

.53  ص ، سابق مرجع القادر، عبد القصير   2

.16ص سابق، مرجع ، بشير محمد   3

4  سعيد محمد عثمان، االستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع ، مؤسسة شباب الجامعة للنشر،اإلسكندرية ،2009،ص16.

5 53: 36،ص المرجع نفس 

38 ،ص سابق مرجع الخولي، سناء  6
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بخصائصتتميزاجتماعيةوحدةجميعامنهمويتكون.واألبناءاألبواألموبينواألماألب

دونأسرةنيكونازوجينهناكيكونقدكماكالهما،أوالوالدينأحدمضتالقدفاألسرة .معينة

اجتماعيةجماعةاألسرةأن:يقولتعريفا"أحمدالسيدغريب"قدملهذاأبناء،لديهمايكونأن

مستمرنحوعلىويتفاعلونمشتركةحياةفيمعايعيشون،الزواجوالدمروابطأفرادهاربطت

حسمحمود"عرفهاكما .)1(األسرةلبقاءالضروريةواالجتماعيةاالقتصاديةبالمتطلباتللوفاء

والتطبيعاإلنجابأساسأنهابمعنىأولية،حمايةوهياألولاإلنسانيالتجمعصورةتمثلبأنها

بإشباعطترتبالتيوالتنافسالتعاونلعاداتاألولاألصلكذلكوهيالتاليللجيلاالجتماعي

)2(»االجتماعيوالمركزواألمنالحبمنالحاجات

 واقعة كانت التي م1900-1860 التطورية المدرسة إلى األسرة جذور عن البحث ويعود

 ويذهب.)3(الحيوي أو البيولوجي التطوري المذهب دعاة نم وغيره "داروين" نظرية تأثير تحت

William) (سمنر ويليام(األمريكي االجتماع عالم Sumner( إلى أعضاؤها يرتبط هيئة األسرة عد 

 ، المجتمع لحياة مصغرة صورة أيضا وهي ، نةمعي لنظم والخضوع والعمل والمسكن المأكل في

 المتبادل والقبول الرضا أساس على تقوم التي االجتماعية الوحدة هي الزواجية األسرة أن ومؤكداً

4االجتماعي اإلطار نطاق في الصحيحة والمعاشرة األطفال إنجاب لغرض وذلك وامرأة رجل بين

5:يلي فيما سرةألا خصائص أهم وتتلخص

.مختلفينجنسينمناألقلعلىعضوينبينزوجيةرابطةوجود-

.االجتماعيةالقاتللعكأساس)دمويةقرابةصالتوجود-

.والمستمرةالمشتركةاإلقامةأشكالمنشكلوجود-

.محددةوظائفمجموعةوجود-

.رسميةوغيررسميةتنظيميةقواعدمجموعةوجود-

La)الموسعةأوالممتدةاألسرة- أ: نوعان واألسرة famille étendue)–تجمعالتيوهي

ثالثتضموهياتساعا،واألكثردخالاألقلوالبيئاتالريفيةالمناطقفيوتكثرأسرةمنأكثر

 وأوالدهم،الجد والمتزوجين متزوجين غير واألبناء واألم األب من متكونةأنهاأيأكثر،أوأجيال

 يميزها وما.  الحجم بكبر تتميز أنها أي الخالة أو والخال والعمة كالعم األقارب من وعدد والجدة

1 غريب سيد أحمد وآخرون، علم اجتماع األسرة ،  دار المعرفة الجامعية ، األزاريطة ،2001 ، ص.20.

األسرة ومشكالتها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، لبنان،1981  ص 2.  2  حسن محمود¡

.41ذكره،ص سبق مصدر ، العربية المدينة في المتغيرة األسرة القصير، القادر عبد 3

51ص ، ذكره سبق مرجع ، االسري اعاالجتم علم في دراسات ، حلمي إسماعيل إجالل 4

.65،ص2002الجزائر،،عنابة، مختارباجيجامعةمنشورات¡االجتماعيةالتنشئةتمؤسسا: زعيميمراد 5
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. األسر من النمط هذا في المتسلط هو الرجل ونجد فردية، وأقل وحدة رأكث أنها النواة األسرة عن

لرئيسفيهاوالسلطةعامةفيهامتضامنة،الملكيةجماعةعنعبارةبأنهاالممتدةاألسرةوتعرف

سواءالمرتبطةاألسرمنعددمنتتكونالتيالجماعةهيآخربمعنىأواألكبرالجدأواألسرة

)1(»واحدمسكنفيويقيمونالمرأةأمالرجلإلىفيهاالنسبكان

La)األساسيةأوالنوويةاألسرة- ب famille nucléaire)خصائصمنتعتبر والتي

يسكنونالذينوالزواجبروابطكونيشترالذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمع

منالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفي

أصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم«أيضاعليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارم

معايسكنونالمتزوجينغيراوأوالدهموالزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدة

.)2(»المعاصرالمجتمعفيالمميزالنمطواحد،وتعتبرمسكنفي

المجتمعاتكلفيوجودلهاجتماعينظامعنعبارةاألسرةأنإلىنخلصسبقمما

جنسيةعالقاتأساسعلىأكثرأووامرأةرجلبينوقانونيشرعيعقدبموجبتقومالبشرية

عنمسؤواليصبححتىالفردبنموالمتكفلةوهيالغالب،فيأطفالعنهاينتجالمجتمع،يقرها

واألبناءاآلباءكحالةالدمرابطةطريقعنووالوظائفاألدوارمنبمجموعةمتقوفهينفسه

تأخذو.االقتصاديةواالجتماعيةالحياةفيويشتركونواحدمنزلفييقيمونكماواألقارب،

وحاجاتهابنيتهاتختلفواألنثروبولوجيافيعليهالمتعارفحجمهاحسبمتعددةأشكاال

  .بهاتمرالتيالزمنيةوالفتراتالمجتمعاتباختالف

 القوانين عن الكشف في واالنثروبولوجيا االجتماع علم في األسرة دراسة أهمية وتتجلى

 حيث فمن. "الوظائف وتلك البناء ذلك تجابه التي والمشكالت ووظائفها األسرة بناء تحكم التي

 االقتصادية والحالة والخارجية الداخلية وعالقاتها ونوعها األسرة بحجم الباحثون أهتم البناء دراسة

 بأزواج ألبنائها االختيار ذلك عن المسؤولة هي األسرة تكون ما غالبا الذي الزواج واختيار

)3("واالجتماعية االقتصادية والمكانة الدينية، العقيدة في يماثلونهم

تنقلأنهاأيالجديد للجيلاالجتماعيالتطبيعبعمليةتقومالتياألساسيةالهيئة هيواألسرة

الجديدالعضولمساعدةضرورية،فهيمعينلمجتمعالثقافةجوهرنموهلمراحخاللالطفلإلى

مبكرةمرحلةفيدورهاتمارسكما.المجتمعحياةفيوالمساهمةاالجتماعي بدورهالقيامفي

الباحثون أكد فقد  له،الحقيقيالنفسيالتكوينمرحلة تشكلاألولىالطفولةوسنينالطفل،حياةمن

(1)  مروان عبد المجيد، الرعاية االجتماعية للفئات الخاصة، مؤسسة الوراق،عمان،2002، ص 9- 10 .

53 سابق،ص مرجع القصير، القادر عبد)  2)

.71 ص ، م1988 مصر، اإلسكندرية، ، الجامعية المعرفة دار ،األسرة دراسة في المعاصرة االتجاهات شكري، علياء3
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فيفالطفلالمبكرة، الطفولةخاللخاصةالشخصيةبناءفيعميقأثرلهاسريةاألالخبراتأن

عاداتمنأثنائهافي يغرسماأنكماللتعلم،القابليةشديدالتشكيل،سهليكونالمرحلةهذه

للشخصيةالرئيسيةالسمات أننقولوحينبعد،فيماتغييرهيصعبوغيرهاوعواطفواتجاهات

عاجزاالمرحلةهذهبعديصبحالفرد أنيعنيالفهذاالمبكرة،الطفولةمرحلةفيأصولهاتوضع

فاألسرة1.الشخصيةفيدائماأثرالهايكوناألولى،الخبراتهذهأنيعنيبلوالتكيفالتعلمعن

طولتأثيرها يصاحبهكمالوجه،وجهاأعضائهامعيتفاعلحيثالطفلفيهيعيشوسطأول

2مؤسساتفييندمجأنبعدحتىللطفلالمرجعيةالجماعةوتظلحياته

 النظم طريقعناجتماعيبشريكائنإلىحيكائنمجردمنالطفلتحول األسرةو

Les)النظمهذهوتوجد. institutions primaires) كل األوليةبالنظمتسمىالتيالعمليات في

المتصلة العاداتفيبينهافيماتختلفالثقافاتأنوجدواقداألنثربولوجياعلماءأنغيرالثقافات

.A)كاردنأبراهامويرى النظم،هذهب Kardiner)يسميهماتكوينعنمسؤولةالنظمهذهأن

نشأتهمبحكماألفراد، فيهيتشابهالذياالجتماعيالنفسيالتكوينبهاويقصدالقاعديةبالشخصية

3متشابهةأوليةلنظمتبعاوتربيتهمواحدةثقافةفي

  : األسرة وظائف - ثانيا

 النظر بغض اإلنسانية المجتمعات كل في األساسية الوحدة هي األسرة" كسلرو جليك" يقول

 ولبس مأوىو طعام من للفرد األساسية الحاجات تلبية على تعمل ال فهي الثقافية الفروق عن

 الثقافية والقيم دالتقالي آلخر جيل من وتنقل واالنتماء الحب  إلى حاجته تلبي لكنهاو فحسب،

 والبيئة الطفل بين العالقة تتحدد األسرة من فانطالقا 4.المجتمع في السائدة الروحيةو واألخالقية

 البيئة وبين بينه تميز أي يقيم ال إذ الغذاء طريق عن بأمه متحدا يكون والدته منذ نهأل األسرية

 بنيتها تتغير ثقافية اجتماعية مؤسسة شيء كل وقبل أوال األسرة تظل كما به المحيطة االجتماعية

  .األجيال بتواصل تتواصل و تبقى األساسية وظيفتها لكن المجتمعات بتغير والنفسية المادية

 في بها معترف ظلت أنها إال العصور عبر األسرة نظام على طرأت التي التغيرات رغمو

"خاصة الوظائف من بعدد تقوم أنها على الباحثين بين إجماع شبه يوجد حيث المجتمعات سائر

 اهتماماً يولون مالينوفسكيو براونرادكلفو ايمكدور ومنهم واالنثروبولوجيا االجتماع علماء

.9-518-518،ص1970اإلسكندرية،الحديث،المصريالمكتب،8ط ،النفسعلمأصولعزت،احمدراجع1

2 Anne Baudrier & Bernadette Céleste : le développement affectif et social du jeune enfant, Edition Nathan, Paris, 1990.p71.

.125ص1985 القاهرة،العربي،الفكرردا¡المراهقةوالطفولة:سعدجالل 3

سحر فتحي مبروك: الرعاية االجتماعية لألسرة و الطفولة، المكتبة المصرية، 2008. 4 د. عصام توفيق قمر، د.
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 مفهوم ويشير وديمومته، االجتماعي الوجود  ريةاستمرا إلى تؤدي كونها ،األسرة ئفبوظا كبيراً

1" األسرة تؤديها التي الخدمات إلى الوظيفة

 بعد لكن الرئيسي، االجتماعي النظام تمثل القديمة ورالعص في األسرة نجد التاريخ وبتتبع

 بها تقوم كانت التي وظائفها في تغيرات  األسرة شهدت المجتمعات لها تعرضت التي التغيرات

 أشكال تنوع أن إال".األسرة نطاق خارج تنظيمات إلى منها كبير عدد انتقال إلى أدى مما قبل من

 وظائف واختالف تطور إلى قاد آخر إلى زمن ومن آخر إلى مجتمع من واختالفها األسرية الحياة

 التي الوظائف تلك عن اختلفت قد الحاضر زمننا في األسرة وظائف أن من الرغم فعلى األسرة،

 الهيئة هي األسرة كانت إذ الوظائف، بجميع تقوم كانت ما عند الماضي في األسرة بها تقوم كانت

)2(" الواجبات وتفرض الحقوق تمنح التي فهي التربويةو واالقتصادية والتشريعية القضائية

"أكد فقد William Ogburn"الوظائف ألغلب فقدانهافيتكمنثةیالحداألسرةمأساة أن 

 تعكس الزالت الحديثة األسرة ألن الباحثين من الكثير طرف من قدن رأيه لكن بها، تقوم كانت التي

 وتحديد الطفل أو الفرد شخصية صفات تكوين على تعمل فاألسرة التقليدية، األسرة وظائف بعض

 أوثق من األسرة داخل االجتماعية التنشئة عملية وتعد.  حياته بقية يالزمه تكوينا طبائعهو ميوله

  . الكون في تواجده خالل الطفل تلقاهاي التي العمليات وأمتن

  : والجنسية ةيولوجيالبفةيالوظ - 1

¡البشريالنوععلىللمحافظةاألسرة،وظائفمنوظيفةأولتعتبر اإلنجاب وظيفة

حفظعنالمسؤولةهيفاألسرة اإلنسان،الستمرارالضروريةالجنسيةالعالقاتإلىباإلضافة

 يعتبر الزواج أن حيث" وصحياجسمياورعايتهم األطفالإنجابةمسؤوليمنبهيتصلوماالنوع

 الجنسية بالعالقات يسمح ال فالمجتمع ثابتا، رسميا طابعا الجنسية العالقات يعطي تعاقديا اتفاقا

 األسرة وظائف أهم فمن األخرى، المجتمعات بعض في يسمح قد ذلك كان وإن الزواج بغير

 نحو تماما  مسؤولة األسرة تكون ولذلك وتربيتهم ايتهمرع على واإلشراف األطفال إنجاب

.3"أوالدها

 بعد ،مشروعة بصورة األزواج بين الجنسية الغريزة إشباع بها نعني الجنسية الوظيفة أما

 من آتية النفسية العقد من بيرك وقسم الجنسية، للحياة األولى الدروس الطفل تلقين" عملية تأتي ذلك

 الجنسية التربية سوء بسبب سعادتهم الناس يفقد ما وكثيرا...للجنسين األسرية الجنسية التربية سوء

1 Robert .f.winch and cowis wolf Good man, selected studies in The family . Third Edition, 1962 p.32-35.

.45 ص م،2003 مصر، ، االسكندرية ، الجامعة شباب مؤسسة ، والمجتمع األسرة ، رشوان الحميد عبد حسين 2

.  12ص ، سابق مرجع ، ابراهيم المجيد عبد مروان  3
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 األسر بتباين متباينة وأمورها الجنسية للحياة النظرة بأن هنا ونذكر األسرة، في لهم قدمت التي

1"المجال هذا في هام دور لألسرة فإن سبق لما ،ونتيجة والزمان والبلدان والشعوب

  :ةیاالقتصادفةیالوظ- 2

 وظيفةلكلفيتعينالحياتية،مستلزماتهمكلبقضاءأفرادهايقوماقتصاديةوحدةاألسرة

الحياةواجباتعلىواإلنفاقاألسرةاحتياجاتلتوفيرطاقةبكل يعملاألبفنجديؤديها،اقتصادية

شؤونبتدبيرقيامهاعنفضالالمعيشيةالحياةلتدعيمالخارجيالعمل تشاركهقدواألماألسرية،

منوظائفعدةإليهاأوكلتاجتماعيةكمؤسسةاألسرةوجدتأنفمنذ. األبناء وتنشئةالمنزل

أفرادها حاجاتإلشباعالماديةالمتطلباتتأمينفيأساساتتمثلوالتيصادية،االقت الوظيفةأهمها

توريثهي أيضا األسرةتمارسهاالتياالقتصادية الوظائفأهمومن .والمتعددةالمختلفة

ورثةوجودعدمحالةفيأشقائهووأجدادهأبوية إاليرثالفاإلنسان لألبناءالخاصةالممتلكات

 يميزهالذياالقتصاديوضعهاهولألسرةاالقتصاديةلوظيفةايحددماوأهم. لهمشرعيين

التيالسنوية الدخولأولشهريةالرواتباخللمنذلكويقاسالحاصل،الماديدخلهامستوى

.األسرةأفراديتقاضاها

  :  التربوية الوظيفة- 3

 خالل من أبنائها تجاه سرةاأل تتوالها التي الوظائف أخطر من التربويةفةیالوظتعد

 المرحلة في خاصة.والمجتمع تتماشى التي والعادات والقيم اللغة وتلقينهم ورعايتهم تربيتهم

 الطفل نجد ثم ومن الحية للكائنات بالنسبة طفولة أطول البشري الكائن طفولة ألن ،األولى العمرية

 والسلوك المجتمع ثقافة قلن في حساسة مرحلة هي بالتالي.طويلة لسنوات بأسرته ملتصقا

وأفرادهالصالحاألسرة بها تقومالتيوالمسؤولياتاألدوارتعنيوالوظيفة .السليم االجتماعي

 القيم وتكوين زرع في أساسية وظيفة من العائلة تلعبه ما نكران يمكن وال المجتمع، لصالح

  .المختلفة التربوية السلوكية األنماط تعلمه أو الطفل تعد التي التربوية

 في المرغوبة واألهداف بالوسائل واالهتمام الهادف اإلنساني العمل تعني التربية كانت فإذا

 العملية سير على تأثير وذات وأخطرها المؤسسات أول من األسرة فإن الجديد الناشئ حياة

 نظافة على المحافظة والجسمية، الصحية التربية:نجد لألسرة التربوية الوظائف أهم ومن التربوية،

 الرياضية، بالتمارين القيام والنوم، والشرب األكل في صحية قواعد إتباع والمكان، والملبس البدن

 التربية والدينية، الخلقية التربية العقلية، التربية االجتماعية، األمراض،التنشئة من والعالج الوقاية

  .االجتماعي الضبط ممارسةو العاطفية،الوظيفة النفسية،

71 ص ،2004،الجزائر، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 1



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

129

 االجتماعية والعادات القيم تعليمهم إلي تمتد بل الحد هذا عند تقف ال تربويا األسرة فةووظي

 في هاما دورا تلعب فاألسرة."أجله من التضحية وكيفية الوطن وحب االنتماء الفرد في تغرس التي

 نوع ،العالمية والحوادث واألمة والوطن الحياة أمور في الطفل نفس في القومي االنتماء ترسيخ

 والتاريخ القومية، بالمعاني الطفل يتشبع البيت في ويرى يسمع ما خالل من العفوي التعلم طريق

1"منها األسرة تهم التي والقضايا والقومية، الوطنية وبالعواطف له يروى الذي القومي

  :  النفسية الوظيفة- 4

 فالفرد االجتماعية، الحياة ظروف في إال الفرد يشبعها أن يمكن ال االحتياجات بعض هناك

 داخل في إال توجد ال نفسية احتياجات وهي والتقدير واالحترام باألمن الشعور إلى حاجة في

 اتجاه األسرة وظائف أهم من النفسية الوظيفةف 2" الجماعات هذه قمة على واألسرة اتالجماع

 االجتماعي واالستقرار باألمان واإلحساس النفسية الراحة األسرة أفراد في تبث التي فهي أبناءها

 الثقة وتنمية روالتقدي االحترام األبناء إعطاء خالل من متزنة شخصيات ذوي يصبحون بالتالي

 .متفوقين ناجحين أشخاص يجعلهم مما األسرة داخل قيمتهم من تعزز كما .داخلهم في سبالنف

, والوجداني النفسي البناء قواعد إرساء فيهما يتم التي المراحل أهم من المراهقة مرحلة وتعتبر

 في وأساليبهم توجيهاتهم خالل من النفسية تلك تشكيل في األكبر األثر المرحلة هذه في ولآلباء

 يحاطوا عندما وذلك السوية الشخصية أبنائها تكسب أن لألسرة يمكن كما،أبنائهم مع تواصلال

  . األسرة داخل والحب اممهتالوا الثقة من بجو

  :الثقافية الوظيفة- 5

 والفنون والدين واألخالق والعرف والقيم العادات من المعقد الكل هذا بأنها الثقافية تعرف

 والثقافي القيمي وإطارها االجتماعية لسننها ويخضع الفرد يتعلم األسرة داخل وفي ،والقدرات

 إلى ونقله التراث على الحفاظ في فاعالً دوراً تؤدي فهي ،أبنائها نفوس في اإليجابية القيم وغرس

 من أشمل لألسرة الثقافية الوظيفة أن كما. المقصودة وغير المقصودة التنشئة خالل من األجيال

 خاصة أفرادها إلكساب الثقافية بالوظيفة قيامها خالل من تسعى األسرة أن حيث ،التعليمية الوظيفة

وعقابها،وثوابهاالشعبيةوآدابهامعاييرهالهاثقافةفكل" والتجارب المعارف من الكثير ناءاألب

هناومن.أطفالهاإليتنقلهالذيوباألسلوبلهااألسرةمعالجة بطريقةيتأثركلههذاأنغير

.195ص ،2010 زائر،الج ، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،واإلسالم االجتماعي النفس علم شروخ، الدين صالح 1

.26ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، لخلي خيري 2



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

130

 ،األسرةبنظرةالمتأثرةالقيمويتشربواالنتقاءاالختيارأنواعمن سلسلةفيالطفلشخصيةنموت

1الثقافةلنقلكأداةالمجتمعتخدم األسرأنالقوليمكنإذن

:اإلبداعية الوظيفة- 6

 مجال إلى ونتائجها شطتهاوأن وأساليبها اهتمامها التربية توجه ةاإلبداعي بالتربية نقصد

 للفرد بالنسبة ودورها ،اإلبداع وعمليات ،التربية من كل وإمكانيات خصائص مراعاة مع ،اإلبداع

 الجمالي الذوق بتكوين األسرة قيام بذلك والمقصود".اإلبداع مجال في التربية أنها أي ،والمجتمع

 نظيف متناسق مرتب منزل ذات أسرة في يعيش الذي فالطفل لديه، اإلبداعي سالح وتنمية للطفل،

 في يعيش الذي خالف على والترتيب، النظام ويحب والتناغم، التناسق وإدراك الجمال، تقدير يتعلم

 وعدم قلقا الطفل سلوك في ينعكس المنزل هذا فمثل االضطراب، ويعمه الفوضى تسوده منزل

 عمليات بعض أن التجارب من العديد أوضحت وقد  2" اتزان وسوء يز،ترك وفقدان استقرار،

  اإلبداعي التفكير ونوع كم زيادة في تسهم أن يمكن المختلفة التربية

  العاطفيةالوظيفة- 7

 أثناء األولى بالخبرات تكسبهم يثح األبناء،شخصيةتكوين في فعال بدور األسرة تقوم

 كما عامة، بصفة المجتمعو األسرة داخلوالمحبةباأللفةالشعور لديهم تنمي فهي تكوينهم سنوات

المتعمقالتفاعلهيالعاطفيةوالوظيفة."الطفلشخصيةتكوينفيعميقاتأثيراتؤثر  األسرة أن

منجميعا يعملونعندماواألطفالوالدينالبين العاطفةمشاعرظلفياألسرةأفرادجميعبين

الرئيسيةالمالمحتحددالوظيفةوهذه ووحدتها،كيانهاعلىوحفاظا ،األسريةالحياةمصلحةأجل

.)3("الحديثة لألسرةالمميزة

:الحمايةوظيفة- 8

األسرمنعليهمتقعقدالتيالخارجيةاالعتداءاتمنأعضائهابحمايةاألسرةتقوم

ماديعونمنيحتاجونهمابكلوتزودهمجميعابحمايتهمتقومكماالمحلي،المجتمع فياألخرى

 ،التوجيهأسرةعنوانفصالهمزواجهمبعدحتىتمتدألعضائهااألسرةحمايةأنبلومعنوي،

 في المتزوجاتللبناتأوالمتزوجينلألبناءوالمعنويالماليالدعمتقديمفيالحمايةهذه وتتمثل

.281ص ،1979 القاهرة، وهبة، مكتبة ،والتصنيع األسرة حجازي،فؤاد 1

.71-70ص ، ذكره سبق مرجع ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 2

.25ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، خليل خيري   3
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بدور يقمنوالجداتوالخاالتكالعماتاآلخريناألسرةأعضاءفإنالحجمالكبيرةالممتدةاألسرة

.1أمهغيابحالةفيوخاصةورعايتهالطفلحمايةفيبارز

  :لألسرة التربوية وظيفةال أهمية-ثالثا

 وظفتدوقإياه،ألزمه:توظيفاًالشيءووظفوظف،الفعلإلىاللغةفيالوظيفةلفظيعود

 منيقدرما:أيضاًوالوظيفةوجل،عزاهللاكتابمنآياتحفظيومكلالصبيعلى:توظيفاله

علىبهالقيامأوعمل،تقديمكونهاعنتخرجالاللغةفيفالوظيفة وعليه2رزق،أوطعامأوعمل

أوالفرديؤديهاالتيوالحيويةاالجتماعيةواراألدمنمجموعة :االصطالحوفي .اإللزاموجه

أومعينشيءلتحقيقاالجتماعيوالبناءاالجتماعيالنسقأوالصغيرةالجماعة أوالمجتمع

3ذلكإلىوماالنسق،أوالجماعةأوالفردطبيعةمعتتناسبمحددة أهدافمجموعة

 للتماسك وضرورة االجتماعية، االقتصادية، التنمية في هام عامل هي والتربية      

 تقدم في هام دور وللتربية  االجتماعي، الحراك إحداث في هام عامل وهي والوحدة االجتماعي

 التربية أن كما. منها يحصل ما ومقدار بقيمته وترفع الفرد نوعية من تزيد ألنها ورقيها الشعوب

 هام عامل االجتماعي، والتماسك الصحيحة الديمقراطية وإرساء العصرية، الدولة لبناء ضرورية

 حداثإ إلى تهدف منظمة عملية بأنها والتربية النفس علماء يعرفها.االجتماعي التغير إحداث في

 جوانبها جميع من لشخصيةل متكامل طورت إحداث أجل من الفرد سلوك في فيها مرغوب تغييرات

 به تقوم الذي العمل هي التربية": دوركايم"  يقول حيث).االنفعالية االجتماعية، العقلية، ،الجسمية(

 هي أو االجتماعية الحياة سلك في االنخراط بعد تهيأ أو تنضج التي األجيال نحو الناضجة األجيال

 السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي والجسمية العقلية حاالتال الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف

4"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في

 ،فهي له اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها "مدكور علي"ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

 في 5"معين بموضوع مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ،التعليم منها

.58،ص1961،الوطنيةالمكتبةاالجتماعية،والحياةالسكانعودة،وأحمدالربايعةأحمد 1

.427ص- ذكره سبق مرجع منظور؛ابن 2

.50،ص2011.، االردن-الفكر،عماندار¡ية،األسروالمشكالتالعالقاتمنال،وخضرناديا،سكينةأبو 3

.15-11 ص ،1968 ، مصر ، المعارف دار األول، الجزء ،"التدريس وطرق التربية" المجيد، عبد العزيز عبد صالح 4

30ص ،1998 العربي،القاهرة الفكر دار ،وتطبيقها أسسها-التربية مناهج مدكور، أحمد علي 5
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 والجسمية العقلية الحاالت الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف هي أو االجتماعية الحياة سلك

.1"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي

 فهي له، اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها مدكور علي ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

2"معين وضوعبم مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ، التعليم منها

 مضمونها وتعميق توسيع بهدف الخبرة، بناء إلعادة مستمرة عملية التربية أن ديوي جون ويرى

  .االجتماعي

 لمواجهة تعده فهي وبذلك المستقبلية، لحياته الفرد إعداد هي :الفردي بالمعنى والتربية-

 وتفتحها تنميتها على وتعمل الفطرية، واستعداداته الطفل بمواه عن بذلك تكشف كما الطبيعة،

  .وتغذيتها

 مجتمعه خبرات وتعلمه مجتمعه مع يتعامل كيف الفرد تعلم فهي: االجتماعي بالمعنى أما-

 يحرص ال الذي فالمجتمع المجتمعات، بقاء أساس هو التراث ألن تراثه على والحفاظ السابقة،

 المجتمع تمكين على تحرص االجتماعي بالمعنى فالتربية وبذلك ،الزوال مصيره تراثه بقاء على

  .واالزدهار التطور نحو وتدفعه التقدم من

 واالقتصادية األخالقية للمجتمع، العليا المثل على الحفاظ تعني فهي :المثالي وبالمعنى-

  .خبراتها ومن وثقافتها حضارتها ومن األمة تاريخ من النابعة واإلنسانية

 تتحملأنينبغياألسرةأنوعلىوضرورة،مطلبالتربيةأنعلىيتفق الجميعف

األبناء إنجاب أهمها معينة أهداف إلى الوصول أجل من بناءه يتم ككيان التربية،فيمسؤوليتها

 معينةتربوية أهداف تحديد أهمها والتخطيط الجهد من الكثير األمر يتطلب حيث ، وتربيتهم

:هي األسرية فالتربية.األهداف تلك على للحصول الالزمة والطرق الوسائل ومعرفة الفردتربية "

التنشئةوسائطأهماحدالطبيعيةاألسرة تكونحيثواإلخوةالوالدينوسطاألسرةفيالطبيعية

سليمةتنشئةالطفلتنشئةفياألسرةنجحت وإذاالمجتمع،عمادفاألسرة المتكاملةاالجتماعية

الطفلخصوصاالطفلفيهويترعرعينموالذياألول الوسيطألنهاالتنشئةليةعمنجحتمتكاملة،

3"المتفوق

 عملية من هاما جزءا اعيةماالجت التنشئة" أن فنجد والتربية االجتماعية التنشئة بين الفرق أما

 في واجتماعيا ووجدانيا معرفيا وعقليا، جسميا للطفل ومتكاملة شاملة تنمية عملية فالتربية التربية،

.15-11 ص ق،الساب المرجع المجيد، عبد العزيز عبد صالح 1

.30ص ، سلبق مرجع مدكور، أحمد علي 2

.70ص ،2005، ،القاهرة للكتاب العربية الدار مكتبة ،3،طأطفالنا لدى وتنميته الذكاءالكافي، عبد الفتاح عبد اسماعيل 3
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 كل في والتعلم النمو طبيعة تفسر نظريات من العلم إليه توصل ما ضوء وفي قيمي مؤسسي إطار

 وقيمه وجسمه ووجدانه بعقله اإلنسان عم تتعامل التربية أن يأ ،نياإلنسا النمو مراحل من مرحلة

1"وأفكار مهارات من لديه وما واتجاهاته

  :نوعان والتربية

 مصدرها كان مامه الواضح الهدف ذات المنظمة التربية تلك هي:المقصودة التربية -أ

 المناهج بواسطة المدارس في نظمته قد الدولة نجد فإننا التربية من النوع هذا ألهمية ونظرا

.الهادفة والتوجيهات المعنية والكتب الموحدة

 احتكاكه خالل من  الفرد عليها ليحص التي التربية هي:  مقصودة الغير التربية- ب

  قصودةم غير عفوية بصورة بهم والتأثر باآلخرين

 األمة أبناء في والتأثير التوجيه مجال في األول المكان تحتل المقصودة التربية كانت فإذا

 األولى، طفولته في السيما الفرد حياة في أيضا كبير أثر ذات المقصودة غير التربية ،فإن

:هي أمور ثالث في مقصودة وغير المقصودة بنوعيها التربية عوامل وتنحصر

  .زلالمن أو األسرة- 

  .المدرسة- 

2.المجتمع أو البيئة- 

  : وهما أساسيان هدفان للتربية أن كما

 المجتمع وعادات التقاليد التراث، فينقل المسؤولية يتحمل صالحا إنسانا نكون: التكوين-أ

  .مجتمعه وقيم ظروف مع يتكيف كما القادمة، األجيال إلى

 قاله بما نعمل أن يجب العملية هذه تنجح ولكي ،وتطويره المجتمع ترقية في المساهمة-ب

3)عصرك ابن وإنما ابنك ليس ابنك أن- تذكر- تعلم" (كونفوشيوس" الصيني الفيلسوف

يتطلبالتربويةالوظيفةمفهوم أنكماالتربوية،بالوظيفةإناطتهايتطلباألسرةومفهوم

 وهناك التربوية،بالمهمةتعنى مؤسسةخيرلألبناءالمنجبةواألسرةالدور،بهذاتقوممؤسسة

  :أهمها لألسرة التربوية الرسالة أهمية تبرز كثيرة جوانب

  :ةیاالجتماعللتنشئةمؤسسة أول األسرة- 1

 بالتعرض االجتماعية التنشئة حول عام مفهوم لتكوين الجوهرية النقاط إلى سنتعرض

 شبا" ،بمعنى"نشاء"،و"نشوءاً" ،"نشأ" فعل من مشتقة تنشئة كلمة  للغة بالنسبة:اآلتية للعناصر

22،ص2011، ،األردن عمان والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،2،طالطفل وتربية األسرة محمود، هدى الناشف 1

.168-167ص ،1983الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،2،طوالتعليم التربية أصول، تركي رابح 2

.44،ص1995 مارس 2،عدد يةللترب الجزائرية المجلةوالتكوين، لتربية بين التلميذ لبصير، خالد 3
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 كذلك التنشئة وتعني. 1مفيه شب أي:فالن بني في ونشأ يكتمل، ولم وشب كبر أي:،وناشئ"ونما

 به االقتراب بغية شخصيته جوانب جميع من اإلنسان وبناء التمام حد إلى فحاال حاال الشيء إنشاء

 وعلى االجتماعية التنشئة لمفهوم شامل جامع تعريف هناك ليس اصطالحا أما. 2طبيعته كمال من

  .والمفكرين الفالسفة بعض لدى التعاريف من جملة سنقدم األساس هذا

 آلبائهم، ملكاً كونهم من أكثر للدولة ملكاً األطفال إن" أفالطون" اعتبر لقد :أفالطون-

 من نوعين هناك أن فقال التربية عن أما ، البدنية والرياضة الموسيقى األطفال يعلم أن وطالب

  :التربية

 محاوالته في مثابراً تجعله والتي اإلنسان في الفضائل تنمي التي التربية هو :األول النوع*

 معها، والتماشي صيانتها على الساهر بالقوانين، المتمسك للمواطن مستوى ارفع إلى للوصول

  .الحر الرجل يناسب التربية من النوع وهذا

 المهارة أو الجسم تقوية أو المال كسب وراءها من ينبغي التي التربية فهي: الثاني النوع*

 من النوع وهذا العدالة، بمناصرة تهتم وال الذكاء تنمية يهمل التربية من النوع وهذا العلمية،

.3باألحرار يليق ال التربية

 فنصح" الدين علوم إحياء"كتابه في - التربية- االجتماعية بالتنشئة الغزالي ماهت :الغزالي-

 واألطفال بالطفولة يهتم حيث  األسرة من تبدأ عنده ،والتنشئة الصبي تأديب في االعتدال بمراعاة

 ففي "أفالطون"و"أرسطو" من كل بفكر التربوي "الغزالي" فكر تأثر ولقد مرب، إلى به يتعهد ثم

  :وهي وقوامها، األربعة النفس أركان بين والتوسط االعتدال إنها يقول الفضيلة عن كالمه

  .العفة اعتدالها و الشهوة قوة- )2.     الشجاعة واعتدالها الغضب قوة- )1

4.مضر فيها اإلفراط و العدل قوة-)4.     مضر فيها واإلفراط الحكمة قوة- )3

 اجتماعية عملية التنشئة أن وهي للتنشئة، األولى الرئيسية المبادئ من انطلق :خلدون ابن-

 غاية وان ثقافته، في مدني كائن اإلنسان وان إتقانها، يجب اجتماعية صنعة أو مهنة التعليم ،وان

 من اإلنسان خلق لما تحقيقا أخالقية روحانية دينية غاية هي إنساني نشاط وكل والمعرفة العلم

5.اجله

 والتطور النمو الستمرار الضرورية األمور من االجتماعية التنشئة عملية إن:دوركايم-

 والنمو، التطور ذلك تحقيق عن عاجزا يكون ،المجتمع عن انعزال في الفرد الن االجتماعي،

165،ص سابق مرجع الدين، جمال الفضل أبو منظور ابن 1

.100،ص1977،اإلسكندرية، االجتماعية العلوم المصطلحات معجم بدوي، زكي احمد 2

.98-97ص، سلبق مرجع العمامرة، حسن محمد- 3

.98-97ص ، المرجع نفس 4

186ص ،2007 دن،الجزائر، -د ،المسلمين عند التربوي الفكر طه، جميل حسن 5
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 الكبار أجيال يمارسه الذي الفعل وهي التربية هي:" "كايم دور" حسب االجتماعية فالتنشئة وعليه

 الفيزيقية النواحي تنمية ذلك في وهدفها االجتماعية، للحياة بعد ينضجوا لم الذين الصغار على

 كما بأسره السياسي المجتمع عليه يفرضها هيئات وهي عنده، ينميها وان واألخالقية والفكرية،

1"له يؤهل الذي الخاص الوسط يفرضها

 على تقوم وتربية، تعلم،وتعليم، عملية" إنها االجتماعية التنشئة :زهران السالم عبد حامد-

 ومعايير سلوكا فشيخا، فراشدا، مراهقا، طفال، الفرد إكساب إلى وتهدف االجتماعي التفاعل

معها، االجتماعي والتوافق جماعته مسايرة من تمكنه معينة اجتماعية الدوار مناسبة واتجاهات

2.االجتماعية الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي، الطابع وتكسبه

 كائن من الفرد تحويل عمليةبأنها يةاالجتماع التنشئة تعريف يمكننا سبق مما    

 وقيم ومعايير سلوكا بذلك ليكتسب االجتماعي، التفاعل طريق عن اجتماعي فرد إلى بيولوجي

 مستمرة بذلك وهي االجتماعية الحياة في االندماج له لتسهل شخصيته بناء في تدخل واتجاهات

 التي التنشيئية األساليب كافة على وتشتمل بالشيخوخة وتنتهي فالرشد فالمراهقة بالطفولة، تبدأ

  واألخالقية والفكرية الفيزيقة الجوانب جميع من الفرد شخصية بناء في مهما دورا تلعب

  واالجتماعية

 في الفرد شخصية تشكيل في أساسيا دورا تلعب كونها في االجتماعية التنشئة أهمية وتظهر

 نتاج هي فالشخصية شخصيته، دعائم إرساء وفي لديه االجتماعية االتجاهات تكوين وفي المستقبل

 ألساليب وطبقا الطفولة مرحلة في توضع للشخصية األولى الدعائم فإن ذلك وعلى  األساليب هذه

  المواقف هذه في الطفل على الوالدان يمارسها التي االجتماعية التنشئة

 أشار الذي عصبيةال قانون خالل من تتحقق التي التالحم عملية خالل من أهميتها تبرز كما

 مختلف بين والتآزر والتعاضد التالحم مناخ توفر فالعصبية "المقدمة"كتابه في"خلدون بن" إليه

 ،من االجتماعية التنشئة بواسطة وتنقل تورث العصبية وهذه الالنظامية،و النظامية المجتمع هيئات

 وفي المدرسة وداخل ألسرةا داخل الناشئ الطفل له يخضع الذي والتعليم والتمرين التدريب خالل

 شوكة تقوية في تسهم عملية االجتماعي فالتطبيع إذن االجتماعية، التنشئة مؤسسات مختلف

 موحدة دينية أسس تقوم التي المجتمعات في خاصة المجتمع أفراد والتئام توحيد وفي العصبية

3.اإلسالمية كالمجتمعات

  :هما أساسين محورين خالل من للطفل االجتماعية التنشئة أهمية تلخيص ويمكن

1 Jean-Claude-Filloux,Emille-Durkheim penseur de lèducation http// :agora.qc.ca/reftext.nsf.2010/03/10.8 :30h.

.11ص ذكره، سبق مرجع¡زعيمي مراد 2

.111-110ص ،ص 2000المغرب،: التربية عالم تمنشورا ،التربية سوسيولوجيا غريب، الكريم عبد 3
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 الفرد شخصية لتطوير أساسية وسيلة تعتبر االجتماعية التنشئة عملية أن:األول المحور

  .به محيطال اإلنساني المجتمع به يمر الذي االجتماعي التغير لمواجهة وإعداده

 التفاعل علي تقوم تربية أي وتعليم تعلم عملية االجتماعية التنشئة عملية أن:الثاني المحور

 مسايرة من تمكنه مناسبة اتجاهات أو ومعايير سلوكا  الطفل إكساب إلي وتهدف االجتماعي

 وعلي عيةاالجتما الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي الطابع وتكسبه معها والتوافق جماعته

1. اجتماعي    كائن إلى البيولوجي الحي الكائن تحويل عملية االجتماعية التنشئة تكون ذلك

  :األتي في االجتماعية أهدافها تتلخص كما

    شخص في ةالثقاف هذه غرس في كبيراً دورا األسرة تلعب :المجتمع في الثقافة غرس-

2. الفرد

 كائن الى بيولوجي كائن من الفرد تحويل خالل من :اإلنسانية الشخصية تكوين-

.3اجتماعي

 أبناء تميز مشتركة عامة سمات خلق خالل من :المجتمع في القومية الشخصية تكوين-

.4القومية الشخصية" المجتمعات من غيرهم عن الواحد المجتمع

 تكوين إلى ميلي منا الفرد أن نجد التكيف أمثلة من: اآلخرين مع والتالف التكيف تحقيق-

  .فيه يعيش الذي المجتمع قوانين يدرك انه كما االجتماعية، الذات ينمي وبذلك صداقات

 ببعض االلتزام الطفل تدريب خالل من :والخلقية والوجدانية الروحية القيم تكوين-

 وضبط المناسب التصرف قواعد الطفل تعليم خالل من شخصيته، مقومات تشكل التي السلوكات

5.السلوك

 الفرد من المتوقع السلوك هو االجتماعي الدور: منهم المتوقعة ألدوارهم األفراد تعليم-

 السائدة ئيةيالتنش األساليب خالل من يةاالجتماع األدوار هذه يكتسب والفرد معين، مركز في أداؤه

 لكل المميزة الثقافة باختالف ألخر مجتمع من تختلف األدوار هذه أن المعروف ومن مجتمعه، في

6.مجتمع

  :هما رئيسيين شكلين تأخذ االجتماعية التنشئة أن كما

.138،ص2008 دن،.د ،االجتماعية التنشئةعامر، الرؤوف عبد طارق 1

.331،ص2002 القاهرة، النيل، مطبعة ،المعاصر االجتماع علم في نظرةالخطيب، الحميد عبد سلوى  2

.23ص،2003عمان، الصفا، دار ،للطفل االجتماعية التنشئة الهمشري، احمد عمر - 3

.335ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى- 4

27،ص1998 ،9قسنطينة،العدد جامعة منشورات االنسانية، العلوم مجلة¡"واالهداف المفهوم-االجتماعية التنشئة"،مختار الدين محي 5

.334ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى 6
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  :دةالمقصو االجتماعية التنشئة-أ

 الثقافي لنظامها وفقا سلوكات أوالدها تعلم فاألولى والمدرسة، األسرة في تتم والتي

 وتزودهم دلك بإتباع تتصل التي واألدوات واألساليب الطرق لهم وتحدد واتجاهاتها ومعاييرها

 في ومرسوما مقصودا تعليما بها يكون مراحلها مختلف وفي المدرسة أما والمعايير القيم بمنظومة

1.األفراد بتنشئة مباشرة تتصل ومناهج وأساليب وطرق أهداف إطار

  :المقصودة غير االجتماعية التنشئة- ب

 من وغيرها اإلعالمية والمؤسسات الدينية المؤسسة خالل من التنشئة من الشكل هذا يتم

 تظهر والتي بأقرانه الفرد عالقة إلى افةضباإل االجتماعية التنشئة عملية في تسهم التي المؤسسات

2: يلي فيما عام بشكل

باختالف تختلف جتماعيةا لمعايير اكتسابه خالل من وأفكار مهارات لفردا يتعلم 

 المؤسسات

عالقته خالل من بها يظهر التي سلوكات بكل متصلة وعادات اتجاهات الفرد يكتسب 

..........)مسؤولية تحمل - نجاح -تعاون - فشل - كره-  حب(باآلخرين

 الحفاظ  خاللها من يتم التي العملية كونهما في تكمن التنشئة وأهداف أهمية أن القول يمكننا

 وواجباته، حقوقه بكافة عارفا االجتماعي، واقعه مع متكيفاً فردا وتكوين المجتمعية، الثقافة على

 على يمكن فال الثقافية، وخصوصياته ميتالئ بما المجتمع هذا تقدم نحو قدماً  المضي على ساهراً

 وراءها تاركة العولمة ثقافة في اإلسالمية المجتمعات تنحل نأ الحصر ال المثال سبيل

 بعين األخذ مع سليمة إسالمية تنشئة المسلم الفرد تنشئة جبي بل اإلسالمي، المجتمع خصوصيات

 المجتمع، هذا مصلحة يخدم ما ولمةالع ثقافة من واألخذ اإلسالمي المجتمع خصوصيات االعتبار

 التوفيقية النظرية التنشئة عملية في يراعى أن البد بل لها التام واالنفتاح الثقافة هذه في الغوص ال

  .ةواألصال الحداثة بين

 وهو إليها، باالنتماء ويشعر الطفل فيها يعيش جماعة أول هي األسرة بأن معلوم هو وكما

 يواجهه مجتمع فأول أمه، بطن من يخرج عندما فالرضيع جماعة، في عضوية أول يكتسب بهذا

 والحنان، العطف مشاعر إلى  افةضإ البيولوجية الحاجات هو يتلقاه ما األسرة؛فأول مجتمع هو

 مع بالتعامل تنفرد فاألسرة والعاطفي والنفسي االجتماعي نموه في ضرورياً مطلباً عتبرت والتي

 تشكيل في جداً كبير أثر لها المراحل وهذه العمر، من األولية المراحل في عليه والتأثير الطفل

20نص ،2006األردن -عمان– والطباعة والتوزيع للنشر الميسرة دار ،5،ط االجتماعية التنشئة سيكولوجية جادو، أبو علي محمد صالح 1

.23،،ص2005 األردن -والتوزيع للنشر وائل دار– االجتماعية والتنشئة التربية الرشدان، زاهي اهللا عبد 2
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 روضة،( أخرى مؤسسات مع يتعامل أن إلى وتصوراته قيمه وتشكيل الطفل شخصية

  ....)مدرسة،

  :الطفل قيم تشكل سرةاأل - 2

 وذلك المجتمع صرح ببناء تقوم فهي ،األفراد حياة في اجتماعية مؤسسة أهم األسرة تعتبر

 الطفل يكتشف خاللها فمن¡لهم المحددة االجتماعية واألدوار يتماشى بما األفراد سلوك بتنظيم

 بوظيفة تقوم نهالكو العامة، المجتمعية البنية ضعف أو قوة عن المسؤولة وهي ومحيطه نفسه

 المراقبة ووظيفة االجتماعي، والتنشئة التكوين ووظيفة بينهم التضامن ووظيفة ألفرادها األمن

.والتربية

:االجتماعي التفاعل- 1- 2

 من االجتماعية العالقات وتكوين االجتماعي التفاعل كيفية األبناء تعليم في األسرة تسهم

 أفراد مع بداياته تكون والذي االجتماعي التفاعل كالأش من األسرة محيط في يتعلمونه ما خالل

 ومثله المجتمع قيم مع يتوافق الذي النحو على وضبطه التفاعل هذا تكييف األسرة وعلى األسرة،

 في ريناآلخ مع التفاعل على قادرين يجعلهم بما الحقيقية، المواطنة أبعاد فيهم ويؤصل ومعاييره

  .المجتمع

 يكون ما قدر على األسرة، داخل المجتمع يرتضيه ما مع متوائماً لالتفاع يكون ما فبقدر 

 واألسرة الفرد بين العالقة ألن. المجتمع في اآلخرين مع وعالقاتهم لسلوكهم الهادي هو ذلك

 ترعى فاألسرة اآلخر عن يستغني أن ألحدهم يمكن وال المتبادل االعتماد من كثير فيها والمجتمع

 من األفراد هؤالء تمكن التي الفرص كل لتهيئة جاهداً يسعى والمجتمع الصغر منذ األفراد شئون

 التكامل هذا. المجتمع أهداف مع يتوافق الذي بالشكل قدراتهم وتنمية االجتماعية أدوارهم أداء

 خدمة في بفاعلية للعمل الالزمة والمهارات باالتجاهات األبناء إمداد يتطلب المشترك االجتماعي

  .المجتمع

  :األخالقية القيم على األبناء نشئةت- 2- 2

 من األطفال لدى وتتكون سلوكه وتنظم اإلنسان يكتسبها التي القواعد مجموعة القيم تعتبر

العاموبالشعورواألعرافوالمعتقداتباالتجاهاتعالقةوللقيم.االجتماعية التنشئة عمليات خالل

 وأهم .والتنشئةالتعلمعمالياتخاللمنبيكتسإنما فطرياليسالقيم اكتساب بالتالي المشترك،

 مثل المجتمع في صالحاً عضواً الفرد تجعل والتي والدينية الخلقية التربية نجد األخالقية القيم

 وخدمة المشاركة أهمية فيهم وتنمي وغيرها، العمل وإتقان واإلخالص والتعاون والمحبة الصدق

 والعادات والفضائل األخالقيات هذه مثل أبنائها في تغرس أن األسرة تستطيع بالتالي المجتمع

  . االجتماعية والقيم
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 وكيفدينه أبناء يعامل كيف حياته بداية منذ عقيدته، أمور الطفل األسرة أفراد فتعليم

 مع يتنافى وال وتعالى سبحانهاهللا يغضب وال المجتمع يرضي بما األخرى األديان أبناء مع يتعامل

 معه ،ويتعامل شخصيته تعكس مرآة بمثابة فهي الطفل، يكتسبه ما أجمل اضلةالف فاألخالق .عقيدته

 والتعاليم القيم من حاجاته وإشباع تعلم على الطفل يساعد الذي المناخ األسرة وتعتبر.أساسها على

 تعليم يجب كما .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة للطفل التعاليم هذه األسرة بنقل  وذلك الدينية،

 وما عليهم وما لهم بما وتعريفهم مجتمعهم وخلق قيم مع تتناسب فاضلة حياة" يعيشون كيف أبنائنا

.)1("عليهم حقوقهم هي وما اآلخرين نحو واجباتهم هي

 ال سنه صغر بحكم والطفل األخالقية والمعايير القيم الطفل داخل تغرس األسرة فتعامالت

 يصليان أبواه رأى إذا إال الصالة معنى يعرف ال الطفل أن أي منها الملموسة إال الدين أمور يفهم

 من الفاضلة والقيم الحميدة باألخالق فالتحلي. به ويشعر يحسه ما ضوء في يعرف ما يفسر ألنه

 من تعصمه وخلقية دينية فيةخل يكون حتى أسرته مع تفاعله خالل من يكتسبها أن الطفل شأن

 الدينية القيم فيها تهتز جماعة في ينشأ الطفل أن أي" العكس حدث إذا أما ،الخطأ في الوقوع

 مواقف في آثاره تنعكس الذي الخلقي واالنحراف الشر بذور معه وتنمو السليمة الخلقية والمعايير

)2(" المجتمع في الحياة

  :واالنتماء الوطن حب مفاهيم غرس- 3- 2

 الفرد تفكير صنع في تساهم هي والمسكن والغذاء الحماية توفير في دورها على عالوة

 التي المؤسسات أهم من  فاألسرة .االجتماعية شخصيته تكوين خالل من المستقبلي مساره وتحديد

 األطفال، إعداد في المؤسسات أهم  أنها باراعت على الفرد، لدى المواطنة وتنمية تشكيل على تعمل

 المتعلقة باألخص والقيم المفاهيم هذه كل لغرس المراحل أهم من الطفولة مرحلة ،ألن وتربيتهم

  شخصيته بناء في مكوناً عنصراً تصبح كي والوطنية بالوطن

 طنيالو حسهم بتنمية وذلك األبناء لدى المواطنة قيم ترسيخ في كبير دور لها واألسرة

 على المحافظة على وحثهم الصغر، من ومراقبتهم والقوانيناألنظمة احترام إلى وتوجيههم

:خالل من الدور هذا تفعل أن األسرة وتستطيع المواطنة مفهوموتكريس الوطنية المكتسبات

تعزيز خالل من مبكر، وقت في األبناء نفوس في له، واالنتماء الوطن حب غرس 

.مكتسباته على والحفاظ تقدمه، أجل من والعمل الوطن، إلى تماءاالن بشرف الشعور

1 محمد الطبطبي وآخرون ،مدخل إلى التربية ،دار المسيرة ،2002،ص199.

2 71 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد 
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وإنجازاته، وطنهم بتاريخ الوعي وبث لهم، الوطنية المفاهيم بنقل الوطنية الثقافة تعزيز 

.للوطن واالقتصادية الجغرافية باألهمية وتثقيفهم

 عليها المحافظة وأهمية المجتمع يقدمها التي والمنجزات بالخدمات التذكير.

المواطنين حقوق على وتحافظ الوطن شؤون تنظم التي األنظمة احترام على األبناء تعويد 

المجتمع لمنجزات الحسن والتعامل األمثل االستخدام على الحث.

التفاهم وحب المحتاجين، على اإلنفاق وحب المشترك، العمل حب على األبناء تعويد 

 والتكافل والتعاون

معها والتفاعل فيها والمشاركة الهادفة الوطنية المناسبات حب نشر.

الصلة ذات المدنية ربيةالت مادة في خاصة األبناء يتناولها التي الدروس خالل من كذلك 

 واحد لمجتمع ينتمون عندما المجتمع أفراد يجنيها التي والحقوق الفوائد لألبناء توضيحو بالوطن

  .لمجتمعهم أكثر تشدهم الوطن تمثل أشياء على المنزل اءواحتو. والتماسك الوحدة تسوده

  :انظباطا المؤسسات أكثر األسرة - 3

بقاء وضرورة االجتماعية، الحياة على الحفاظ ضروريات من االجتماعي الضبط يعتبر

 النظم لقيود بخضوعهاإال االجتماعية، للحياة صالحة بشرية تكون ال اإلنسان وطبيعة اإلنسان،

 االجتماعي والضبط فالرقابة .االجتماعيةالضوابط من ذلك وغير وقيم وتقاليد عادات من المختلفة

  .والمجتمع تنسجم التي السليمة الوجهة السلوك توجيه على يعمالن

الفرد ينميفعندما ،التجانستحققالتي الهامةاالجتماعيالضبطأدواتمن تعتبر واألسرة

مواقفحددتهاأنسبقوالتيبنفسهاكتشفهاالتياألحكاممنالهروبيستطيعفلنالذاتيإدراكه

 في فالطفلاألسرخارجالنقدهذامثلعنوبعيدابنفسهمنعزالكانولوحتى،المباشرةاألسرة

 أن يجب السلطة هذه أن إال ،ناضج غير مازال سلوكه ألن موجهة ضابطة سلطة إلى حاجة

  . الوقت نفس في نةحنو حازمة تكون وأن الطفل مستوى تراعي

 بين العالقة تنظيم خالل من وذلك االجتماعي الضبط أو االجتماعية بالمراقبة تقوم كما

 الرقابة وفرض اإلنساني السلوك ضبط أن كما والدين، العرف يرتضيها حدود في واإلناث الذكور

 في صالحا فردا يكون حتى التوجيه يعني بل الحرية، من الحرمان  يعني ال عليه االجتماعية

 وااللتزام وقوانينه وأنظمته المجتمع معايير مراعاة األبناء يعلم من خير هي األسرة ألن ، المجتمع

 األبناء تعليم خالل من ،يرتضيه ال الذي وذلك المجتمع ضيهيرت الذي وما مخالفتها، وعدم بها

 ،المواطنة مفهوم يتضمنه بما لتزاماال يعني والذي المجتمع يرتضيه الذي االجتماعي السلوك قواعد

.مخالفتها وعدم بها وااللتزام واألنظمة القوانين معرفة أهمية على يؤكد والذي
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  :لألسرة التربوية الوظيفة في التحول عوامل- رابعا

 في السريع بالتغير تتسم أنها المعاصرة مجتمعاتنا بها تتميز التي السمات أبرز من إن      

 داخل األفراد يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي والتغير الحياة مجاالت شتى

 هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من المجتمع

.والثقافية االقتصادية السياسية، منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو .تغيرات من األدوار

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةتغيراتالمنمجموعة"هو االجتماعي والتغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

أوربافيأوالبدأتعالميةظاهرة هو التعريف هذا وفق فالتغير ،)1("الغربيةأوروبامنوانطالقا

  .العالمدولمختلفإلىانتشرت ثمالمركزشكلتالتي الغربية

 ورعاية المسؤولية توزيع حيث ومن والتبعية، السيادة حيث من الزوجين بيت العالقة فنجد

 أو مرنة أساليب من يميزها وما تنشئتهم حيث ومن وخارجه المنزل داخل ومتابعتهم األبناء

 إلى يعود إنما األسرة في يحدث الذي التغير هذا. العام االجتماعي بالوسط هذا كل يتأثر متسلطة

 وغيرها والقيمية واإليكولوجية والسكانية والتكنولوجية واالقتصادية االجتماعية العوامل من عدد

 أن االجتماع علماء يرى المنطلق هذا ومن. "األسرة حياة في والتأثير صلةال ذات العوامل من

 في األخرى االجتماعية النظم بقية مع متبادل بتأثير تجري األسرة في تحدث التي التغيرات

 بقية  في يظهر األسرة في يحدث تغير فكل الديني أو السياسي أو االقتصادي كالنظام المجتمع

.)2("صحيح والعكس النظم

:التكنولوجية العوامل- 1

 استخدام إلي ترجع المجتمع تغير في وتأثيراتها لألفراد العامة الحياة في دورا للتكنولوجيا

 في لعلميةا والمخترعات المكتشفات من الكثير وظهور الصناعية الثورة قيام أن فنرى لها المجتمع

 لألسرة يوفر المجتمع،فالتصنيع لخدمة واالقتصادية المادية النواحي في تقدما أنشأ الميادين شتى

 بعض وتسهل الراحة وسائل لألسرة تحقق التي والعملية والترفيهية المنزلية والمستلزمات األدوات

 الوسائل هذه بعض نأ القول يمكن أخرى جهة ومن.أعضاؤها  بها يقوم التي االجتماعية األدوار

 في األسرة أفراد يقضيها التي  العاطفية الروح تلك عن االبتعاد إلى بأخرى أو بصورة أدت قد

  .بعضهم مع الحديث

 148،ص1968الجامعية،الجزائر، بوعاتالمطحداد،ديوانسليمترجمة¡ االجتماعلعلمالنقديالمعجم بوريكو،وفرانسوابودونريمون 1

.125ص ، ذكره سبق مرجع ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 2
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 وتساهم وثقافته، اإلنسان مدارك تكوين في أساسياً دوراً تلعب األسرة ظلت طويلة فلعقود

 جزء انتقل فقد اليوم أما باألبناء اآلباء عالقات فيها بما بها يتمسك التي القيم منظومة تشكيل في

 فتح الذي األمر اإللكترونية، واأللعاب النقالة والهواتف اإلنترنت شبكات إلى الدور هذا من كبير

 األسرة أفراد بين والمحادثة الحوار محل حل الذي االفتراضي التواصل من أنماط أمام الباب

 ظاهرة عن فضال واألبناء اآلباء جيلي بين لصراعا وتكريس الفجوة توسيع في ساهم مما الواحدة

1.أخالقية غير ممارسات لىإ الحاالت من كثير في وصل والتي التكنولوجيا لتلك السيئ داماالستخ

:الجغرافية العوامل - 2

بالضرورة تؤثرالمكانهذايعةفطبمعين،مكانفيدائماتعيشأسرةكلأنالواضحمن

.األسرة فيتغيراتإلىيؤديسوفالجغرافيةالظروففيتغيروأياألسرة،أنشطةعلى

الذيناألسر أعضاءوسلوكاتجاهاتفيتغيراتسيحدثإعصارأوفيضانأوزلزالفحدوث

 فيها يعيش التي الطبيعية البيئة مكونات بها يقصد الجغرافية والعوامل2.المناطقهذهيسكنون

 المعيشة مستوى وبالتالي األولية والمواد والمناخ والتربة والتضاريس الموقع وتشمل اإلنسان

 تحديد في تؤثر الجغرافية العوامل بالتالي،أخرى إلى منطقة من يختلف المجتمع في والرخاء

 في وظائفها عن تختلف الريف في المرأة وظائف نجد حيث األسرة، تمارسها التي األنشطة نوعية

أوالصحاريأوالمحيطاتبفعلكانسواءالبعضبعضهاعنالمعزولةالمجتمعاتأما."المدينة

3"بطيئةلديهاالتغيرعمليةألنالبدائيةبالشعوبتوصففإنهاالغاباتأوالجبليةالسالسل

  : االقتصادية العوامل - 3

 البناءفياالقتصاديةالتغيراتأناألساسيالفرضعلىيةكسالمارالنظريةأسستلقد

 وعالقاتقوىمنسفليالالبناءويتكون .االجتماعيللتغيراألولالمحركهيللمجتمعالتحتي

 النظممثلاالجتماعيبالنسقالخاصةالسماتمنالفوقيالبناءيتكونبينماباإلنتاج،خاصة

 هذه أن بمعنى4"بواسطتهتكونتالذيالتحتيالبناءوتدعمتخدموالتيالدينية،القضائية،السياسية،

الحتميةمنأساسعلىمعينةمراحلخاللالمجتمعتطورفياالعتقاد علىتقوم النظرية

 أنفياالعتقادأساسعلىيقوماالجتماعيللتغيراالقتصاديالتغيرفإنعليهبناء." التاريخية

5"والمجتمعسالناحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفيالفذالعاملهواالقتصاديالعامل

1 http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=1863

29،ص1978–للطباعةبورسعيد، األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 2

.290ص ، 1992والتوزيع،للنشرالشروقدار¡االجتماععلمإلىالمدخل وآخرون،عمرخليلمعني 3

.02،ص1983–الشرقالنهضةمكتبة¡االجتماععلمأسس–الهواريمختارعادل 4

319،ص1972–الكتبعالم–التطبيقوأساليبالنظرية،األسساالجتماععلم–يونسزكيفاروق 5
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 التفسيرويقومالسائدةالنظمنوععلى تتوقفاالجتماعيالتغيربطءأوسرعة إن

 اسياألسالعاملهواالقتصاديالعاملأنفياالعتقادأساسعلىاالجتماعيللتغيراالقتصادي

 الدخلومصدرالعملفطبيعة.المجتمعوفيالناسحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفي

 الناسبيناالقتصاديةالعالقاتتحكمالتياألساسيةوالمعاييرالسلععلىالحصولوإمكانية

 ومكاناألسرحجمفيالقائمةاالختالفاتإلىنشيرأنويمكن.األسرلمعظمبالنسبةأساسية

في يؤثرأنيمكنالفرديالدخلفيتغيرأواالقتصادفيتغيرأيمعاالستهالكوأنماطقامةاإل

 األسري المحيط في وهيبة مكانة الشخص يكسبان واألجر فالمهنة .1األسريةاألنماطأواألسرة

 بناء في كبيرة آثاراً يترك والسكن السلع على والحصول الدخل مصدرو العمل ألن واالجتماعي،

  . خاصة بصورة واألسرة عامة، بصورة ووظائفه المجتمع

: القيمية العوامل-4

 في أثر قد التعاقدية الرسمية العالقات ظهور أن السوسيولوجية الدراسات بعض بينت لقد

 فيها تتصف التي التقليدية األسرة في عليه كانت عما تتراجع التي القرابية القيمية العالقات طبيعة

وسائلخاللمناألسرةغزتالتيالدخيلةالقيم أن كما القوي، بالتماسك القرابية العالقات

القيمإطارفيالمطلوببالشكلواالمتدادالنموعنالمسلمةاألسرةتوقفتفقد.وغيرهااإلعالم

منكثيرفيغيرهاعنتختلفتعدولممتوارثة،وعالقاتسةوألبأشكالإلىوتحولت اإلسالمية،

2.بالمضامينمعهاوتتحدبهاتلتصقبينمابالعناوين،إالاألحوال،

وسائلوأصبحت بها،يستهانالأدوارلهافأصبحنفسهااالتصالوسائلفرضتكما

والتقدمللتطوركانهنامن .األسرةداخلاالجتماعيةللعالقاتالقويةالمؤسساتإحدىاالتصال

 هذه جليئا،فششيئاالتربويةوظائفها تقلصوعلىاألسرة،علىاألثرأعظموالتكنولوجيالعلمي

:نجد التحول هذا عوامل أهم من التربوية األسرة وظائف في تغير إلى أدت األسباب

  :االجتماعيریالتغ-أ

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةالتغيراتمنمجموعة«هو االجتماعي التغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

والنظماالجتماعيالبناءعلىتطرأجديدةأوضاع إلى يشير وهو )3(»الغربيةأوروبامنوانطالقا

.302-301سابق،ص مرجع¡األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 1

،85العددقطر،اإلسالمية،والشؤوناألوقافوزارةعنشهرينكلتصدردورية سلسلةاألمة،كتابللمراجعة،دعوةاألسريالتفككلكتاب،تقديمعمر حسنة2

24-23ه،ص.1422

 148،صسابق مرجع بوريكو،وفرانسوابودونريمون 3
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فيإمالتغييرنتيجةأوالسلوكلضبطجديدةقاعدةأولتشريعنتيجة,المجتمعوأدواتوالعادات

 كما )1(واالجتماعيةالطبيعيةالبيئةأواالجتماعيالوجودجوانب منجانبأومعينفرعيبناء

هزةاألجلهذهالمكونةالعناصر بوظائفالخاصةالتغيراتخاللهاتحدثالتيالعمليةعلىيدل

   الخ…واإلعالميةوالقانونيةواالقتصادية السياسيةوالمؤسساتوالصحةوالتعليمالعبادةدورمثل

القيمحيثمناالجتماعيفيالبناء يقعالذيالتحولذلكهواالجتماعيفالتغيروعليه

(المعنوي(الرمزالثقافيواإلنتاجوالمعايير  بين تداخل هناك أنه إلى اإلشارة تجدر هنا2) والمادي)

 أن االجتماع علم دراسات معظم إليه تشير فكما ، الثقافي والتغير االجتماعي التغير: مفهومي

 وتتبادل معا، تتفاعل التي الفرعية النظم من مجموعة هو العام االجتماعي النظام تركيب طبيعة

 التي يةالزمن المرحلة في المجتمع يميز الذي" الثقافي اإلطار" جميعا ابه ويحيط بينها، فيما التأثير

 من تأتي التي العوامل من بعدد يتأثر الثقافي اإلطار وهذا ،باألعلى الشكل من يتوضح كما بها يمر

 االجتماعية ظمةاألن إلى التغير هذا ويمتد تغيره، على فتعمل خارجها من أو المجتمع ثقافة داخل

  .تلفةمخ بدرجات

 المجتمع داخل ألفرادا يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي التغير بالتاليو

 من األدوار هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من

يراتالتغتؤثر كما.والثقافية ،االقتصادية السياسية منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو.تغيرات

وتطلعاتها،للحياة،وظائفها حيثمنمباشربشكلاألسرةعلىالمجتمع فيتحدثالتياالجتماعية

 والتكنولوجية االجتماعية العلوم تقدم سرعة أن كما لدخلها،وتوزيعهاأفرادهابينالعالقاتونمط

تمع،المجفي متخصصةمؤسساتظهرتكما. والتكيف المرونة على قدرة األسرة أكسبت قد

منالكثير لقيامنتيجة(..)قبلمنتؤديهاكانتالتيالوظائفمنالكثيرفياألسرةساعدت

ومساعدتهااالجتماعية، التنشئةفيبدورهااهتمامهازيادةفيالتقليديةوظائفهاببعضمؤسسات

.)3(التلميذبدورللقيامألبنائها

 .ووظيفيابنيوياالماضيفيعليهكانتعماتختلف األسرةأصبحت التغيرهذاجراءومن

بالتاليبالرجل، والمساواةوالعملللتعلمالمرأةأمامالفرصةالحديثالصناعيالمجتمعأتاحكما

اإلعالمولوسائل. وخارجياداخليااألسرةرعايةيةومسؤول،األسرةميزانيةفيااليجابيةالمشاركة

 مسؤولياتهامواجهةفياألسرة تساعد والتلفزيونوالصحافةفاإلذاعة¡األسرةتجاهأيضاهامدور

المعارفمنالكثيراإلعالميةوالموادالبرامج هذهخاللاألسرةوتكسبالتربوي،بدورهاوقيامها

1محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية ،األزاريطةال ،اإلسكندرية،2005¡ ،ص 415.

.28ص ،سابق جعمر وآخرون،عمرخليلمعني2

3سميرة أحمد السيد، علم اجتماع التربية ،ط3 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1997،ص 25-23.
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علىأبناءهاتساعد والحديث المجتمعفيالجديد دورهالبهايتطالتيوالمهارات،والخبرات

الحياةمتطلباتمواجهة

 والوظائف األدوار في التغيير من الكثير أنتابه التفاعل أشكال من كشكل األسرة مفهوم إن

 بدور لحقت التي التغيرات أهم "حسين" لنا يلخص حيث الماضي في علية متعارفا كان لما خالفاً

)1(: يلي ام األسرة

الجاهالت للخادمات فريسة الداألو وترك)  والزوجة الزوج(  للعمل الوالدين خروج 

.األطفال تربية نبشؤو

واالكتساب الرزق وراء سعياً بالمدن العمل أو بالخارج للعمل كليهما أو اإلباء أحد هجرة 

. األسرة أفراد بين التفاعل يةعمل ضعف إلى يودي مما

أفراد فيه تجتمع الذي الماضي في كان كما المنزل مفهوم يعد فلم المنزل مفهوم تغير 

 لقضاء األسرة أفراد من فرد كل ويميل فقط، للنوم مكاناً أصبح بل واالستجمام للترويح األسرة

. كالنوادي الحاضر الوقت في استحدثت المنزل عن بعيدة أخرى أماكن في فارغة أوقات

كباراً أم صغاراً األسرة أفراد وانجذاب والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل وازدياد انتشار 

  .لها

  :السكانيریالتغ- ب

 تشكو والتي النامية العالم لدول بالنسبة مشاكل خلق في السريع السكاني النمو تسبب لقد

 وغيرها وصحية تعليمية خدمات من االجتماعية مواردها وفي االقتصادي إنتاجها في نقص

والديموغرافية .األسرة وظائف على تأثير من عنه يترتب وما السريع النمو هذا مواجهة تستطيع

بموضوعاتتهتموهي وتركيبه،وتوزيعهمحجمهمحيثمنللسكاناإلحصائيةالدراسةهي

والوفياتالمواليدتومعدال المجتمعاتأوالجماعاتوحجمالخصوبةفيالتغيراتمثلمعينة

  .النقصانأوبالزيادةسواء

يقطنها التيالمجتمعاتففي ،االجتماعيةالعالقاتعلىكبيرتأثيرلهالسكانيالحجمأنكما

منهم واحدكليعرفحيثبسيطةبدائيةأغلبهايكونبينهمالعالقاتفإنالسكانمنقليلعدد

وجها والمواجهةالمصادفةعليهايغلبالتيءاتاللقاخاللومنرسميغيرأساسعلىاآلخر

على ويغلبملحوظبشكلتتغيراالجتماعيةحياتهمفإنبالسكانالمكتظةالمجتمعاتأما .لوجه

.31 ص سابق، مرجع ، محمد المنعم عبد حسين 1
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محل تحلرسميةنظاميةوهيئاتجديدةمؤسساتوتظهرالرسميةالثانويةالعالقاتأفرادها

1.الرسميةغيرالجماعات

  :األسرةأنماطفيریالتغ- ت

 الشكل إضعاف إلى تتجه والثقافية االجتماعية االقتصادية، التغيرات جل أن سابقا ذكرنا كما

وانكماشبنائهاتغيرإلىأدىالتغيراتهذهبكلعامةاألسرةفتأثرت .مجتمع ألي التقليدي

والتقاليدالعاداتخاللمنأيضا،واألزمانعاتالمجتمبتعددتتعددأنماطهاجعلمماوظائفها

Üنجدالحجمحيثفمنمن.للمجتمعواالجتماعيةالثقافيةاألنماطباختالف،أيإلخ...والعرف

NUCLEAR(النواةاألسرة FAMILY(الممتدةلألسرةكبديل.

الذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمعخصائصمنالنواةفاألسرة

الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفييسكنونالذينوالزواجبروابطتركونيش

عليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارممنالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،

والزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدةأصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم"أيضا

المجتمعفيالمميزالنمطوتعتبرالواحد،مسكنفيمعايسكنونالمتزوجينغيرهماوأوالد

األقارب،تأثيرغياب،االقتصادي باستقاللها تتميز الحجم،صغر:خصائصهامن)2("المعاصر

إلىباإلضافةاقتراب،وأكثرهماتفاأكثريكونانالزوجينأنكماالتربية،دورالوالدينممارسة

األسرةمنالنوعهذاشيوعويعود ديمقراطية اجتماعية عالقات تسودهاالقرابيةالعالقاتضعف

.واالجتماعيالجغرافيالحراكشدةوكذلككالملكية،الفرديةالنزعةسيطرةإلى

  :للعملالمرأةخروج- ث

 مثلها بحقوق تتمتع جعلتها المكاسب من الكثير تحقيق إلى للعمل المرأة خروج أدى

 على) الخروج( نتائجه تنعكس ال وطبعا. الدول تطور في كبير بشكل أسهمت كما الرجل، مثل

 إحدى في مس قد والمجتمعي األسري البناء أن يعني مما ككّل، المجتمع على إنّما فحسب المرأة

 أن تبين التي الدراسات إحدى  فتؤكدمةج وتغيرات تحوالت يخلق شك ال وهذا. األساسية نواته

 دقيق نظام على السير على أسرتها تجبر العاملة المرأة ألن األسرة نظام في تغير إلى يؤدي األم عمل

   (..)صارم

.02سابق،ص مرجع ،وآخرونعمرخليلمعني 1

53 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد)  2)
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 وظيفتها جعل اجتماعيين بدورين قيامها أن حيث العاملة المرأة وقت ضيق عن ناتج النظام هذا

 تخرج ال المرأة كانت القديم ففي.)1(» أسرتها باحتياجات فيت أن تستطيع ال جعلها مما مزدوجة

 العمل فتترك تتزوج حتى تعمل الفتاة ونجد .أرملة أو مطلقة نجدها خرجت وإن وحتى للعمل

 أما. العمل عن المرأة انقطاع في السبب األحيان بعض في األطفال ويكون بيتها، لشؤون وتتفرغ

 واسعا المجال فتحت عوامل كلها الشرائية القدرة وانخفاض األسعار وارتفاع المعيشة فغالء حاليا

  . األسرة نفقات تغطية في يساعدها عمل عن للبحث المرأة أمام

 الذين أطفالها وعن األسرة عن بعيدة النهار ساعات معظم تقضي أصبحت العاملة فاألم

 أن يمكن أو حاليا تعرف كما" البديلة المربية" عند أو العائلة أفراد إحدى عند تركتهم قد تكون

 فترة لها بالنسبة المسائية الفترة تصبح حين في القرآنية، المدرسة أو الحضانة دور بإحدى تلحقه

 اليومي الوضع هذا وأمام... أخرى ومسؤوليات منزلية أشغال من ينتظرها وما المنزل اخلد عمل

 ما وهذا األبناء سلوكات عن النظر صرف في - األب عن فضال– يجعلها المرأة على المفروض

 العمل كان إذا ما حالة في خاصة الداخلي االضطراب من نوع العاملة األم لدى عادة يولد

.2التربوية مهمتها في إخفاقها في الشديد تخوفها فيكون..ضروريا راأم ليس لوضعيتها

 ومن وزوجة أم هي ناحية من األدوار في ازدواجية لديها أصبحت العاملة المرأة بالتالي

 يعتبر المهني عملها ألن الوظائف، هذه بين الموازنة وعليها وظيفة صاحبة هي أخرى ناحية

 هذه.المنزلية واألعمال والتربية اإلنجاب في المتمثل الطبيعي عملها إلى مضافة ثانية كوظيفة

 العمل ساعات وتساوي البيت خارج عملها فرغم المرأة عاتق على كبيرا عبئا أضافت المسؤوليات

 عدد ارتفاع مع ،خاصة متساوي غير بينهما المنزلية المسؤوليات أن نجد أننا إال جلالر مثل مثلها

.النواحي جميع من المستمرة الرعاية إلى بحاجة هم الذين الصغار األطفال وكثرة األسرة أفراد

  :المتفوقين  أبنائها مع األسرة تتبعها التي التربوية ستراتيجيةاال -خامسا

  :اآلتية النقاط في ستراتيجياتاال هذه نلخص أن يمكن

  :والمشاعر العواطف وتنمية النفسية الحاجات مراعاة- 1

 اإلنسان لــدى الشخصية مقومات من غيرها مثل مثلها مختلفة نفسية حاجات لألطفال

 الخــــوف من والخلــو النفــس اطمئنان منها واإلرشاد التربية إلــى تحتاج

 ,مالئمــــة واقتصاديـــة اجتماعيـــة مكانة على للحصول والحاجة واالضطراب

1) أحمد، ابراهيم عبد الهادي: السلوك التنظيمي:دراسة في التحليل السلوكي للرجل والمرأة في العمل و االدارة ،بنها:مكتبة الجامعة،1991،ص194. )

2 Bouraoui Soukina et Djamchid dehnam(2004) :familles musulmanes et modernité, Publisud,Paris.p55.
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 وعلى, والروح الجسـم وسالمة اآلخرين من والقبول الحسنة والسمعة والنجاح الفوز إلى والحاجة

 فتولد حاجاتهم تنحــرف ال حتـــى الصالحــة التربية وتربيتهم أبنائهم إرشاد الوالدين

 ال بأن األسـرة تراعيهــا أن يجب التي العوامل وأهم .واجتماعيــة نفسية مشكالت لديهم

 ميل على تدل عالمات هي المشاعر هذه نأل بمطالبهم، تهتم وان األبناء اتجاه سلبية تكــون

 نحــــو المسار تصحيح أمكنهم ذلك الوالدين علم وإذا بالعكس أو األمور بعض نحو  االبن

  . السليمة الوجهة

 الطفل يمنح الذي"والعطف والرعاية الحنان منح هو األبناء إليه يحتاج مطلب أول ولعل

 نفسيا نموا ونموه استقراره على ويساعد وباآلخرين بنفسه والثقة واالطمئنان باألمن اإلحساس

 والحب الحنان من النفسية الشحنة هذه جراء من ناجحا حياته في ذلك بعد فينطلق صحيحا

بنفسهاالبنلثقةاألسرةدعمخاللمنيتمو"ذاتهموإثبات بنفسهم األبناء ثقةتنمية كذلكالمتوازن

الفعالةوالمشاركةاإليجابيةالراجعةوالتغذيةالمستمرالتشجيعطريقعنبالكفاءةإحساسهوتنمية

.)1(." لالبنالمختلفةاألنشطةفيالوالدينقبلمن

 واالستقاللية بالتدريب يتمتعون الذين األبناء أن أثبتت بالتنشئة ترتبط التي الدراسات ألن

 االنجاز على يشجع ما وهذا الضغوط من التحرر ،وكذلك عالية لديهم االنجاز دافعية تكون

 والحنان المشاعر دفء نم بجو الطفل إحاطة"يقتضي المستنير الواعي الحب كذلك والتفوق،

 وبذلك حوله، من العالم إلى ويطمئن بنفسه ويثق حوله بمن يثق يجعله ذلك فإن عليه، واإلقبال

)2(."وسوية بنجاح النضج نحو مسيرته في يخطو

 في القسوة ألن "نفسيا مضطربة شخصية منه يخلق والحنان بالحب الطفل إشباع فعدم

 دائمة تغيرات حدوث إلى تؤدي قد بها مروا التي السارة غير الخبرات أو األطفال مع التعامل

 في وصعوبات سلوكية مشكالت حدوث التغيرات هذه على ويترتب المخ، تركيب في وضارة

 التعامل وأساليب األسرة أفراد بين تسود التي العالقات فنوع)3( "األطفال هؤالء لدى والنمو التعلم

 االبتكارية األبناء طاقات شحذ على يساعد لهم األسرة تهيئه الذي والجو وتربيتهم األطفال مع

)4( والعلوم واآلداب الفنون يف المختلفة اإلبداع مجاالت في وتنميتها

 ومالمسته، الطفل من والقرب القبلة منها شتى بصور يكون والحنان الحب عن والتعبير

 واالبتسامة) ص( الكريم رسولنا عن تتثب سنة وهي والكبير الصغير بين الحب عالقة دليل فالقبلة

 فتعبيرات" األبناء نفوس في االرتياح تبعث اآلباء طرف من القلب من النابعة فاالبتسامة وجهه، في

1) محمد، سيد فهمي: مقدمة في الخدمة االجتماعية،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،1997،ص 359. )

2) وفيق، صفوت مختار:  أبناؤنا وصحتهم النفسية،دار المعلم والثقافة ، القاهرة ،(د.ت) ، ص 179 . )

فتحي عبد الرحمن: اإلبداع  ، دار الفكر ،عمان، 2002، ص 192 . 3) جروان )

4) إسماعيل عبد الفتاح: االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،الدار العربية للكتاب، القاهرة،2003 ،ص 90 . )
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 الهدايا وتقديم األبناء مع الحديث في التلطف كذلك)1( "اللسان صوت من أعمق بصوت تتكلم الوجه

 للزيادة الطفل لدفع ووسيلة القلوب مفتاح الهدية ،ألن التعلم في جدارتهم يثبتون عندما لهم كمحفز

).تحابوا تهادوا) (ص(لقوله التحصيل في

 يضر ال عقالني حب يكون أن أي تفريط وال إفراط فال متوازنا يكون الحب هذا طبعا 

 هذا يكون أن يجب كما.األنانية إلى بدوره يؤدي الذي الدالل إلى تؤدي الحب زيادة ألن بالطفل

 عل يؤثر ال السلوك سوء من غضبهم بأن ألبنائهم يشرحوا أن اآلباء ،وعلى مشروط غير الحب

 بعين إليهم ننظر وأن إناثا، أو ذكورا أكانوا سواء األبناء بين التسوية ننسى أن دون .لهم محبتهم

  .عليه متفق) أبنائكم بين واعدلوا اهللا اتقوا)(ص( الرسول لقول والعناية والرحمة المودة في واحدة

 القراءة في صعوبات من يعانون الذين أن في إليه توصل ما خالل من" -balبال" أشار وقد

 التركيز على القدرة بعدم لالمثا سبيل على األطفال هؤالء تميز فلقد العاطفي، بالحرمان يتميزون

 كما المشاكل، هذه مثل دراسيا المتفوقون يظهر لم بينما دراسيا، المتفوقين بغير ووصفوا واالنتباه

 رفض إلى بدوره هذا ويؤدي بنفسه ثقته ضعف إلى بالطفل تؤدي قد المشاكل هذه أن يرى

 توازن لديه يشكل لالبن األسرة توفره الذي واالجتماعي العاطفي االستقرار بالتالي 2.له المعلمين

  .فيه االستمرار على أكثر وتشجعه ابل الدراسي تفوقه من يزيد داخلي

  : األبناء مع التعامل وأسس األسرية عالقاتوال األسري االستقرار- 2

هذاويمثلأكثرأوشخصين بيناالجتماعيالتفاعلنموذج"هي االجتماعيةالعالقات

الهادفاالتصالعلىينطويأنهكما السوسيولوجي، التحليلوحداتمنوحدةأبسطالنموذج

هوكما قصيرأمدذاتماعيةاالجت العالقةتكونوقد اآلخر،الشخص بسلوكالمسبقةوالمعرفة

طويلة تكونأومخطئايكنلمبأنهالشرطةرجلإقناعيريدالذيالسيارةلقائدبالنسبة الحال

)3("األجلطويلة اجتماعية عالقةعليهايطلقالحالةتلكفي والزوجةالزوجبينكالعالقةالمدى

 فمن لآلباء بالنسبة األبناء متابعة مهمة سهلت كلما والمحبة بالتفاهم األسرية العالقات اتسمت فكلما

 االستجابة وتكون نواهيهما عند ،وينتهي والديه ألوامر الطفل يخضع والتفاهم الحب ذلك خالل

 في الوالدين بين أيضا بل فقط واألبناء اآلباء بين العالقات نقصد ال وهنا أفكارهم، تقبل في أكبر

  . قيمتها من يقلل الذي المشحون الجو في تتم ال المتابعة فنجد بينهم، فيما واإلخوة ذاتهما حد

 هذاويحصلاألبناء معالتعاملفياألمثلاألسلوبتختارأن األسرة على يجب كما

العقابمعهينفعالاألبناء فبعض معهموتجديتنفعالتياألساليبحظةومالوالتجربةبالتحسس

1) ديل، كارنجي: كيف تكسب األصدقاء،ترجمة عبد المنعم الزيادي،ط2 ،دار الندوة الجديدة ،بيروت ،1983 ، ص 65 . )

2 Bal phehaviour and reading difficulty. goumai of research and reading.1982.vol.n2.p124-125.

3) نخبة من األساتذة:المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية، ، دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية، د.ت ،ص 437. )
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 أو األنماط هذه" ألبنائهم اآلباء أكسبها التي التربية بنمطتتنمط األبناءفشخصية. االنتهاروال

 أو الزائدة القسوة أو التدليل في كاإلسراف المعاملة في سلبية أساليب بين ما تتفاوت األساليب

 في تتمثل إيجابية وأساليب وأنماط(..) األبناء على الزائدة الحماية فرض أو المعاملة في التذبذب

 والجسدية العقلية وقدراتهم إمكاناتهم على بناء مثالياً توجيهاً وتوجيههم األبناء قدرات على التعرف

 خارجيةال البيئة مع والتوافق االجتماعي والتفاعل للنمو أمامهم الفرص وإتاحة واالنفعالية

 لتحقيق بينها فيما وتعاونها للطفل الشاملة التربية بها لتتحقق تتعدد األسرية المتابعة فأساليب)1("

 المعقد النشاط ذلك"إلى تشير إيجابية أساليب وهي السوية، باألسالي أقصد وهنا .التربوية األهداف

 إيجابي تأثير إحداث على تعمل والتي اإليجابية والتصرفات السلوكات من العديد يتضمن والذي

  :نجد األساليب هذه أهم ومن )2("الظاهرة وتصرفاتهم األبناء سلوكيات على

  : الديمقراطي األسلوب ـ1- 2

 متابعته مع المرونة من كبير بقدر الطفل سلوك تقبل إلى الوالدان فيه يميل الذي النموذج هو

 والهدوء االطمئنان غرس على ويبعث والوفاء والحب الثقة فيه يظهر الذي وهو إكراه دون

 على يعمل الديمقراطي واألسلوب. منطقية بصورة نشاطاته وتوجيه الطفل نفس في واالحترام

 بأن األطفال ريشع كما الذاتية، واالستقاللية الدعم وكذلك والكفاية األهلية صفات الطفل امتالك

 والمساندة بالحب يتسمون الديمقراطيون اآلباء أن الدراسات دلت فقد"ومقدرين عادلين أولياءهم

 غير اآلباء يكون أن األفضل فمن الذاتي، االستقالل على يشجعونهم فهم ألبنائهم واالنفعالية

 معقولة بحدود طوالضواب القيود بعض فرض إلى الحرية من بقدر ألبنائهم يسمحوا وأن متطرفين

.)3("به والعناية الطفل برأي االهتمام جانب إلى القيود فرض في باالعتدال الوالدين يتحلى أي

وأن النفسية، الصحةعلىأنماطهابكلاإلساءةتأثير الحديثةالعلميةالبحوثأكدتقدو

تعتبرالطفولةمرحلةخاللتحدثالتيفالخبرات والشيخوخة،الرشدرحلةمإلىتمتدقدآثارها

 سفيةتع األسرة في السلطة كانت فإذا" البلوغعندالنفسيةوصحتهماألطفالنموفيومؤثرةمهمة

 آرائها فرض في والقسر العنف استخدام إلى تميل فإنها ؛األب يد في ومتمركزة وجائرة

 استخدام إلى تميل فإنها الوالدان يتقاسمها مشتركة األسرة في السلطة انتك وإذا وقيمها وتوجيهاتها

)4("األبناء سلوك على إيجاباً ينعكس مما الديمقراطية؛

1) عيسوي، عبد الرحمان:مشكالت الطفولة والمراهقة:أسسها الفسيولوجية ،دار العلوم للنشر والتوزيع،بيروت،1993، ص 284 -288 . )

(2) Baum rind, D ; the influence of parenting style on adolescent competence & substance use. Journal of early adolescence,

vol (11);Iss;1991 ; p 62 .

. 110 ص سابق، مرجع ، الرشدان زاهي اهللا، عبد)  3 )

4) األخرس، محمد صفوح: علم االجتماع العام،مطبعة جامعة دمشق، ب.ت ، ص 195 .  )
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"للطفلاالجتماعيالتكيفعلى بالغاتأثيرا الديمقراطي النمطلهذاأنإلىالدراساتوتشير

 اعتداءوأقلإنتاجيةًأكثروهواالجتماعيةاألنشطةومعالناسومعالبيتخارجإيجابيةًأكثر فهو

 وتحلياًاالستقاللإلىوميالًالنفسعلىاعتماداًأكثروهومواظبةًوأكثرالغيرممتلكاتعلى

 بالود اتصافاًأكثر صعبة،ظروفتحتعقليطنشافياالنهماكعلىقدرةًوأكثرالمبادرةبروح

 يتميزون ديمقراطية ألسر ينتمون الذين واألطفال)1(" وإبداعاًوتلقائيةًأصالةً،وأكثر عدوانيةًوأقل

  :بأنهم متسلطة ألسر ينتمون الذين الاألطف من غيرهم عن

المبادرة وروح االستقالل إلى وميال الذات على اعتمادا اكبر .

صعبة ظروف تحت عقلي نشاط في االنهماك على قدرة أكثر .

اآلخرين األطفال مع تعاونا أكثر .

العدواني بالسلوك اتصافا واقل بالود اتصافا أكثر .

وابتكار ةوأصال تلقائية أكثر  .  

:التقبل أسلوب ـ2- 2

 حتى السليمة التنشئة شروط من أساسي شرط ويعتبر السوية األساليب من التقبل أسلوب

 الدفء من الوالدين يمنحه أن يمكن ما" في ويتمثل.تعاونا وأكثر ومستقرا مطمئنا الطفل يكون

 وبأعماله به والفخر إليه لحديثا وحسن الطفل على كالثناء بالقول عنه يعبر وقد ألطفالهم والمحبة

...  الحاجة عند معه والتواجد الطفل، لرعاية والسعي والمداعبة  التقبيل مثل بالفعـل أو إلخ،... 

 فقط ليس المتقبل والوالد "فيه ومرغوب محبوب بأنه الطفل يشعر أسلوب التقبل وأسلوب)2(."إلخ

 مهمة رعايته في يرى ال أيضا بل الستقباله ومهيئا مستعدا الحاالت من كثير وفي الطفل في راغبا

 انفعالية عالقة ينمي كما البيت في الصغير أهمية على المتقبل الوالد ويؤكد شاقا، عمال أو صعبة

.)3("معه إيجابية

2-3Üالقدوة أسلوب:  

 الواقعي المثال والقدوة الواقع، أرض على جسدت إذا إال التربية معهم تثمر ال األبناء إن 

 والصحابة األنبياء سيرة مثل السير لبعض سرد أو والمعلمين وةواإلخ كالوالدين األمثل للسلوك

 الطفل فتقليد.السادس أو الخامس الشهر في يبدأ الطفل عند التقليد أن" اهللا عبد" أوضح ،فقد والقادة

 الحسن السلوك مظاهر من بصره عليه يقع ما يقلد فهو وشخصيته، خلقه تكوين في كبير أثر له

1) عبد اهللا صالح، التفاعل بين األبناء واآلباء كعامل تربوي، مجلة كلية التربية، م1 ،ع9 ،1989 ،ص 105 . )

2) سالمة، ممدوحة محمد: مخاوف األطفال وإدراكهم للقبول/الرفض الوالدي، مجلة علم النفس،الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة،ع1987،2،ص79 )

3) دسوقي كمال  النمو التربوي للطفل المراهق، دط، دار النهضة العربية، بيروت،1979 ،ص 345 . )
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 يقلدون والتالميذ اآلباء يقلدون فاألبناء حتمية، عملية النمذجة أن "الخطيب" يذكر كما)1(.والقبيح

 واالبن الصدق؟ يتعلم أن له كيف...يكذبان كليهما أو والديه يرى الذي االبن ألن ،)2(»المعلمين

 والديه عليه يقسو الذي واالبن الفضيلة؟ يتعلم أن له كيف...واستهتار ميوعة في والديه يرى الذي

)3(؟...والتعاون الرحمة يتعلم أن له كيف

 الفرد لدى الطبيعي بالميل ترتبط كونها تأثيرا وأكثرها التربوية الوسائل أخطر من فالقدوة

 تيال التربوية األساليب من األسلوب هذا ويعد ".بهم يرتبط بمن التقليد طريق عن واالكتساب للتعلم

 والتمييز والمنطق العقل باستخدام والخير الحق نحو اإلنسان توجيه في الكريم القرآن عليها حث

 والتقليد باإلجبار وليس والحجة الحسية بالمشاهدة والخطأ الصواب ورؤية والباطل الحق بين

 أن حيث والمعلمين واألمهات اآلباء سلوكياتهم في يقلدون األطفال أن حتمية فعلى).4("األعمى

,  بمعلميهم يتأثرون المدرسة إلى ذهابهم عند لكن بإبائهم أكثر يتأثرون الصغــار األطفــال

 قبــل من بــه يحتذى نموذج وكالمهم وسلوكهم أفكارهم أن المربون يعلم أن يجب هذا علـى

. تصرفاتهم كافة في حسنة قدوة يكونوا أن يجب وعليه الطالب أو األبناء

:الحوار أسلوب ـ4- 2

 والتحليل الهادف الحديث طريق عن للنقاش مشكلة أو قضية طرح في األسلوب هذا يتمثل

 األسئلة تحضير لالطف يتعلم حتى ومبسط سهل بأسلوب األبناء مع القضية لحيثيات المشترك

 الحوار أبعاد يفهم لكي حاسة من أكثر يوظف السامع ألن النفس، في أثبت األسلوب وهذا"وطرحها

 السليم التفكير يكسبه ما وهذا والبراهين، بالحجج، أمامه تطرح بأفكار الفرد يثري كما¡ وغاياته

 السؤال بطرح للمبادرة يتحفز األسلوب هذا خالل من الطفل أن أي)5("متسلسلة منطقية بخطوات

 ما هذا السؤال طرح في التواضع وكذلك الحديث وأدب الرأي وإبداء المناقشة كيفية يتعلم بالتالي

. اءالبن والنقد اإليجابية من جو في سلوكه يعدل

: والعقاب الثواب أسلوب ـ5- 2

 عليه اهللا فطر ما إلى يستند ألنه"النشء تربية في المربين بين شيوعا األساليب أكثر من هو

 وعد والترغيب، والثواب والشقاء األلم من والرهبة والرفاهية والنعيم اللذة في الرغبة من اإلنسان

 وتهديد فوعيد الترهيب أو العقاب ،أما مؤكدة آجلة منفعة أو بمصلحة وإغراء تحبب يصحبه

مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد47، القاهرة،1998. (1)عبد اهللا، معتز: عالقة السلوك العدواني ببعض متغيرات الشخصية،

كيف تربين طفلك، دار الفكر اللبناني، بيروت،1993 ، ص 201 . 2) الخطيب، موسى: سيدتي )

3) محمد قطب: منهج التربية التربية  االسالمية، دار الشروق، القاهرة،مصر،د.ت ،ص221.  )

4) الجمالي، محمد فاضل: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي، الدار التونسية للنشر،تونس،1978،ص 113 . )

مكانسي،عثمان قدري: من أساليب التربية في القرآن الكريم،دار ابن حزم للنشر والتوزيع،بيروت،2001 ،ص377 . (5 )
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 أحسن إذا هاما دورا يؤدي فيهفالعقاب مرغوب غير بسلوك القيام على ترتب مؤكدة بعقوبة

 فيه قع ي خطأ كل عند عليه تعود العقاب االبن ألف فإذا العقاب يستحق خطأ كل وليس استخدامه

  . ذلك بعد فيه تأثير له يصبح لن فإنه

 ،وفي البدني للعقاب بالنسبة والتوبيخ واإلهمال النفسية العقوبات جدوى إلى العلماء ويشير

 أثر والشكر المديح يصبح أن إلى األمر بداية في المادي التشجيع باستخدام المربون ينادي المقابل

 العقاب ألن الثواب، أسلوب هي تأثير واألكثر المجدية الوسيلة أن هو قوله يمكن وما.الهدايا يفوق

 ثم منو ،المطلوب للخير حبه إلى يؤدي لن لكن ، السيئ العمل عن الطفل كف إلى ييؤد قد

. والوقاحة البالدة يعوده أنه عن فضالً اآلخرين، وإغضاب ذاته، إثبات عن منعه ما الطفل سيعاود

.الميزان هو واالعتدال العقاب، أسلوب من أفضل عموماً الثواب فأسلوب

: العبرةو الحسنة الموعظة أسلوب ـ6- 2

 إذا خاصة لفعاليتها نظرا التربوية األساليب أقدم من الحسنة والموعظة التوجيه أسلوب يعد

 عند تثبت حتى مناسبة كل في التوجيهات ،وتكرار كالوالدين محب شخص من صادرة كانت

 لكولذ الغالب في مؤقت استعداد وهو الكالم من إليها يلقى بما للتأثر استعداد النفس ففي" الطفل

 دعوة من فيه لما األخالقية للتربية الفعالة الوسائل من الموعظة أسلوب ويعتبر)1("التكرار يلزمه

 الدين إن)"ص(لقوله للتربية اإليجابية الوسائل أحد التذكير ويعتبر والمجتمع الفرد حال إلصالح

 في بالغ تأثير له أن كما محبيه من والنصح الوعظ عسما على مجبول بطبعه فاإلنسان ".النصيحة

 طريق عن مباشرة النفس في تؤثر الموعظة أن "قطب"فيرى ومحبة بصدق موجها كان إذا النفس

 أعظم تثير حيث الصحيحة للقدوة مصاحبة كانت إذا أقوى تأثيرها ويكون كوامنها فتوقظ الوجدان،

)2(األخالق مكارم نحو لتوجيهها البشرية النفس تربية في الدوافع

  :العملية والممارسة التعود أسلوب ـ7- 2

 خالل من تعلم ما يحسن ألنه للطفل العملي السلوك بتنمية االهتمام الوالدين على ينبغي

 ليربط ذلك يتعدى أن يجب وإنما فقط اللفظية المعرفة على يقتصر وال المباشرة وتجربته خبرته

 الروح بين توازن أقام واإلسالم وجسد روح من البشري الكائن ألن" والتطبيق والعمل الفكر بين

 دائما األهداف هذه يترجم فهو المثالية اإلسالمية ،واألهداف االجتماعي البشري الواقع بين والجسد

 فمن معا الوقت في الشريعة ومقتضيات البشرية الطبيعة متطلبات يحقق عملي سلوك إلى

.230 ص سابق، مرجع قطب، محمد،)  1 )

. 230 ،ص المرجع نفس)  2 )
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 العلم ثبات إلى وأدعى النفس في أوقع التطبيق بقصد أو العملي باألسلوب التعليم أن روفالمع

.)1("والذاكرة القلب في واستقراره

  : التنافس أسلوب ـ8- 2

 أو األلعاب، حول تشاجرهم في ذلك يتجلى طفل من أكثر لديها أسرة أي في موجود التنافس

  الخاصية هذه من االستفادة للوالدين ويمكن معنويا أو ماديا أكان سواء معين بامتياز للفوز تسابقهم

 تفوقهم وراء من الكامنة العوامل أهم من كان المتفوقين األطفال بين التنافس حب بأن أثبت فقد

 كي قدراته تحديد على العمل يجب بل قدراته، من بأكثر الطفل مطالبة يجب ال وهنا التحصيلي

  .ألطفالنا سليم نمو نضمن

  :األمثال ضرب أسلوب ـ9- 2

 والمربي الفهم، وسهولة البساطة األمثال ربض في روعي إذا خاصة فعال أسلوب هو

  :إلى يهدف األمثلة يستخدم عندما

اإلفهام إلى ةالفكر تقريب 

مقاصدها توضيح

 2(والعبرة العظة اتخاذ(

 األخالق ومكارم الفضائل في األبناء ترغيب في األسلوب هذا إتباع األسرة على ينبغي كما

 الصدق ذلك في رىيتح وأن األمثلة هذه تتركه الذي األثر وبيان..  الوفاء و والصدق كاألمانة

  .لذكرها المناسب الوقت تخير وكذلك الطفل إدراك لمستوى مناسبتها ومدى

  :القصة أسلوب ـ10- 2

وتأثيراله، استهواء أكثرهاومنقلبه،إلىاألدبيات أحب منالطفلإلىالمقدمةالقصة تعد 

األهدافلتحقيق بهااالستعانة للمربينيمكنالتيالتربيةأساليبأنجحمناعتبرتلذلك فيه

 المشاعر وتوقظ االنتباه تثير األبناء،ألنها توجيه في الهادفة التربوية األساليب من فهيالتربوية،

 في أثر له يكون بالتالي بهؤالء نفسه مقارنة يحاول فهو. القصة أبطال مع يعيش الطفل وتجعل

وإفهامهااإلسالمية،العقيدةترسيخ" إلى تهدف اإلسالميةالتربويةالقصة مثال فنجد ،سلوكه تعديل

فيهامابكل تساعدفهيالطفلوإدراكيتناسبمبسطشيقوأسلوب نامية،متدرجةبطريقة للطفل

1) عبد الرحمان، النحالوي: أصول التربية اإلسالمية في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر، دمشق ، سوريا،1979، ص 264-263. )

.  403 ص سابق، مرجع:  قدري عثمان مكانسي،)  2 )
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تساؤالتمنكثيرعلى تجيبحيةبصورةوإبرازهاالمعنوياتتجسيدعلىوأحداثأشخاصمن

).1("عنهامقنعةشافيةإجابات رينتظوالتيبالعقيدة،المتعلقةالمسائلمنالكثيرحولالطفل

 أهم من تعتبر والتي االستماع مهارة تنمية بينها من لغوية مهارات الطفل في تنمي فالقصة

 زيادة كذلك .جيدا نطقه كان جيدا عهاستما كان فإذا يسمعه ما ينطق الطفل ألن اللغوية، المهارات

 مدى على يتوقف األسلوب هذا ونجاح الطفل، لدى الكالم مهارة وتنمية اللغوية الطفل حصيلة

 إلكساب الهادفة القصص يختار أن المربي على وجب لذلك المناسبة القصة اختيار في التوفيق

  .والجذب التشويق عنصر مراعاة مع تعديله، أو سلوك

 بناؤها سيكون والتقدير االحترام على بنيت إذا األسرية العالقات أن نستخلص األخير في

 وإذا االجتماعية وعالقاتهم األبناء مستقبل على إيجابياً تأثيراً يؤثر الواقع في وهـذا متيناً قوياً

 من خاليــة تكــون حياتهــم فــإن وتكريــم حب معاملة أبناءهم األبوان لعامـ

 يــسبب البذيئـة واأللفاظ العنف استعمال أما. أكثر للتفوق يدفعهم ما وهو االضطرابو قالقلـ

 وال إفراط ال أي التربية في التوازن ينبغي عموماً ،وتوتره الطالب ـةالشخصيـ في ـافأضعـ

 ثمرته  ألن بالغة أهمية األسري لالستقرار أن كما. ةعكسيـ نواحي هناك تكـون ال حتى تفريط

 البد ثم ومن  بأكمله؛ والمجتمع األبناء إلى ذلك بعد الثمرة تعود إنما فحسب، الوالدين على ودتع ال

 هذا مثل تحقيق سبيل في والتحمل والتضحية األسري االستقرار تقوية إلى  الوالدين يسعى أن

.الهدف

    :الفراغ ساعات واستغالل االبن وقت تنظيم - 3

 يعتــبر حــيث مراعــاتها األسرة على جبي التي الجوانب أهم من الجانب هذا

 عليه فيجب األمر ولي علـى تقع المسؤولية فإن وعليه الشباب عند المشكلة الفـــــراغ

 ووقت للمذاكـــرة ومنــاسب كافي وقت هناك يكون بحيث الطالب وقت تنظيــم

ومتابعتهأبنائهمن مراألوليقربيعتبرالجانبهذاوفي ،المفيدة األشياء في للترفية منــاسب

 اغتنام على الكريم رسولنا حثنا حيث. الفراغساعاتلسدالطرقأقصرهيالرعايةومنحهملهم

 كثير فيهما مغبون نعمتان": وسلم عليه اهللا صلى لقوله والفائدة بالنفع يعود بما وملئه الفراغ وقت

)2("والفراغ الصحة الناس من

 به بالتقيد يلزمون,اليومية أعمالهم مواعيد فيه ينظم لألبناء يومي أعمال جدول وضع بمعنى

 القرآن وتالوة والصالة الواجبات وكتابة والمذاكرة األكل( مواعيد فيه يحدد حيث,عليه والسير

 إلى المدرسة من والعودة المدرسة إلى والذهاب الدروس ومراجعة النوم من القيامو والنوم الكريم

1الكيالني، نجيب:أدب األطفال في ضوء اإلسالم، ط3، مؤسسة الرسالة ، بيروت،1991، ص 130 .

2) البخاري، محمد إسماعيل:صحيح البخاري، ط2 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،بيروت ،1997، ص 170 . )
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 كما. الجدول في المحدد موعده في منها عمل كل بأداء ويلتزمون) واللعب واالستراحة البيت

 الهادفة القصص وقراءة الرياضة كممارسة نافعة بأمور األطفال فراغ أوقات ل+++++شغ ينبغي

 إلى وتؤدي...الطفل، ملكات إنماء في تسهم" الممارسات فهذه.علمي عمل أي أو اليدوية واألشغال

"اإلبداعية طاقته واستخراج ورغباته ميوله إلشباع الطفل تهيئة

  : الصالحين األصدقاء اختيار- 4

 وجماعة ،لألبنــــاء األساسية الحاجات من اآلخرين مع العالقات وإقامة الصداقة تعتبر

 وفق يتقاربون األطفال أن حيث من االجتماعية التنشئة عملية في فعال كلبش تساهم الرفاق

 أعلى لتحقيق التنافس من نوع لديهم يخلق مما وقدراتهم، هواياتهم أو ميولهم أو أعمارهم

 ما كل تشمل التي التأثيرات خالل من نظامي غير تربويا دورا تلعب الرفاق فجماعة.تحصيل

 ذكاء تنمية في لها البالغة لألهمية ما وذلك شخصيته، على نعكاسهاوا حياته في الفرد له يتعرض

  :اآلتي في الرفاق لجماعة التربوي الدور ويتلخص الطفل،

 )القراءة الكتابة، الرسم،(الهوايات ممارسة طريق عن العقلي النمو في المساعدة-

.دراسيا التفوق على والتنافس

.الصداقات خالل من االجتماعي النمو-

.الجماعة في العاطفية العالقات طريق عن االنفعالي النمو-

. الرياضي النشاط ممارسة فرصة إتاحة طريق عن الجسمي النمو على المساعدة-

.االنتماء روح فيه تنمي-

.اللعب خالل من مواهبه تبرز-

  .القيادة مثل اجتماعية بأدوار القيام-

 لهم الخيار يترك وال العالقات هذه إقامة من أهم الصالحين األصدقاء اختيار أن إال

 من لوقايتهم المراهقة ســـن في والسيمــا لــذلك األسرة بمتابعة ولكن وحــدهم

ومن أصدقاؤهم،يفعلماويكررونالبعضبعضهمعلىيؤثرون ألنهم األخالقية االنحــرافات

وصفات ألبنائهماقةالصدمعاييرتوضيحالوالدينعلىيجب الصالحالصديقاختيار أجل

 للطفل تبين أن األسرة وظيفة:" قائالً األسرة دور على" درداح.د" يؤكد حيث السوي،غيرالصديق

 محاسنه له تبين قد وإنما" بعينه أحداً يصادق أن عليه تفرض وال الصديق، اختيار عند المعايير

 أصدقاءه يختار يجعله مما.. عنه فيبتعد آخر مساوئ له وتوضح منه فيتقرب الجميلة وصفاته
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 يسبب األبناء أصدقاء اختيار في المباشر التدخل ألن)1(" األسرة طريق عن مباشرة غير بطريقة

  .إزعاجا لهم

 لما تبعا أسرته داخل اكتسبها التي القيم عن الطفل يعدل ما كثيرا أنه على األبحاث دلت فقد

 بصورة تحركاتهم ومتابعة األبناء تصرفات مراقبة األولياء على بالتالي الرفاق جماعة تتطلبه

 خروجهم عند يذهبون أين معرفة ,ودراستهم محياته بأمور يتعلق ما كل ومعرفة ،ومستمرة دائمة

 من ومنعهم لهم الخير جلساء اختيار لألسرة يتسنى لكي ويلعبون يرافقون يمشون ومن المنازل من

.واالنحراف الضياع من حمايتهم أجل من الفاسدين مجالسة

:التربوية النظرة في الشمول- 5

 بصفة والمجتمع واألسرة الفرد حياة ظمتن التي والنظم والقوانين القواعد بالشمولية نقصد

 وال يجزأ، وال كله الدين يؤخذ أن البد إذ الحياة نواحي لكل اإلسالم أحكام شمولية هي كما عامة

 فَما بِبعضٍ وتَكْفُرون الْكتَابِ بِبعضِ َأفَتُْؤمنُون ﴿: تعالى لقوله اآلخر بعضه ويترك بعضه يؤخذ

 اللّه وما الْعذَابِ َأشَد ِإلَى يردون الْقيامة ويوم الدنْيا الْحياة في خزي ِإالَّ منكُم ِلكذَ يفْعُل من جزاء

2﴾ تَعملُون عما بِغَافٍل

 .ةكاف حياته جوانب تشمل وإنما الفرد، حياة من محدد جانب على تقتصر ال فالتربية 

المالئمةالبيئةإيجاد وهو أال المنبت من التربوية المسؤولية تبدأ فربما التفوق لموضوع بالنسبةو

 باعتبارها األماختيار أهمهامنذلكعلىصاحبهتعينبيئةلهفالسؤدد االبن،عندالتفوق لخلق

تحملعلىومقدرتهالنتاج عودصالبةفيسبباختيارهاوحسنالرجالومصانعالولدمحضن

3صالحة امرأةيختارأنلألبفالبدولذا¡والمعضالتالصعاب

  المناكحخبثالقومخبثوأول       ترابهخبثالماءخبثوأول

القدبلبذلكالمعاتبون يعاتبهوقدأبنائهلفشلسبباختيارهسوءسبببأناألبيشعروقد

 منوهذابعدهمنأبناؤهبهايسبالزوجةابتداءيختارأنالزوجفعلى ،أبنائهعتابمنينجو

أنلوقب وكباراصغاراإليكمأحسنتلقدبنييا:لبنيه"الدؤلياألسودأبو"قال¡ألبنائهإحسانه

4 منهتعابون الالذيالموضعالنساءمنلكمالتمست:قالذلك؟وكيفقالواتولدوا

http://www.mor3ben.com/forum/showthread.php?t=1689653  اختيارهم؟ في نتدخل هل.. أبنائنا أصدقاء1)(

.85 اآلية ، البقرة سورة 2

.478،ص1986¡بيروت¡العلميةالكتبدار،2ط،مستظرففنكلفيالمستطرف¡األبشيهيالفتحأبيأحمدبنمحمدالدينشهاب:األبشيهي3

.329ص ت،.بالقاهرةالمصرية الكتبدار¡األغانيكتاب¡األصفهانيالفرجأبوالحسينبنعلي:األصفهاني4
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 تقتصر وأال ،التربوية مسؤوليتنا إلى خاللها من ننظر التي الدائرة تتسع أن بد ال بالتالي

 ال) : " المؤمن ضالة والحكمة( الغربيين التربويين أحد يقول حيث.والنهي، األمر مجرد على

 في تربونه إنكم بل توجهونه؛ أو ترشدونه أو فحسب إليه تتحدثون عندما الطفل تربون أنكم تظنون

 ثيابكم؟ سونتلب كيف أهمية له ومما البيت، في موجودين غير وأنتم حتى حياتكم من لحظة كل

 وكيف واألعداء؟ األصدقاء وتقابلون تسرون وكيف اآلخرين؟ وعن اآلخرين؟ مع تتحدثون وكيف

 على التركيز يتم فال شاملة نظرة المتفوق ابنها إلى تنظر أن األسرة على يجب كما1."تضحكون؟

 أساليب يمارس أن عليه بأن تعرف أن وعليها فقط، المتميزة اإلبداعية المواهب أو العقلية القدرات

.العمرية فئته في هم ممن غيره مثل الطبيعية العادية الحياة

:التربوية الخبرة زيادة- 6

 الخبرة زيادة خالل من  التعليمية العملية في األسرة مشاركة أن على الدراسات دلّت

 للتعلّم، والدافعية الفكرية المهارات تحسنو والتفوق، التعليمي التحصيل على اءاألبن تساعد التربوية

 باالظافة ،والسلوكية األخالقية المشاكل في كبير انخفاض إلى وتؤدي الذات، صورة تحسن وكذلك

 من االطالع كثرة نتيجة التغيير في والمشاركة عصره، مستجدات متابعة من القارئ تمكين إلى

 .معهم التعامل ومهارات األبناء بتربية تعنى التي والنفسية التربوية الكتابات على االطالع خالل

 لديه ما أن ويدرك ومحددة، واضحة خطوات على يسير أن يعمله عمل كل في يحتاج المرء ألن

 ية،التربو الخبرة لزيادة السعي األولياء على بالتالي المتالحقة المتغيرات زخم في يتقلص خبرة من

:يلي ما التربوية الخبرة زيادة مصادر أهم ومن ،المحدودة تجربتهم حدود عند  يقفوا أن يجب وال

:القراءة-أ

 القرآن من آية أول كانت أن عجب فال والحضارة، العلم أساس - تزال وما - القراءة كانت

فحسب، لذاتهاليسوتعلمهاميادين،الكّلفيالتعلمبوابهفالقراءة ﴾خَلَقَ الَّذي ربك بِاسمِ اقْرْأ﴿

 كصفحة يولدون الدنيا الحياة وزينة اهللا هبة هم وأطفالنا المعرفةصنوفمنأيضالغيرهاولكن

 تؤهلهم التي والعلوم واألفكار بالقيم الصفحة هذه ملء مسؤولية والمربين اآلباء وعلى بيضاء

 وتنمية القراءة وحب .وتقدمه رقيه أسباب من باًوسب المجتمع في فعالة إنتاجية ذوي شبابا ليكونوا

 .ومتغير سريع معرفي انفجار من اليوم عالم به يتسم لما نظرا وثقافيا تربويا مطلبا لديهم حبها

 ؟ يقرأ كيف  يقرأ؟ ماذا يقرأ؟ لماذا: التالية المهارات تعلم وجب القراءة عملية في نبدأ أن وقبل

   ؟ يقرأ أين ؟ يقرأ متى

1 http://www.socialar.com/vb/archive/index.php/t-274.html
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  :الكتاب يرتوف -

 ان إال والمقروءة المرئية ، المسموعة سواء عصرنا في المعرفة مصادر تنوع من فبالرغم 

".بالكتابةالعلمقيدوا)" ص( النبي قال كما.الطليعة في يبقى الكتاب

  :    المتنبي الطيب أبو وقال 

  األصحابملَّكإنبهتخلو       كتابوالجليسالمحادثخير

وصوابحكمةمنهوتنال          استودعتهإذاسرامفشياال

 بحيث بحته، تجارية ألغراض تؤلف كتب هناك أن هو إليه التنبيه يجب ما لكن

 جيدا الكتاب يكون قد أخرى ناحية ومن الكتاب، في ما حقيقة تمثل ال مغرية عناوين عليها توضع

 ستولي ، لالبسه مناسبته من جودته تكون ما كثيرا القميص مثل الكتاب إن."إليك وجهم غير لكن

 ال يشرحها التي مادته لكن لك، مالئما الكتاب يكون فقد خرىأ ومرة. لونه أو قماشه جودة من

 شراء يف االستعجال عدم إلى تدعونا كثيرة أسباب فهناك وهكذا،...القرائية أولوياتك ضمن تدخل

).1("كاتبه كان أيا و ثمنه، وأ موضوعه كان مهما كتاب أي

 الكتاب، موضوعات على  االطالع أجل من أوال الموضوعات فهرس قراءة وجب بالتالي

 في التي المادة معالجة طبيعة على تدل ألنها والمراجع ادرالمص فهرس على االطالع كذلك

 التصفحية أو االستكشافية القراءة فإهمال."المعالجة مستوى لمعرفة الصفحات بعض قراءة الكتاب،

 ثمن تساوي ال ألنها ، القراءة تستحق ال كتبا يشتروا أن إلى البشر من تحصى ال بأعداد أدى قد

)2(" تهمهم ال أو منها، االستفادة يستطيعون ال كتبا يشتروا نأ أو به، كتبت الذي المداد

  : للقراءة الوقت توفير-

 تنظيمه وأهمية الوقت أهمية على تدل شهيرة مقولة قطعك تقطعه لم إن كالسيف الوقت

 النشاط ت،أوقا المناسبة القراءة أوقات يختار أن" القارئ فعلى.عليه والمحافظة واستثماره،

 يبتعد أن وعليه النوم، من االستيقاظ عقب أو الباكر الصباح في تكون ما وعادة الذهني، والصفاء

.يقرأ ما وفهم استيعاب له يتسنى حتى ذهنيا مشغوال أو بدنيا مرهقا فيها يكون التي األوقات عن

:القراءة جو تهيئة-

 والقدرة الذهن صفاء يتم حتى الضوضاء عن بعيدا هادئ مكان في القارئ يقرأ أن يفضل 

 دخول( حيث من الجيدة حيةالص الشروط فيه تتوفر ومريح، جيدة إضاءته وتكون ،التركيز على

 حتى وجميال منظما القراءة مكان يكون وأن ، بنشاطه القارئ يحتفظ حتى )التهوية تجددو الشمس

.36 ص ، 2008بيروت،  الشامية الدار–دمشق القلم دار ،6ط ، وآليات مفاهيم- المثمرة القراءة بكّار، الكريم عبد 1

.38ص المرجع، نفس  (2)
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 إحدى في أو خاصة، حجرة أو المنزل في يكون وهذا .واالنشراح باالرتياح القارئ يشعر

 الفهم إمكانية بين وثيقا ارتباطا هناك" ألن منه ويستفيد يقرأ فيما يركز أن يستطيع  حتى ،المكتبات

 المريحة غير فالوضعية القراءة، عملية فيها تجري التي واألوضاع األجواء وبين واالستيعاب

 الفائدة يجعالن كما ، القراءة راستمرا إمكانية من يقلالن للقراءة، المناسب غير والمكان للقارئ

)1(. "محدودة منها

:األسرةداخلالحديثةالوسائلتقنيات استخدام-

وتعليمالتربويةالعملياتتطويرفيحديثةتقنية كوسائلواإلنترنت الحاسوب في تتمثل

وسائلتوفيرفيتسعىأناألسرةعلىف االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناء

فيحديثةكتقنيات تعتبر الوسائل هذه فجل االبنلدىالتفكيرمهارةتنميوالتي لألبناءاإلبداع

)2(: االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناءوتعليمالتربويةالعملياتتطوير

المصادرموثقةالمعارفمنعديدةأنواععلىتحتويمتنقلةكمكتبةاسوبالحيستخدم -

  التلميذمنهيستفيدبحيث

أولغويأوعلميمختبرعمليعملبذلكوهومعينموضوعفيالبحثيريد ما عند-

.مهني

ضالتهعنالبحثفيالموهوبطرقوتطويراإلبداعروحتنميةفيالحاسوبيستخدم - 

وقدغيرهاأوفياهتماماتهمجاالتفيأخرىناحيةمنوتنميتها ناحيةمنوقدراتهعقلهوتحدي

.نفسهفياكتشفهاقديكنلمأخرىاهتماماتلديهيخلق

أبنائهممعالتعاملطرقمعرفةعلىاألمورأولياء واألنترنت الحاسوبيساعد كما

زودماإذاوغيرهاواالنفعاليةماعيةواالجتوالذكائيةوالمعرفيةالسلوكيةوبخصائصهمالمتفوقين

الجهديوفرالذي األمرالبيتفيلآلباءتربويومهنيموجهوبيتيةثقافةمصدريعتبرفهوبها

هيواإلنترنت."أمورأولياءلتدريبالالزمةوالمؤتمراتوالندواتوالمحاضراتوالزمنوالمال

 أهميةوترجععليها،والمعلوماتالخدماتمنالعديدوتقدمكلهالعالمتربطاتصاالتشبكة

الحديثةالتقنياتاستخدامعلىالتعرفمنتمكنهأنها إلىللطفلبالنسبةاإلنترنتاستخدام

يمكنكما،العالمعبراألطفالمنمثيلةصدقاتوبناءالمعلومات منقدرأكبرعلىواالطالع

40ص ، المرجع نفس   1

2 .212-211ص ، سابق مرجع ، العزة حسني سعيد،  2
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     أوقاتمناالستفادةعنفضالعلم،والتواجباته أداءفيللطفلمساعدةمصدرتشكلأن

)1("الفراغ

 العلمية المناحي شتى في وإفادتهم أبنائهم لدى القراءةعادةتكوين األولياء يستطيع فحتى

تبدأ الجيدةالتربويةالبداياتألن ،إيجابيا اتجاها القراءةنحو اتجاههميكونأن وجب واإلنسانية

 تطورفيحاسماعامالً بالعلماهتمامهمكانولذاالطبيعيون،المربونهمواآلباءالمنزل، من

 الجووتهيئة للقراءةالوقتتوفير خالل من لديهمعادةوتكون القراءةقضيةتجاه أبنائهم نفسية

 في عدة، محاور في القراءة في التنويع إلى الوالدان يحتاج كما القراءة،عشاقمجالسة مع لذلك

 المتعلقة الكتب بخاصة التربوي، والتجارب النمو، وخصائص واألساليب، والوسائل المحتوى،

 اعدهمستس فالقراءة حياتهم، مراحل بكافة األطفال مع التعامل بكيفية والمتعلقة األسرية، بالتربية

 وغير سيئة أفكاراً تعتبر والتي المتوارثة، األفكار عن بعيداً سليمة تربية أطفالهم تربية على

 ينمي الذي بالشكل وشخصيته عمره حسب على طفل كل مع التعامل من تمكنهم وكذلك سليمة،

.وأخالقه تفكيره

:المختصين استشارة-ب

 كثيرة، خطوات علينا تختصر مجالستهم ألن منهم، واالستفادة المختصين استشارة خالل من

 حول استشر وزمن مكان كل في والتربويين واالجتماعين النفسانيين المختصين استشارة خاصة

 ،سلبية نتائجه تكون أن ممكن قرار أي اتخاذ قبل تواجهه التي الدراسية وصعوبات ابنك مشاكل

   .ةالعائل اللقاءات استثمار لذلك افيض أن ويمكن

:اآلخرين تجارب من فادةاالست-  ت

 من االستفادة خالل من ومهاراتنا بخبراتنا ترقى أن يمكن التربية في كثيرة تجارب هناك

 الحلول إيجاد ومحاولة ومشاكلهم األطفال عن اآلخرين واألمهات اآلباء من اآلخرين تجارب

 وطريقته شخصيته فلط لكل أن بحيث التعميم من الحذر ويجب لألطفال، لتقديمها السليمة التربوية

 على السليمة التربية آثارف ،أطفالنا مع اآلخرين تجارب تنجح أالّ فيمكن معه، بالتعامل الخاصة

 التي الشريحة وعن يعيشها، التي البيئة وعن المربي، شخصية عن نفصلها أن يمكن ال الطفل

  .معها يتعامل

تثقيف الطفل بين المكتبة والمتحف، المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ، مصر،2001-2002 ،ص 165. 1محمد، السيد حالوة¡
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  :المدرسي الدخول منذ باألبناء االهتمام-7

 بأول أول المدرسية واجباتهم بأداء وإلزامهم لهم والمذاكرة دروسهم عةمراج خالل من 

 زيارتهم خالل من مستمرة بصورة الدراسي مستواهم ،ومتابعة.الحصص جميع في وبالحضور

 وحثهم المدرسين خالل من العلمي تحصيلهم مستوى على واإلطالع أحوالهم وتفقد المدرسة إلى

 أثناء الذهني الشرود وعدم,الفصل في الدروس إلقاء أثناء سينالمدر مع والتركيز االهتمام على

 شرح خالل فهمه من يتمكنوا لم شيء أي في عليهم األسئلة وطرح المدرسين ومناقشة الشرح

 منذ توالبنا 1األبناء قلوب في العلم حب غرس" األسرة على وجب كله هذا وقبل . الدرس

 بناء في الفاعل ودوره والمجتمع واألسرة الفرد حياة في والتعلم العلم بأهمية وإخبارهم ،الصغر

 أجل من ليس العلم طلب وعلى التعلم على وحثهم ،وازدهارها وتطورها الدول وتقدم الحضارات

 تفنى ال يالذ الكنز باعتباره العلم أجل من وإنما الشهرة أجل من أو المال أجل من أو الوظيفة

  .ذخائره

  : التفوق على لألبناء المستمر التشجيع- 8

 ثقته وزيادة المتمدرس لالبن بالنسبة والتفوق الجيد العمل استمرارية في فعال دور للتشجيع 

 فعال اقتناص الوالدين على بالتالي واإلطراء المدح عبارات طريق عن التشجيع يكون فقدبنفسه،

 بعد ولكن فعلتها لقد" يقوال كأن بنقد بإتباعه فائدته تضييع يجب وال يهعل والثناء الطفل فعله حسنا

 يقوم التي اإلنجازات بتلك ترتبط إيجابية تعليقات للوالدين يكون أن يجب حيث«" صبري نفذ أن

 مما جيدة سمات من به يتمتعون بما تتعلق مماثلة أخرى إيجابية تعليقات جانب األطفال،إلى بها

 التي اإليجابية األلقاب استخدام كذلك )2(».ممتازون وأنهم مرغوبون أنهم عورالش على يساعدهم

 المدح هذا يكونأن بد ال لكن....عبقري أو ذكي كلمة مثل بالتميز تشعره والتي الطفل يحبذها

 أن يمكن المديح في اإلفراط ألن مستمر، وليس متقطع بشكل يكون وأن وواقعي معتدل شكلب

)3(:منها للطفل، السلبيات من العديد إلى يؤدي

أن عليهم الصعب من يجعل مما اآلخرين جانب من إليهم االنتباه إدمان إلى بهم يؤدي 

. الفصل خلدا المشترك االنتباه يسايروا

تحقيقها يستحيل ذاتية توقعات ألنفسهم يحددوا أن إلى بهم يؤدي أن الممكن من.

على سلبا والتأثير بأنفسهم الثقة فقد إلى بهم يؤدي التوقعات هذه تحقيق على قدرتهم عدم 

.  لها وتقديرهم لذواتهم مفهومهم

1 http://www.mabarrat.org.lb/blog/Social/183/

2) سيلفيا ريم :  رعاية الموهوبين، ترجمة:عادل عبد اهللا محمد،دار الرشاد، القاهرة، 2003 ، ص 249 . )

. 255 ص المرجع، نفس)   3 )
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 بنفسه ثقته وتزعزع فلللط تسيء والسخرية االستهجان عبارات أن نجد أخرى جهة من

 الذي التأنيب صوت من التخلص يستطع لم أنه"يقول فاشل رجل اعتراف وهذا الفشل إلى وتقوده

 كلما قااله ما يتذكر فأصبح شيء، أي في أبدا يفلح لن أنه له يقوالن دائما كانا فقد..والديه من تلقاه

 يقوى ال عاجز كأنه ،ويبدوعزيمته ،فتهبط جديدة صفة أو جديد عمل على وحماس برغبة أقبل

 أو الفكرية وقدراتهم مواهبهم وإظهار اإلبداع على التشجيع كذلك)1"( بصدده هو ما مواصلة على

 والقصص واألدب الشعر وكتابة طوالخ والرسم كاإلنشاد اإلبداع مجاالت شتى في البدنية

 الشعرية وبالقصائد الحياة شؤون شتى في المقاالت بكتابة والمجالت الصحف في والمشاركة

تماميحذرأن األم أواألبفعلىالطفللدىالنبوغكبتمنالحذر بالمقابل.الثقافية والمسابقات

للوقتإهداراوالدهفيهايرىعمالأمنالطفل قاممهما¡طفلهلدىوكبتهالنبوغوأدمنالحذر

تعزيزفعليهوعبقرية،ذكاءمنتدلماوعلىالتصرفاتهذه بعدماإلىينظرأنعليهبلوالمال

:وكبتهالنبوغوأدأمثلةومنالطيش، وترشيدالنبوغ

أنهامع باعتقالهالسلطاتفقامتبسيطةبأدواتمروحيةطائرةبصنعأحدهمقام فقد-

.األشياءذههتستورد

حساسةأماكن لعدةإلكترونيةمواقعباختراقالصغاراألحداثمنالنابغينبعضوقام-

وعللالشرطةعليهفقبضتالمركزي المصرفوموقعالداخليةوزارةموقعمنهاالدولةفي

.قهااختراوإمكانيةحمايتهاوعدمالمواقعهذهضعفغيرهيرِي أنيريدأنهالمواقعلهذهاختراقه

النهوضعلىوالعمل النبوغهذاتنميةالعلمياإلبداعورعايةاألمربوالةواألجدراألحرىوكان

2وترقيتهبه

 والمعززات الهدايا كتقديم ماديا طابعا تأخذ بل فحسب معنويا طابعا يأخذ ال والتشجيع

 حيث النفس على تأثير لها الهدايا ألن السلبية، القيم وتضعف اإليجابية القيم من ترفع التي المادية

 تحكمه شروط المادية المعززات ألسلوب أن كما المجتهد سلوكه على والقبول باألمن الطفل يشعر

  : وهي مراعاتها المربين على

النقود على الحلوى يفضل سنوات ثالث فابن الطفل سن مع المكافأة تتناسب أن بيج....

الطفل عند قيمتها تفقد ألنها المكافآت، من واحد نوع التزام يجب ال أنه كما.

يسميه ما أو بالرضا الشعور مدة الطفل عند لتطيل فترات على المكافآت تقدم أن يجب 

  .سنالح السلوك تعزيز التربويون

نفسك تقيد ال حتى مفتوح المجال يكون أن يجب بل ذلك تحدد فال بمكافأة تعد عندما.

1) العزعزي عبد اللطيف: الثقة بالنفس طريقك إلى النجاح ، مركز التميز، أبو ظبي،2005 ،ص 196 .  )

.287-286ص ، 2009¡السداددار¡،عالجهاآثارها¡أسبابها¡األقارببينالخالفات¡اهللاعبدعثمانالمنعمعبدصبير2
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المكافأة سبب الطفل يعرف أن.

 الغير المواد في خاصة الدعم دروس المتفوقين لألبناء تقدم التي المهمة التعزيزات بين منو

 المشرف األستاذ كان إذا اصةخ ومراجعتها الدروس الستذكار فعال كاسلوب حتى أو بها متفوقين

 المعلمين أحد بتدريسها يقوم دروس عن عبارة الخصوصية والدروس. مادته في متمكنا عليها

 نم.التلميذ أمر ولي له يقدمها خدمة أو مالية مكافأة لقاء المدرسي المبنى خارج أكثر أو لتلميذ

  : نجد الخصوصية الدروس إيجابيات

للتعليم األولى سنواتال من الناتج الضعف تعويض.

 المباشرة األسئلة وطرح الحوار في أكثر الفرصة ويعطيهم يشجعهم مما الطلبة عدد قلة.

المعلمين باختيار جيدا تكوينا مكونين الغير المعلمين وبعض المدارس ضعف على التغلب 

.األبناء تعليم في األكفاء

ايجابية بطريقة عليها والتعليق مفصل بشكل المدرسية الواجبات متابعة في الدقة.

لها الجيد التحضير قصد االمتحانات قبل التالميذ معلومات تجديد.  

  :في فتتمثل السلبيات أما *

الفردية المذاكرة قلة أي النفس على التام االعتماد وعدم بنفسه الطفل ثقة ضعف.

الحال ميسورة تكن لم إن خاصة العائلية للميزانية إرهاق.

مما الخاص المعلم وتعليمات المدرسة توجيهات بين األحيان أغلب في تناقض وجود 

.اآلراء وتضارب لتعدد نظرا الطفل فكر في تشتت في يتسبب

المدروسة العلمية  المادة فهم في الدروس هذه على النفسي اإلدمان.

المدرسة خارج البديل لوجود الفصل في التركيز عدم.

والمتعلم المعلم بين صرفة مادية أخالقيات نشوء.

  : والمعلمين بالمدرسة األولياء اتصال - 9

 بين الجهود وتظافر التعاون بأهمية الوعي الجميع من تحتاج التعلمية التعليمية العملية إن

 من واألهم  البيت في أو الفصل داخل المتعلمين حياة في هام دور منا لكل أن و والمدرسة األسرة

 بين التعاون فوائد وتتعدد."األدوار هذه لتكامل الوحيد السبيل يشكالن التواصل و تصالاال أن ذلك

 فهذا واآلباء، المعلمين أدوار بين االنعزال تقليل منها المشاركة، برامج في والمدرسة األسرة

 باءاآل أن المعلمين يعرف وكذلك بأطفالهم، االهتمام يشاركونهم المعلمين أن اآلباء يعرف التعاون
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 اآلباء يسهم قد فمثال ، الجميع نفوس في والطمأنينة االرتياح على يبعد مما أدوارهم، يقدرون

   .المدرسة داخل باقتراحاتهم

 والتنشيطية التربوية المشاريع من مجموعة إنجاز في اآلباء بعض خبرة تساعد أن يمكن كما

 الخدمات تقديم على تساعدهم جديدة اتومهار تعليمية ببرامج اآلباء المدرسة تزود وقد والترفيهية،

تربويةأسسعلىيقومألنهمهماوالمدرسةالبيتبينالتعاونويعد)1(" ومجتمعاتهم ألبنائهم

: اآلتي في  أهميتة وتكمن

التربويةاألهدافتحقيقأجلمنوهامضروريالبيتوالمدرسةبينالتعاون-

للنواحيومستمرةشاملةعمليةفالنمو.المتكاملالنموتحقيقأجلمنضروريالتعاون-

هذهبتنميةاألسرةوتقومواللغويةالعقليةواالجتماعيةواالنفعاليةوالحركيةوالحسيةالجسمية

البناءالتعاونمنؤسستينالملهاتينوالبدتنميتهافيذلكبعدالمدرسةوتساعدهاالنواحي،

.الطفلعندسليمبشكلالنموعمليةتتملكيوالمستمر

للصراعضحيةالطفليكونماكثيرا:الصراععلىالقضاءأجلمنضروريالتعاون-

األمورفيتناسقاهناكيكونأنينبغيلذلكوالمدرسةالبيتبين وجهاتتعارضعنالثنائي

.بينهماالمشتركة

عائدتحقيقعدمالتعليميبالفاقديقصد:التعليميالفاقدتقليلجلأمنضرورياونالتع-

الفاقدوينشأمعينة،زمنيةفترةفيمعينتربويببرنامجالخاصواإلنفاقالجهدمعيتكافأتربوي

.مدرسيةأواقتصادية أواجتماعيةأوأسريةلمشاكلنتيجةالتعليمي

الثقافيالتغيرمعلتكيفااجلمنضروريالتعاون-

 بشكل ينمو أن للتلميذ يمكن ال إذ وضروري؛ حيوي والمدرسة األسرة بين التكاملي فالدور

 ما تهدم قد والمدرسة المدرسة، تبنيه ما يهدم قد فالبيت التكامل هذا خالل من إال ومتوازن صحيح

 معا فيهما الثقة يفقد قد أو لسلوك،ا في ازدواجية أو تناقض في فيعيش البيت؛ في التلميذ عليه تربى

 وسلوكياته، خبراته منه يستقي اإلعالم أو األصدقاء جماعة نحو آخر مصدر عن ويبحث

  .عليه سيطرة هناك يكون ال قد المصدر هذا أن والخطورة

يشيرالواقعأنإالالتقليدية؛المجتمعات فيواضحتربويدورمنلألسرةماورغم 

لتعرضوذلك .المتقدمالمجتمعاتوخاصةالحضرية، المجتمعاتفيالتربوياألسرةدورلتعاظم

فيوهو"شخصيتهتكوين علىتؤثرقدالتيوبالصورةكثيرة،خارجيةوتأثيراتلثقافاتالطفل

شخصيتهتجعلالتيبالصورة اختياراتهتتملكيحياته،فياألبوينلدورحاجةأكثريكونذلك

تلعبالمدرسةكانتوإذا .وشخصيا ووظيفياومعياريا،واجتماعياقافيا،ثالمجتمع،معمتكاملة

1) http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=19482&lang=ar(
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بمزجوذلكمجتمعه،معويتكاملاالجتماعية،الحياةوأنماطقيميتمثلالطفلجعلفيدورا

ويتساندانبنائيايتكامالنواألسرةالمدرسةأنيعنيذلكفإن.مجتمعهثقافاتمعالطفلثقافات

)1(" المجتمعفيالعامالتربويللنظامالوظيفياألداءلدعموظيفيا

)2(: هو والمدرسة البيت بين التعاون أهداف أن إلى "طبيلعدنانأدهم" ويشير

 يكون ال بحيث موحدة، تربوية سياسة رسم على والعمل والمدرسة البيت بين التكامل ـ

  .بينهما تعارض أو تضارب هناك

  .شخصيته مكونات في تؤثر التي وبخاصةالطالب، مشكالت في التعاون ـ

  .التربوية العملية مردود قيقوتح األداء مستوى رفع ـ

 تحصيل على تنعكس التي والتعليمية التربوية األمور بعض في والمشورة الرأي تبادل ـ

  . الطالب

 ومطالب الطالب نفسية فهم على ومساعدتها األسرة لدى التربوي الوعي مستوى رفع ـ

  .نموه

 البيت بين رالمستم واالتصال االستمرار طريق عن االنحراف من الطالب وقاية ـ

.والمدرسة

 السلوك على اإلطالع قصد األبناء بها يدرس التي المدرسة زيارة على األولياء ويحرص

 ذلك، أمكن إن تحسينها على والعمل الدراسة ظروف معرفة على الحرص كذلك واالجتهاد،

 أجل من واإلرشادات النصائح وتلقي ،المتفوق ابنهم به يتصف الذي الطبع بنوع األساتذة وإبالغ

تهدفإنسانيةعالقةبناءلدرجة عميقا يكون أن يجب االتصال هذا وتطبيقها، البيت في تنفيذها

 الوقت نفس وفي وقدراته،السيكولوجيةوحالتهاالجتماعية،ووضعيته التلميذ،طبعاألستاذفهمإلى

دعمالهوتقديمهمساعدتبهدف المتفوق االبن هذا معالتعاملفياألستاذلمشكالتالوليفهم

  .التفوق يواصللكيمناسبا

 الدورية واللقاءات االجتماعات طريق عن والمدرسة البيت بين العالقة توثيق إلى تهدف كما

.)3(األمر ولي مهام فمن.التربوية المشاكل ومعالجة المدرسة، نشاطات في والمشاركة

  .وسلوكياً دراسياً أدائهم على للتعرف لها زيارته خالل من المدرسة في أبنائه متابعة -1

 الجمعية واجتماعات اجتماعاتها وحضور المدرسة مجلس عضوية في المشاركة -2

  .والمعلمين الطالب أمور ألولياء العمومية

1) فادية عمر الجوالني، دراسات حول األسرة العربية،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، مصر،1995، ص 20-17. )

2 طبيل، عدنان أدهم)   http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/04/04/128887.html

www.ec18.ne السعودية، العربية بالمملكة االرشاد و توجيهال موقع 3
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 المذكرة، هذه في المعلمين مالحظات خالل من المنزلية، الواجبات ةمذكر متابعة -3

  .فيها ومالحظاته مرئياته وتسجيل

 المشافهة أم الكتابة طريق عن ذلك أكان سواء األبناء تواجه مشكلة بأي المدرسة إشعار -4

  .مالئمة تربوية بطريقة معها التعامل على الطالبي المرشد مع والتعاون

 مع والتعاون خاصة لرعاية يحتاجون الذين األبناء عن الالزمة وماتالمعل إعطاء -5

  .السليم التوافق على لمساعدتهم والتربوية اإلرشادية األساليب انتهاج في الطالبي المرشد

 والمحاضرات كالندوات إليها، تدعو التي المناسبات وتشريف المدرسة لدعوة االستجابة -6

  .المختلفة الرياضية والمهرجانات المسرحية الحفالتو والمعارض والمجالس والجمعيات

 في واإلسهام المدرسي، األداء تطوير حول ومالحظاتهم لمرئياتهم األمور أولياء إبداء -7

  .المستقبلية وتطلعاتهم نظرتهم مع يتوافق بما المدرسية البيئة تحسين

 به تقوم الذي دوربال اآلخرين الطالب أمور أولياء توعية في المدرسة مع التعاون -8

  أبنائهم وتعليم تربية في المدرسة

 في فن هناك يكون أن يجب فاعلية أكثر المعلمين مع التالميذ أولياء لقاءات تكون ولكي

 التربوية بالعملية االرتقاء هو اللقاء هذا من الهدف أن الحسبان في وضع ويجب الحوار إدارة

 الوقت وإضاعة الصدام مسببات ولتجنب.اسبةمح ملفات وفتح فحسب الطفل درجات تبرير وليس

 تحديد وجب الخطوات أول فمن. االعتبارات كل فوق  المتفوق الطفل مصلحة ووضع والجهد

 بمستوى اهتمامه مدى عن التحدث الولي على ووجب االجتماع لعقد أو للمقابلة والمكان الوقت

 النصح المعلم من يطلب أن الولي على يجب ،كما للمعلم الشخصي التجريح تجنب مع ،دراسيا ابنه

 يواجهها التي التحديات طبيعة على معه الحديث مع أكثر، طفله مستوى لرفع والتوجيه والمساعدة

  . وجدت إن الطفل

أولياءجمعية خاصة بالمدرسة التواصل عدم إلى باألولياء تؤدي التي األسباب أهم ومن

  :نجد التالميذ

في-المدرسة مع والتواصل التعاون بأهمية األمور أولياء بعض لدى الوعي قلة ـ 

 للمدرسة شيء كل ويترك التواصل و التعاون أهمية يدرك ال األمور أولياء بعض أن الواقع

 من كثير في ذلك سبب يرجع وربما البيت في متابعة بأدنى يقومون وال يكفي ذلك أن ويظنون

.ملديه والثقافي التعليمي المستوى قلة إلى األحيان

خارج يعملون األمور أولياء من البعض منهم، البعض لدى العملية االرتباطات ظروف ـ 

 القيام من تمكنهم وال المدرسة زيارة من تمكنهم ال العملية ظروفهم فإن وعليه المدرسة مناطق

.الطلبة ألبنائهم والعناية المتابعة بواجبات
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عندما أنهم األمور أولياء بعض يظن سللمدار والتبرعات األموال دفع من التخوف ـ 

 أخرى جوانب أي يدركون وال للمدرسة وتبرعات مبالغ دفع منهم سيطلب المدرسة يزورون

.المدرسة لزيارة إيجابية

األولياء يحضرها التي المجالس اجتماعات إدارة سوء.

وتوصيات قرارات من يصدر لما المتابعة قلة.  

  : الذاتية قدراته واكتشاف فوقالمت االبن شخصية تنمية -10

 جسميـــة أو نفسية فكرية، كانت سواء المواهب من جملة يملك طفولته في اإلنسان 

 أبناءهم يمتلكهـــا الــتي والصفات القدرات واكتشاف المواهب هذه تنمية األسرة ووظيفة

 لتعلم خاصة راتدو إلى المتفوقين األبناء إلحاق  يجب كما .والضعف القوة نقاط على والتعرف

 لذلك، خاصة معاهد في الحديثة االتصال وتكنولوجيات االنجليزية اللغة خاصة األجنبية اللغات

 عصرنا في المتاحة الوسائل استغالل على وحثهم الفراغ وأوقات الصيفية جازةاال خالل باألخص

.دراستهم في وتفوقهم منفعتهم فيه لما هذا

:التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير أسباب - سادسا

والمعوقاتالمشاكلمنجملة إلى التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير سبب يرجع

العارفيناآلباءبعضجهود لتحولالوراءإلىمسيرتهاوتشدحركتهاوتشلانطالقتهاتحبس"التي

 الصحيح التوجيه عملية يعرقل مما)1("خادعسرابأوجافةثمراتالصحيحةالتربيةبأمور

  :نجد األسباب هذه أهم ومن الدراسي التفوق على لمساعدتهم لألبناء

:األسر لبعض التعليمي المستوى انخفاض-1

التربويةالممارساتفيتأثيرااألقوىالعاملخاصةوالتعليميعامةالثقافيالمستوى يعتبر

المستوىكانكلماأنهحيث الدراسي، التفوق فصل في بالتفصيل إليه أشرنا ما وهذا للوالدين

 األبناءمعوتسامحاومرونةديمقراطيةأكثرتكونأنإلىالممارساتهذهاتجهتكلمامرتفعا

 تدني بالتالي والقسوة،والتشددالتسلطيةنحومارساتالمهذهاتجهتكلماالمستوىانخفضوكلما

  . التربيةفي لألسرة الحقيقي الدور إدراك وعدم التربوي الوعي مستوى

:دورها أداء عن تشغلها واقتصادية واجتماعيةنفسية مشكالت األسرة معاناة- 2

علىتقعةالبدايفياألبناءتربيةمسؤولية ألن ،بالمشاكل المشحون األسري الجو خاصة

 والتي الصحيحةالتنشئةأسلوبإلىتفتقراألسرمنالكثيرأنفنجد األسرة،فيالوالدينعاتق

1) أحرشاو  الغالي : بعض مالمح المنظومة التربوية الحديثة، مجلة علوم التربية ،ع2، فبراير 1988،ص 1.18-17 )
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فيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىاعتمادهممنوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد

يهملون ياءاألولبعضأننجدذلكمع الدراسي تفوقهممجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلق

 تحدثالتيالمشاكلتأثيرومدىولمستقبلهم،أبنائهملتحصيلبالنسبة أهميتهاومدىالنواحيهذه

.ألبنائهم والذهنيالنفسياالستقرارعلىبالخالفاتالمشحونةواألجواءاألسرةداخلفي

.المدرسة أو البيت في األبناء متابعةعن الوالدين انشغال-

.اإلعالموسائلل السلبي الدور-

.المدرسة عاتقعلى األبناء تربية مسؤولية إلقاء-

 على القدرة يفقدها مما األسر،بعض داخل االجتماعي الضبط سلطة ضعف-

.التربية أهداف يحقق الذي الصحيح التوجيه

 المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة يفقدها األسرة داخل األسرى التفكك-

.التربية هدافأ يحقق الذي

:سيكولوجيةمرجعيةإلىاالفتقار- 3

 مرجعيةإلىمنهاكبيرجانبفيتفتقر خاصة المتفوقين لألبناء األسرية المتابعة مهمة

 فعلى.والديةتربيةلكلالقويةالركائزإحدىتشكلالتيالطفلسيكولوجيةإلىوأساساسيكولوجية

 المرجعيةتكونالتيهيأبنائهسيكولوجيةعنأملكأوأبكليحملهاالتيالنظريةأنأساس

.األساليبهذهطبيعةفإنهؤالء،تجاهالتربويةوممارساتهمعامالتهألساليبالمحددةاألساسية

واإليجابيالسلبيوبينالفعالوغيرالفعالبينوالخاطئ،الصحيحبينتتوزعقدوالممارسات

معطياتعلىمبنيةتكونبحيثعلمية،شبهأوعلميةتكانفكلما.النظريةهذهلنوعية تبعا

أطفالهتجاهممارساتهفييسلكأنإلىبصاحبهاأدتكلمادقيقة،وتربويةسيكولوجية ومعارف

 على سلبا تؤثر بالتالي مجدية وغير خاطئة وكانتالعواقبومحمودةالنتائجمضمونة كلهاأساليب

.المراهقة مرحلة في وهي بالك فما جدا، حساسة) متفوقينال( الفئة هذه باعتبار األبناء تفوق

  : والمناهج البرامج وكثافة صعوبة-4

 المناهج صعوبة هو المتفوقين أبنائهم متابعة في األولياء تواجه التي الصعوبات أبرز من

 الثالثة بالراءات عليه يطلق ما تعليم على تركز العادية التعليمية المناهج فنجد. وكثافتها

)Thee.Ras (الحقائق بحفظ تعنى كما والنظم، التعليمات باتباع واالنصياع، الطاعة، والتزام 

 واإلبداعي الناقد بالتفكير يتمتعون الذين أولئك نمو على يشجع ال مما وهو المعلومات وتلقين

  . أخرى مجاالت في العالية وباالستعدادات وتنوعها االهتمامات في بثراء ويتميزون وبالخيال

 روح عن وابتعادها تقليديتها حول تنصب التربوية لمناهجنا الموجهة االنتقادات أكثر ومن

 وحاجات المتفوق المتعلم حاجات تتجاهل  ،فهي الكيف دون الكم على وتركيزها ومتطلباته العصر
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 وجب بالتالي. به يسترشد الذي النموذج وغياب التطبيق مع األهداف تطابق عدم ،مع المجتمع

  :بينها من والتي المعيقات من جملة تتجاوز وأن التغير هذا مراعاة الدراسية المناهج على

.للتربية الفلسفية النظرة تجدد-

.التعلم وطبيعة بالمتعلم المتعلق المعارف نمو-

. التعلم في التكنولوجيا وإدخال العلم تقدم-

).1( االقتصادية و االجتماعية الحياة في التغير تسارع-

فياألساس حجرباعتبارها المتفوق الطالبلحاجاتملبية المناهج هذه تصبح وحتى

تمامااله كذلك.مفيدبكلورغباتهميولهوإشباع ومهارتهبعقلهالنموحيثمنالتعليمية،العملية

والبحثالتقويمنظامتطويرمعالفعالةبالمشاركة له تسمحالتيالمناسبةالتدريسطرقباستخدام

بجميعالمدارستزويد ينبغيكماأنفسهمتقويمفيالتالميذيشاركأنويحسن,مناسبة أساليبعن

 إظافة المتفوقين،ب الخاصة األنشطةتلكأهدافنجاح فيالمساهمةواإلمكانياتتلفةلمخااألنشطة

 المتعلم على وتركيزهمالعمل أثناءفيوتدربيهمالجيداإلعدادبإعدادهمالمعلمينكفاءةتطوير إلى

.مستقبال المجتمع تطور لعجلة والمحرك التعليمية العملية محور باعتباره المتفوق

: األبناء مع للتعامل الصحيحة التربوية بالوسائل اآلباء من العديد جهل- 5

 بل عملهم جودة بتحسين يهتمون فنجدهم األولياء لمعظم المشترك القاسم العنصر هذا يعتبر

 الدورات أو الندوات أو المؤتمرات في المشاركة علي يحرصون فنجدهم العملي أدائهم وبتحسين

 أو. التربوية المهمة لهذه تهيئهم دورات على يحرصون نجدهم وال األهداف هذه تحقق التي

 يتعلم تربية متقنَة، تربية الولد فيها يربى التي الحقيقية المهمة هذه علي تعينهم تربوية باكت يقرؤون

  .أمته نهضة في ويساهم مجتمعه ينفع المستقبل، في صالحا عضوا فيغدو الرفيعة، القيم فيها

 أبنائهم احتياجات خاصة المتفوقين أبنائهم مع التعامل في اآلباء بعض فشل أسباب فمن

 وتوجيههم أوالدهم لتربية األبوين بين عليها ومتفق واضحة خطة بإعداد يهتموا لم أنهم ربويةالت

 بالواقع وصدموا إليها توصلوا التي للنتائج يخططوا لم ألنهم أبنائهم من باإلحباط يصابون ،ولذلك

 من باءاآل من فقط والقليل.العواقب مراعاة دون بمفرده يعمل وكل.له حسابا يعملوا لم الذي

 ومتى الفعل هذا بفعل يقومون ومتى ولماذا، يفعلون ماذا جيدا ويعرفون أبنائهم، لتربية يخططون

مجردالوالديةالتربويةالممارساتجل فنجد تربوية بيداغوجيا إلى االفتقار كذلك. به يقومون ال

  .ومتناقضةمتطرفةومعامالتمتأرجحةعشوائيةوسلوكاتمتذبذبة مزاجيةمواقف

. 277 ص ،2002، والنشروالتوزيع للطباعة الفكر دار ،2ط ،التربية إلى مدخل:  سلطي سامي  عريفج)  1(
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:المرحلة هذه في األبناء نمو بخصائص الوعي قلة- 6

 بخصائص جهلهم هو األولياء طرف من األبناء متابعةسوء إلى تؤدي التي األسباب من

 بأطفال الوعي قلة ،ألن معهم والتعامل توجيههم سوء إلى يؤدي مما المرحلة هذه في األبناء نمو

 التعامل صعوبة عليه يترتب ما وهذا ميولهم، معرفة في.. المربين دور من يقلص" المرحلة هذه

 للشخص بالنسبة المراهقة فمرحلة.)1( "المناسب التربوي باألسلوب سلوكهم وتعديل وتوجيههم معهم

 ةقوي أسس على بني إذا خاصة المرحلة هذه في التوجيه أهمية تبرز حيث المراحل، أخطر من

  .المنشودة التربوية األهداف تتحقق بالتالي

:استخالص

من جملةتحكمهاممارسةعنعبارة األسري التربوي اإلسهام أن إلى األخير في نخلص       

 كما ، والمعوقاتالمشاكلمن جملةتتخللها كما األساليبمن مجموعةعبروتتحققالعوامل

 أبنائهم متابعة في  األسرة طرف من متبع معين يتربو نمط هناك ليس أنه إلى اإلشارة يجب

 المتبع النمط بنوع الوالدين وعي بمدى األمر يتعلق وإنما،الظروف جميع وفي تربويا المتفوقين

منالحذرتمامتحذرأناألسرة على يجب كما.والمربي الطفل من كل وشخصية الموقف وكذلك

 واقتصادية واجتماعيةنفسية االجتماعية لمشاكلا مختلف خالل من طفلهالدىوكبته التفوقوأد

  .التربوي دورها أداء عن تشغلها تيال

 تقع أن قبل المشكالت هاته تحتوي وأن التربية في مسؤوليتها تتحمل أن  عليها ينبغي كما

منوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد التي الصحيحةالتنشئةأساليب باختيار أثرها، من وتقلل

 تفوقهم مجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلقفيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىتمادهماع

عن الوالدين وانشغال ،وحدها المدرسة عاتقعلى األبناء تفوق مسؤولية إلقاء يجب الو .الدراسي

 يفقدها مما األسرة، داخل االجتماعي الضبط سلطة وإضعاف..المدرسة أو البيت في األبناء متابعة

 التعاون أن  يؤكد ما وهو التربية أهداف يحقق الذي المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة

  . التربويةالعملية أهداف لتحقيق عنه بديل ال أمر والمدرسة البيت بين

. 13 ص سابق، مرجع: السالم عبد حامد زهران،)  1 )
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  :تمهيد

 واالجتماعية اإلنسانية الروابط أمتن وتنعقد فيهاتنشأ اجتماعية هيئة أولاألسرة تعتبر

 على يتعذرمتعددة،بوظائف الضطالعها المجتمع داخل متميزا مركزا تحتل أيضا فهي وأوثقها،

 بمثابة فهي الوظائف، هذه رأس على التربية وتأتي. والمنوال الدرجة ذات علىبهالقيام غيرها

 البيئة مع ويتكيف المجتمع، داخل ليندمج واعداده مداركهوتنمية لإلنسان، دقيقبناءعملية

 تمثل أنها بل األخرى، االجتماعية النظم بكافة وربط اتصال نقطة وهيالخارجي؛ والمحيط

 داخل دوره ويؤدي مكانه ليجد وتجهيزه الفرد إعداد تحضير في يسهم مصغرا اجتماعيا نظاما

 األخرى االجتماعية ساتالمؤس مهمة يسهل الذي المناخ تهيئ أنها كما. االجتماعية المنظمة

  فيه ويبرعون صنعه يحسنون ما وإبراز قدراتهم، وتطوير األبناء، مواهب تفتيق فرص بتوفير

  :األسرة مفهوم تحليل - أوال

 النشاطات كل حوله تدور الذي المحور هي بل االجتماعية، المؤسسات أهم من األسرة تعد 

 االجتماعي، التنظيم نواة فهي انتشاراً، اعيةاالجتم الظواهر أكثر أنها على عالوة االجتماعية،

 الحياة في االستقرار وتحقيق االجتماعية الروابط ترسيخ أجل من عليه يعول الذي واألساس

 والجماعات األفراد فيها يتوارث التي والمؤسسة والمجتمع الفرد بين الوسيط وهي االجتماعية،

.والتعاونية والطبقية الدينية انتماءاتهم

 على تطلق وعشيرته الرجل وأهل" الحصينة الدرع" إلى لألسرة اللغوي المدلول يرويش

 الزواج خاتمف ، حبس بمعنى" أسر"  وكلمة.)1(" أسر"  وجمعها مشترك أمر يربطها التي الجماعة

:"العروس تاج"وفي)2(والتضامن التناصر أو التآزر إلى أسرة كلمة وتشير" المحبس"  بـ يسمى

.)3(.بهم يتقوى ألنه وعشيرته األدنون الرهط الرجل من واألسرة .كذلك الحصينة الدرع

 كتب عللت لهذا «.الفرد بيت أهل على تدل وهي الشد هو الذي األسر من مستمدة وهي

 قوة يمنحهم وكونه إليهم المنظم باألفراد يتقوى كونه باعتبار باألسرة الرجل رهط تسمية اللغة

 من مشتقةأسرة كلمة أن بعضهم ويرى. )4(»معنويا أو كان ماديا ذاتي أثر من يمتلكه ما بإضافة

 فان ثم ومن اإلنسان علـى الملقى العبء بأنه هنا يفهم والقيد فاألسر ، القيد بمعنى) األسر(

.)5( المسؤولية علـى يبنى لألسرة اللغوي المفهوم

. 18 ص K ت.  ب لبنان، ، بيروت ، العربي التراث أحياء دار ، الوسيط المعجم ، المؤلفين من مجموعة 2 

.175 ص ، ذكره سبق ،مرجع بركات حليم 2

.13 ص. ذكره سبق مرجع الزبيدي، مرتضى محمد  3

.113،ص ذكره سبق مرجع عواشرية، السعيد  4

.53ص م،2001 ، السعودية العربية مملكةال العبيكان، مكتبة ، السعودي العربي المجتمع في االجتماعية والتنشئة األسرة ، التويجري المحسن عبد محمد 5
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 من مجموعة بأنها األسرة عرف من فمنهم عدة بمعان جاء فقد االصطالحي التعريف أما

 الزواج خالل من اكتسبوها اجتماعية مكانات يشغلون أشخاص بين والمتشابكة الدائمة العالقات

 رجل من وقانوني شرعي عقد بموجب تكونت والتي األولية الوحدة أو الجماعة وهي)1(واإلنجاب

. واقتصادية تربوية، بيولوجية،:وظائف و أدوار بعدة تقوم وهي بأبناء تتوج العالقة هذه وامرأة،

 المجتمع في قرابية وحدة أصغر وهي الزوجية باألسرة تسميتها على االجتماع علماء اصطلح وقد

 بين وتقوم واحد مسكن في معا يسكنون المتزوجين غير وأوالدهما والزوجة الزوج من تتألف

 كل في وجودها ثبت إذ عالمية إنسانية ظاهرة وهيوقانونية، اقتصادية متبادلة التزامات أفرادها

.)2(المعاصر تمعالمج في لألسرة المميز النمط وتعتبرالبشرية، تطور مراحل

.E.W""بيرجس" يعرف كما Burgess"االجتماعي، للنظام فرعي نظام"بأنها الحديثةاألسرة 

قدو )3("واإلشراف بالتربية يتعهدانه أكثر أو وطفل مختلفين، جنسين من بالغين شخصين من يتألف

فياألولىالخليةوهيالتطور،منهايبدأالتياألولىالنقطةبأنها")COONT("كونت"عرفها

منهويترعرعويكبروينشطيتربىالذياالجتماعيالطبيعيالوسيطهيوالمجتمع،جسم

 ميل ثمة إذ والعاطفية، الجنسية وظيفتها إلىتكوينهافياألساسيالمبدأيرجعكما)4("طالفرد

  .أخرى جهة من واألبناء بينهم متبادل وعطف جهة من الزوجين بين متبادل

 وما والمرأة الرجل بين االرتباط إبراز إلى تتجه األسرة أن إلى" دسوقي كمال"أشار كما

 عن تسقط لم التي الوظائف ببعض والقيام لألطفال ورعاية إنجاب من االرتباط هذا على يترتب

 الوظائف إلى تطرقه هو التعريف هذا يميز ما )5(المجتمع ظروف مع تمشيا تطورها في األسرة

 بعلم المهتمين من بكثير أدى ما هذا " إليه تنتمي الذي المجتمع مع تماشيا األسرة بها تقوم التي

 المجتمعات مالمح أبرز نم يعتبر المجتمع في األسرة أنماط بأن القول إلى األسري االجتماع

.)6( "المعاصرة

معايرتبطوناألفرادمنجماعةعنعبارةاألسرةأناالجتماععلمقاموس"فيوجاء

وبينالزوجة،والزوجبينالتفاعلهذايتموقدمعاويتفاعلونوالتبني،الدم،الزواج،بروابط

. 56 ص ، ت.  ب ، لبنان ، بيروت النهضة ردا ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 1

.53  ص ، سابق مرجع القادر، عبد القصير   2

.16ص سابق، مرجع ، بشير محمد   3

4  سعيد محمد عثمان، االستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع ، مؤسسة شباب الجامعة للنشر،اإلسكندرية ،2009،ص16.

5 53: 36،ص المرجع نفس 

38 ،ص سابق مرجع الخولي، سناء  6
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بخصائصتتميزاجتماعيةوحدةجميعامنهمويتكون.واألبناءاألبواألموبينواألماألب

دونأسرةنيكونازوجينهناكيكونقدكماكالهما،أوالوالدينأحدمضتالقدفاألسرة .معينة

اجتماعيةجماعةاألسرةأن:يقولتعريفا"أحمدالسيدغريب"قدملهذاأبناء،لديهمايكونأن

مستمرنحوعلىويتفاعلونمشتركةحياةفيمعايعيشون،الزواجوالدمروابطأفرادهاربطت

حسمحمود"عرفهاكما .)1(األسرةلبقاءالضروريةواالجتماعيةاالقتصاديةبالمتطلباتللوفاء

والتطبيعاإلنجابأساسأنهابمعنىأولية،حمايةوهياألولاإلنسانيالتجمعصورةتمثلبأنها

بإشباعطترتبالتيوالتنافسالتعاونلعاداتاألولاألصلكذلكوهيالتاليللجيلاالجتماعي

)2(»االجتماعيوالمركزواألمنالحبمنالحاجات

 واقعة كانت التي م1900-1860 التطورية المدرسة إلى األسرة جذور عن البحث ويعود

 ويذهب.)3(الحيوي أو البيولوجي التطوري المذهب دعاة نم وغيره "داروين" نظرية تأثير تحت

William) (سمنر ويليام(األمريكي االجتماع عالم Sumner( إلى أعضاؤها يرتبط هيئة األسرة عد 

 ، المجتمع لحياة مصغرة صورة أيضا وهي ، نةمعي لنظم والخضوع والعمل والمسكن المأكل في

 المتبادل والقبول الرضا أساس على تقوم التي االجتماعية الوحدة هي الزواجية األسرة أن ومؤكداً

4االجتماعي اإلطار نطاق في الصحيحة والمعاشرة األطفال إنجاب لغرض وذلك وامرأة رجل بين

5:يلي فيما سرةألا خصائص أهم وتتلخص

.مختلفينجنسينمناألقلعلىعضوينبينزوجيةرابطةوجود-

.االجتماعيةالقاتللعكأساس)دمويةقرابةصالتوجود-

.والمستمرةالمشتركةاإلقامةأشكالمنشكلوجود-

.محددةوظائفمجموعةوجود-

.رسميةوغيررسميةتنظيميةقواعدمجموعةوجود-

La)الموسعةأوالممتدةاألسرة- أ: نوعان واألسرة famille étendue)–تجمعالتيوهي

ثالثتضموهياتساعا،واألكثردخالاألقلوالبيئاتالريفيةالمناطقفيوتكثرأسرةمنأكثر

 وأوالدهم،الجد والمتزوجين متزوجين غير واألبناء واألم األب من متكونةأنهاأيأكثر،أوأجيال

 يميزها وما.  الحجم بكبر تتميز أنها أي الخالة أو والخال والعمة كالعم األقارب من وعدد والجدة

1 غريب سيد أحمد وآخرون، علم اجتماع األسرة ،  دار المعرفة الجامعية ، األزاريطة ،2001 ، ص.20.

األسرة ومشكالتها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، لبنان،1981  ص 2.  2  حسن محمود¡

.41ذكره،ص سبق مصدر ، العربية المدينة في المتغيرة األسرة القصير، القادر عبد 3

51ص ، ذكره سبق مرجع ، االسري اعاالجتم علم في دراسات ، حلمي إسماعيل إجالل 4

.65،ص2002الجزائر،،عنابة، مختارباجيجامعةمنشورات¡االجتماعيةالتنشئةتمؤسسا: زعيميمراد 5
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. األسر من النمط هذا في المتسلط هو الرجل ونجد فردية، وأقل وحدة رأكث أنها النواة األسرة عن

لرئيسفيهاوالسلطةعامةفيهامتضامنة،الملكيةجماعةعنعبارةبأنهاالممتدةاألسرةوتعرف

سواءالمرتبطةاألسرمنعددمنتتكونالتيالجماعةهيآخربمعنىأواألكبرالجدأواألسرة

)1(»واحدمسكنفيويقيمونالمرأةأمالرجلإلىفيهاالنسبكان

La)األساسيةأوالنوويةاألسرة- ب famille nucléaire)خصائصمنتعتبر والتي

يسكنونالذينوالزواجبروابطكونيشترالذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمع

منالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفي

أصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم«أيضاعليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارم

معايسكنونالمتزوجينغيراوأوالدهموالزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدة

.)2(»المعاصرالمجتمعفيالمميزالنمطواحد،وتعتبرمسكنفي

المجتمعاتكلفيوجودلهاجتماعينظامعنعبارةاألسرةأنإلىنخلصسبقمما

جنسيةعالقاتأساسعلىأكثرأووامرأةرجلبينوقانونيشرعيعقدبموجبتقومالبشرية

عنمسؤواليصبححتىالفردبنموالمتكفلةوهيالغالب،فيأطفالعنهاينتجالمجتمع،يقرها

واألبناءاآلباءكحالةالدمرابطةطريقعنووالوظائفاألدوارمنبمجموعةمتقوفهينفسه

تأخذو.االقتصاديةواالجتماعيةالحياةفيويشتركونواحدمنزلفييقيمونكماواألقارب،

وحاجاتهابنيتهاتختلفواألنثروبولوجيافيعليهالمتعارفحجمهاحسبمتعددةأشكاال

  .بهاتمرالتيالزمنيةوالفتراتالمجتمعاتباختالف

 القوانين عن الكشف في واالنثروبولوجيا االجتماع علم في األسرة دراسة أهمية وتتجلى

 حيث فمن. "الوظائف وتلك البناء ذلك تجابه التي والمشكالت ووظائفها األسرة بناء تحكم التي

 االقتصادية والحالة والخارجية الداخلية وعالقاتها ونوعها األسرة بحجم الباحثون أهتم البناء دراسة

 بأزواج ألبنائها االختيار ذلك عن المسؤولة هي األسرة تكون ما غالبا الذي الزواج واختيار

)3("واالجتماعية االقتصادية والمكانة الدينية، العقيدة في يماثلونهم

تنقلأنهاأيالجديد للجيلاالجتماعيالتطبيعبعمليةتقومالتياألساسيةالهيئة هيواألسرة

الجديدالعضولمساعدةضرورية،فهيمعينلمجتمعالثقافةجوهرنموهلمراحخاللالطفلإلى

مبكرةمرحلةفيدورهاتمارسكما.المجتمعحياةفيوالمساهمةاالجتماعي بدورهالقيامفي

الباحثون أكد فقد  له،الحقيقيالنفسيالتكوينمرحلة تشكلاألولىالطفولةوسنينالطفل،حياةمن

(1)  مروان عبد المجيد، الرعاية االجتماعية للفئات الخاصة، مؤسسة الوراق،عمان،2002، ص 9- 10 .

53 سابق،ص مرجع القصير، القادر عبد)  2)

.71 ص ، م1988 مصر، اإلسكندرية، ، الجامعية المعرفة دار ،األسرة دراسة في المعاصرة االتجاهات شكري، علياء3
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فيفالطفلالمبكرة، الطفولةخاللخاصةالشخصيةبناءفيعميقأثرلهاسريةاألالخبراتأن

عاداتمنأثنائهافي يغرسماأنكماللتعلم،القابليةشديدالتشكيل،سهليكونالمرحلةهذه

للشخصيةالرئيسيةالسمات أننقولوحينبعد،فيماتغييرهيصعبوغيرهاوعواطفواتجاهات

عاجزاالمرحلةهذهبعديصبحالفرد أنيعنيالفهذاالمبكرة،الطفولةمرحلةفيأصولهاتوضع

فاألسرة1.الشخصيةفيدائماأثرالهايكوناألولى،الخبراتهذهأنيعنيبلوالتكيفالتعلمعن

طولتأثيرها يصاحبهكمالوجه،وجهاأعضائهامعيتفاعلحيثالطفلفيهيعيشوسطأول

2مؤسساتفييندمجأنبعدحتىللطفلالمرجعيةالجماعةوتظلحياته

 النظم طريقعناجتماعيبشريكائنإلىحيكائنمجردمنالطفلتحول األسرةو

Les)النظمهذهوتوجد. institutions primaires) كل األوليةبالنظمتسمىالتيالعمليات في

المتصلة العاداتفيبينهافيماتختلفالثقافاتأنوجدواقداألنثربولوجياعلماءأنغيرالثقافات

.A)كاردنأبراهامويرى النظم،هذهب Kardiner)يسميهماتكوينعنمسؤولةالنظمهذهأن

نشأتهمبحكماألفراد، فيهيتشابهالذياالجتماعيالنفسيالتكوينبهاويقصدالقاعديةبالشخصية

3متشابهةأوليةلنظمتبعاوتربيتهمواحدةثقافةفي

  : األسرة وظائف - ثانيا

 النظر بغض اإلنسانية المجتمعات كل في األساسية الوحدة هي األسرة" كسلرو جليك" يقول

 ولبس مأوىو طعام من للفرد األساسية الحاجات تلبية على تعمل ال فهي الثقافية الفروق عن

 الثقافية والقيم دالتقالي آلخر جيل من وتنقل واالنتماء الحب  إلى حاجته تلبي لكنهاو فحسب،

 والبيئة الطفل بين العالقة تتحدد األسرة من فانطالقا 4.المجتمع في السائدة الروحيةو واألخالقية

 البيئة وبين بينه تميز أي يقيم ال إذ الغذاء طريق عن بأمه متحدا يكون والدته منذ نهأل األسرية

 بنيتها تتغير ثقافية اجتماعية مؤسسة شيء كل وقبل أوال األسرة تظل كما به المحيطة االجتماعية

  .األجيال بتواصل تتواصل و تبقى األساسية وظيفتها لكن المجتمعات بتغير والنفسية المادية

 في بها معترف ظلت أنها إال العصور عبر األسرة نظام على طرأت التي التغيرات رغمو

"خاصة الوظائف من بعدد تقوم أنها على الباحثين بين إجماع شبه يوجد حيث المجتمعات سائر

 اهتماماً يولون مالينوفسكيو براونرادكلفو ايمكدور ومنهم واالنثروبولوجيا االجتماع علماء

.9-518-518،ص1970اإلسكندرية،الحديث،المصريالمكتب،8ط ،النفسعلمأصولعزت،احمدراجع1

2 Anne Baudrier & Bernadette Céleste : le développement affectif et social du jeune enfant, Edition Nathan, Paris, 1990.p71.

.125ص1985 القاهرة،العربي،الفكرردا¡المراهقةوالطفولة:سعدجالل 3

سحر فتحي مبروك: الرعاية االجتماعية لألسرة و الطفولة، المكتبة المصرية، 2008. 4 د. عصام توفيق قمر، د.
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 مفهوم ويشير وديمومته، االجتماعي الوجود  ريةاستمرا إلى تؤدي كونها ،األسرة ئفبوظا كبيراً

1" األسرة تؤديها التي الخدمات إلى الوظيفة

 بعد لكن الرئيسي، االجتماعي النظام تمثل القديمة ورالعص في األسرة نجد التاريخ وبتتبع

 بها تقوم كانت التي وظائفها في تغيرات  األسرة شهدت المجتمعات لها تعرضت التي التغيرات

 أشكال تنوع أن إال".األسرة نطاق خارج تنظيمات إلى منها كبير عدد انتقال إلى أدى مما قبل من

 وظائف واختالف تطور إلى قاد آخر إلى زمن ومن آخر إلى مجتمع من واختالفها األسرية الحياة

 التي الوظائف تلك عن اختلفت قد الحاضر زمننا في األسرة وظائف أن من الرغم فعلى األسرة،

 الهيئة هي األسرة كانت إذ الوظائف، بجميع تقوم كانت ما عند الماضي في األسرة بها تقوم كانت

)2(" الواجبات وتفرض الحقوق تمنح التي فهي التربويةو واالقتصادية والتشريعية القضائية

"أكد فقد William Ogburn"الوظائف ألغلب فقدانهافيتكمنثةیالحداألسرةمأساة أن 

 تعكس الزالت الحديثة األسرة ألن الباحثين من الكثير طرف من قدن رأيه لكن بها، تقوم كانت التي

 وتحديد الطفل أو الفرد شخصية صفات تكوين على تعمل فاألسرة التقليدية، األسرة وظائف بعض

 أوثق من األسرة داخل االجتماعية التنشئة عملية وتعد.  حياته بقية يالزمه تكوينا طبائعهو ميوله

  . الكون في تواجده خالل الطفل تلقاهاي التي العمليات وأمتن

  : والجنسية ةيولوجيالبفةيالوظ - 1

¡البشريالنوععلىللمحافظةاألسرة،وظائفمنوظيفةأولتعتبر اإلنجاب وظيفة

حفظعنالمسؤولةهيفاألسرة اإلنسان،الستمرارالضروريةالجنسيةالعالقاتإلىباإلضافة

 يعتبر الزواج أن حيث" وصحياجسمياورعايتهم األطفالإنجابةمسؤوليمنبهيتصلوماالنوع

 الجنسية بالعالقات يسمح ال فالمجتمع ثابتا، رسميا طابعا الجنسية العالقات يعطي تعاقديا اتفاقا

 األسرة وظائف أهم فمن األخرى، المجتمعات بعض في يسمح قد ذلك كان وإن الزواج بغير

 نحو تماما  مسؤولة األسرة تكون ولذلك وتربيتهم ايتهمرع على واإلشراف األطفال إنجاب

.3"أوالدها

 بعد ،مشروعة بصورة األزواج بين الجنسية الغريزة إشباع بها نعني الجنسية الوظيفة أما

 من آتية النفسية العقد من بيرك وقسم الجنسية، للحياة األولى الدروس الطفل تلقين" عملية تأتي ذلك

 الجنسية التربية سوء بسبب سعادتهم الناس يفقد ما وكثيرا...للجنسين األسرية الجنسية التربية سوء

1 Robert .f.winch and cowis wolf Good man, selected studies in The family . Third Edition, 1962 p.32-35.

.45 ص م،2003 مصر، ، االسكندرية ، الجامعة شباب مؤسسة ، والمجتمع األسرة ، رشوان الحميد عبد حسين 2

.  12ص ، سابق مرجع ، ابراهيم المجيد عبد مروان  3
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 األسر بتباين متباينة وأمورها الجنسية للحياة النظرة بأن هنا ونذكر األسرة، في لهم قدمت التي

1"المجال هذا في هام دور لألسرة فإن سبق لما ،ونتيجة والزمان والبلدان والشعوب

  :ةیاالقتصادفةیالوظ- 2

 وظيفةلكلفيتعينالحياتية،مستلزماتهمكلبقضاءأفرادهايقوماقتصاديةوحدةاألسرة

الحياةواجباتعلىواإلنفاقاألسرةاحتياجاتلتوفيرطاقةبكل يعملاألبفنجديؤديها،اقتصادية

شؤونبتدبيرقيامهاعنفضالالمعيشيةالحياةلتدعيمالخارجيالعمل تشاركهقدواألماألسرية،

منوظائفعدةإليهاأوكلتاجتماعيةكمؤسسةاألسرةوجدتأنفمنذ. األبناء وتنشئةالمنزل

أفرادها حاجاتإلشباعالماديةالمتطلباتتأمينفيأساساتتمثلوالتيصادية،االقت الوظيفةأهمها

توريثهي أيضا األسرةتمارسهاالتياالقتصادية الوظائفأهمومن .والمتعددةالمختلفة

ورثةوجودعدمحالةفيأشقائهووأجدادهأبوية إاليرثالفاإلنسان لألبناءالخاصةالممتلكات

 يميزهالذياالقتصاديوضعهاهولألسرةاالقتصاديةلوظيفةايحددماوأهم. لهمشرعيين

التيالسنوية الدخولأولشهريةالرواتباخللمنذلكويقاسالحاصل،الماديدخلهامستوى

.األسرةأفراديتقاضاها

  :  التربوية الوظيفة- 3

 خالل من أبنائها تجاه سرةاأل تتوالها التي الوظائف أخطر من التربويةفةیالوظتعد

 المرحلة في خاصة.والمجتمع تتماشى التي والعادات والقيم اللغة وتلقينهم ورعايتهم تربيتهم

 الطفل نجد ثم ومن الحية للكائنات بالنسبة طفولة أطول البشري الكائن طفولة ألن ،األولى العمرية

 والسلوك المجتمع ثقافة قلن في حساسة مرحلة هي بالتالي.طويلة لسنوات بأسرته ملتصقا

وأفرادهالصالحاألسرة بها تقومالتيوالمسؤولياتاألدوارتعنيوالوظيفة .السليم االجتماعي

 القيم وتكوين زرع في أساسية وظيفة من العائلة تلعبه ما نكران يمكن وال المجتمع، لصالح

  .المختلفة التربوية السلوكية األنماط تعلمه أو الطفل تعد التي التربوية

 في المرغوبة واألهداف بالوسائل واالهتمام الهادف اإلنساني العمل تعني التربية كانت فإذا

 العملية سير على تأثير وذات وأخطرها المؤسسات أول من األسرة فإن الجديد الناشئ حياة

 نظافة على المحافظة والجسمية، الصحية التربية:نجد لألسرة التربوية الوظائف أهم ومن التربوية،

 الرياضية، بالتمارين القيام والنوم، والشرب األكل في صحية قواعد إتباع والمكان، والملبس البدن

 التربية والدينية، الخلقية التربية العقلية، التربية االجتماعية، األمراض،التنشئة من والعالج الوقاية

  .االجتماعي الضبط ممارسةو العاطفية،الوظيفة النفسية،

71 ص ،2004،الجزائر، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 1
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 االجتماعية والعادات القيم تعليمهم إلي تمتد بل الحد هذا عند تقف ال تربويا األسرة فةووظي

 في هاما دورا تلعب فاألسرة."أجله من التضحية وكيفية الوطن وحب االنتماء الفرد في تغرس التي

 نوع ،العالمية والحوادث واألمة والوطن الحياة أمور في الطفل نفس في القومي االنتماء ترسيخ

 والتاريخ القومية، بالمعاني الطفل يتشبع البيت في ويرى يسمع ما خالل من العفوي التعلم طريق

1"منها األسرة تهم التي والقضايا والقومية، الوطنية وبالعواطف له يروى الذي القومي

  :  النفسية الوظيفة- 4

 فالفرد االجتماعية، الحياة ظروف في إال الفرد يشبعها أن يمكن ال االحتياجات بعض هناك

 داخل في إال توجد ال نفسية احتياجات وهي والتقدير واالحترام باألمن الشعور إلى حاجة في

 اتجاه األسرة وظائف أهم من النفسية الوظيفةف 2" الجماعات هذه قمة على واألسرة اتالجماع

 االجتماعي واالستقرار باألمان واإلحساس النفسية الراحة األسرة أفراد في تبث التي فهي أبناءها

 الثقة وتنمية روالتقدي االحترام األبناء إعطاء خالل من متزنة شخصيات ذوي يصبحون بالتالي

 .متفوقين ناجحين أشخاص يجعلهم مما األسرة داخل قيمتهم من تعزز كما .داخلهم في سبالنف

, والوجداني النفسي البناء قواعد إرساء فيهما يتم التي المراحل أهم من المراهقة مرحلة وتعتبر

 في وأساليبهم توجيهاتهم خالل من النفسية تلك تشكيل في األكبر األثر المرحلة هذه في ولآلباء

 يحاطوا عندما وذلك السوية الشخصية أبنائها تكسب أن لألسرة يمكن كما،أبنائهم مع تواصلال

  . األسرة داخل والحب اممهتالوا الثقة من بجو

  :الثقافية الوظيفة- 5

 والفنون والدين واألخالق والعرف والقيم العادات من المعقد الكل هذا بأنها الثقافية تعرف

 والثقافي القيمي وإطارها االجتماعية لسننها ويخضع الفرد يتعلم األسرة داخل وفي ،والقدرات

 إلى ونقله التراث على الحفاظ في فاعالً دوراً تؤدي فهي ،أبنائها نفوس في اإليجابية القيم وغرس

 من أشمل لألسرة الثقافية الوظيفة أن كما. المقصودة وغير المقصودة التنشئة خالل من األجيال

 خاصة أفرادها إلكساب الثقافية بالوظيفة قيامها خالل من تسعى األسرة أن حيث ،التعليمية الوظيفة

وعقابها،وثوابهاالشعبيةوآدابهامعاييرهالهاثقافةفكل" والتجارب المعارف من الكثير ناءاألب

هناومن.أطفالهاإليتنقلهالذيوباألسلوبلهااألسرةمعالجة بطريقةيتأثركلههذاأنغير

.195ص ،2010 زائر،الج ، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،واإلسالم االجتماعي النفس علم شروخ، الدين صالح 1

.26ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، لخلي خيري 2
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 ،األسرةبنظرةالمتأثرةالقيمويتشربواالنتقاءاالختيارأنواعمن سلسلةفيالطفلشخصيةنموت

1الثقافةلنقلكأداةالمجتمعتخدم األسرأنالقوليمكنإذن

:اإلبداعية الوظيفة- 6

 مجال إلى ونتائجها شطتهاوأن وأساليبها اهتمامها التربية توجه ةاإلبداعي بالتربية نقصد

 للفرد بالنسبة ودورها ،اإلبداع وعمليات ،التربية من كل وإمكانيات خصائص مراعاة مع ،اإلبداع

 الجمالي الذوق بتكوين األسرة قيام بذلك والمقصود".اإلبداع مجال في التربية أنها أي ،والمجتمع

 نظيف متناسق مرتب منزل ذات أسرة في يعيش الذي فالطفل لديه، اإلبداعي سالح وتنمية للطفل،

 في يعيش الذي خالف على والترتيب، النظام ويحب والتناغم، التناسق وإدراك الجمال، تقدير يتعلم

 وعدم قلقا الطفل سلوك في ينعكس المنزل هذا فمثل االضطراب، ويعمه الفوضى تسوده منزل

 عمليات بعض أن التجارب من العديد أوضحت وقد  2" اتزان وسوء يز،ترك وفقدان استقرار،

  اإلبداعي التفكير ونوع كم زيادة في تسهم أن يمكن المختلفة التربية

  العاطفيةالوظيفة- 7

 أثناء األولى بالخبرات تكسبهم يثح األبناء،شخصيةتكوين في فعال بدور األسرة تقوم

 كما عامة، بصفة المجتمعو األسرة داخلوالمحبةباأللفةالشعور لديهم تنمي فهي تكوينهم سنوات

المتعمقالتفاعلهيالعاطفيةوالوظيفة."الطفلشخصيةتكوينفيعميقاتأثيراتؤثر  األسرة أن

منجميعا يعملونعندماواألطفالوالدينالبين العاطفةمشاعرظلفياألسرةأفرادجميعبين

الرئيسيةالمالمحتحددالوظيفةوهذه ووحدتها،كيانهاعلىوحفاظا ،األسريةالحياةمصلحةأجل

.)3("الحديثة لألسرةالمميزة

:الحمايةوظيفة- 8

األسرمنعليهمتقعقدالتيالخارجيةاالعتداءاتمنأعضائهابحمايةاألسرةتقوم

ماديعونمنيحتاجونهمابكلوتزودهمجميعابحمايتهمتقومكماالمحلي،المجتمع فياألخرى

 ،التوجيهأسرةعنوانفصالهمزواجهمبعدحتىتمتدألعضائهااألسرةحمايةأنبلومعنوي،

 في المتزوجاتللبناتأوالمتزوجينلألبناءوالمعنويالماليالدعمتقديمفيالحمايةهذه وتتمثل

.281ص ،1979 القاهرة، وهبة، مكتبة ،والتصنيع األسرة حجازي،فؤاد 1

.71-70ص ، ذكره سبق مرجع ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 2

.25ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، خليل خيري   3
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بدور يقمنوالجداتوالخاالتكالعماتاآلخريناألسرةأعضاءفإنالحجمالكبيرةالممتدةاألسرة

.1أمهغيابحالةفيوخاصةورعايتهالطفلحمايةفيبارز

  :لألسرة التربوية وظيفةال أهمية-ثالثا

 وظفتدوقإياه،ألزمه:توظيفاًالشيءووظفوظف،الفعلإلىاللغةفيالوظيفةلفظيعود

 منيقدرما:أيضاًوالوظيفةوجل،عزاهللاكتابمنآياتحفظيومكلالصبيعلى:توظيفاله

علىبهالقيامأوعمل،تقديمكونهاعنتخرجالاللغةفيفالوظيفة وعليه2رزق،أوطعامأوعمل

أوالفرديؤديهاالتيوالحيويةاالجتماعيةواراألدمنمجموعة :االصطالحوفي .اإللزاموجه

أومعينشيءلتحقيقاالجتماعيوالبناءاالجتماعيالنسقأوالصغيرةالجماعة أوالمجتمع

3ذلكإلىوماالنسق،أوالجماعةأوالفردطبيعةمعتتناسبمحددة أهدافمجموعة

 للتماسك وضرورة االجتماعية، االقتصادية، التنمية في هام عامل هي والتربية      

 تقدم في هام دور وللتربية  االجتماعي، الحراك إحداث في هام عامل وهي والوحدة االجتماعي

 التربية أن كما. منها يحصل ما ومقدار بقيمته وترفع الفرد نوعية من تزيد ألنها ورقيها الشعوب

 هام عامل االجتماعي، والتماسك الصحيحة الديمقراطية وإرساء العصرية، الدولة لبناء ضرورية

 حداثإ إلى تهدف منظمة عملية بأنها والتربية النفس علماء يعرفها.االجتماعي التغير إحداث في

 جوانبها جميع من لشخصيةل متكامل طورت إحداث أجل من الفرد سلوك في فيها مرغوب تغييرات

 به تقوم الذي العمل هي التربية": دوركايم"  يقول حيث).االنفعالية االجتماعية، العقلية، ،الجسمية(

 هي أو االجتماعية الحياة سلك في االنخراط بعد تهيأ أو تنضج التي األجيال نحو الناضجة األجيال

 السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي والجسمية العقلية حاالتال الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف

4"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في

 ،فهي له اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها "مدكور علي"ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

 في 5"معين بموضوع مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ،التعليم منها

.58،ص1961،الوطنيةالمكتبةاالجتماعية،والحياةالسكانعودة،وأحمدالربايعةأحمد 1

.427ص- ذكره سبق مرجع منظور؛ابن 2

.50،ص2011.، االردن-الفكر،عماندار¡ية،األسروالمشكالتالعالقاتمنال،وخضرناديا،سكينةأبو 3

.15-11 ص ،1968 ، مصر ، المعارف دار األول، الجزء ،"التدريس وطرق التربية" المجيد، عبد العزيز عبد صالح 4

30ص ،1998 العربي،القاهرة الفكر دار ،وتطبيقها أسسها-التربية مناهج مدكور، أحمد علي 5
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 والجسمية العقلية الحاالت الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف هي أو االجتماعية الحياة سلك

.1"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي

 فهي له، اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها مدكور علي ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

2"معين وضوعبم مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ، التعليم منها

 مضمونها وتعميق توسيع بهدف الخبرة، بناء إلعادة مستمرة عملية التربية أن ديوي جون ويرى

  .االجتماعي

 لمواجهة تعده فهي وبذلك المستقبلية، لحياته الفرد إعداد هي :الفردي بالمعنى والتربية-

 وتفتحها تنميتها على وتعمل الفطرية، واستعداداته الطفل بمواه عن بذلك تكشف كما الطبيعة،

  .وتغذيتها

 مجتمعه خبرات وتعلمه مجتمعه مع يتعامل كيف الفرد تعلم فهي: االجتماعي بالمعنى أما-

 يحرص ال الذي فالمجتمع المجتمعات، بقاء أساس هو التراث ألن تراثه على والحفاظ السابقة،

 المجتمع تمكين على تحرص االجتماعي بالمعنى فالتربية وبذلك ،الزوال مصيره تراثه بقاء على

  .واالزدهار التطور نحو وتدفعه التقدم من

 واالقتصادية األخالقية للمجتمع، العليا المثل على الحفاظ تعني فهي :المثالي وبالمعنى-

  .خبراتها ومن وثقافتها حضارتها ومن األمة تاريخ من النابعة واإلنسانية

 تتحملأنينبغياألسرةأنوعلىوضرورة،مطلبالتربيةأنعلىيتفق الجميعف

األبناء إنجاب أهمها معينة أهداف إلى الوصول أجل من بناءه يتم ككيان التربية،فيمسؤوليتها

 معينةتربوية أهداف تحديد أهمها والتخطيط الجهد من الكثير األمر يتطلب حيث ، وتربيتهم

:هي األسرية فالتربية.األهداف تلك على للحصول الالزمة والطرق الوسائل ومعرفة الفردتربية "

التنشئةوسائطأهماحدالطبيعيةاألسرة تكونحيثواإلخوةالوالدينوسطاألسرةفيالطبيعية

سليمةتنشئةالطفلتنشئةفياألسرةنجحت وإذاالمجتمع،عمادفاألسرة المتكاملةاالجتماعية

الطفلخصوصاالطفلفيهويترعرعينموالذياألول الوسيطألنهاالتنشئةليةعمنجحتمتكاملة،

3"المتفوق

 عملية من هاما جزءا اعيةماالجت التنشئة" أن فنجد والتربية االجتماعية التنشئة بين الفرق أما

 في واجتماعيا ووجدانيا معرفيا وعقليا، جسميا للطفل ومتكاملة شاملة تنمية عملية فالتربية التربية،

.15-11 ص ق،الساب المرجع المجيد، عبد العزيز عبد صالح 1

.30ص ، سلبق مرجع مدكور، أحمد علي 2

.70ص ،2005، ،القاهرة للكتاب العربية الدار مكتبة ،3،طأطفالنا لدى وتنميته الذكاءالكافي، عبد الفتاح عبد اسماعيل 3
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 كل في والتعلم النمو طبيعة تفسر نظريات من العلم إليه توصل ما ضوء وفي قيمي مؤسسي إطار

 وقيمه وجسمه ووجدانه بعقله اإلنسان عم تتعامل التربية أن يأ ،نياإلنسا النمو مراحل من مرحلة

1"وأفكار مهارات من لديه وما واتجاهاته

  :نوعان والتربية

 مصدرها كان مامه الواضح الهدف ذات المنظمة التربية تلك هي:المقصودة التربية -أ

 المناهج بواسطة المدارس في نظمته قد الدولة نجد فإننا التربية من النوع هذا ألهمية ونظرا

.الهادفة والتوجيهات المعنية والكتب الموحدة

 احتكاكه خالل من  الفرد عليها ليحص التي التربية هي:  مقصودة الغير التربية- ب

  قصودةم غير عفوية بصورة بهم والتأثر باآلخرين

 األمة أبناء في والتأثير التوجيه مجال في األول المكان تحتل المقصودة التربية كانت فإذا

 األولى، طفولته في السيما الفرد حياة في أيضا كبير أثر ذات المقصودة غير التربية ،فإن

:هي أمور ثالث في مقصودة وغير المقصودة بنوعيها التربية عوامل وتنحصر

  .زلالمن أو األسرة- 

  .المدرسة- 

2.المجتمع أو البيئة- 

  : وهما أساسيان هدفان للتربية أن كما

 المجتمع وعادات التقاليد التراث، فينقل المسؤولية يتحمل صالحا إنسانا نكون: التكوين-أ

  .مجتمعه وقيم ظروف مع يتكيف كما القادمة، األجيال إلى

 قاله بما نعمل أن يجب العملية هذه تنجح ولكي ،وتطويره المجتمع ترقية في المساهمة-ب

3)عصرك ابن وإنما ابنك ليس ابنك أن- تذكر- تعلم" (كونفوشيوس" الصيني الفيلسوف

يتطلبالتربويةالوظيفةمفهوم أنكماالتربوية،بالوظيفةإناطتهايتطلباألسرةومفهوم

 وهناك التربوية،بالمهمةتعنى مؤسسةخيرلألبناءالمنجبةواألسرةالدور،بهذاتقوممؤسسة

  :أهمها لألسرة التربوية الرسالة أهمية تبرز كثيرة جوانب

  :ةیاالجتماعللتنشئةمؤسسة أول األسرة- 1

 بالتعرض االجتماعية التنشئة حول عام مفهوم لتكوين الجوهرية النقاط إلى سنتعرض

 شبا" ،بمعنى"نشاء"،و"نشوءاً" ،"نشأ" فعل من مشتقة تنشئة كلمة  للغة بالنسبة:اآلتية للعناصر

22،ص2011، ،األردن عمان والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،2،طالطفل وتربية األسرة محمود، هدى الناشف 1

.168-167ص ،1983الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،2،طوالتعليم التربية أصول، تركي رابح 2

.44،ص1995 مارس 2،عدد يةللترب الجزائرية المجلةوالتكوين، لتربية بين التلميذ لبصير، خالد 3
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 كذلك التنشئة وتعني. 1مفيه شب أي:فالن بني في ونشأ يكتمل، ولم وشب كبر أي:،وناشئ"ونما

 به االقتراب بغية شخصيته جوانب جميع من اإلنسان وبناء التمام حد إلى فحاال حاال الشيء إنشاء

 وعلى االجتماعية التنشئة لمفهوم شامل جامع تعريف هناك ليس اصطالحا أما. 2طبيعته كمال من

  .والمفكرين الفالسفة بعض لدى التعاريف من جملة سنقدم األساس هذا

 آلبائهم، ملكاً كونهم من أكثر للدولة ملكاً األطفال إن" أفالطون" اعتبر لقد :أفالطون-

 من نوعين هناك أن فقال التربية عن أما ، البدنية والرياضة الموسيقى األطفال يعلم أن وطالب

  :التربية

 محاوالته في مثابراً تجعله والتي اإلنسان في الفضائل تنمي التي التربية هو :األول النوع*

 معها، والتماشي صيانتها على الساهر بالقوانين، المتمسك للمواطن مستوى ارفع إلى للوصول

  .الحر الرجل يناسب التربية من النوع وهذا

 المهارة أو الجسم تقوية أو المال كسب وراءها من ينبغي التي التربية فهي: الثاني النوع*

 من النوع وهذا العدالة، بمناصرة تهتم وال الذكاء تنمية يهمل التربية من النوع وهذا العلمية،

.3باألحرار يليق ال التربية

 فنصح" الدين علوم إحياء"كتابه في - التربية- االجتماعية بالتنشئة الغزالي ماهت :الغزالي-

 واألطفال بالطفولة يهتم حيث  األسرة من تبدأ عنده ،والتنشئة الصبي تأديب في االعتدال بمراعاة

 ففي "أفالطون"و"أرسطو" من كل بفكر التربوي "الغزالي" فكر تأثر ولقد مرب، إلى به يتعهد ثم

  :وهي وقوامها، األربعة النفس أركان بين والتوسط االعتدال إنها يقول الفضيلة عن كالمه

  .العفة اعتدالها و الشهوة قوة- )2.     الشجاعة واعتدالها الغضب قوة- )1

4.مضر فيها اإلفراط و العدل قوة-)4.     مضر فيها واإلفراط الحكمة قوة- )3

 اجتماعية عملية التنشئة أن وهي للتنشئة، األولى الرئيسية المبادئ من انطلق :خلدون ابن-

 غاية وان ثقافته، في مدني كائن اإلنسان وان إتقانها، يجب اجتماعية صنعة أو مهنة التعليم ،وان

 من اإلنسان خلق لما تحقيقا أخالقية روحانية دينية غاية هي إنساني نشاط وكل والمعرفة العلم

5.اجله

 والتطور النمو الستمرار الضرورية األمور من االجتماعية التنشئة عملية إن:دوركايم-

 والنمو، التطور ذلك تحقيق عن عاجزا يكون ،المجتمع عن انعزال في الفرد الن االجتماعي،

165،ص سابق مرجع الدين، جمال الفضل أبو منظور ابن 1

.100،ص1977،اإلسكندرية، االجتماعية العلوم المصطلحات معجم بدوي، زكي احمد 2

.98-97ص، سلبق مرجع العمامرة، حسن محمد- 3

.98-97ص ، المرجع نفس 4

186ص ،2007 دن،الجزائر، -د ،المسلمين عند التربوي الفكر طه، جميل حسن 5
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 الكبار أجيال يمارسه الذي الفعل وهي التربية هي:" "كايم دور" حسب االجتماعية فالتنشئة وعليه

 الفيزيقية النواحي تنمية ذلك في وهدفها االجتماعية، للحياة بعد ينضجوا لم الذين الصغار على

 كما بأسره السياسي المجتمع عليه يفرضها هيئات وهي عنده، ينميها وان واألخالقية والفكرية،

1"له يؤهل الذي الخاص الوسط يفرضها

 على تقوم وتربية، تعلم،وتعليم، عملية" إنها االجتماعية التنشئة :زهران السالم عبد حامد-

 ومعايير سلوكا فشيخا، فراشدا، مراهقا، طفال، الفرد إكساب إلى وتهدف االجتماعي التفاعل

معها، االجتماعي والتوافق جماعته مسايرة من تمكنه معينة اجتماعية الدوار مناسبة واتجاهات

2.االجتماعية الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي، الطابع وتكسبه

 كائن من الفرد تحويل عمليةبأنها يةاالجتماع التنشئة تعريف يمكننا سبق مما    

 وقيم ومعايير سلوكا بذلك ليكتسب االجتماعي، التفاعل طريق عن اجتماعي فرد إلى بيولوجي

 مستمرة بذلك وهي االجتماعية الحياة في االندماج له لتسهل شخصيته بناء في تدخل واتجاهات

 التي التنشيئية األساليب كافة على وتشتمل بالشيخوخة وتنتهي فالرشد فالمراهقة بالطفولة، تبدأ

  واألخالقية والفكرية الفيزيقة الجوانب جميع من الفرد شخصية بناء في مهما دورا تلعب

  واالجتماعية

 في الفرد شخصية تشكيل في أساسيا دورا تلعب كونها في االجتماعية التنشئة أهمية وتظهر

 نتاج هي فالشخصية شخصيته، دعائم إرساء وفي لديه االجتماعية االتجاهات تكوين وفي المستقبل

 ألساليب وطبقا الطفولة مرحلة في توضع للشخصية األولى الدعائم فإن ذلك وعلى  األساليب هذه

  المواقف هذه في الطفل على الوالدان يمارسها التي االجتماعية التنشئة

 أشار الذي عصبيةال قانون خالل من تتحقق التي التالحم عملية خالل من أهميتها تبرز كما

 مختلف بين والتآزر والتعاضد التالحم مناخ توفر فالعصبية "المقدمة"كتابه في"خلدون بن" إليه

 ،من االجتماعية التنشئة بواسطة وتنقل تورث العصبية وهذه الالنظامية،و النظامية المجتمع هيئات

 وفي المدرسة وداخل ألسرةا داخل الناشئ الطفل له يخضع الذي والتعليم والتمرين التدريب خالل

 شوكة تقوية في تسهم عملية االجتماعي فالتطبيع إذن االجتماعية، التنشئة مؤسسات مختلف

 موحدة دينية أسس تقوم التي المجتمعات في خاصة المجتمع أفراد والتئام توحيد وفي العصبية

3.اإلسالمية كالمجتمعات

  :هما أساسين محورين خالل من للطفل االجتماعية التنشئة أهمية تلخيص ويمكن

1 Jean-Claude-Filloux,Emille-Durkheim penseur de lèducation http// :agora.qc.ca/reftext.nsf.2010/03/10.8 :30h.

.11ص ذكره، سبق مرجع¡زعيمي مراد 2

.111-110ص ،ص 2000المغرب،: التربية عالم تمنشورا ،التربية سوسيولوجيا غريب، الكريم عبد 3
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 الفرد شخصية لتطوير أساسية وسيلة تعتبر االجتماعية التنشئة عملية أن:األول المحور

  .به محيطال اإلنساني المجتمع به يمر الذي االجتماعي التغير لمواجهة وإعداده

 التفاعل علي تقوم تربية أي وتعليم تعلم عملية االجتماعية التنشئة عملية أن:الثاني المحور

 مسايرة من تمكنه مناسبة اتجاهات أو ومعايير سلوكا  الطفل إكساب إلي وتهدف االجتماعي

 وعلي عيةاالجتما الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي الطابع وتكسبه معها والتوافق جماعته

1. اجتماعي    كائن إلى البيولوجي الحي الكائن تحويل عملية االجتماعية التنشئة تكون ذلك

  :األتي في االجتماعية أهدافها تتلخص كما

    شخص في ةالثقاف هذه غرس في كبيراً دورا األسرة تلعب :المجتمع في الثقافة غرس-

2. الفرد

 كائن الى بيولوجي كائن من الفرد تحويل خالل من :اإلنسانية الشخصية تكوين-

.3اجتماعي

 أبناء تميز مشتركة عامة سمات خلق خالل من :المجتمع في القومية الشخصية تكوين-

.4القومية الشخصية" المجتمعات من غيرهم عن الواحد المجتمع

 تكوين إلى ميلي منا الفرد أن نجد التكيف أمثلة من: اآلخرين مع والتالف التكيف تحقيق-

  .فيه يعيش الذي المجتمع قوانين يدرك انه كما االجتماعية، الذات ينمي وبذلك صداقات

 ببعض االلتزام الطفل تدريب خالل من :والخلقية والوجدانية الروحية القيم تكوين-

 وضبط المناسب التصرف قواعد الطفل تعليم خالل من شخصيته، مقومات تشكل التي السلوكات

5.السلوك

 الفرد من المتوقع السلوك هو االجتماعي الدور: منهم المتوقعة ألدوارهم األفراد تعليم-

 السائدة ئيةيالتنش األساليب خالل من يةاالجتماع األدوار هذه يكتسب والفرد معين، مركز في أداؤه

 لكل المميزة الثقافة باختالف ألخر مجتمع من تختلف األدوار هذه أن المعروف ومن مجتمعه، في

6.مجتمع

  :هما رئيسيين شكلين تأخذ االجتماعية التنشئة أن كما

.138،ص2008 دن،.د ،االجتماعية التنشئةعامر، الرؤوف عبد طارق 1

.331،ص2002 القاهرة، النيل، مطبعة ،المعاصر االجتماع علم في نظرةالخطيب، الحميد عبد سلوى  2

.23ص،2003عمان، الصفا، دار ،للطفل االجتماعية التنشئة الهمشري، احمد عمر - 3

.335ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى- 4

27،ص1998 ،9قسنطينة،العدد جامعة منشورات االنسانية، العلوم مجلة¡"واالهداف المفهوم-االجتماعية التنشئة"،مختار الدين محي 5

.334ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى 6
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  :دةالمقصو االجتماعية التنشئة-أ

 الثقافي لنظامها وفقا سلوكات أوالدها تعلم فاألولى والمدرسة، األسرة في تتم والتي

 وتزودهم دلك بإتباع تتصل التي واألدوات واألساليب الطرق لهم وتحدد واتجاهاتها ومعاييرها

 في ومرسوما مقصودا تعليما بها يكون مراحلها مختلف وفي المدرسة أما والمعايير القيم بمنظومة

1.األفراد بتنشئة مباشرة تتصل ومناهج وأساليب وطرق أهداف إطار

  :المقصودة غير االجتماعية التنشئة- ب

 من وغيرها اإلعالمية والمؤسسات الدينية المؤسسة خالل من التنشئة من الشكل هذا يتم

 تظهر والتي بأقرانه الفرد عالقة إلى افةضباإل االجتماعية التنشئة عملية في تسهم التي المؤسسات

2: يلي فيما عام بشكل

باختالف تختلف جتماعيةا لمعايير اكتسابه خالل من وأفكار مهارات لفردا يتعلم 

 المؤسسات

عالقته خالل من بها يظهر التي سلوكات بكل متصلة وعادات اتجاهات الفرد يكتسب 

..........)مسؤولية تحمل - نجاح -تعاون - فشل - كره-  حب(باآلخرين

 الحفاظ  خاللها من يتم التي العملية كونهما في تكمن التنشئة وأهداف أهمية أن القول يمكننا

 وواجباته، حقوقه بكافة عارفا االجتماعي، واقعه مع متكيفاً فردا وتكوين المجتمعية، الثقافة على

 على يمكن فال الثقافية، وخصوصياته ميتالئ بما المجتمع هذا تقدم نحو قدماً  المضي على ساهراً

 وراءها تاركة العولمة ثقافة في اإلسالمية المجتمعات تنحل نأ الحصر ال المثال سبيل

 بعين األخذ مع سليمة إسالمية تنشئة المسلم الفرد تنشئة جبي بل اإلسالمي، المجتمع خصوصيات

 المجتمع، هذا مصلحة يخدم ما ولمةالع ثقافة من واألخذ اإلسالمي المجتمع خصوصيات االعتبار

 التوفيقية النظرية التنشئة عملية في يراعى أن البد بل لها التام واالنفتاح الثقافة هذه في الغوص ال

  .ةواألصال الحداثة بين

 وهو إليها، باالنتماء ويشعر الطفل فيها يعيش جماعة أول هي األسرة بأن معلوم هو وكما

 يواجهه مجتمع فأول أمه، بطن من يخرج عندما فالرضيع جماعة، في عضوية أول يكتسب بهذا

 والحنان، العطف مشاعر إلى  افةضإ البيولوجية الحاجات هو يتلقاه ما األسرة؛فأول مجتمع هو

 مع بالتعامل تنفرد فاألسرة والعاطفي والنفسي االجتماعي نموه في ضرورياً مطلباً عتبرت والتي

 تشكيل في جداً كبير أثر لها المراحل وهذه العمر، من األولية المراحل في عليه والتأثير الطفل

20نص ،2006األردن -عمان– والطباعة والتوزيع للنشر الميسرة دار ،5،ط االجتماعية التنشئة سيكولوجية جادو، أبو علي محمد صالح 1

.23،،ص2005 األردن -والتوزيع للنشر وائل دار– االجتماعية والتنشئة التربية الرشدان، زاهي اهللا عبد 2
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 روضة،( أخرى مؤسسات مع يتعامل أن إلى وتصوراته قيمه وتشكيل الطفل شخصية

  ....)مدرسة،

  :الطفل قيم تشكل سرةاأل - 2

 وذلك المجتمع صرح ببناء تقوم فهي ،األفراد حياة في اجتماعية مؤسسة أهم األسرة تعتبر

 الطفل يكتشف خاللها فمن¡لهم المحددة االجتماعية واألدوار يتماشى بما األفراد سلوك بتنظيم

 بوظيفة تقوم نهالكو العامة، المجتمعية البنية ضعف أو قوة عن المسؤولة وهي ومحيطه نفسه

 المراقبة ووظيفة االجتماعي، والتنشئة التكوين ووظيفة بينهم التضامن ووظيفة ألفرادها األمن

.والتربية

:االجتماعي التفاعل- 1- 2

 من االجتماعية العالقات وتكوين االجتماعي التفاعل كيفية األبناء تعليم في األسرة تسهم

 أفراد مع بداياته تكون والذي االجتماعي التفاعل كالأش من األسرة محيط في يتعلمونه ما خالل

 ومثله المجتمع قيم مع يتوافق الذي النحو على وضبطه التفاعل هذا تكييف األسرة وعلى األسرة،

 في ريناآلخ مع التفاعل على قادرين يجعلهم بما الحقيقية، المواطنة أبعاد فيهم ويؤصل ومعاييره

  .المجتمع

 يكون ما قدر على األسرة، داخل المجتمع يرتضيه ما مع متوائماً لالتفاع يكون ما فبقدر 

 واألسرة الفرد بين العالقة ألن. المجتمع في اآلخرين مع وعالقاتهم لسلوكهم الهادي هو ذلك

 ترعى فاألسرة اآلخر عن يستغني أن ألحدهم يمكن وال المتبادل االعتماد من كثير فيها والمجتمع

 من األفراد هؤالء تمكن التي الفرص كل لتهيئة جاهداً يسعى والمجتمع الصغر منذ األفراد شئون

 التكامل هذا. المجتمع أهداف مع يتوافق الذي بالشكل قدراتهم وتنمية االجتماعية أدوارهم أداء

 خدمة في بفاعلية للعمل الالزمة والمهارات باالتجاهات األبناء إمداد يتطلب المشترك االجتماعي

  .المجتمع

  :األخالقية القيم على األبناء نشئةت- 2- 2

 من األطفال لدى وتتكون سلوكه وتنظم اإلنسان يكتسبها التي القواعد مجموعة القيم تعتبر

العاموبالشعورواألعرافوالمعتقداتباالتجاهاتعالقةوللقيم.االجتماعية التنشئة عمليات خالل

 وأهم .والتنشئةالتعلمعمالياتخاللمنبيكتسإنما فطرياليسالقيم اكتساب بالتالي المشترك،

 مثل المجتمع في صالحاً عضواً الفرد تجعل والتي والدينية الخلقية التربية نجد األخالقية القيم

 وخدمة المشاركة أهمية فيهم وتنمي وغيرها، العمل وإتقان واإلخالص والتعاون والمحبة الصدق

 والعادات والفضائل األخالقيات هذه مثل أبنائها في تغرس أن األسرة تستطيع بالتالي المجتمع

  . االجتماعية والقيم
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 وكيفدينه أبناء يعامل كيف حياته بداية منذ عقيدته، أمور الطفل األسرة أفراد فتعليم

 مع يتنافى وال وتعالى سبحانهاهللا يغضب وال المجتمع يرضي بما األخرى األديان أبناء مع يتعامل

 معه ،ويتعامل شخصيته تعكس مرآة بمثابة فهي الطفل، يكتسبه ما أجمل اضلةالف فاألخالق .عقيدته

 والتعاليم القيم من حاجاته وإشباع تعلم على الطفل يساعد الذي المناخ األسرة وتعتبر.أساسها على

 تعليم يجب كما .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة للطفل التعاليم هذه األسرة بنقل  وذلك الدينية،

 وما عليهم وما لهم بما وتعريفهم مجتمعهم وخلق قيم مع تتناسب فاضلة حياة" يعيشون كيف أبنائنا

.)1("عليهم حقوقهم هي وما اآلخرين نحو واجباتهم هي

 ال سنه صغر بحكم والطفل األخالقية والمعايير القيم الطفل داخل تغرس األسرة فتعامالت

 يصليان أبواه رأى إذا إال الصالة معنى يعرف ال الطفل أن أي منها الملموسة إال الدين أمور يفهم

 من الفاضلة والقيم الحميدة باألخالق فالتحلي. به ويشعر يحسه ما ضوء في يعرف ما يفسر ألنه

 من تعصمه وخلقية دينية فيةخل يكون حتى أسرته مع تفاعله خالل من يكتسبها أن الطفل شأن

 الدينية القيم فيها تهتز جماعة في ينشأ الطفل أن أي" العكس حدث إذا أما ،الخطأ في الوقوع

 مواقف في آثاره تنعكس الذي الخلقي واالنحراف الشر بذور معه وتنمو السليمة الخلقية والمعايير

)2(" المجتمع في الحياة

  :واالنتماء الوطن حب مفاهيم غرس- 3- 2

 الفرد تفكير صنع في تساهم هي والمسكن والغذاء الحماية توفير في دورها على عالوة

 التي المؤسسات أهم من  فاألسرة .االجتماعية شخصيته تكوين خالل من المستقبلي مساره وتحديد

 األطفال، إعداد في المؤسسات أهم  أنها باراعت على الفرد، لدى المواطنة وتنمية تشكيل على تعمل

 المتعلقة باألخص والقيم المفاهيم هذه كل لغرس المراحل أهم من الطفولة مرحلة ،ألن وتربيتهم

  شخصيته بناء في مكوناً عنصراً تصبح كي والوطنية بالوطن

 طنيالو حسهم بتنمية وذلك األبناء لدى المواطنة قيم ترسيخ في كبير دور لها واألسرة

 على المحافظة على وحثهم الصغر، من ومراقبتهم والقوانيناألنظمة احترام إلى وتوجيههم

:خالل من الدور هذا تفعل أن األسرة وتستطيع المواطنة مفهوموتكريس الوطنية المكتسبات

تعزيز خالل من مبكر، وقت في األبناء نفوس في له، واالنتماء الوطن حب غرس 

.مكتسباته على والحفاظ تقدمه، أجل من والعمل الوطن، إلى تماءاالن بشرف الشعور

1 محمد الطبطبي وآخرون ،مدخل إلى التربية ،دار المسيرة ،2002،ص199.

2 71 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد 
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وإنجازاته، وطنهم بتاريخ الوعي وبث لهم، الوطنية المفاهيم بنقل الوطنية الثقافة تعزيز 

.للوطن واالقتصادية الجغرافية باألهمية وتثقيفهم

 عليها المحافظة وأهمية المجتمع يقدمها التي والمنجزات بالخدمات التذكير.

المواطنين حقوق على وتحافظ الوطن شؤون تنظم التي األنظمة احترام على األبناء تعويد 

المجتمع لمنجزات الحسن والتعامل األمثل االستخدام على الحث.

التفاهم وحب المحتاجين، على اإلنفاق وحب المشترك، العمل حب على األبناء تعويد 

 والتكافل والتعاون

معها والتفاعل فيها والمشاركة الهادفة الوطنية المناسبات حب نشر.

الصلة ذات المدنية ربيةالت مادة في خاصة األبناء يتناولها التي الدروس خالل من كذلك 

 واحد لمجتمع ينتمون عندما المجتمع أفراد يجنيها التي والحقوق الفوائد لألبناء توضيحو بالوطن

  .لمجتمعهم أكثر تشدهم الوطن تمثل أشياء على المنزل اءواحتو. والتماسك الوحدة تسوده

  :انظباطا المؤسسات أكثر األسرة - 3

بقاء وضرورة االجتماعية، الحياة على الحفاظ ضروريات من االجتماعي الضبط يعتبر

 النظم لقيود بخضوعهاإال االجتماعية، للحياة صالحة بشرية تكون ال اإلنسان وطبيعة اإلنسان،

 االجتماعي والضبط فالرقابة .االجتماعيةالضوابط من ذلك وغير وقيم وتقاليد عادات من المختلفة

  .والمجتمع تنسجم التي السليمة الوجهة السلوك توجيه على يعمالن

الفرد ينميفعندما ،التجانستحققالتي الهامةاالجتماعيالضبطأدواتمن تعتبر واألسرة

مواقفحددتهاأنسبقوالتيبنفسهاكتشفهاالتياألحكاممنالهروبيستطيعفلنالذاتيإدراكه

 في فالطفلاألسرخارجالنقدهذامثلعنوبعيدابنفسهمنعزالكانولوحتى،المباشرةاألسرة

 أن يجب السلطة هذه أن إال ،ناضج غير مازال سلوكه ألن موجهة ضابطة سلطة إلى حاجة

  . الوقت نفس في نةحنو حازمة تكون وأن الطفل مستوى تراعي

 بين العالقة تنظيم خالل من وذلك االجتماعي الضبط أو االجتماعية بالمراقبة تقوم كما

 الرقابة وفرض اإلنساني السلوك ضبط أن كما والدين، العرف يرتضيها حدود في واإلناث الذكور

 في صالحا فردا يكون حتى التوجيه يعني بل الحرية، من الحرمان  يعني ال عليه االجتماعية

 وااللتزام وقوانينه وأنظمته المجتمع معايير مراعاة األبناء يعلم من خير هي األسرة ألن ، المجتمع

 األبناء تعليم خالل من ،يرتضيه ال الذي وذلك المجتمع ضيهيرت الذي وما مخالفتها، وعدم بها

 ،المواطنة مفهوم يتضمنه بما لتزاماال يعني والذي المجتمع يرتضيه الذي االجتماعي السلوك قواعد

.مخالفتها وعدم بها وااللتزام واألنظمة القوانين معرفة أهمية على يؤكد والذي
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  :لألسرة التربوية الوظيفة في التحول عوامل- رابعا

 في السريع بالتغير تتسم أنها المعاصرة مجتمعاتنا بها تتميز التي السمات أبرز من إن      

 داخل األفراد يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي والتغير الحياة مجاالت شتى

 هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من المجتمع

.والثقافية االقتصادية السياسية، منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو .تغيرات من األدوار

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةتغيراتالمنمجموعة"هو االجتماعي والتغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

أوربافيأوالبدأتعالميةظاهرة هو التعريف هذا وفق فالتغير ،)1("الغربيةأوروبامنوانطالقا

  .العالمدولمختلفإلىانتشرت ثمالمركزشكلتالتي الغربية

 ورعاية المسؤولية توزيع حيث ومن والتبعية، السيادة حيث من الزوجين بيت العالقة فنجد

 أو مرنة أساليب من يميزها وما تنشئتهم حيث ومن وخارجه المنزل داخل ومتابعتهم األبناء

 إلى يعود إنما األسرة في يحدث الذي التغير هذا. العام االجتماعي بالوسط هذا كل يتأثر متسلطة

 وغيرها والقيمية واإليكولوجية والسكانية والتكنولوجية واالقتصادية االجتماعية العوامل من عدد

 أن االجتماع علماء يرى المنطلق هذا ومن. "األسرة حياة في والتأثير صلةال ذات العوامل من

 في األخرى االجتماعية النظم بقية مع متبادل بتأثير تجري األسرة في تحدث التي التغيرات

 بقية  في يظهر األسرة في يحدث تغير فكل الديني أو السياسي أو االقتصادي كالنظام المجتمع

.)2("صحيح والعكس النظم

:التكنولوجية العوامل- 1

 استخدام إلي ترجع المجتمع تغير في وتأثيراتها لألفراد العامة الحياة في دورا للتكنولوجيا

 في لعلميةا والمخترعات المكتشفات من الكثير وظهور الصناعية الثورة قيام أن فنرى لها المجتمع

 لألسرة يوفر المجتمع،فالتصنيع لخدمة واالقتصادية المادية النواحي في تقدما أنشأ الميادين شتى

 بعض وتسهل الراحة وسائل لألسرة تحقق التي والعملية والترفيهية المنزلية والمستلزمات األدوات

 الوسائل هذه بعض نأ القول يمكن أخرى جهة ومن.أعضاؤها  بها يقوم التي االجتماعية األدوار

 في األسرة أفراد يقضيها التي  العاطفية الروح تلك عن االبتعاد إلى بأخرى أو بصورة أدت قد

  .بعضهم مع الحديث

 148،ص1968الجامعية،الجزائر، بوعاتالمطحداد،ديوانسليمترجمة¡ االجتماعلعلمالنقديالمعجم بوريكو،وفرانسوابودونريمون 1

.125ص ، ذكره سبق مرجع ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 2
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 وتساهم وثقافته، اإلنسان مدارك تكوين في أساسياً دوراً تلعب األسرة ظلت طويلة فلعقود

 جزء انتقل فقد اليوم أما باألبناء اآلباء عالقات فيها بما بها يتمسك التي القيم منظومة تشكيل في

 فتح الذي األمر اإللكترونية، واأللعاب النقالة والهواتف اإلنترنت شبكات إلى الدور هذا من كبير

 األسرة أفراد بين والمحادثة الحوار محل حل الذي االفتراضي التواصل من أنماط أمام الباب

 ظاهرة عن فضال واألبناء اآلباء جيلي بين لصراعا وتكريس الفجوة توسيع في ساهم مما الواحدة

1.أخالقية غير ممارسات لىإ الحاالت من كثير في وصل والتي التكنولوجيا لتلك السيئ داماالستخ

:الجغرافية العوامل - 2

بالضرورة تؤثرالمكانهذايعةفطبمعين،مكانفيدائماتعيشأسرةكلأنالواضحمن

.األسرة فيتغيراتإلىيؤديسوفالجغرافيةالظروففيتغيروأياألسرة،أنشطةعلى

الذيناألسر أعضاءوسلوكاتجاهاتفيتغيراتسيحدثإعصارأوفيضانأوزلزالفحدوث

 فيها يعيش التي الطبيعية البيئة مكونات بها يقصد الجغرافية والعوامل2.المناطقهذهيسكنون

 المعيشة مستوى وبالتالي األولية والمواد والمناخ والتربة والتضاريس الموقع وتشمل اإلنسان

 تحديد في تؤثر الجغرافية العوامل بالتالي،أخرى إلى منطقة من يختلف المجتمع في والرخاء

 في وظائفها عن تختلف الريف في المرأة وظائف نجد حيث األسرة، تمارسها التي األنشطة نوعية

أوالصحاريأوالمحيطاتبفعلكانسواءالبعضبعضهاعنالمعزولةالمجتمعاتأما."المدينة

3"بطيئةلديهاالتغيرعمليةألنالبدائيةبالشعوبتوصففإنهاالغاباتأوالجبليةالسالسل

  : االقتصادية العوامل - 3

 البناءفياالقتصاديةالتغيراتأناألساسيالفرضعلىيةكسالمارالنظريةأسستلقد

 وعالقاتقوىمنسفليالالبناءويتكون .االجتماعيللتغيراألولالمحركهيللمجتمعالتحتي

 النظممثلاالجتماعيبالنسقالخاصةالسماتمنالفوقيالبناءيتكونبينماباإلنتاج،خاصة

 هذه أن بمعنى4"بواسطتهتكونتالذيالتحتيالبناءوتدعمتخدموالتيالدينية،القضائية،السياسية،

الحتميةمنأساسعلىمعينةمراحلخاللالمجتمعتطورفياالعتقاد علىتقوم النظرية

 أنفياالعتقادأساسعلىيقوماالجتماعيللتغيراالقتصاديالتغيرفإنعليهبناء." التاريخية

5"والمجتمعسالناحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفيالفذالعاملهواالقتصاديالعامل

1 http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=1863

29،ص1978–للطباعةبورسعيد، األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 2

.290ص ، 1992والتوزيع،للنشرالشروقدار¡االجتماععلمإلىالمدخل وآخرون،عمرخليلمعني 3

.02،ص1983–الشرقالنهضةمكتبة¡االجتماععلمأسس–الهواريمختارعادل 4

319،ص1972–الكتبعالم–التطبيقوأساليبالنظرية،األسساالجتماععلم–يونسزكيفاروق 5
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 التفسيرويقومالسائدةالنظمنوععلى تتوقفاالجتماعيالتغيربطءأوسرعة إن

 اسياألسالعاملهواالقتصاديالعاملأنفياالعتقادأساسعلىاالجتماعيللتغيراالقتصادي

 الدخلومصدرالعملفطبيعة.المجتمعوفيالناسحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفي

 الناسبيناالقتصاديةالعالقاتتحكمالتياألساسيةوالمعاييرالسلععلىالحصولوإمكانية

 ومكاناألسرحجمفيالقائمةاالختالفاتإلىنشيرأنويمكن.األسرلمعظمبالنسبةأساسية

في يؤثرأنيمكنالفرديالدخلفيتغيرأواالقتصادفيتغيرأيمعاالستهالكوأنماطقامةاإل

 األسري المحيط في وهيبة مكانة الشخص يكسبان واألجر فالمهنة .1األسريةاألنماطأواألسرة

 بناء في كبيرة آثاراً يترك والسكن السلع على والحصول الدخل مصدرو العمل ألن واالجتماعي،

  . خاصة بصورة واألسرة عامة، بصورة ووظائفه المجتمع

: القيمية العوامل-4

 في أثر قد التعاقدية الرسمية العالقات ظهور أن السوسيولوجية الدراسات بعض بينت لقد

 فيها تتصف التي التقليدية األسرة في عليه كانت عما تتراجع التي القرابية القيمية العالقات طبيعة

وسائلخاللمناألسرةغزتالتيالدخيلةالقيم أن كما القوي، بالتماسك القرابية العالقات

القيمإطارفيالمطلوببالشكلواالمتدادالنموعنالمسلمةاألسرةتوقفتفقد.وغيرهااإلعالم

منكثيرفيغيرهاعنتختلفتعدولممتوارثة،وعالقاتسةوألبأشكالإلىوتحولت اإلسالمية،

2.بالمضامينمعهاوتتحدبهاتلتصقبينمابالعناوين،إالاألحوال،

وسائلوأصبحت بها،يستهانالأدوارلهافأصبحنفسهااالتصالوسائلفرضتكما

والتقدمللتطوركانهنامن .األسرةداخلاالجتماعيةللعالقاتالقويةالمؤسساتإحدىاالتصال

 هذه جليئا،فششيئاالتربويةوظائفها تقلصوعلىاألسرة،علىاألثرأعظموالتكنولوجيالعلمي

:نجد التحول هذا عوامل أهم من التربوية األسرة وظائف في تغير إلى أدت األسباب

  :االجتماعيریالتغ-أ

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةالتغيراتمنمجموعة«هو االجتماعي التغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

والنظماالجتماعيالبناءعلىتطرأجديدةأوضاع إلى يشير وهو )3(»الغربيةأوروبامنوانطالقا

.302-301سابق،ص مرجع¡األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 1

،85العددقطر،اإلسالمية،والشؤوناألوقافوزارةعنشهرينكلتصدردورية سلسلةاألمة،كتابللمراجعة،دعوةاألسريالتفككلكتاب،تقديمعمر حسنة2

24-23ه،ص.1422

 148،صسابق مرجع بوريكو،وفرانسوابودونريمون 3
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فيإمالتغييرنتيجةأوالسلوكلضبطجديدةقاعدةأولتشريعنتيجة,المجتمعوأدواتوالعادات

 كما )1(واالجتماعيةالطبيعيةالبيئةأواالجتماعيالوجودجوانب منجانبأومعينفرعيبناء

هزةاألجلهذهالمكونةالعناصر بوظائفالخاصةالتغيراتخاللهاتحدثالتيالعمليةعلىيدل

   الخ…واإلعالميةوالقانونيةواالقتصادية السياسيةوالمؤسساتوالصحةوالتعليمالعبادةدورمثل

القيمحيثمناالجتماعيفيالبناء يقعالذيالتحولذلكهواالجتماعيفالتغيروعليه

(المعنوي(الرمزالثقافيواإلنتاجوالمعايير  بين تداخل هناك أنه إلى اإلشارة تجدر هنا2) والمادي)

 أن االجتماع علم دراسات معظم إليه تشير فكما ، الثقافي والتغير االجتماعي التغير: مفهومي

 وتتبادل معا، تتفاعل التي الفرعية النظم من مجموعة هو العام االجتماعي النظام تركيب طبيعة

 التي يةالزمن المرحلة في المجتمع يميز الذي" الثقافي اإلطار" جميعا ابه ويحيط بينها، فيما التأثير

 من تأتي التي العوامل من بعدد يتأثر الثقافي اإلطار وهذا ،باألعلى الشكل من يتوضح كما بها يمر

 االجتماعية ظمةاألن إلى التغير هذا ويمتد تغيره، على فتعمل خارجها من أو المجتمع ثقافة داخل

  .تلفةمخ بدرجات

 المجتمع داخل ألفرادا يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي التغير بالتاليو

 من األدوار هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من

يراتالتغتؤثر كما.والثقافية ،االقتصادية السياسية منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو.تغيرات

وتطلعاتها،للحياة،وظائفها حيثمنمباشربشكلاألسرةعلىالمجتمع فيتحدثالتياالجتماعية

 والتكنولوجية االجتماعية العلوم تقدم سرعة أن كما لدخلها،وتوزيعهاأفرادهابينالعالقاتونمط

تمع،المجفي متخصصةمؤسساتظهرتكما. والتكيف المرونة على قدرة األسرة أكسبت قد

منالكثير لقيامنتيجة(..)قبلمنتؤديهاكانتالتيالوظائفمنالكثيرفياألسرةساعدت

ومساعدتهااالجتماعية، التنشئةفيبدورهااهتمامهازيادةفيالتقليديةوظائفهاببعضمؤسسات

.)3(التلميذبدورللقيامألبنائها

 .ووظيفيابنيوياالماضيفيعليهكانتعماتختلف األسرةأصبحت التغيرهذاجراءومن

بالتاليبالرجل، والمساواةوالعملللتعلمالمرأةأمامالفرصةالحديثالصناعيالمجتمعأتاحكما

اإلعالمولوسائل. وخارجياداخليااألسرةرعايةيةومسؤول،األسرةميزانيةفيااليجابيةالمشاركة

 مسؤولياتهامواجهةفياألسرة تساعد والتلفزيونوالصحافةفاإلذاعة¡األسرةتجاهأيضاهامدور

المعارفمنالكثيراإلعالميةوالموادالبرامج هذهخاللاألسرةوتكسبالتربوي،بدورهاوقيامها

1محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية ،األزاريطةال ،اإلسكندرية،2005¡ ،ص 415.

.28ص ،سابق جعمر وآخرون،عمرخليلمعني2

3سميرة أحمد السيد، علم اجتماع التربية ،ط3 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1997،ص 25-23.
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علىأبناءهاتساعد والحديث المجتمعفيالجديد دورهالبهايتطالتيوالمهارات،والخبرات

الحياةمتطلباتمواجهة

 والوظائف األدوار في التغيير من الكثير أنتابه التفاعل أشكال من كشكل األسرة مفهوم إن

 بدور لحقت التي التغيرات أهم "حسين" لنا يلخص حيث الماضي في علية متعارفا كان لما خالفاً

)1(: يلي ام األسرة

الجاهالت للخادمات فريسة الداألو وترك)  والزوجة الزوج(  للعمل الوالدين خروج 

.األطفال تربية نبشؤو

واالكتساب الرزق وراء سعياً بالمدن العمل أو بالخارج للعمل كليهما أو اإلباء أحد هجرة 

. األسرة أفراد بين التفاعل يةعمل ضعف إلى يودي مما

أفراد فيه تجتمع الذي الماضي في كان كما المنزل مفهوم يعد فلم المنزل مفهوم تغير 

 لقضاء األسرة أفراد من فرد كل ويميل فقط، للنوم مكاناً أصبح بل واالستجمام للترويح األسرة

. كالنوادي الحاضر الوقت في استحدثت المنزل عن بعيدة أخرى أماكن في فارغة أوقات

كباراً أم صغاراً األسرة أفراد وانجذاب والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل وازدياد انتشار 

  .لها

  :السكانيریالتغ- ب

 تشكو والتي النامية العالم لدول بالنسبة مشاكل خلق في السريع السكاني النمو تسبب لقد

 وغيرها وصحية تعليمية خدمات من االجتماعية مواردها وفي االقتصادي إنتاجها في نقص

والديموغرافية .األسرة وظائف على تأثير من عنه يترتب وما السريع النمو هذا مواجهة تستطيع

بموضوعاتتهتموهي وتركيبه،وتوزيعهمحجمهمحيثمنللسكاناإلحصائيةالدراسةهي

والوفياتالمواليدتومعدال المجتمعاتأوالجماعاتوحجمالخصوبةفيالتغيراتمثلمعينة

  .النقصانأوبالزيادةسواء

يقطنها التيالمجتمعاتففي ،االجتماعيةالعالقاتعلىكبيرتأثيرلهالسكانيالحجمأنكما

منهم واحدكليعرفحيثبسيطةبدائيةأغلبهايكونبينهمالعالقاتفإنالسكانمنقليلعدد

وجها والمواجهةالمصادفةعليهايغلبالتيءاتاللقاخاللومنرسميغيرأساسعلىاآلخر

على ويغلبملحوظبشكلتتغيراالجتماعيةحياتهمفإنبالسكانالمكتظةالمجتمعاتأما .لوجه

.31 ص سابق، مرجع ، محمد المنعم عبد حسين 1
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محل تحلرسميةنظاميةوهيئاتجديدةمؤسساتوتظهرالرسميةالثانويةالعالقاتأفرادها

1.الرسميةغيرالجماعات

  :األسرةأنماطفيریالتغ- ت

 الشكل إضعاف إلى تتجه والثقافية االجتماعية االقتصادية، التغيرات جل أن سابقا ذكرنا كما

وانكماشبنائهاتغيرإلىأدىالتغيراتهذهبكلعامةاألسرةفتأثرت .مجتمع ألي التقليدي

والتقاليدالعاداتخاللمنأيضا،واألزمانعاتالمجتمبتعددتتعددأنماطهاجعلمماوظائفها

Üنجدالحجمحيثفمنمن.للمجتمعواالجتماعيةالثقافيةاألنماطباختالف،أيإلخ...والعرف

NUCLEAR(النواةاألسرة FAMILY(الممتدةلألسرةكبديل.

الذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمعخصائصمنالنواةفاألسرة

الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفييسكنونالذينوالزواجبروابطتركونيش

عليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارممنالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،

والزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدةأصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم"أيضا

المجتمعفيالمميزالنمطوتعتبرالواحد،مسكنفيمعايسكنونالمتزوجينغيرهماوأوالد

األقارب،تأثيرغياب،االقتصادي باستقاللها تتميز الحجم،صغر:خصائصهامن)2("المعاصر

إلىباإلضافةاقتراب،وأكثرهماتفاأكثريكونانالزوجينأنكماالتربية،دورالوالدينممارسة

األسرةمنالنوعهذاشيوعويعود ديمقراطية اجتماعية عالقات تسودهاالقرابيةالعالقاتضعف

.واالجتماعيالجغرافيالحراكشدةوكذلككالملكية،الفرديةالنزعةسيطرةإلى

  :للعملالمرأةخروج- ث

 مثلها بحقوق تتمتع جعلتها المكاسب من الكثير تحقيق إلى للعمل المرأة خروج أدى

 على) الخروج( نتائجه تنعكس ال وطبعا. الدول تطور في كبير بشكل أسهمت كما الرجل، مثل

 إحدى في مس قد والمجتمعي األسري البناء أن يعني مما ككّل، المجتمع على إنّما فحسب المرأة

 أن تبين التي الدراسات إحدى  فتؤكدمةج وتغيرات تحوالت يخلق شك ال وهذا. األساسية نواته

 دقيق نظام على السير على أسرتها تجبر العاملة المرأة ألن األسرة نظام في تغير إلى يؤدي األم عمل

   (..)صارم

.02سابق،ص مرجع ،وآخرونعمرخليلمعني 1

53 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد)  2)
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 وظيفتها جعل اجتماعيين بدورين قيامها أن حيث العاملة المرأة وقت ضيق عن ناتج النظام هذا

 تخرج ال المرأة كانت القديم ففي.)1(» أسرتها باحتياجات فيت أن تستطيع ال جعلها مما مزدوجة

 العمل فتترك تتزوج حتى تعمل الفتاة ونجد .أرملة أو مطلقة نجدها خرجت وإن وحتى للعمل

 أما. العمل عن المرأة انقطاع في السبب األحيان بعض في األطفال ويكون بيتها، لشؤون وتتفرغ

 واسعا المجال فتحت عوامل كلها الشرائية القدرة وانخفاض األسعار وارتفاع المعيشة فغالء حاليا

  . األسرة نفقات تغطية في يساعدها عمل عن للبحث المرأة أمام

 الذين أطفالها وعن األسرة عن بعيدة النهار ساعات معظم تقضي أصبحت العاملة فاألم

 أن يمكن أو حاليا تعرف كما" البديلة المربية" عند أو العائلة أفراد إحدى عند تركتهم قد تكون

 فترة لها بالنسبة المسائية الفترة تصبح حين في القرآنية، المدرسة أو الحضانة دور بإحدى تلحقه

 اليومي الوضع هذا وأمام... أخرى ومسؤوليات منزلية أشغال من ينتظرها وما المنزل اخلد عمل

 ما وهذا األبناء سلوكات عن النظر صرف في - األب عن فضال– يجعلها المرأة على المفروض

 العمل كان إذا ما حالة في خاصة الداخلي االضطراب من نوع العاملة األم لدى عادة يولد

.2التربوية مهمتها في إخفاقها في الشديد تخوفها فيكون..ضروريا راأم ليس لوضعيتها

 ومن وزوجة أم هي ناحية من األدوار في ازدواجية لديها أصبحت العاملة المرأة بالتالي

 يعتبر المهني عملها ألن الوظائف، هذه بين الموازنة وعليها وظيفة صاحبة هي أخرى ناحية

 هذه.المنزلية واألعمال والتربية اإلنجاب في المتمثل الطبيعي عملها إلى مضافة ثانية كوظيفة

 العمل ساعات وتساوي البيت خارج عملها فرغم المرأة عاتق على كبيرا عبئا أضافت المسؤوليات

 عدد ارتفاع مع ،خاصة متساوي غير بينهما المنزلية المسؤوليات أن نجد أننا إال جلالر مثل مثلها

.النواحي جميع من المستمرة الرعاية إلى بحاجة هم الذين الصغار األطفال وكثرة األسرة أفراد

  :المتفوقين  أبنائها مع األسرة تتبعها التي التربوية ستراتيجيةاال -خامسا

  :اآلتية النقاط في ستراتيجياتاال هذه نلخص أن يمكن

  :والمشاعر العواطف وتنمية النفسية الحاجات مراعاة- 1

 اإلنسان لــدى الشخصية مقومات من غيرها مثل مثلها مختلفة نفسية حاجات لألطفال

 الخــــوف من والخلــو النفــس اطمئنان منها واإلرشاد التربية إلــى تحتاج

 ,مالئمــــة واقتصاديـــة اجتماعيـــة مكانة على للحصول والحاجة واالضطراب

1) أحمد، ابراهيم عبد الهادي: السلوك التنظيمي:دراسة في التحليل السلوكي للرجل والمرأة في العمل و االدارة ،بنها:مكتبة الجامعة،1991،ص194. )

2 Bouraoui Soukina et Djamchid dehnam(2004) :familles musulmanes et modernité, Publisud,Paris.p55.
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 وعلى, والروح الجسـم وسالمة اآلخرين من والقبول الحسنة والسمعة والنجاح الفوز إلى والحاجة

 فتولد حاجاتهم تنحــرف ال حتـــى الصالحــة التربية وتربيتهم أبنائهم إرشاد الوالدين

 ال بأن األسـرة تراعيهــا أن يجب التي العوامل وأهم .واجتماعيــة نفسية مشكالت لديهم

 ميل على تدل عالمات هي المشاعر هذه نأل بمطالبهم، تهتم وان األبناء اتجاه سلبية تكــون

 نحــــو المسار تصحيح أمكنهم ذلك الوالدين علم وإذا بالعكس أو األمور بعض نحو  االبن

  . السليمة الوجهة

 الطفل يمنح الذي"والعطف والرعاية الحنان منح هو األبناء إليه يحتاج مطلب أول ولعل

 نفسيا نموا ونموه استقراره على ويساعد وباآلخرين بنفسه والثقة واالطمئنان باألمن اإلحساس

 والحب الحنان من النفسية الشحنة هذه جراء من ناجحا حياته في ذلك بعد فينطلق صحيحا

بنفسهاالبنلثقةاألسرةدعمخاللمنيتمو"ذاتهموإثبات بنفسهم األبناء ثقةتنمية كذلكالمتوازن

الفعالةوالمشاركةاإليجابيةالراجعةوالتغذيةالمستمرالتشجيعطريقعنبالكفاءةإحساسهوتنمية

.)1(." لالبنالمختلفةاألنشطةفيالوالدينقبلمن

 واالستقاللية بالتدريب يتمتعون الذين األبناء أن أثبتت بالتنشئة ترتبط التي الدراسات ألن

 االنجاز على يشجع ما وهذا الضغوط من التحرر ،وكذلك عالية لديهم االنجاز دافعية تكون

 والحنان المشاعر دفء نم بجو الطفل إحاطة"يقتضي المستنير الواعي الحب كذلك والتفوق،

 وبذلك حوله، من العالم إلى ويطمئن بنفسه ويثق حوله بمن يثق يجعله ذلك فإن عليه، واإلقبال

)2(."وسوية بنجاح النضج نحو مسيرته في يخطو

 في القسوة ألن "نفسيا مضطربة شخصية منه يخلق والحنان بالحب الطفل إشباع فعدم

 دائمة تغيرات حدوث إلى تؤدي قد بها مروا التي السارة غير الخبرات أو األطفال مع التعامل

 في وصعوبات سلوكية مشكالت حدوث التغيرات هذه على ويترتب المخ، تركيب في وضارة

 التعامل وأساليب األسرة أفراد بين تسود التي العالقات فنوع)3( "األطفال هؤالء لدى والنمو التعلم

 االبتكارية األبناء طاقات شحذ على يساعد لهم األسرة تهيئه الذي والجو وتربيتهم األطفال مع

)4( والعلوم واآلداب الفنون يف المختلفة اإلبداع مجاالت في وتنميتها

 ومالمسته، الطفل من والقرب القبلة منها شتى بصور يكون والحنان الحب عن والتعبير

 واالبتسامة) ص( الكريم رسولنا عن تتثب سنة وهي والكبير الصغير بين الحب عالقة دليل فالقبلة

 فتعبيرات" األبناء نفوس في االرتياح تبعث اآلباء طرف من القلب من النابعة فاالبتسامة وجهه، في

1) محمد، سيد فهمي: مقدمة في الخدمة االجتماعية،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،1997،ص 359. )

2) وفيق، صفوت مختار:  أبناؤنا وصحتهم النفسية،دار المعلم والثقافة ، القاهرة ،(د.ت) ، ص 179 . )

فتحي عبد الرحمن: اإلبداع  ، دار الفكر ،عمان، 2002، ص 192 . 3) جروان )

4) إسماعيل عبد الفتاح: االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،الدار العربية للكتاب، القاهرة،2003 ،ص 90 . )
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 الهدايا وتقديم األبناء مع الحديث في التلطف كذلك)1( "اللسان صوت من أعمق بصوت تتكلم الوجه

 للزيادة الطفل لدفع ووسيلة القلوب مفتاح الهدية ،ألن التعلم في جدارتهم يثبتون عندما لهم كمحفز

).تحابوا تهادوا) (ص(لقوله التحصيل في

 يضر ال عقالني حب يكون أن أي تفريط وال إفراط فال متوازنا يكون الحب هذا طبعا 

 هذا يكون أن يجب كما.األنانية إلى بدوره يؤدي الذي الدالل إلى تؤدي الحب زيادة ألن بالطفل

 عل يؤثر ال السلوك سوء من غضبهم بأن ألبنائهم يشرحوا أن اآلباء ،وعلى مشروط غير الحب

 بعين إليهم ننظر وأن إناثا، أو ذكورا أكانوا سواء األبناء بين التسوية ننسى أن دون .لهم محبتهم

  .عليه متفق) أبنائكم بين واعدلوا اهللا اتقوا)(ص( الرسول لقول والعناية والرحمة المودة في واحدة

 القراءة في صعوبات من يعانون الذين أن في إليه توصل ما خالل من" -balبال" أشار وقد

 التركيز على القدرة بعدم لالمثا سبيل على األطفال هؤالء تميز فلقد العاطفي، بالحرمان يتميزون

 كما المشاكل، هذه مثل دراسيا المتفوقون يظهر لم بينما دراسيا، المتفوقين بغير ووصفوا واالنتباه

 رفض إلى بدوره هذا ويؤدي بنفسه ثقته ضعف إلى بالطفل تؤدي قد المشاكل هذه أن يرى

 توازن لديه يشكل لالبن األسرة توفره الذي واالجتماعي العاطفي االستقرار بالتالي 2.له المعلمين

  .فيه االستمرار على أكثر وتشجعه ابل الدراسي تفوقه من يزيد داخلي

  : األبناء مع التعامل وأسس األسرية عالقاتوال األسري االستقرار- 2

هذاويمثلأكثرأوشخصين بيناالجتماعيالتفاعلنموذج"هي االجتماعيةالعالقات

الهادفاالتصالعلىينطويأنهكما السوسيولوجي، التحليلوحداتمنوحدةأبسطالنموذج

هوكما قصيرأمدذاتماعيةاالجت العالقةتكونوقد اآلخر،الشخص بسلوكالمسبقةوالمعرفة

طويلة تكونأومخطئايكنلمبأنهالشرطةرجلإقناعيريدالذيالسيارةلقائدبالنسبة الحال

)3("األجلطويلة اجتماعية عالقةعليهايطلقالحالةتلكفي والزوجةالزوجبينكالعالقةالمدى

 فمن لآلباء بالنسبة األبناء متابعة مهمة سهلت كلما والمحبة بالتفاهم األسرية العالقات اتسمت فكلما

 االستجابة وتكون نواهيهما عند ،وينتهي والديه ألوامر الطفل يخضع والتفاهم الحب ذلك خالل

 في الوالدين بين أيضا بل فقط واألبناء اآلباء بين العالقات نقصد ال وهنا أفكارهم، تقبل في أكبر

  . قيمتها من يقلل الذي المشحون الجو في تتم ال المتابعة فنجد بينهم، فيما واإلخوة ذاتهما حد

 هذاويحصلاألبناء معالتعاملفياألمثلاألسلوبتختارأن األسرة على يجب كما

العقابمعهينفعالاألبناء فبعض معهموتجديتنفعالتياألساليبحظةومالوالتجربةبالتحسس

1) ديل، كارنجي: كيف تكسب األصدقاء،ترجمة عبد المنعم الزيادي،ط2 ،دار الندوة الجديدة ،بيروت ،1983 ، ص 65 . )

2 Bal phehaviour and reading difficulty. goumai of research and reading.1982.vol.n2.p124-125.

3) نخبة من األساتذة:المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية، ، دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية، د.ت ،ص 437. )
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 أو األنماط هذه" ألبنائهم اآلباء أكسبها التي التربية بنمطتتنمط األبناءفشخصية. االنتهاروال

 أو الزائدة القسوة أو التدليل في كاإلسراف المعاملة في سلبية أساليب بين ما تتفاوت األساليب

 في تتمثل إيجابية وأساليب وأنماط(..) األبناء على الزائدة الحماية فرض أو المعاملة في التذبذب

 والجسدية العقلية وقدراتهم إمكاناتهم على بناء مثالياً توجيهاً وتوجيههم األبناء قدرات على التعرف

 خارجيةال البيئة مع والتوافق االجتماعي والتفاعل للنمو أمامهم الفرص وإتاحة واالنفعالية

 لتحقيق بينها فيما وتعاونها للطفل الشاملة التربية بها لتتحقق تتعدد األسرية المتابعة فأساليب)1("

 المعقد النشاط ذلك"إلى تشير إيجابية أساليب وهي السوية، باألسالي أقصد وهنا .التربوية األهداف

 إيجابي تأثير إحداث على تعمل والتي اإليجابية والتصرفات السلوكات من العديد يتضمن والذي

  :نجد األساليب هذه أهم ومن )2("الظاهرة وتصرفاتهم األبناء سلوكيات على

  : الديمقراطي األسلوب ـ1- 2

 متابعته مع المرونة من كبير بقدر الطفل سلوك تقبل إلى الوالدان فيه يميل الذي النموذج هو

 والهدوء االطمئنان غرس على ويبعث والوفاء والحب الثقة فيه يظهر الذي وهو إكراه دون

 على يعمل الديمقراطي واألسلوب. منطقية بصورة نشاطاته وتوجيه الطفل نفس في واالحترام

 بأن األطفال ريشع كما الذاتية، واالستقاللية الدعم وكذلك والكفاية األهلية صفات الطفل امتالك

 والمساندة بالحب يتسمون الديمقراطيون اآلباء أن الدراسات دلت فقد"ومقدرين عادلين أولياءهم

 غير اآلباء يكون أن األفضل فمن الذاتي، االستقالل على يشجعونهم فهم ألبنائهم واالنفعالية

 معقولة بحدود طوالضواب القيود بعض فرض إلى الحرية من بقدر ألبنائهم يسمحوا وأن متطرفين

.)3("به والعناية الطفل برأي االهتمام جانب إلى القيود فرض في باالعتدال الوالدين يتحلى أي

وأن النفسية، الصحةعلىأنماطهابكلاإلساءةتأثير الحديثةالعلميةالبحوثأكدتقدو

تعتبرالطفولةمرحلةخاللتحدثالتيفالخبرات والشيخوخة،الرشدرحلةمإلىتمتدقدآثارها

 سفيةتع األسرة في السلطة كانت فإذا" البلوغعندالنفسيةوصحتهماألطفالنموفيومؤثرةمهمة

 آرائها فرض في والقسر العنف استخدام إلى تميل فإنها ؛األب يد في ومتمركزة وجائرة

 استخدام إلى تميل فإنها الوالدان يتقاسمها مشتركة األسرة في السلطة انتك وإذا وقيمها وتوجيهاتها

)4("األبناء سلوك على إيجاباً ينعكس مما الديمقراطية؛

1) عيسوي، عبد الرحمان:مشكالت الطفولة والمراهقة:أسسها الفسيولوجية ،دار العلوم للنشر والتوزيع،بيروت،1993، ص 284 -288 . )

(2) Baum rind, D ; the influence of parenting style on adolescent competence & substance use. Journal of early adolescence,

vol (11);Iss;1991 ; p 62 .

. 110 ص سابق، مرجع ، الرشدان زاهي اهللا، عبد)  3 )

4) األخرس، محمد صفوح: علم االجتماع العام،مطبعة جامعة دمشق، ب.ت ، ص 195 .  )
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"للطفلاالجتماعيالتكيفعلى بالغاتأثيرا الديمقراطي النمطلهذاأنإلىالدراساتوتشير

 اعتداءوأقلإنتاجيةًأكثروهواالجتماعيةاألنشطةومعالناسومعالبيتخارجإيجابيةًأكثر فهو

 وتحلياًاالستقاللإلىوميالًالنفسعلىاعتماداًأكثروهومواظبةًوأكثرالغيرممتلكاتعلى

 بالود اتصافاًأكثر صعبة،ظروفتحتعقليطنشافياالنهماكعلىقدرةًوأكثرالمبادرةبروح

 يتميزون ديمقراطية ألسر ينتمون الذين واألطفال)1(" وإبداعاًوتلقائيةًأصالةً،وأكثر عدوانيةًوأقل

  :بأنهم متسلطة ألسر ينتمون الذين الاألطف من غيرهم عن

المبادرة وروح االستقالل إلى وميال الذات على اعتمادا اكبر .

صعبة ظروف تحت عقلي نشاط في االنهماك على قدرة أكثر .

اآلخرين األطفال مع تعاونا أكثر .

العدواني بالسلوك اتصافا واقل بالود اتصافا أكثر .

وابتكار ةوأصال تلقائية أكثر  .  

:التقبل أسلوب ـ2- 2

 حتى السليمة التنشئة شروط من أساسي شرط ويعتبر السوية األساليب من التقبل أسلوب

 الدفء من الوالدين يمنحه أن يمكن ما" في ويتمثل.تعاونا وأكثر ومستقرا مطمئنا الطفل يكون

 وبأعماله به والفخر إليه لحديثا وحسن الطفل على كالثناء بالقول عنه يعبر وقد ألطفالهم والمحبة

...  الحاجة عند معه والتواجد الطفل، لرعاية والسعي والمداعبة  التقبيل مثل بالفعـل أو إلخ،... 

 فقط ليس المتقبل والوالد "فيه ومرغوب محبوب بأنه الطفل يشعر أسلوب التقبل وأسلوب)2(."إلخ

 مهمة رعايته في يرى ال أيضا بل الستقباله ومهيئا مستعدا الحاالت من كثير وفي الطفل في راغبا

 انفعالية عالقة ينمي كما البيت في الصغير أهمية على المتقبل الوالد ويؤكد شاقا، عمال أو صعبة

.)3("معه إيجابية

2-3Üالقدوة أسلوب:  

 الواقعي المثال والقدوة الواقع، أرض على جسدت إذا إال التربية معهم تثمر ال األبناء إن 

 والصحابة األنبياء سيرة مثل السير لبعض سرد أو والمعلمين وةواإلخ كالوالدين األمثل للسلوك

 الطفل فتقليد.السادس أو الخامس الشهر في يبدأ الطفل عند التقليد أن" اهللا عبد" أوضح ،فقد والقادة

 الحسن السلوك مظاهر من بصره عليه يقع ما يقلد فهو وشخصيته، خلقه تكوين في كبير أثر له

1) عبد اهللا صالح، التفاعل بين األبناء واآلباء كعامل تربوي، مجلة كلية التربية، م1 ،ع9 ،1989 ،ص 105 . )

2) سالمة، ممدوحة محمد: مخاوف األطفال وإدراكهم للقبول/الرفض الوالدي، مجلة علم النفس،الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة،ع1987،2،ص79 )

3) دسوقي كمال  النمو التربوي للطفل المراهق، دط، دار النهضة العربية، بيروت،1979 ،ص 345 . )
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 يقلدون والتالميذ اآلباء يقلدون فاألبناء حتمية، عملية النمذجة أن "الخطيب" يذكر كما)1(.والقبيح

 واالبن الصدق؟ يتعلم أن له كيف...يكذبان كليهما أو والديه يرى الذي االبن ألن ،)2(»المعلمين

 والديه عليه يقسو الذي واالبن الفضيلة؟ يتعلم أن له كيف...واستهتار ميوعة في والديه يرى الذي

)3(؟...والتعاون الرحمة يتعلم أن له كيف

 الفرد لدى الطبيعي بالميل ترتبط كونها تأثيرا وأكثرها التربوية الوسائل أخطر من فالقدوة

 تيال التربوية األساليب من األسلوب هذا ويعد ".بهم يرتبط بمن التقليد طريق عن واالكتساب للتعلم

 والتمييز والمنطق العقل باستخدام والخير الحق نحو اإلنسان توجيه في الكريم القرآن عليها حث

 والتقليد باإلجبار وليس والحجة الحسية بالمشاهدة والخطأ الصواب ورؤية والباطل الحق بين

 أن حيث والمعلمين واألمهات اآلباء سلوكياتهم في يقلدون األطفال أن حتمية فعلى).4("األعمى

,  بمعلميهم يتأثرون المدرسة إلى ذهابهم عند لكن بإبائهم أكثر يتأثرون الصغــار األطفــال

 قبــل من بــه يحتذى نموذج وكالمهم وسلوكهم أفكارهم أن المربون يعلم أن يجب هذا علـى

. تصرفاتهم كافة في حسنة قدوة يكونوا أن يجب وعليه الطالب أو األبناء

:الحوار أسلوب ـ4- 2

 والتحليل الهادف الحديث طريق عن للنقاش مشكلة أو قضية طرح في األسلوب هذا يتمثل

 األسئلة تحضير لالطف يتعلم حتى ومبسط سهل بأسلوب األبناء مع القضية لحيثيات المشترك

 الحوار أبعاد يفهم لكي حاسة من أكثر يوظف السامع ألن النفس، في أثبت األسلوب وهذا"وطرحها

 السليم التفكير يكسبه ما وهذا والبراهين، بالحجج، أمامه تطرح بأفكار الفرد يثري كما¡ وغاياته

 السؤال بطرح للمبادرة يتحفز األسلوب هذا خالل من الطفل أن أي)5("متسلسلة منطقية بخطوات

 ما هذا السؤال طرح في التواضع وكذلك الحديث وأدب الرأي وإبداء المناقشة كيفية يتعلم بالتالي

. اءالبن والنقد اإليجابية من جو في سلوكه يعدل

: والعقاب الثواب أسلوب ـ5- 2

 عليه اهللا فطر ما إلى يستند ألنه"النشء تربية في المربين بين شيوعا األساليب أكثر من هو

 وعد والترغيب، والثواب والشقاء األلم من والرهبة والرفاهية والنعيم اللذة في الرغبة من اإلنسان

 وتهديد فوعيد الترهيب أو العقاب ،أما مؤكدة آجلة منفعة أو بمصلحة وإغراء تحبب يصحبه

مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد47، القاهرة،1998. (1)عبد اهللا، معتز: عالقة السلوك العدواني ببعض متغيرات الشخصية،

كيف تربين طفلك، دار الفكر اللبناني، بيروت،1993 ، ص 201 . 2) الخطيب، موسى: سيدتي )

3) محمد قطب: منهج التربية التربية  االسالمية، دار الشروق، القاهرة،مصر،د.ت ،ص221.  )

4) الجمالي، محمد فاضل: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي، الدار التونسية للنشر،تونس،1978،ص 113 . )

مكانسي،عثمان قدري: من أساليب التربية في القرآن الكريم،دار ابن حزم للنشر والتوزيع،بيروت،2001 ،ص377 . (5 )
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 أحسن إذا هاما دورا يؤدي فيهفالعقاب مرغوب غير بسلوك القيام على ترتب مؤكدة بعقوبة

 فيه قع ي خطأ كل عند عليه تعود العقاب االبن ألف فإذا العقاب يستحق خطأ كل وليس استخدامه

  . ذلك بعد فيه تأثير له يصبح لن فإنه

 ،وفي البدني للعقاب بالنسبة والتوبيخ واإلهمال النفسية العقوبات جدوى إلى العلماء ويشير

 أثر والشكر المديح يصبح أن إلى األمر بداية في المادي التشجيع باستخدام المربون ينادي المقابل

 العقاب ألن الثواب، أسلوب هي تأثير واألكثر المجدية الوسيلة أن هو قوله يمكن وما.الهدايا يفوق

 ثم منو ،المطلوب للخير حبه إلى يؤدي لن لكن ، السيئ العمل عن الطفل كف إلى ييؤد قد

. والوقاحة البالدة يعوده أنه عن فضالً اآلخرين، وإغضاب ذاته، إثبات عن منعه ما الطفل سيعاود

.الميزان هو واالعتدال العقاب، أسلوب من أفضل عموماً الثواب فأسلوب

: العبرةو الحسنة الموعظة أسلوب ـ6- 2

 إذا خاصة لفعاليتها نظرا التربوية األساليب أقدم من الحسنة والموعظة التوجيه أسلوب يعد

 عند تثبت حتى مناسبة كل في التوجيهات ،وتكرار كالوالدين محب شخص من صادرة كانت

 لكولذ الغالب في مؤقت استعداد وهو الكالم من إليها يلقى بما للتأثر استعداد النفس ففي" الطفل

 دعوة من فيه لما األخالقية للتربية الفعالة الوسائل من الموعظة أسلوب ويعتبر)1("التكرار يلزمه

 الدين إن)"ص(لقوله للتربية اإليجابية الوسائل أحد التذكير ويعتبر والمجتمع الفرد حال إلصالح

 في بالغ تأثير له أن كما محبيه من والنصح الوعظ عسما على مجبول بطبعه فاإلنسان ".النصيحة

 طريق عن مباشرة النفس في تؤثر الموعظة أن "قطب"فيرى ومحبة بصدق موجها كان إذا النفس

 أعظم تثير حيث الصحيحة للقدوة مصاحبة كانت إذا أقوى تأثيرها ويكون كوامنها فتوقظ الوجدان،

)2(األخالق مكارم نحو لتوجيهها البشرية النفس تربية في الدوافع

  :العملية والممارسة التعود أسلوب ـ7- 2

 خالل من تعلم ما يحسن ألنه للطفل العملي السلوك بتنمية االهتمام الوالدين على ينبغي

 ليربط ذلك يتعدى أن يجب وإنما فقط اللفظية المعرفة على يقتصر وال المباشرة وتجربته خبرته

 الروح بين توازن أقام واإلسالم وجسد روح من البشري الكائن ألن" والتطبيق والعمل الفكر بين

 دائما األهداف هذه يترجم فهو المثالية اإلسالمية ،واألهداف االجتماعي البشري الواقع بين والجسد

 فمن معا الوقت في الشريعة ومقتضيات البشرية الطبيعة متطلبات يحقق عملي سلوك إلى

.230 ص سابق، مرجع قطب، محمد،)  1 )

. 230 ،ص المرجع نفس)  2 )
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 العلم ثبات إلى وأدعى النفس في أوقع التطبيق بقصد أو العملي باألسلوب التعليم أن روفالمع

.)1("والذاكرة القلب في واستقراره

  : التنافس أسلوب ـ8- 2

 أو األلعاب، حول تشاجرهم في ذلك يتجلى طفل من أكثر لديها أسرة أي في موجود التنافس

  الخاصية هذه من االستفادة للوالدين ويمكن معنويا أو ماديا أكان سواء معين بامتياز للفوز تسابقهم

 تفوقهم وراء من الكامنة العوامل أهم من كان المتفوقين األطفال بين التنافس حب بأن أثبت فقد

 كي قدراته تحديد على العمل يجب بل قدراته، من بأكثر الطفل مطالبة يجب ال وهنا التحصيلي

  .ألطفالنا سليم نمو نضمن

  :األمثال ضرب أسلوب ـ9- 2

 والمربي الفهم، وسهولة البساطة األمثال ربض في روعي إذا خاصة فعال أسلوب هو

  :إلى يهدف األمثلة يستخدم عندما

اإلفهام إلى ةالفكر تقريب 

مقاصدها توضيح

 2(والعبرة العظة اتخاذ(

 األخالق ومكارم الفضائل في األبناء ترغيب في األسلوب هذا إتباع األسرة على ينبغي كما

 الصدق ذلك في رىيتح وأن األمثلة هذه تتركه الذي األثر وبيان..  الوفاء و والصدق كاألمانة

  .لذكرها المناسب الوقت تخير وكذلك الطفل إدراك لمستوى مناسبتها ومدى

  :القصة أسلوب ـ10- 2

وتأثيراله، استهواء أكثرهاومنقلبه،إلىاألدبيات أحب منالطفلإلىالمقدمةالقصة تعد 

األهدافلتحقيق بهااالستعانة للمربينيمكنالتيالتربيةأساليبأنجحمناعتبرتلذلك فيه

 المشاعر وتوقظ االنتباه تثير األبناء،ألنها توجيه في الهادفة التربوية األساليب من فهيالتربوية،

 في أثر له يكون بالتالي بهؤالء نفسه مقارنة يحاول فهو. القصة أبطال مع يعيش الطفل وتجعل

وإفهامهااإلسالمية،العقيدةترسيخ" إلى تهدف اإلسالميةالتربويةالقصة مثال فنجد ،سلوكه تعديل

فيهامابكل تساعدفهيالطفلوإدراكيتناسبمبسطشيقوأسلوب نامية،متدرجةبطريقة للطفل

1) عبد الرحمان، النحالوي: أصول التربية اإلسالمية في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر، دمشق ، سوريا،1979، ص 264-263. )

.  403 ص سابق، مرجع:  قدري عثمان مكانسي،)  2 )
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تساؤالتمنكثيرعلى تجيبحيةبصورةوإبرازهاالمعنوياتتجسيدعلىوأحداثأشخاصمن

).1("عنهامقنعةشافيةإجابات رينتظوالتيبالعقيدة،المتعلقةالمسائلمنالكثيرحولالطفل

 أهم من تعتبر والتي االستماع مهارة تنمية بينها من لغوية مهارات الطفل في تنمي فالقصة

 زيادة كذلك .جيدا نطقه كان جيدا عهاستما كان فإذا يسمعه ما ينطق الطفل ألن اللغوية، المهارات

 مدى على يتوقف األسلوب هذا ونجاح الطفل، لدى الكالم مهارة وتنمية اللغوية الطفل حصيلة

 إلكساب الهادفة القصص يختار أن المربي على وجب لذلك المناسبة القصة اختيار في التوفيق

  .والجذب التشويق عنصر مراعاة مع تعديله، أو سلوك

 بناؤها سيكون والتقدير االحترام على بنيت إذا األسرية العالقات أن نستخلص األخير في

 وإذا االجتماعية وعالقاتهم األبناء مستقبل على إيجابياً تأثيراً يؤثر الواقع في وهـذا متيناً قوياً

 من خاليــة تكــون حياتهــم فــإن وتكريــم حب معاملة أبناءهم األبوان لعامـ

 يــسبب البذيئـة واأللفاظ العنف استعمال أما. أكثر للتفوق يدفعهم ما وهو االضطرابو قالقلـ

 وال إفراط ال أي التربية في التوازن ينبغي عموماً ،وتوتره الطالب ـةالشخصيـ في ـافأضعـ

 ثمرته  ألن بالغة أهمية األسري لالستقرار أن كما. ةعكسيـ نواحي هناك تكـون ال حتى تفريط

 البد ثم ومن  بأكمله؛ والمجتمع األبناء إلى ذلك بعد الثمرة تعود إنما فحسب، الوالدين على ودتع ال

 هذا مثل تحقيق سبيل في والتحمل والتضحية األسري االستقرار تقوية إلى  الوالدين يسعى أن

.الهدف

    :الفراغ ساعات واستغالل االبن وقت تنظيم - 3

 يعتــبر حــيث مراعــاتها األسرة على جبي التي الجوانب أهم من الجانب هذا

 عليه فيجب األمر ولي علـى تقع المسؤولية فإن وعليه الشباب عند المشكلة الفـــــراغ

 ووقت للمذاكـــرة ومنــاسب كافي وقت هناك يكون بحيث الطالب وقت تنظيــم

ومتابعتهأبنائهمن مراألوليقربيعتبرالجانبهذاوفي ،المفيدة األشياء في للترفية منــاسب

 اغتنام على الكريم رسولنا حثنا حيث. الفراغساعاتلسدالطرقأقصرهيالرعايةومنحهملهم

 كثير فيهما مغبون نعمتان": وسلم عليه اهللا صلى لقوله والفائدة بالنفع يعود بما وملئه الفراغ وقت

)2("والفراغ الصحة الناس من

 به بالتقيد يلزمون,اليومية أعمالهم مواعيد فيه ينظم لألبناء يومي أعمال جدول وضع بمعنى

 القرآن وتالوة والصالة الواجبات وكتابة والمذاكرة األكل( مواعيد فيه يحدد حيث,عليه والسير

 إلى المدرسة من والعودة المدرسة إلى والذهاب الدروس ومراجعة النوم من القيامو والنوم الكريم

1الكيالني، نجيب:أدب األطفال في ضوء اإلسالم، ط3، مؤسسة الرسالة ، بيروت،1991، ص 130 .

2) البخاري، محمد إسماعيل:صحيح البخاري، ط2 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،بيروت ،1997، ص 170 . )
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 كما. الجدول في المحدد موعده في منها عمل كل بأداء ويلتزمون) واللعب واالستراحة البيت

 الهادفة القصص وقراءة الرياضة كممارسة نافعة بأمور األطفال فراغ أوقات ل+++++شغ ينبغي

 إلى وتؤدي...الطفل، ملكات إنماء في تسهم" الممارسات فهذه.علمي عمل أي أو اليدوية واألشغال

"اإلبداعية طاقته واستخراج ورغباته ميوله إلشباع الطفل تهيئة

  : الصالحين األصدقاء اختيار- 4

 وجماعة ،لألبنــــاء األساسية الحاجات من اآلخرين مع العالقات وإقامة الصداقة تعتبر

 وفق يتقاربون األطفال أن حيث من االجتماعية التنشئة عملية في فعال كلبش تساهم الرفاق

 أعلى لتحقيق التنافس من نوع لديهم يخلق مما وقدراتهم، هواياتهم أو ميولهم أو أعمارهم

 ما كل تشمل التي التأثيرات خالل من نظامي غير تربويا دورا تلعب الرفاق فجماعة.تحصيل

 ذكاء تنمية في لها البالغة لألهمية ما وذلك شخصيته، على نعكاسهاوا حياته في الفرد له يتعرض

  :اآلتي في الرفاق لجماعة التربوي الدور ويتلخص الطفل،

 )القراءة الكتابة، الرسم،(الهوايات ممارسة طريق عن العقلي النمو في المساعدة-

.دراسيا التفوق على والتنافس

.الصداقات خالل من االجتماعي النمو-

.الجماعة في العاطفية العالقات طريق عن االنفعالي النمو-

. الرياضي النشاط ممارسة فرصة إتاحة طريق عن الجسمي النمو على المساعدة-

.االنتماء روح فيه تنمي-

.اللعب خالل من مواهبه تبرز-

  .القيادة مثل اجتماعية بأدوار القيام-

 لهم الخيار يترك وال العالقات هذه إقامة من أهم الصالحين األصدقاء اختيار أن إال

 من لوقايتهم المراهقة ســـن في والسيمــا لــذلك األسرة بمتابعة ولكن وحــدهم

ومن أصدقاؤهم،يفعلماويكررونالبعضبعضهمعلىيؤثرون ألنهم األخالقية االنحــرافات

وصفات ألبنائهماقةالصدمعاييرتوضيحالوالدينعلىيجب الصالحالصديقاختيار أجل

 للطفل تبين أن األسرة وظيفة:" قائالً األسرة دور على" درداح.د" يؤكد حيث السوي،غيرالصديق

 محاسنه له تبين قد وإنما" بعينه أحداً يصادق أن عليه تفرض وال الصديق، اختيار عند المعايير

 أصدقاءه يختار يجعله مما.. عنه فيبتعد آخر مساوئ له وتوضح منه فيتقرب الجميلة وصفاته
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 يسبب األبناء أصدقاء اختيار في المباشر التدخل ألن)1(" األسرة طريق عن مباشرة غير بطريقة

  .إزعاجا لهم

 لما تبعا أسرته داخل اكتسبها التي القيم عن الطفل يعدل ما كثيرا أنه على األبحاث دلت فقد

 بصورة تحركاتهم ومتابعة األبناء تصرفات مراقبة األولياء على بالتالي الرفاق جماعة تتطلبه

 خروجهم عند يذهبون أين معرفة ,ودراستهم محياته بأمور يتعلق ما كل ومعرفة ،ومستمرة دائمة

 من ومنعهم لهم الخير جلساء اختيار لألسرة يتسنى لكي ويلعبون يرافقون يمشون ومن المنازل من

.واالنحراف الضياع من حمايتهم أجل من الفاسدين مجالسة

:التربوية النظرة في الشمول- 5

 بصفة والمجتمع واألسرة الفرد حياة ظمتن التي والنظم والقوانين القواعد بالشمولية نقصد

 وال يجزأ، وال كله الدين يؤخذ أن البد إذ الحياة نواحي لكل اإلسالم أحكام شمولية هي كما عامة

 فَما بِبعضٍ وتَكْفُرون الْكتَابِ بِبعضِ َأفَتُْؤمنُون ﴿: تعالى لقوله اآلخر بعضه ويترك بعضه يؤخذ

 اللّه وما الْعذَابِ َأشَد ِإلَى يردون الْقيامة ويوم الدنْيا الْحياة في خزي ِإالَّ منكُم ِلكذَ يفْعُل من جزاء

2﴾ تَعملُون عما بِغَافٍل

 .ةكاف حياته جوانب تشمل وإنما الفرد، حياة من محدد جانب على تقتصر ال فالتربية 

المالئمةالبيئةإيجاد وهو أال المنبت من التربوية المسؤولية تبدأ فربما التفوق لموضوع بالنسبةو

 باعتبارها األماختيار أهمهامنذلكعلىصاحبهتعينبيئةلهفالسؤدد االبن،عندالتفوق لخلق

تحملعلىومقدرتهالنتاج عودصالبةفيسبباختيارهاوحسنالرجالومصانعالولدمحضن

3صالحة امرأةيختارأنلألبفالبدولذا¡والمعضالتالصعاب

  المناكحخبثالقومخبثوأول       ترابهخبثالماءخبثوأول

القدبلبذلكالمعاتبون يعاتبهوقدأبنائهلفشلسبباختيارهسوءسبببأناألبيشعروقد

 منوهذابعدهمنأبناؤهبهايسبالزوجةابتداءيختارأنالزوجفعلى ،أبنائهعتابمنينجو

أنلوقب وكباراصغاراإليكمأحسنتلقدبنييا:لبنيه"الدؤلياألسودأبو"قال¡ألبنائهإحسانه

4 منهتعابون الالذيالموضعالنساءمنلكمالتمست:قالذلك؟وكيفقالواتولدوا

http://www.mor3ben.com/forum/showthread.php?t=1689653  اختيارهم؟ في نتدخل هل.. أبنائنا أصدقاء1)(

.85 اآلية ، البقرة سورة 2

.478،ص1986¡بيروت¡العلميةالكتبدار،2ط،مستظرففنكلفيالمستطرف¡األبشيهيالفتحأبيأحمدبنمحمدالدينشهاب:األبشيهي3

.329ص ت،.بالقاهرةالمصرية الكتبدار¡األغانيكتاب¡األصفهانيالفرجأبوالحسينبنعلي:األصفهاني4
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 تقتصر وأال ،التربوية مسؤوليتنا إلى خاللها من ننظر التي الدائرة تتسع أن بد ال بالتالي

 ال) : " المؤمن ضالة والحكمة( الغربيين التربويين أحد يقول حيث.والنهي، األمر مجرد على

 في تربونه إنكم بل توجهونه؛ أو ترشدونه أو فحسب إليه تتحدثون عندما الطفل تربون أنكم تظنون

 ثيابكم؟ سونتلب كيف أهمية له ومما البيت، في موجودين غير وأنتم حتى حياتكم من لحظة كل

 وكيف واألعداء؟ األصدقاء وتقابلون تسرون وكيف اآلخرين؟ وعن اآلخرين؟ مع تتحدثون وكيف

 على التركيز يتم فال شاملة نظرة المتفوق ابنها إلى تنظر أن األسرة على يجب كما1."تضحكون؟

 أساليب يمارس أن عليه بأن تعرف أن وعليها فقط، المتميزة اإلبداعية المواهب أو العقلية القدرات

.العمرية فئته في هم ممن غيره مثل الطبيعية العادية الحياة

:التربوية الخبرة زيادة- 6

 الخبرة زيادة خالل من  التعليمية العملية في األسرة مشاركة أن على الدراسات دلّت

 للتعلّم، والدافعية الفكرية المهارات تحسنو والتفوق، التعليمي التحصيل على اءاألبن تساعد التربوية

 باالظافة ،والسلوكية األخالقية المشاكل في كبير انخفاض إلى وتؤدي الذات، صورة تحسن وكذلك

 من االطالع كثرة نتيجة التغيير في والمشاركة عصره، مستجدات متابعة من القارئ تمكين إلى

 .معهم التعامل ومهارات األبناء بتربية تعنى التي والنفسية التربوية الكتابات على االطالع خالل

 لديه ما أن ويدرك ومحددة، واضحة خطوات على يسير أن يعمله عمل كل في يحتاج المرء ألن

 ية،التربو الخبرة لزيادة السعي األولياء على بالتالي المتالحقة المتغيرات زخم في يتقلص خبرة من

:يلي ما التربوية الخبرة زيادة مصادر أهم ومن ،المحدودة تجربتهم حدود عند  يقفوا أن يجب وال

:القراءة-أ

 القرآن من آية أول كانت أن عجب فال والحضارة، العلم أساس - تزال وما - القراءة كانت

فحسب، لذاتهاليسوتعلمهاميادين،الكّلفيالتعلمبوابهفالقراءة ﴾خَلَقَ الَّذي ربك بِاسمِ اقْرْأ﴿

 كصفحة يولدون الدنيا الحياة وزينة اهللا هبة هم وأطفالنا المعرفةصنوفمنأيضالغيرهاولكن

 تؤهلهم التي والعلوم واألفكار بالقيم الصفحة هذه ملء مسؤولية والمربين اآلباء وعلى بيضاء

 وتنمية القراءة وحب .وتقدمه رقيه أسباب من باًوسب المجتمع في فعالة إنتاجية ذوي شبابا ليكونوا

 .ومتغير سريع معرفي انفجار من اليوم عالم به يتسم لما نظرا وثقافيا تربويا مطلبا لديهم حبها

 ؟ يقرأ كيف  يقرأ؟ ماذا يقرأ؟ لماذا: التالية المهارات تعلم وجب القراءة عملية في نبدأ أن وقبل

   ؟ يقرأ أين ؟ يقرأ متى

1 http://www.socialar.com/vb/archive/index.php/t-274.html



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

159

  :الكتاب يرتوف -

 ان إال والمقروءة المرئية ، المسموعة سواء عصرنا في المعرفة مصادر تنوع من فبالرغم 

".بالكتابةالعلمقيدوا)" ص( النبي قال كما.الطليعة في يبقى الكتاب

  :    المتنبي الطيب أبو وقال 

  األصحابملَّكإنبهتخلو       كتابوالجليسالمحادثخير

وصوابحكمةمنهوتنال          استودعتهإذاسرامفشياال

 بحيث بحته، تجارية ألغراض تؤلف كتب هناك أن هو إليه التنبيه يجب ما لكن

 جيدا الكتاب يكون قد أخرى ناحية ومن الكتاب، في ما حقيقة تمثل ال مغرية عناوين عليها توضع

 ستولي ، لالبسه مناسبته من جودته تكون ما كثيرا القميص مثل الكتاب إن."إليك وجهم غير لكن

 ال يشرحها التي مادته لكن لك، مالئما الكتاب يكون فقد خرىأ ومرة. لونه أو قماشه جودة من

 شراء يف االستعجال عدم إلى تدعونا كثيرة أسباب فهناك وهكذا،...القرائية أولوياتك ضمن تدخل

).1("كاتبه كان أيا و ثمنه، وأ موضوعه كان مهما كتاب أي

 الكتاب، موضوعات على  االطالع أجل من أوال الموضوعات فهرس قراءة وجب بالتالي

 في التي المادة معالجة طبيعة على تدل ألنها والمراجع ادرالمص فهرس على االطالع كذلك

 التصفحية أو االستكشافية القراءة فإهمال."المعالجة مستوى لمعرفة الصفحات بعض قراءة الكتاب،

 ثمن تساوي ال ألنها ، القراءة تستحق ال كتبا يشتروا أن إلى البشر من تحصى ال بأعداد أدى قد

)2(" تهمهم ال أو منها، االستفادة يستطيعون ال كتبا يشتروا نأ أو به، كتبت الذي المداد

  : للقراءة الوقت توفير-

 تنظيمه وأهمية الوقت أهمية على تدل شهيرة مقولة قطعك تقطعه لم إن كالسيف الوقت

 النشاط ت،أوقا المناسبة القراءة أوقات يختار أن" القارئ فعلى.عليه والمحافظة واستثماره،

 يبتعد أن وعليه النوم، من االستيقاظ عقب أو الباكر الصباح في تكون ما وعادة الذهني، والصفاء

.يقرأ ما وفهم استيعاب له يتسنى حتى ذهنيا مشغوال أو بدنيا مرهقا فيها يكون التي األوقات عن

:القراءة جو تهيئة-

 والقدرة الذهن صفاء يتم حتى الضوضاء عن بعيدا هادئ مكان في القارئ يقرأ أن يفضل 

 دخول( حيث من الجيدة حيةالص الشروط فيه تتوفر ومريح، جيدة إضاءته وتكون ،التركيز على

 حتى وجميال منظما القراءة مكان يكون وأن ، بنشاطه القارئ يحتفظ حتى )التهوية تجددو الشمس

.36 ص ، 2008بيروت،  الشامية الدار–دمشق القلم دار ،6ط ، وآليات مفاهيم- المثمرة القراءة بكّار، الكريم عبد 1

.38ص المرجع، نفس  (2)
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 إحدى في أو خاصة، حجرة أو المنزل في يكون وهذا .واالنشراح باالرتياح القارئ يشعر

 الفهم إمكانية بين وثيقا ارتباطا هناك" ألن منه ويستفيد يقرأ فيما يركز أن يستطيع  حتى ،المكتبات

 المريحة غير فالوضعية القراءة، عملية فيها تجري التي واألوضاع األجواء وبين واالستيعاب

 الفائدة يجعالن كما ، القراءة راستمرا إمكانية من يقلالن للقراءة، المناسب غير والمكان للقارئ

)1(. "محدودة منها

:األسرةداخلالحديثةالوسائلتقنيات استخدام-

وتعليمالتربويةالعملياتتطويرفيحديثةتقنية كوسائلواإلنترنت الحاسوب في تتمثل

وسائلتوفيرفيتسعىأناألسرةعلىف االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناء

فيحديثةكتقنيات تعتبر الوسائل هذه فجل االبنلدىالتفكيرمهارةتنميوالتي لألبناءاإلبداع

)2(: االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناءوتعليمالتربويةالعملياتتطوير

المصادرموثقةالمعارفمنعديدةأنواععلىتحتويمتنقلةكمكتبةاسوبالحيستخدم -

  التلميذمنهيستفيدبحيث

أولغويأوعلميمختبرعمليعملبذلكوهومعينموضوعفيالبحثيريد ما عند-

.مهني

ضالتهعنالبحثفيالموهوبطرقوتطويراإلبداعروحتنميةفيالحاسوبيستخدم - 

وقدغيرهاأوفياهتماماتهمجاالتفيأخرىناحيةمنوتنميتها ناحيةمنوقدراتهعقلهوتحدي

.نفسهفياكتشفهاقديكنلمأخرىاهتماماتلديهيخلق

أبنائهممعالتعاملطرقمعرفةعلىاألمورأولياء واألنترنت الحاسوبيساعد كما

زودماإذاوغيرهاواالنفعاليةماعيةواالجتوالذكائيةوالمعرفيةالسلوكيةوبخصائصهمالمتفوقين

الجهديوفرالذي األمرالبيتفيلآلباءتربويومهنيموجهوبيتيةثقافةمصدريعتبرفهوبها

هيواإلنترنت."أمورأولياءلتدريبالالزمةوالمؤتمراتوالندواتوالمحاضراتوالزمنوالمال

 أهميةوترجععليها،والمعلوماتالخدماتمنالعديدوتقدمكلهالعالمتربطاتصاالتشبكة

الحديثةالتقنياتاستخدامعلىالتعرفمنتمكنهأنها إلىللطفلبالنسبةاإلنترنتاستخدام

يمكنكما،العالمعبراألطفالمنمثيلةصدقاتوبناءالمعلومات منقدرأكبرعلىواالطالع

40ص ، المرجع نفس   1

2 .212-211ص ، سابق مرجع ، العزة حسني سعيد،  2
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     أوقاتمناالستفادةعنفضالعلم،والتواجباته أداءفيللطفلمساعدةمصدرتشكلأن

)1("الفراغ

 العلمية المناحي شتى في وإفادتهم أبنائهم لدى القراءةعادةتكوين األولياء يستطيع فحتى

تبدأ الجيدةالتربويةالبداياتألن ،إيجابيا اتجاها القراءةنحو اتجاههميكونأن وجب واإلنسانية

 تطورفيحاسماعامالً بالعلماهتمامهمكانولذاالطبيعيون،المربونهمواآلباءالمنزل، من

 الجووتهيئة للقراءةالوقتتوفير خالل من لديهمعادةوتكون القراءةقضيةتجاه أبنائهم نفسية

 في عدة، محاور في القراءة في التنويع إلى الوالدان يحتاج كما القراءة،عشاقمجالسة مع لذلك

 المتعلقة الكتب بخاصة التربوي، والتجارب النمو، وخصائص واألساليب، والوسائل المحتوى،

 اعدهمستس فالقراءة حياتهم، مراحل بكافة األطفال مع التعامل بكيفية والمتعلقة األسرية، بالتربية

 وغير سيئة أفكاراً تعتبر والتي المتوارثة، األفكار عن بعيداً سليمة تربية أطفالهم تربية على

 ينمي الذي بالشكل وشخصيته عمره حسب على طفل كل مع التعامل من تمكنهم وكذلك سليمة،

.وأخالقه تفكيره

:المختصين استشارة-ب

 كثيرة، خطوات علينا تختصر مجالستهم ألن منهم، واالستفادة المختصين استشارة خالل من

 حول استشر وزمن مكان كل في والتربويين واالجتماعين النفسانيين المختصين استشارة خاصة

 ،سلبية نتائجه تكون أن ممكن قرار أي اتخاذ قبل تواجهه التي الدراسية وصعوبات ابنك مشاكل

   .ةالعائل اللقاءات استثمار لذلك افيض أن ويمكن

:اآلخرين تجارب من فادةاالست-  ت

 من االستفادة خالل من ومهاراتنا بخبراتنا ترقى أن يمكن التربية في كثيرة تجارب هناك

 الحلول إيجاد ومحاولة ومشاكلهم األطفال عن اآلخرين واألمهات اآلباء من اآلخرين تجارب

 وطريقته شخصيته فلط لكل أن بحيث التعميم من الحذر ويجب لألطفال، لتقديمها السليمة التربوية

 على السليمة التربية آثارف ،أطفالنا مع اآلخرين تجارب تنجح أالّ فيمكن معه، بالتعامل الخاصة

 التي الشريحة وعن يعيشها، التي البيئة وعن المربي، شخصية عن نفصلها أن يمكن ال الطفل

  .معها يتعامل

تثقيف الطفل بين المكتبة والمتحف، المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ، مصر،2001-2002 ،ص 165. 1محمد، السيد حالوة¡
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  :المدرسي الدخول منذ باألبناء االهتمام-7

 بأول أول المدرسية واجباتهم بأداء وإلزامهم لهم والمذاكرة دروسهم عةمراج خالل من 

 زيارتهم خالل من مستمرة بصورة الدراسي مستواهم ،ومتابعة.الحصص جميع في وبالحضور

 وحثهم المدرسين خالل من العلمي تحصيلهم مستوى على واإلطالع أحوالهم وتفقد المدرسة إلى

 أثناء الذهني الشرود وعدم,الفصل في الدروس إلقاء أثناء سينالمدر مع والتركيز االهتمام على

 شرح خالل فهمه من يتمكنوا لم شيء أي في عليهم األسئلة وطرح المدرسين ومناقشة الشرح

 منذ توالبنا 1األبناء قلوب في العلم حب غرس" األسرة على وجب كله هذا وقبل . الدرس

 بناء في الفاعل ودوره والمجتمع واألسرة الفرد حياة في والتعلم العلم بأهمية وإخبارهم ،الصغر

 أجل من ليس العلم طلب وعلى التعلم على وحثهم ،وازدهارها وتطورها الدول وتقدم الحضارات

 تفنى ال يالذ الكنز باعتباره العلم أجل من وإنما الشهرة أجل من أو المال أجل من أو الوظيفة

  .ذخائره

  : التفوق على لألبناء المستمر التشجيع- 8

 ثقته وزيادة المتمدرس لالبن بالنسبة والتفوق الجيد العمل استمرارية في فعال دور للتشجيع 

 فعال اقتناص الوالدين على بالتالي واإلطراء المدح عبارات طريق عن التشجيع يكون فقدبنفسه،

 بعد ولكن فعلتها لقد" يقوال كأن بنقد بإتباعه فائدته تضييع يجب وال يهعل والثناء الطفل فعله حسنا

 يقوم التي اإلنجازات بتلك ترتبط إيجابية تعليقات للوالدين يكون أن يجب حيث«" صبري نفذ أن

 مما جيدة سمات من به يتمتعون بما تتعلق مماثلة أخرى إيجابية تعليقات جانب األطفال،إلى بها

 التي اإليجابية األلقاب استخدام كذلك )2(».ممتازون وأنهم مرغوبون أنهم عورالش على يساعدهم

 المدح هذا يكونأن بد ال لكن....عبقري أو ذكي كلمة مثل بالتميز تشعره والتي الطفل يحبذها

 أن يمكن المديح في اإلفراط ألن مستمر، وليس متقطع بشكل يكون وأن وواقعي معتدل شكلب

)3(:منها للطفل، السلبيات من العديد إلى يؤدي

أن عليهم الصعب من يجعل مما اآلخرين جانب من إليهم االنتباه إدمان إلى بهم يؤدي 

. الفصل خلدا المشترك االنتباه يسايروا

تحقيقها يستحيل ذاتية توقعات ألنفسهم يحددوا أن إلى بهم يؤدي أن الممكن من.

على سلبا والتأثير بأنفسهم الثقة فقد إلى بهم يؤدي التوقعات هذه تحقيق على قدرتهم عدم 

.  لها وتقديرهم لذواتهم مفهومهم

1 http://www.mabarrat.org.lb/blog/Social/183/

2) سيلفيا ريم :  رعاية الموهوبين، ترجمة:عادل عبد اهللا محمد،دار الرشاد، القاهرة، 2003 ، ص 249 . )

. 255 ص المرجع، نفس)   3 )
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 بنفسه ثقته وتزعزع فلللط تسيء والسخرية االستهجان عبارات أن نجد أخرى جهة من

 الذي التأنيب صوت من التخلص يستطع لم أنه"يقول فاشل رجل اعتراف وهذا الفشل إلى وتقوده

 كلما قااله ما يتذكر فأصبح شيء، أي في أبدا يفلح لن أنه له يقوالن دائما كانا فقد..والديه من تلقاه

 يقوى ال عاجز كأنه ،ويبدوعزيمته ،فتهبط جديدة صفة أو جديد عمل على وحماس برغبة أقبل

 أو الفكرية وقدراتهم مواهبهم وإظهار اإلبداع على التشجيع كذلك)1"( بصدده هو ما مواصلة على

 والقصص واألدب الشعر وكتابة طوالخ والرسم كاإلنشاد اإلبداع مجاالت شتى في البدنية

 الشعرية وبالقصائد الحياة شؤون شتى في المقاالت بكتابة والمجالت الصحف في والمشاركة

تماميحذرأن األم أواألبفعلىالطفللدىالنبوغكبتمنالحذر بالمقابل.الثقافية والمسابقات

للوقتإهداراوالدهفيهايرىعمالأمنالطفل قاممهما¡طفلهلدىوكبتهالنبوغوأدمنالحذر

تعزيزفعليهوعبقرية،ذكاءمنتدلماوعلىالتصرفاتهذه بعدماإلىينظرأنعليهبلوالمال

:وكبتهالنبوغوأدأمثلةومنالطيش، وترشيدالنبوغ

أنهامع باعتقالهالسلطاتفقامتبسيطةبأدواتمروحيةطائرةبصنعأحدهمقام فقد-

.األشياءذههتستورد

حساسةأماكن لعدةإلكترونيةمواقعباختراقالصغاراألحداثمنالنابغينبعضوقام-

وعللالشرطةعليهفقبضتالمركزي المصرفوموقعالداخليةوزارةموقعمنهاالدولةفي

.قهااختراوإمكانيةحمايتهاوعدمالمواقعهذهضعفغيرهيرِي أنيريدأنهالمواقعلهذهاختراقه

النهوضعلىوالعمل النبوغهذاتنميةالعلمياإلبداعورعايةاألمربوالةواألجدراألحرىوكان

2وترقيتهبه

 والمعززات الهدايا كتقديم ماديا طابعا تأخذ بل فحسب معنويا طابعا يأخذ ال والتشجيع

 حيث النفس على تأثير لها الهدايا ألن السلبية، القيم وتضعف اإليجابية القيم من ترفع التي المادية

 تحكمه شروط المادية المعززات ألسلوب أن كما المجتهد سلوكه على والقبول باألمن الطفل يشعر

  : وهي مراعاتها المربين على

النقود على الحلوى يفضل سنوات ثالث فابن الطفل سن مع المكافأة تتناسب أن بيج....

الطفل عند قيمتها تفقد ألنها المكافآت، من واحد نوع التزام يجب ال أنه كما.

يسميه ما أو بالرضا الشعور مدة الطفل عند لتطيل فترات على المكافآت تقدم أن يجب 

  .سنالح السلوك تعزيز التربويون

نفسك تقيد ال حتى مفتوح المجال يكون أن يجب بل ذلك تحدد فال بمكافأة تعد عندما.

1) العزعزي عبد اللطيف: الثقة بالنفس طريقك إلى النجاح ، مركز التميز، أبو ظبي،2005 ،ص 196 .  )

.287-286ص ، 2009¡السداددار¡،عالجهاآثارها¡أسبابها¡األقارببينالخالفات¡اهللاعبدعثمانالمنعمعبدصبير2
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المكافأة سبب الطفل يعرف أن.

 الغير المواد في خاصة الدعم دروس المتفوقين لألبناء تقدم التي المهمة التعزيزات بين منو

 المشرف األستاذ كان إذا اصةخ ومراجعتها الدروس الستذكار فعال كاسلوب حتى أو بها متفوقين

 المعلمين أحد بتدريسها يقوم دروس عن عبارة الخصوصية والدروس. مادته في متمكنا عليها

 نم.التلميذ أمر ولي له يقدمها خدمة أو مالية مكافأة لقاء المدرسي المبنى خارج أكثر أو لتلميذ

  : نجد الخصوصية الدروس إيجابيات

للتعليم األولى سنواتال من الناتج الضعف تعويض.

 المباشرة األسئلة وطرح الحوار في أكثر الفرصة ويعطيهم يشجعهم مما الطلبة عدد قلة.

المعلمين باختيار جيدا تكوينا مكونين الغير المعلمين وبعض المدارس ضعف على التغلب 

.األبناء تعليم في األكفاء

ايجابية بطريقة عليها والتعليق مفصل بشكل المدرسية الواجبات متابعة في الدقة.

لها الجيد التحضير قصد االمتحانات قبل التالميذ معلومات تجديد.  

  :في فتتمثل السلبيات أما *

الفردية المذاكرة قلة أي النفس على التام االعتماد وعدم بنفسه الطفل ثقة ضعف.

الحال ميسورة تكن لم إن خاصة العائلية للميزانية إرهاق.

مما الخاص المعلم وتعليمات المدرسة توجيهات بين األحيان أغلب في تناقض وجود 

.اآلراء وتضارب لتعدد نظرا الطفل فكر في تشتت في يتسبب

المدروسة العلمية  المادة فهم في الدروس هذه على النفسي اإلدمان.

المدرسة خارج البديل لوجود الفصل في التركيز عدم.

والمتعلم المعلم بين صرفة مادية أخالقيات نشوء.

  : والمعلمين بالمدرسة األولياء اتصال - 9

 بين الجهود وتظافر التعاون بأهمية الوعي الجميع من تحتاج التعلمية التعليمية العملية إن

 من واألهم  البيت في أو الفصل داخل المتعلمين حياة في هام دور منا لكل أن و والمدرسة األسرة

 بين التعاون فوائد وتتعدد."األدوار هذه لتكامل الوحيد السبيل يشكالن التواصل و تصالاال أن ذلك

 فهذا واآلباء، المعلمين أدوار بين االنعزال تقليل منها المشاركة، برامج في والمدرسة األسرة

 باءاآل أن المعلمين يعرف وكذلك بأطفالهم، االهتمام يشاركونهم المعلمين أن اآلباء يعرف التعاون
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 اآلباء يسهم قد فمثال ، الجميع نفوس في والطمأنينة االرتياح على يبعد مما أدوارهم، يقدرون

   .المدرسة داخل باقتراحاتهم

 والتنشيطية التربوية المشاريع من مجموعة إنجاز في اآلباء بعض خبرة تساعد أن يمكن كما

 الخدمات تقديم على تساعدهم جديدة اتومهار تعليمية ببرامج اآلباء المدرسة تزود وقد والترفيهية،

تربويةأسسعلىيقومألنهمهماوالمدرسةالبيتبينالتعاونويعد)1(" ومجتمعاتهم ألبنائهم

: اآلتي في  أهميتة وتكمن

التربويةاألهدافتحقيقأجلمنوهامضروريالبيتوالمدرسةبينالتعاون-

للنواحيومستمرةشاملةعمليةفالنمو.المتكاملالنموتحقيقأجلمنضروريالتعاون-

هذهبتنميةاألسرةوتقومواللغويةالعقليةواالجتماعيةواالنفعاليةوالحركيةوالحسيةالجسمية

البناءالتعاونمنؤسستينالملهاتينوالبدتنميتهافيذلكبعدالمدرسةوتساعدهاالنواحي،

.الطفلعندسليمبشكلالنموعمليةتتملكيوالمستمر

للصراعضحيةالطفليكونماكثيرا:الصراععلىالقضاءأجلمنضروريالتعاون-

األمورفيتناسقاهناكيكونأنينبغيلذلكوالمدرسةالبيتبين وجهاتتعارضعنالثنائي

.بينهماالمشتركة

عائدتحقيقعدمالتعليميبالفاقديقصد:التعليميالفاقدتقليلجلأمنضرورياونالتع-

الفاقدوينشأمعينة،زمنيةفترةفيمعينتربويببرنامجالخاصواإلنفاقالجهدمعيتكافأتربوي

.مدرسيةأواقتصادية أواجتماعيةأوأسريةلمشاكلنتيجةالتعليمي

الثقافيالتغيرمعلتكيفااجلمنضروريالتعاون-

 بشكل ينمو أن للتلميذ يمكن ال إذ وضروري؛ حيوي والمدرسة األسرة بين التكاملي فالدور

 ما تهدم قد والمدرسة المدرسة، تبنيه ما يهدم قد فالبيت التكامل هذا خالل من إال ومتوازن صحيح

 معا فيهما الثقة يفقد قد أو لسلوك،ا في ازدواجية أو تناقض في فيعيش البيت؛ في التلميذ عليه تربى

 وسلوكياته، خبراته منه يستقي اإلعالم أو األصدقاء جماعة نحو آخر مصدر عن ويبحث

  .عليه سيطرة هناك يكون ال قد المصدر هذا أن والخطورة

يشيرالواقعأنإالالتقليدية؛المجتمعات فيواضحتربويدورمنلألسرةماورغم 

لتعرضوذلك .المتقدمالمجتمعاتوخاصةالحضرية، المجتمعاتفيالتربوياألسرةدورلتعاظم

فيوهو"شخصيتهتكوين علىتؤثرقدالتيوبالصورةكثيرة،خارجيةوتأثيراتلثقافاتالطفل

شخصيتهتجعلالتيبالصورة اختياراتهتتملكيحياته،فياألبوينلدورحاجةأكثريكونذلك

تلعبالمدرسةكانتوإذا .وشخصيا ووظيفياومعياريا،واجتماعياقافيا،ثالمجتمع،معمتكاملة

1) http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=19482&lang=ar(
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بمزجوذلكمجتمعه،معويتكاملاالجتماعية،الحياةوأنماطقيميتمثلالطفلجعلفيدورا

ويتساندانبنائيايتكامالنواألسرةالمدرسةأنيعنيذلكفإن.مجتمعهثقافاتمعالطفلثقافات

)1(" المجتمعفيالعامالتربويللنظامالوظيفياألداءلدعموظيفيا

)2(: هو والمدرسة البيت بين التعاون أهداف أن إلى "طبيلعدنانأدهم" ويشير

 يكون ال بحيث موحدة، تربوية سياسة رسم على والعمل والمدرسة البيت بين التكامل ـ

  .بينهما تعارض أو تضارب هناك

  .شخصيته مكونات في تؤثر التي وبخاصةالطالب، مشكالت في التعاون ـ

  .التربوية العملية مردود قيقوتح األداء مستوى رفع ـ

 تحصيل على تنعكس التي والتعليمية التربوية األمور بعض في والمشورة الرأي تبادل ـ

  . الطالب

 ومطالب الطالب نفسية فهم على ومساعدتها األسرة لدى التربوي الوعي مستوى رفع ـ

  .نموه

 البيت بين رالمستم واالتصال االستمرار طريق عن االنحراف من الطالب وقاية ـ

.والمدرسة

 السلوك على اإلطالع قصد األبناء بها يدرس التي المدرسة زيارة على األولياء ويحرص

 ذلك، أمكن إن تحسينها على والعمل الدراسة ظروف معرفة على الحرص كذلك واالجتهاد،

 أجل من واإلرشادات النصائح وتلقي ،المتفوق ابنهم به يتصف الذي الطبع بنوع األساتذة وإبالغ

تهدفإنسانيةعالقةبناءلدرجة عميقا يكون أن يجب االتصال هذا وتطبيقها، البيت في تنفيذها

 الوقت نفس وفي وقدراته،السيكولوجيةوحالتهاالجتماعية،ووضعيته التلميذ،طبعاألستاذفهمإلى

دعمالهوتقديمهمساعدتبهدف المتفوق االبن هذا معالتعاملفياألستاذلمشكالتالوليفهم

  .التفوق يواصللكيمناسبا

 الدورية واللقاءات االجتماعات طريق عن والمدرسة البيت بين العالقة توثيق إلى تهدف كما

.)3(األمر ولي مهام فمن.التربوية المشاكل ومعالجة المدرسة، نشاطات في والمشاركة

  .وسلوكياً دراسياً أدائهم على للتعرف لها زيارته خالل من المدرسة في أبنائه متابعة -1

 الجمعية واجتماعات اجتماعاتها وحضور المدرسة مجلس عضوية في المشاركة -2

  .والمعلمين الطالب أمور ألولياء العمومية

1) فادية عمر الجوالني، دراسات حول األسرة العربية،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، مصر،1995، ص 20-17. )

2 طبيل، عدنان أدهم)   http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/04/04/128887.html

www.ec18.ne السعودية، العربية بالمملكة االرشاد و توجيهال موقع 3
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 المذكرة، هذه في المعلمين مالحظات خالل من المنزلية، الواجبات ةمذكر متابعة -3

  .فيها ومالحظاته مرئياته وتسجيل

 المشافهة أم الكتابة طريق عن ذلك أكان سواء األبناء تواجه مشكلة بأي المدرسة إشعار -4

  .مالئمة تربوية بطريقة معها التعامل على الطالبي المرشد مع والتعاون

 مع والتعاون خاصة لرعاية يحتاجون الذين األبناء عن الالزمة وماتالمعل إعطاء -5

  .السليم التوافق على لمساعدتهم والتربوية اإلرشادية األساليب انتهاج في الطالبي المرشد

 والمحاضرات كالندوات إليها، تدعو التي المناسبات وتشريف المدرسة لدعوة االستجابة -6

  .المختلفة الرياضية والمهرجانات المسرحية الحفالتو والمعارض والمجالس والجمعيات

 في واإلسهام المدرسي، األداء تطوير حول ومالحظاتهم لمرئياتهم األمور أولياء إبداء -7

  .المستقبلية وتطلعاتهم نظرتهم مع يتوافق بما المدرسية البيئة تحسين

 به تقوم الذي دوربال اآلخرين الطالب أمور أولياء توعية في المدرسة مع التعاون -8

  أبنائهم وتعليم تربية في المدرسة

 في فن هناك يكون أن يجب فاعلية أكثر المعلمين مع التالميذ أولياء لقاءات تكون ولكي

 التربوية بالعملية االرتقاء هو اللقاء هذا من الهدف أن الحسبان في وضع ويجب الحوار إدارة

 الوقت وإضاعة الصدام مسببات ولتجنب.اسبةمح ملفات وفتح فحسب الطفل درجات تبرير وليس

 تحديد وجب الخطوات أول فمن. االعتبارات كل فوق  المتفوق الطفل مصلحة ووضع والجهد

 بمستوى اهتمامه مدى عن التحدث الولي على ووجب االجتماع لعقد أو للمقابلة والمكان الوقت

 النصح المعلم من يطلب أن الولي على يجب ،كما للمعلم الشخصي التجريح تجنب مع ،دراسيا ابنه

 يواجهها التي التحديات طبيعة على معه الحديث مع أكثر، طفله مستوى لرفع والتوجيه والمساعدة

  . وجدت إن الطفل

أولياءجمعية خاصة بالمدرسة التواصل عدم إلى باألولياء تؤدي التي األسباب أهم ومن

  :نجد التالميذ

في-المدرسة مع والتواصل التعاون بأهمية األمور أولياء بعض لدى الوعي قلة ـ 

 للمدرسة شيء كل ويترك التواصل و التعاون أهمية يدرك ال األمور أولياء بعض أن الواقع

 من كثير في ذلك سبب يرجع وربما البيت في متابعة بأدنى يقومون وال يكفي ذلك أن ويظنون

.ملديه والثقافي التعليمي المستوى قلة إلى األحيان

خارج يعملون األمور أولياء من البعض منهم، البعض لدى العملية االرتباطات ظروف ـ 

 القيام من تمكنهم وال المدرسة زيارة من تمكنهم ال العملية ظروفهم فإن وعليه المدرسة مناطق

.الطلبة ألبنائهم والعناية المتابعة بواجبات
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عندما أنهم األمور أولياء بعض يظن سللمدار والتبرعات األموال دفع من التخوف ـ 

 أخرى جوانب أي يدركون وال للمدرسة وتبرعات مبالغ دفع منهم سيطلب المدرسة يزورون

.المدرسة لزيارة إيجابية

األولياء يحضرها التي المجالس اجتماعات إدارة سوء.

وتوصيات قرارات من يصدر لما المتابعة قلة.  

  : الذاتية قدراته واكتشاف فوقالمت االبن شخصية تنمية -10

 جسميـــة أو نفسية فكرية، كانت سواء المواهب من جملة يملك طفولته في اإلنسان 

 أبناءهم يمتلكهـــا الــتي والصفات القدرات واكتشاف المواهب هذه تنمية األسرة ووظيفة

 لتعلم خاصة راتدو إلى المتفوقين األبناء إلحاق  يجب كما .والضعف القوة نقاط على والتعرف

 لذلك، خاصة معاهد في الحديثة االتصال وتكنولوجيات االنجليزية اللغة خاصة األجنبية اللغات

 عصرنا في المتاحة الوسائل استغالل على وحثهم الفراغ وأوقات الصيفية جازةاال خالل باألخص

.دراستهم في وتفوقهم منفعتهم فيه لما هذا

:التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير أسباب - سادسا

والمعوقاتالمشاكلمنجملة إلى التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير سبب يرجع

العارفيناآلباءبعضجهود لتحولالوراءإلىمسيرتهاوتشدحركتهاوتشلانطالقتهاتحبس"التي

 الصحيح التوجيه عملية يعرقل مما)1("خادعسرابأوجافةثمراتالصحيحةالتربيةبأمور

  :نجد األسباب هذه أهم ومن الدراسي التفوق على لمساعدتهم لألبناء

:األسر لبعض التعليمي المستوى انخفاض-1

التربويةالممارساتفيتأثيرااألقوىالعاملخاصةوالتعليميعامةالثقافيالمستوى يعتبر

المستوىكانكلماأنهحيث الدراسي، التفوق فصل في بالتفصيل إليه أشرنا ما وهذا للوالدين

 األبناءمعوتسامحاومرونةديمقراطيةأكثرتكونأنإلىالممارساتهذهاتجهتكلمامرتفعا

 تدني بالتالي والقسوة،والتشددالتسلطيةنحومارساتالمهذهاتجهتكلماالمستوىانخفضوكلما

  . التربيةفي لألسرة الحقيقي الدور إدراك وعدم التربوي الوعي مستوى

:دورها أداء عن تشغلها واقتصادية واجتماعيةنفسية مشكالت األسرة معاناة- 2

علىتقعةالبدايفياألبناءتربيةمسؤولية ألن ،بالمشاكل المشحون األسري الجو خاصة

 والتي الصحيحةالتنشئةأسلوبإلىتفتقراألسرمنالكثيرأنفنجد األسرة،فيالوالدينعاتق

1) أحرشاو  الغالي : بعض مالمح المنظومة التربوية الحديثة، مجلة علوم التربية ،ع2، فبراير 1988،ص 1.18-17 )
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فيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىاعتمادهممنوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد

يهملون ياءاألولبعضأننجدذلكمع الدراسي تفوقهممجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلق

 تحدثالتيالمشاكلتأثيرومدىولمستقبلهم،أبنائهملتحصيلبالنسبة أهميتهاومدىالنواحيهذه

.ألبنائهم والذهنيالنفسياالستقرارعلىبالخالفاتالمشحونةواألجواءاألسرةداخلفي

.المدرسة أو البيت في األبناء متابعةعن الوالدين انشغال-

.اإلعالموسائلل السلبي الدور-

.المدرسة عاتقعلى األبناء تربية مسؤولية إلقاء-

 على القدرة يفقدها مما األسر،بعض داخل االجتماعي الضبط سلطة ضعف-

.التربية أهداف يحقق الذي الصحيح التوجيه

 المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة يفقدها األسرة داخل األسرى التفكك-

.التربية هدافأ يحقق الذي

:سيكولوجيةمرجعيةإلىاالفتقار- 3

 مرجعيةإلىمنهاكبيرجانبفيتفتقر خاصة المتفوقين لألبناء األسرية المتابعة مهمة

 فعلى.والديةتربيةلكلالقويةالركائزإحدىتشكلالتيالطفلسيكولوجيةإلىوأساساسيكولوجية

 المرجعيةتكونالتيهيأبنائهسيكولوجيةعنأملكأوأبكليحملهاالتيالنظريةأنأساس

.األساليبهذهطبيعةفإنهؤالء،تجاهالتربويةوممارساتهمعامالتهألساليبالمحددةاألساسية

واإليجابيالسلبيوبينالفعالوغيرالفعالبينوالخاطئ،الصحيحبينتتوزعقدوالممارسات

معطياتعلىمبنيةتكونبحيثعلمية،شبهأوعلميةتكانفكلما.النظريةهذهلنوعية تبعا

أطفالهتجاهممارساتهفييسلكأنإلىبصاحبهاأدتكلمادقيقة،وتربويةسيكولوجية ومعارف

 على سلبا تؤثر بالتالي مجدية وغير خاطئة وكانتالعواقبومحمودةالنتائجمضمونة كلهاأساليب

.المراهقة مرحلة في وهي بالك فما جدا، حساسة) متفوقينال( الفئة هذه باعتبار األبناء تفوق

  : والمناهج البرامج وكثافة صعوبة-4

 المناهج صعوبة هو المتفوقين أبنائهم متابعة في األولياء تواجه التي الصعوبات أبرز من

 الثالثة بالراءات عليه يطلق ما تعليم على تركز العادية التعليمية المناهج فنجد. وكثافتها

)Thee.Ras (الحقائق بحفظ تعنى كما والنظم، التعليمات باتباع واالنصياع، الطاعة، والتزام 

 واإلبداعي الناقد بالتفكير يتمتعون الذين أولئك نمو على يشجع ال مما وهو المعلومات وتلقين

  . أخرى مجاالت في العالية وباالستعدادات وتنوعها االهتمامات في بثراء ويتميزون وبالخيال

 روح عن وابتعادها تقليديتها حول تنصب التربوية لمناهجنا الموجهة االنتقادات أكثر ومن

 وحاجات المتفوق المتعلم حاجات تتجاهل  ،فهي الكيف دون الكم على وتركيزها ومتطلباته العصر
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 وجب بالتالي. به يسترشد الذي النموذج وغياب التطبيق مع األهداف تطابق عدم ،مع المجتمع

  :بينها من والتي المعيقات من جملة تتجاوز وأن التغير هذا مراعاة الدراسية المناهج على

.للتربية الفلسفية النظرة تجدد-

.التعلم وطبيعة بالمتعلم المتعلق المعارف نمو-

. التعلم في التكنولوجيا وإدخال العلم تقدم-

).1( االقتصادية و االجتماعية الحياة في التغير تسارع-

فياألساس حجرباعتبارها المتفوق الطالبلحاجاتملبية المناهج هذه تصبح وحتى

تمامااله كذلك.مفيدبكلورغباتهميولهوإشباع ومهارتهبعقلهالنموحيثمنالتعليمية،العملية

والبحثالتقويمنظامتطويرمعالفعالةبالمشاركة له تسمحالتيالمناسبةالتدريسطرقباستخدام

بجميعالمدارستزويد ينبغيكماأنفسهمتقويمفيالتالميذيشاركأنويحسن,مناسبة أساليبعن

 إظافة المتفوقين،ب الخاصة األنشطةتلكأهدافنجاح فيالمساهمةواإلمكانياتتلفةلمخااألنشطة

 المتعلم على وتركيزهمالعمل أثناءفيوتدربيهمالجيداإلعدادبإعدادهمالمعلمينكفاءةتطوير إلى

.مستقبال المجتمع تطور لعجلة والمحرك التعليمية العملية محور باعتباره المتفوق

: األبناء مع للتعامل الصحيحة التربوية بالوسائل اآلباء من العديد جهل- 5

 بل عملهم جودة بتحسين يهتمون فنجدهم األولياء لمعظم المشترك القاسم العنصر هذا يعتبر

 الدورات أو الندوات أو المؤتمرات في المشاركة علي يحرصون فنجدهم العملي أدائهم وبتحسين

 أو. التربوية المهمة لهذه تهيئهم دورات على يحرصون نجدهم وال األهداف هذه تحقق التي

 يتعلم تربية متقنَة، تربية الولد فيها يربى التي الحقيقية المهمة هذه علي تعينهم تربوية باكت يقرؤون

  .أمته نهضة في ويساهم مجتمعه ينفع المستقبل، في صالحا عضوا فيغدو الرفيعة، القيم فيها

 أبنائهم احتياجات خاصة المتفوقين أبنائهم مع التعامل في اآلباء بعض فشل أسباب فمن

 وتوجيههم أوالدهم لتربية األبوين بين عليها ومتفق واضحة خطة بإعداد يهتموا لم أنهم ربويةالت

 بالواقع وصدموا إليها توصلوا التي للنتائج يخططوا لم ألنهم أبنائهم من باإلحباط يصابون ،ولذلك

 من باءاآل من فقط والقليل.العواقب مراعاة دون بمفرده يعمل وكل.له حسابا يعملوا لم الذي

 ومتى الفعل هذا بفعل يقومون ومتى ولماذا، يفعلون ماذا جيدا ويعرفون أبنائهم، لتربية يخططون

مجردالوالديةالتربويةالممارساتجل فنجد تربوية بيداغوجيا إلى االفتقار كذلك. به يقومون ال

  .ومتناقضةمتطرفةومعامالتمتأرجحةعشوائيةوسلوكاتمتذبذبة مزاجيةمواقف

. 277 ص ،2002، والنشروالتوزيع للطباعة الفكر دار ،2ط ،التربية إلى مدخل:  سلطي سامي  عريفج)  1(
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:المرحلة هذه في األبناء نمو بخصائص الوعي قلة- 6

 بخصائص جهلهم هو األولياء طرف من األبناء متابعةسوء إلى تؤدي التي األسباب من

 بأطفال الوعي قلة ،ألن معهم والتعامل توجيههم سوء إلى يؤدي مما المرحلة هذه في األبناء نمو

 التعامل صعوبة عليه يترتب ما وهذا ميولهم، معرفة في.. المربين دور من يقلص" المرحلة هذه

 للشخص بالنسبة المراهقة فمرحلة.)1( "المناسب التربوي باألسلوب سلوكهم وتعديل وتوجيههم معهم

 ةقوي أسس على بني إذا خاصة المرحلة هذه في التوجيه أهمية تبرز حيث المراحل، أخطر من

  .المنشودة التربوية األهداف تتحقق بالتالي

:استخالص

من جملةتحكمهاممارسةعنعبارة األسري التربوي اإلسهام أن إلى األخير في نخلص       

 كما ، والمعوقاتالمشاكلمن جملةتتخللها كما األساليبمن مجموعةعبروتتحققالعوامل

 أبنائهم متابعة في  األسرة طرف من متبع معين يتربو نمط هناك ليس أنه إلى اإلشارة يجب

 المتبع النمط بنوع الوالدين وعي بمدى األمر يتعلق وإنما،الظروف جميع وفي تربويا المتفوقين

منالحذرتمامتحذرأناألسرة على يجب كما.والمربي الطفل من كل وشخصية الموقف وكذلك

 واقتصادية واجتماعيةنفسية االجتماعية لمشاكلا مختلف خالل من طفلهالدىوكبته التفوقوأد

  .التربوي دورها أداء عن تشغلها تيال

 تقع أن قبل المشكالت هاته تحتوي وأن التربية في مسؤوليتها تتحمل أن  عليها ينبغي كما

منوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد التي الصحيحةالتنشئةأساليب باختيار أثرها، من وتقلل

 تفوقهم مجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلقفيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىتمادهماع

عن الوالدين وانشغال ،وحدها المدرسة عاتقعلى األبناء تفوق مسؤولية إلقاء يجب الو .الدراسي

 يفقدها مما األسرة، داخل االجتماعي الضبط سلطة وإضعاف..المدرسة أو البيت في األبناء متابعة

 التعاون أن  يؤكد ما وهو التربية أهداف يحقق الذي المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة

  . التربويةالعملية أهداف لتحقيق عنه بديل ال أمر والمدرسة البيت بين

. 13 ص سابق، مرجع: السالم عبد حامد زهران،)  1 )
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  :تمهيد

 واالجتماعية اإلنسانية الروابط أمتن وتنعقد فيهاتنشأ اجتماعية هيئة أولاألسرة تعتبر

 على يتعذرمتعددة،بوظائف الضطالعها المجتمع داخل متميزا مركزا تحتل أيضا فهي وأوثقها،

 بمثابة فهي الوظائف، هذه رأس على التربية وتأتي. والمنوال الدرجة ذات علىبهالقيام غيرها

 البيئة مع ويتكيف المجتمع، داخل ليندمج واعداده مداركهوتنمية لإلنسان، دقيقبناءعملية

 تمثل أنها بل األخرى، االجتماعية النظم بكافة وربط اتصال نقطة وهيالخارجي؛ والمحيط

 داخل دوره ويؤدي مكانه ليجد وتجهيزه الفرد إعداد تحضير في يسهم مصغرا اجتماعيا نظاما

 األخرى االجتماعية ساتالمؤس مهمة يسهل الذي المناخ تهيئ أنها كما. االجتماعية المنظمة

  فيه ويبرعون صنعه يحسنون ما وإبراز قدراتهم، وتطوير األبناء، مواهب تفتيق فرص بتوفير

  :األسرة مفهوم تحليل - أوال

 النشاطات كل حوله تدور الذي المحور هي بل االجتماعية، المؤسسات أهم من األسرة تعد 

 االجتماعي، التنظيم نواة فهي انتشاراً، اعيةاالجتم الظواهر أكثر أنها على عالوة االجتماعية،

 الحياة في االستقرار وتحقيق االجتماعية الروابط ترسيخ أجل من عليه يعول الذي واألساس

 والجماعات األفراد فيها يتوارث التي والمؤسسة والمجتمع الفرد بين الوسيط وهي االجتماعية،

.والتعاونية والطبقية الدينية انتماءاتهم

 على تطلق وعشيرته الرجل وأهل" الحصينة الدرع" إلى لألسرة اللغوي المدلول يرويش

 الزواج خاتمف ، حبس بمعنى" أسر"  وكلمة.)1(" أسر"  وجمعها مشترك أمر يربطها التي الجماعة

:"العروس تاج"وفي)2(والتضامن التناصر أو التآزر إلى أسرة كلمة وتشير" المحبس"  بـ يسمى

.)3(.بهم يتقوى ألنه وعشيرته األدنون الرهط الرجل من واألسرة .كذلك الحصينة الدرع

 كتب عللت لهذا «.الفرد بيت أهل على تدل وهي الشد هو الذي األسر من مستمدة وهي

 قوة يمنحهم وكونه إليهم المنظم باألفراد يتقوى كونه باعتبار باألسرة الرجل رهط تسمية اللغة

 من مشتقةأسرة كلمة أن بعضهم ويرى. )4(»معنويا أو كان ماديا ذاتي أثر من يمتلكه ما بإضافة

 فان ثم ومن اإلنسان علـى الملقى العبء بأنه هنا يفهم والقيد فاألسر ، القيد بمعنى) األسر(

.)5( المسؤولية علـى يبنى لألسرة اللغوي المفهوم

. 18 ص K ت.  ب لبنان، ، بيروت ، العربي التراث أحياء دار ، الوسيط المعجم ، المؤلفين من مجموعة 2 

.175 ص ، ذكره سبق ،مرجع بركات حليم 2

.13 ص. ذكره سبق مرجع الزبيدي، مرتضى محمد  3

.113،ص ذكره سبق مرجع عواشرية، السعيد  4

.53ص م،2001 ، السعودية العربية مملكةال العبيكان، مكتبة ، السعودي العربي المجتمع في االجتماعية والتنشئة األسرة ، التويجري المحسن عبد محمد 5
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 من مجموعة بأنها األسرة عرف من فمنهم عدة بمعان جاء فقد االصطالحي التعريف أما

 الزواج خالل من اكتسبوها اجتماعية مكانات يشغلون أشخاص بين والمتشابكة الدائمة العالقات

 رجل من وقانوني شرعي عقد بموجب تكونت والتي األولية الوحدة أو الجماعة وهي)1(واإلنجاب

. واقتصادية تربوية، بيولوجية،:وظائف و أدوار بعدة تقوم وهي بأبناء تتوج العالقة هذه وامرأة،

 المجتمع في قرابية وحدة أصغر وهي الزوجية باألسرة تسميتها على االجتماع علماء اصطلح وقد

 بين وتقوم واحد مسكن في معا يسكنون المتزوجين غير وأوالدهما والزوجة الزوج من تتألف

 كل في وجودها ثبت إذ عالمية إنسانية ظاهرة وهيوقانونية، اقتصادية متبادلة التزامات أفرادها

.)2(المعاصر تمعالمج في لألسرة المميز النمط وتعتبرالبشرية، تطور مراحل

.E.W""بيرجس" يعرف كما Burgess"االجتماعي، للنظام فرعي نظام"بأنها الحديثةاألسرة 

قدو )3("واإلشراف بالتربية يتعهدانه أكثر أو وطفل مختلفين، جنسين من بالغين شخصين من يتألف

فياألولىالخليةوهيالتطور،منهايبدأالتياألولىالنقطةبأنها")COONT("كونت"عرفها

منهويترعرعويكبروينشطيتربىالذياالجتماعيالطبيعيالوسيطهيوالمجتمع،جسم

 ميل ثمة إذ والعاطفية، الجنسية وظيفتها إلىتكوينهافياألساسيالمبدأيرجعكما)4("طالفرد

  .أخرى جهة من واألبناء بينهم متبادل وعطف جهة من الزوجين بين متبادل

 وما والمرأة الرجل بين االرتباط إبراز إلى تتجه األسرة أن إلى" دسوقي كمال"أشار كما

 عن تسقط لم التي الوظائف ببعض والقيام لألطفال ورعاية إنجاب من االرتباط هذا على يترتب

 الوظائف إلى تطرقه هو التعريف هذا يميز ما )5(المجتمع ظروف مع تمشيا تطورها في األسرة

 بعلم المهتمين من بكثير أدى ما هذا " إليه تنتمي الذي المجتمع مع تماشيا األسرة بها تقوم التي

 المجتمعات مالمح أبرز نم يعتبر المجتمع في األسرة أنماط بأن القول إلى األسري االجتماع

.)6( "المعاصرة

معايرتبطوناألفرادمنجماعةعنعبارةاألسرةأناالجتماععلمقاموس"فيوجاء

وبينالزوجة،والزوجبينالتفاعلهذايتموقدمعاويتفاعلونوالتبني،الدم،الزواج،بروابط

. 56 ص ، ت.  ب ، لبنان ، بيروت النهضة ردا ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 1

.53  ص ، سابق مرجع القادر، عبد القصير   2

.16ص سابق، مرجع ، بشير محمد   3

4  سعيد محمد عثمان، االستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع ، مؤسسة شباب الجامعة للنشر،اإلسكندرية ،2009،ص16.

5 53: 36،ص المرجع نفس 

38 ،ص سابق مرجع الخولي، سناء  6



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

124

بخصائصتتميزاجتماعيةوحدةجميعامنهمويتكون.واألبناءاألبواألموبينواألماألب

دونأسرةنيكونازوجينهناكيكونقدكماكالهما،أوالوالدينأحدمضتالقدفاألسرة .معينة

اجتماعيةجماعةاألسرةأن:يقولتعريفا"أحمدالسيدغريب"قدملهذاأبناء،لديهمايكونأن

مستمرنحوعلىويتفاعلونمشتركةحياةفيمعايعيشون،الزواجوالدمروابطأفرادهاربطت

حسمحمود"عرفهاكما .)1(األسرةلبقاءالضروريةواالجتماعيةاالقتصاديةبالمتطلباتللوفاء

والتطبيعاإلنجابأساسأنهابمعنىأولية،حمايةوهياألولاإلنسانيالتجمعصورةتمثلبأنها

بإشباعطترتبالتيوالتنافسالتعاونلعاداتاألولاألصلكذلكوهيالتاليللجيلاالجتماعي

)2(»االجتماعيوالمركزواألمنالحبمنالحاجات

 واقعة كانت التي م1900-1860 التطورية المدرسة إلى األسرة جذور عن البحث ويعود

 ويذهب.)3(الحيوي أو البيولوجي التطوري المذهب دعاة نم وغيره "داروين" نظرية تأثير تحت

William) (سمنر ويليام(األمريكي االجتماع عالم Sumner( إلى أعضاؤها يرتبط هيئة األسرة عد 

 ، المجتمع لحياة مصغرة صورة أيضا وهي ، نةمعي لنظم والخضوع والعمل والمسكن المأكل في

 المتبادل والقبول الرضا أساس على تقوم التي االجتماعية الوحدة هي الزواجية األسرة أن ومؤكداً

4االجتماعي اإلطار نطاق في الصحيحة والمعاشرة األطفال إنجاب لغرض وذلك وامرأة رجل بين

5:يلي فيما سرةألا خصائص أهم وتتلخص

.مختلفينجنسينمناألقلعلىعضوينبينزوجيةرابطةوجود-

.االجتماعيةالقاتللعكأساس)دمويةقرابةصالتوجود-

.والمستمرةالمشتركةاإلقامةأشكالمنشكلوجود-

.محددةوظائفمجموعةوجود-

.رسميةوغيررسميةتنظيميةقواعدمجموعةوجود-

La)الموسعةأوالممتدةاألسرة- أ: نوعان واألسرة famille étendue)–تجمعالتيوهي

ثالثتضموهياتساعا،واألكثردخالاألقلوالبيئاتالريفيةالمناطقفيوتكثرأسرةمنأكثر

 وأوالدهم،الجد والمتزوجين متزوجين غير واألبناء واألم األب من متكونةأنهاأيأكثر،أوأجيال

 يميزها وما.  الحجم بكبر تتميز أنها أي الخالة أو والخال والعمة كالعم األقارب من وعدد والجدة

1 غريب سيد أحمد وآخرون، علم اجتماع األسرة ،  دار المعرفة الجامعية ، األزاريطة ،2001 ، ص.20.

األسرة ومشكالتها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت، لبنان،1981  ص 2.  2  حسن محمود¡

.41ذكره،ص سبق مصدر ، العربية المدينة في المتغيرة األسرة القصير، القادر عبد 3

51ص ، ذكره سبق مرجع ، االسري اعاالجتم علم في دراسات ، حلمي إسماعيل إجالل 4

.65،ص2002الجزائر،،عنابة، مختارباجيجامعةمنشورات¡االجتماعيةالتنشئةتمؤسسا: زعيميمراد 5
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. األسر من النمط هذا في المتسلط هو الرجل ونجد فردية، وأقل وحدة رأكث أنها النواة األسرة عن

لرئيسفيهاوالسلطةعامةفيهامتضامنة،الملكيةجماعةعنعبارةبأنهاالممتدةاألسرةوتعرف

سواءالمرتبطةاألسرمنعددمنتتكونالتيالجماعةهيآخربمعنىأواألكبرالجدأواألسرة

)1(»واحدمسكنفيويقيمونالمرأةأمالرجلإلىفيهاالنسبكان

La)األساسيةأوالنوويةاألسرة- ب famille nucléaire)خصائصمنتعتبر والتي

يسكنونالذينوالزواجبروابطكونيشترالذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمع

منالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفي

أصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم«أيضاعليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارم

معايسكنونالمتزوجينغيراوأوالدهموالزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدة

.)2(»المعاصرالمجتمعفيالمميزالنمطواحد،وتعتبرمسكنفي

المجتمعاتكلفيوجودلهاجتماعينظامعنعبارةاألسرةأنإلىنخلصسبقمما

جنسيةعالقاتأساسعلىأكثرأووامرأةرجلبينوقانونيشرعيعقدبموجبتقومالبشرية

عنمسؤواليصبححتىالفردبنموالمتكفلةوهيالغالب،فيأطفالعنهاينتجالمجتمع،يقرها

واألبناءاآلباءكحالةالدمرابطةطريقعنووالوظائفاألدوارمنبمجموعةمتقوفهينفسه

تأخذو.االقتصاديةواالجتماعيةالحياةفيويشتركونواحدمنزلفييقيمونكماواألقارب،

وحاجاتهابنيتهاتختلفواألنثروبولوجيافيعليهالمتعارفحجمهاحسبمتعددةأشكاال

  .بهاتمرالتيالزمنيةوالفتراتالمجتمعاتباختالف

 القوانين عن الكشف في واالنثروبولوجيا االجتماع علم في األسرة دراسة أهمية وتتجلى

 حيث فمن. "الوظائف وتلك البناء ذلك تجابه التي والمشكالت ووظائفها األسرة بناء تحكم التي

 االقتصادية والحالة والخارجية الداخلية وعالقاتها ونوعها األسرة بحجم الباحثون أهتم البناء دراسة

 بأزواج ألبنائها االختيار ذلك عن المسؤولة هي األسرة تكون ما غالبا الذي الزواج واختيار

)3("واالجتماعية االقتصادية والمكانة الدينية، العقيدة في يماثلونهم

تنقلأنهاأيالجديد للجيلاالجتماعيالتطبيعبعمليةتقومالتياألساسيةالهيئة هيواألسرة

الجديدالعضولمساعدةضرورية،فهيمعينلمجتمعالثقافةجوهرنموهلمراحخاللالطفلإلى

مبكرةمرحلةفيدورهاتمارسكما.المجتمعحياةفيوالمساهمةاالجتماعي بدورهالقيامفي

الباحثون أكد فقد  له،الحقيقيالنفسيالتكوينمرحلة تشكلاألولىالطفولةوسنينالطفل،حياةمن

(1)  مروان عبد المجيد، الرعاية االجتماعية للفئات الخاصة، مؤسسة الوراق،عمان،2002، ص 9- 10 .

53 سابق،ص مرجع القصير، القادر عبد)  2)

.71 ص ، م1988 مصر، اإلسكندرية، ، الجامعية المعرفة دار ،األسرة دراسة في المعاصرة االتجاهات شكري، علياء3
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فيفالطفلالمبكرة، الطفولةخاللخاصةالشخصيةبناءفيعميقأثرلهاسريةاألالخبراتأن

عاداتمنأثنائهافي يغرسماأنكماللتعلم،القابليةشديدالتشكيل،سهليكونالمرحلةهذه

للشخصيةالرئيسيةالسمات أننقولوحينبعد،فيماتغييرهيصعبوغيرهاوعواطفواتجاهات

عاجزاالمرحلةهذهبعديصبحالفرد أنيعنيالفهذاالمبكرة،الطفولةمرحلةفيأصولهاتوضع

فاألسرة1.الشخصيةفيدائماأثرالهايكوناألولى،الخبراتهذهأنيعنيبلوالتكيفالتعلمعن

طولتأثيرها يصاحبهكمالوجه،وجهاأعضائهامعيتفاعلحيثالطفلفيهيعيشوسطأول

2مؤسساتفييندمجأنبعدحتىللطفلالمرجعيةالجماعةوتظلحياته

 النظم طريقعناجتماعيبشريكائنإلىحيكائنمجردمنالطفلتحول األسرةو

Les)النظمهذهوتوجد. institutions primaires) كل األوليةبالنظمتسمىالتيالعمليات في

المتصلة العاداتفيبينهافيماتختلفالثقافاتأنوجدواقداألنثربولوجياعلماءأنغيرالثقافات

.A)كاردنأبراهامويرى النظم،هذهب Kardiner)يسميهماتكوينعنمسؤولةالنظمهذهأن

نشأتهمبحكماألفراد، فيهيتشابهالذياالجتماعيالنفسيالتكوينبهاويقصدالقاعديةبالشخصية

3متشابهةأوليةلنظمتبعاوتربيتهمواحدةثقافةفي

  : األسرة وظائف - ثانيا

 النظر بغض اإلنسانية المجتمعات كل في األساسية الوحدة هي األسرة" كسلرو جليك" يقول

 ولبس مأوىو طعام من للفرد األساسية الحاجات تلبية على تعمل ال فهي الثقافية الفروق عن

 الثقافية والقيم دالتقالي آلخر جيل من وتنقل واالنتماء الحب  إلى حاجته تلبي لكنهاو فحسب،

 والبيئة الطفل بين العالقة تتحدد األسرة من فانطالقا 4.المجتمع في السائدة الروحيةو واألخالقية

 البيئة وبين بينه تميز أي يقيم ال إذ الغذاء طريق عن بأمه متحدا يكون والدته منذ نهأل األسرية

 بنيتها تتغير ثقافية اجتماعية مؤسسة شيء كل وقبل أوال األسرة تظل كما به المحيطة االجتماعية

  .األجيال بتواصل تتواصل و تبقى األساسية وظيفتها لكن المجتمعات بتغير والنفسية المادية

 في بها معترف ظلت أنها إال العصور عبر األسرة نظام على طرأت التي التغيرات رغمو

"خاصة الوظائف من بعدد تقوم أنها على الباحثين بين إجماع شبه يوجد حيث المجتمعات سائر

 اهتماماً يولون مالينوفسكيو براونرادكلفو ايمكدور ومنهم واالنثروبولوجيا االجتماع علماء

.9-518-518،ص1970اإلسكندرية،الحديث،المصريالمكتب،8ط ،النفسعلمأصولعزت،احمدراجع1

2 Anne Baudrier & Bernadette Céleste : le développement affectif et social du jeune enfant, Edition Nathan, Paris, 1990.p71.

.125ص1985 القاهرة،العربي،الفكرردا¡المراهقةوالطفولة:سعدجالل 3

سحر فتحي مبروك: الرعاية االجتماعية لألسرة و الطفولة، المكتبة المصرية، 2008. 4 د. عصام توفيق قمر، د.
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 مفهوم ويشير وديمومته، االجتماعي الوجود  ريةاستمرا إلى تؤدي كونها ،األسرة ئفبوظا كبيراً

1" األسرة تؤديها التي الخدمات إلى الوظيفة

 بعد لكن الرئيسي، االجتماعي النظام تمثل القديمة ورالعص في األسرة نجد التاريخ وبتتبع

 بها تقوم كانت التي وظائفها في تغيرات  األسرة شهدت المجتمعات لها تعرضت التي التغيرات

 أشكال تنوع أن إال".األسرة نطاق خارج تنظيمات إلى منها كبير عدد انتقال إلى أدى مما قبل من

 وظائف واختالف تطور إلى قاد آخر إلى زمن ومن آخر إلى مجتمع من واختالفها األسرية الحياة

 التي الوظائف تلك عن اختلفت قد الحاضر زمننا في األسرة وظائف أن من الرغم فعلى األسرة،

 الهيئة هي األسرة كانت إذ الوظائف، بجميع تقوم كانت ما عند الماضي في األسرة بها تقوم كانت

)2(" الواجبات وتفرض الحقوق تمنح التي فهي التربويةو واالقتصادية والتشريعية القضائية

"أكد فقد William Ogburn"الوظائف ألغلب فقدانهافيتكمنثةیالحداألسرةمأساة أن 

 تعكس الزالت الحديثة األسرة ألن الباحثين من الكثير طرف من قدن رأيه لكن بها، تقوم كانت التي

 وتحديد الطفل أو الفرد شخصية صفات تكوين على تعمل فاألسرة التقليدية، األسرة وظائف بعض

 أوثق من األسرة داخل االجتماعية التنشئة عملية وتعد.  حياته بقية يالزمه تكوينا طبائعهو ميوله

  . الكون في تواجده خالل الطفل تلقاهاي التي العمليات وأمتن

  : والجنسية ةيولوجيالبفةيالوظ - 1

¡البشريالنوععلىللمحافظةاألسرة،وظائفمنوظيفةأولتعتبر اإلنجاب وظيفة

حفظعنالمسؤولةهيفاألسرة اإلنسان،الستمرارالضروريةالجنسيةالعالقاتإلىباإلضافة

 يعتبر الزواج أن حيث" وصحياجسمياورعايتهم األطفالإنجابةمسؤوليمنبهيتصلوماالنوع

 الجنسية بالعالقات يسمح ال فالمجتمع ثابتا، رسميا طابعا الجنسية العالقات يعطي تعاقديا اتفاقا

 األسرة وظائف أهم فمن األخرى، المجتمعات بعض في يسمح قد ذلك كان وإن الزواج بغير

 نحو تماما  مسؤولة األسرة تكون ولذلك وتربيتهم ايتهمرع على واإلشراف األطفال إنجاب

.3"أوالدها

 بعد ،مشروعة بصورة األزواج بين الجنسية الغريزة إشباع بها نعني الجنسية الوظيفة أما

 من آتية النفسية العقد من بيرك وقسم الجنسية، للحياة األولى الدروس الطفل تلقين" عملية تأتي ذلك

 الجنسية التربية سوء بسبب سعادتهم الناس يفقد ما وكثيرا...للجنسين األسرية الجنسية التربية سوء

1 Robert .f.winch and cowis wolf Good man, selected studies in The family . Third Edition, 1962 p.32-35.

.45 ص م،2003 مصر، ، االسكندرية ، الجامعة شباب مؤسسة ، والمجتمع األسرة ، رشوان الحميد عبد حسين 2

.  12ص ، سابق مرجع ، ابراهيم المجيد عبد مروان  3
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 األسر بتباين متباينة وأمورها الجنسية للحياة النظرة بأن هنا ونذكر األسرة، في لهم قدمت التي

1"المجال هذا في هام دور لألسرة فإن سبق لما ،ونتيجة والزمان والبلدان والشعوب

  :ةیاالقتصادفةیالوظ- 2

 وظيفةلكلفيتعينالحياتية،مستلزماتهمكلبقضاءأفرادهايقوماقتصاديةوحدةاألسرة

الحياةواجباتعلىواإلنفاقاألسرةاحتياجاتلتوفيرطاقةبكل يعملاألبفنجديؤديها،اقتصادية

شؤونبتدبيرقيامهاعنفضالالمعيشيةالحياةلتدعيمالخارجيالعمل تشاركهقدواألماألسرية،

منوظائفعدةإليهاأوكلتاجتماعيةكمؤسسةاألسرةوجدتأنفمنذ. األبناء وتنشئةالمنزل

أفرادها حاجاتإلشباعالماديةالمتطلباتتأمينفيأساساتتمثلوالتيصادية،االقت الوظيفةأهمها

توريثهي أيضا األسرةتمارسهاالتياالقتصادية الوظائفأهمومن .والمتعددةالمختلفة

ورثةوجودعدمحالةفيأشقائهووأجدادهأبوية إاليرثالفاإلنسان لألبناءالخاصةالممتلكات

 يميزهالذياالقتصاديوضعهاهولألسرةاالقتصاديةلوظيفةايحددماوأهم. لهمشرعيين

التيالسنوية الدخولأولشهريةالرواتباخللمنذلكويقاسالحاصل،الماديدخلهامستوى

.األسرةأفراديتقاضاها

  :  التربوية الوظيفة- 3

 خالل من أبنائها تجاه سرةاأل تتوالها التي الوظائف أخطر من التربويةفةیالوظتعد

 المرحلة في خاصة.والمجتمع تتماشى التي والعادات والقيم اللغة وتلقينهم ورعايتهم تربيتهم

 الطفل نجد ثم ومن الحية للكائنات بالنسبة طفولة أطول البشري الكائن طفولة ألن ،األولى العمرية

 والسلوك المجتمع ثقافة قلن في حساسة مرحلة هي بالتالي.طويلة لسنوات بأسرته ملتصقا

وأفرادهالصالحاألسرة بها تقومالتيوالمسؤولياتاألدوارتعنيوالوظيفة .السليم االجتماعي

 القيم وتكوين زرع في أساسية وظيفة من العائلة تلعبه ما نكران يمكن وال المجتمع، لصالح

  .المختلفة التربوية السلوكية األنماط تعلمه أو الطفل تعد التي التربوية

 في المرغوبة واألهداف بالوسائل واالهتمام الهادف اإلنساني العمل تعني التربية كانت فإذا

 العملية سير على تأثير وذات وأخطرها المؤسسات أول من األسرة فإن الجديد الناشئ حياة

 نظافة على المحافظة والجسمية، الصحية التربية:نجد لألسرة التربوية الوظائف أهم ومن التربوية،

 الرياضية، بالتمارين القيام والنوم، والشرب األكل في صحية قواعد إتباع والمكان، والملبس البدن

 التربية والدينية، الخلقية التربية العقلية، التربية االجتماعية، األمراض،التنشئة من والعالج الوقاية

  .االجتماعي الضبط ممارسةو العاطفية،الوظيفة النفسية،

71 ص ،2004،الجزائر، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 1
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 االجتماعية والعادات القيم تعليمهم إلي تمتد بل الحد هذا عند تقف ال تربويا األسرة فةووظي

 في هاما دورا تلعب فاألسرة."أجله من التضحية وكيفية الوطن وحب االنتماء الفرد في تغرس التي

 نوع ،العالمية والحوادث واألمة والوطن الحياة أمور في الطفل نفس في القومي االنتماء ترسيخ

 والتاريخ القومية، بالمعاني الطفل يتشبع البيت في ويرى يسمع ما خالل من العفوي التعلم طريق

1"منها األسرة تهم التي والقضايا والقومية، الوطنية وبالعواطف له يروى الذي القومي

  :  النفسية الوظيفة- 4

 فالفرد االجتماعية، الحياة ظروف في إال الفرد يشبعها أن يمكن ال االحتياجات بعض هناك

 داخل في إال توجد ال نفسية احتياجات وهي والتقدير واالحترام باألمن الشعور إلى حاجة في

 اتجاه األسرة وظائف أهم من النفسية الوظيفةف 2" الجماعات هذه قمة على واألسرة اتالجماع

 االجتماعي واالستقرار باألمان واإلحساس النفسية الراحة األسرة أفراد في تبث التي فهي أبناءها

 الثقة وتنمية روالتقدي االحترام األبناء إعطاء خالل من متزنة شخصيات ذوي يصبحون بالتالي

 .متفوقين ناجحين أشخاص يجعلهم مما األسرة داخل قيمتهم من تعزز كما .داخلهم في سبالنف

, والوجداني النفسي البناء قواعد إرساء فيهما يتم التي المراحل أهم من المراهقة مرحلة وتعتبر

 في وأساليبهم توجيهاتهم خالل من النفسية تلك تشكيل في األكبر األثر المرحلة هذه في ولآلباء

 يحاطوا عندما وذلك السوية الشخصية أبنائها تكسب أن لألسرة يمكن كما،أبنائهم مع تواصلال

  . األسرة داخل والحب اممهتالوا الثقة من بجو

  :الثقافية الوظيفة- 5

 والفنون والدين واألخالق والعرف والقيم العادات من المعقد الكل هذا بأنها الثقافية تعرف

 والثقافي القيمي وإطارها االجتماعية لسننها ويخضع الفرد يتعلم األسرة داخل وفي ،والقدرات

 إلى ونقله التراث على الحفاظ في فاعالً دوراً تؤدي فهي ،أبنائها نفوس في اإليجابية القيم وغرس

 من أشمل لألسرة الثقافية الوظيفة أن كما. المقصودة وغير المقصودة التنشئة خالل من األجيال

 خاصة أفرادها إلكساب الثقافية بالوظيفة قيامها خالل من تسعى األسرة أن حيث ،التعليمية الوظيفة

وعقابها،وثوابهاالشعبيةوآدابهامعاييرهالهاثقافةفكل" والتجارب المعارف من الكثير ناءاألب

هناومن.أطفالهاإليتنقلهالذيوباألسلوبلهااألسرةمعالجة بطريقةيتأثركلههذاأنغير

.195ص ،2010 زائر،الج ، عنابة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،واإلسالم االجتماعي النفس علم شروخ، الدين صالح 1

.26ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، لخلي خيري 2
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 ،األسرةبنظرةالمتأثرةالقيمويتشربواالنتقاءاالختيارأنواعمن سلسلةفيالطفلشخصيةنموت

1الثقافةلنقلكأداةالمجتمعتخدم األسرأنالقوليمكنإذن

:اإلبداعية الوظيفة- 6

 مجال إلى ونتائجها شطتهاوأن وأساليبها اهتمامها التربية توجه ةاإلبداعي بالتربية نقصد

 للفرد بالنسبة ودورها ،اإلبداع وعمليات ،التربية من كل وإمكانيات خصائص مراعاة مع ،اإلبداع

 الجمالي الذوق بتكوين األسرة قيام بذلك والمقصود".اإلبداع مجال في التربية أنها أي ،والمجتمع

 نظيف متناسق مرتب منزل ذات أسرة في يعيش الذي فالطفل لديه، اإلبداعي سالح وتنمية للطفل،

 في يعيش الذي خالف على والترتيب، النظام ويحب والتناغم، التناسق وإدراك الجمال، تقدير يتعلم

 وعدم قلقا الطفل سلوك في ينعكس المنزل هذا فمثل االضطراب، ويعمه الفوضى تسوده منزل

 عمليات بعض أن التجارب من العديد أوضحت وقد  2" اتزان وسوء يز،ترك وفقدان استقرار،

  اإلبداعي التفكير ونوع كم زيادة في تسهم أن يمكن المختلفة التربية

  العاطفيةالوظيفة- 7

 أثناء األولى بالخبرات تكسبهم يثح األبناء،شخصيةتكوين في فعال بدور األسرة تقوم

 كما عامة، بصفة المجتمعو األسرة داخلوالمحبةباأللفةالشعور لديهم تنمي فهي تكوينهم سنوات

المتعمقالتفاعلهيالعاطفيةوالوظيفة."الطفلشخصيةتكوينفيعميقاتأثيراتؤثر  األسرة أن

منجميعا يعملونعندماواألطفالوالدينالبين العاطفةمشاعرظلفياألسرةأفرادجميعبين

الرئيسيةالمالمحتحددالوظيفةوهذه ووحدتها،كيانهاعلىوحفاظا ،األسريةالحياةمصلحةأجل

.)3("الحديثة لألسرةالمميزة

:الحمايةوظيفة- 8

األسرمنعليهمتقعقدالتيالخارجيةاالعتداءاتمنأعضائهابحمايةاألسرةتقوم

ماديعونمنيحتاجونهمابكلوتزودهمجميعابحمايتهمتقومكماالمحلي،المجتمع فياألخرى

 ،التوجيهأسرةعنوانفصالهمزواجهمبعدحتىتمتدألعضائهااألسرةحمايةأنبلومعنوي،

 في المتزوجاتللبناتأوالمتزوجينلألبناءوالمعنويالماليالدعمتقديمفيالحمايةهذه وتتمثل

.281ص ،1979 القاهرة، وهبة، مكتبة ،والتصنيع األسرة حجازي،فؤاد 1

.71-70ص ، ذكره سبق مرجع ،التربوي االجتماع علم شروخ، الدين صالح 2

.25ص ، ذكره سبق مرجع الجميلي، خليل خيري   3
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بدور يقمنوالجداتوالخاالتكالعماتاآلخريناألسرةأعضاءفإنالحجمالكبيرةالممتدةاألسرة

.1أمهغيابحالةفيوخاصةورعايتهالطفلحمايةفيبارز

  :لألسرة التربوية وظيفةال أهمية-ثالثا

 وظفتدوقإياه،ألزمه:توظيفاًالشيءووظفوظف،الفعلإلىاللغةفيالوظيفةلفظيعود

 منيقدرما:أيضاًوالوظيفةوجل،عزاهللاكتابمنآياتحفظيومكلالصبيعلى:توظيفاله

علىبهالقيامأوعمل،تقديمكونهاعنتخرجالاللغةفيفالوظيفة وعليه2رزق،أوطعامأوعمل

أوالفرديؤديهاالتيوالحيويةاالجتماعيةواراألدمنمجموعة :االصطالحوفي .اإللزاموجه

أومعينشيءلتحقيقاالجتماعيوالبناءاالجتماعيالنسقأوالصغيرةالجماعة أوالمجتمع

3ذلكإلىوماالنسق،أوالجماعةأوالفردطبيعةمعتتناسبمحددة أهدافمجموعة

 للتماسك وضرورة االجتماعية، االقتصادية، التنمية في هام عامل هي والتربية      

 تقدم في هام دور وللتربية  االجتماعي، الحراك إحداث في هام عامل وهي والوحدة االجتماعي

 التربية أن كما. منها يحصل ما ومقدار بقيمته وترفع الفرد نوعية من تزيد ألنها ورقيها الشعوب

 هام عامل االجتماعي، والتماسك الصحيحة الديمقراطية وإرساء العصرية، الدولة لبناء ضرورية

 حداثإ إلى تهدف منظمة عملية بأنها والتربية النفس علماء يعرفها.االجتماعي التغير إحداث في

 جوانبها جميع من لشخصيةل متكامل طورت إحداث أجل من الفرد سلوك في فيها مرغوب تغييرات

 به تقوم الذي العمل هي التربية": دوركايم"  يقول حيث).االنفعالية االجتماعية، العقلية، ،الجسمية(

 هي أو االجتماعية الحياة سلك في االنخراط بعد تهيأ أو تنضج التي األجيال نحو الناضجة األجيال

 السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي والجسمية العقلية حاالتال الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف

4"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في

 ،فهي له اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها "مدكور علي"ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

 في 5"معين بموضوع مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ،التعليم منها

.58،ص1961،الوطنيةالمكتبةاالجتماعية،والحياةالسكانعودة،وأحمدالربايعةأحمد 1

.427ص- ذكره سبق مرجع منظور؛ابن 2

.50،ص2011.، االردن-الفكر،عماندار¡ية،األسروالمشكالتالعالقاتمنال،وخضرناديا،سكينةأبو 3

.15-11 ص ،1968 ، مصر ، المعارف دار األول، الجزء ،"التدريس وطرق التربية" المجيد، عبد العزيز عبد صالح 4

30ص ،1998 العربي،القاهرة الفكر دار ،وتطبيقها أسسها-التربية مناهج مدكور، أحمد علي 5
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 والجسمية العقلية الحاالت الفرد لدى تنمي أو يثير أن إلى تهدف هي أو االجتماعية الحياة سلك

.1"للحياة يعده الذي المحلي مجتمعه منه ويتطلبها عمومه في السياسي مجتمعه منه يتطلبها التي

 فهي له، اهللا هيأها التي الكمال درجة إلى الشيء تبليغ عملية"  بأنها مدكور علي ويقول

 بوسائل تستعين وهي اإلنسانية الشخصية الجوانب جميع أي اإلنسانية النفس جوانب جميع تشمل

2"معين وضوعبم مرتبط ألنه مدلولها من أضيق ومدلوله للتربية وسيلة والتعليم ، التعليم منها

 مضمونها وتعميق توسيع بهدف الخبرة، بناء إلعادة مستمرة عملية التربية أن ديوي جون ويرى

  .االجتماعي

 لمواجهة تعده فهي وبذلك المستقبلية، لحياته الفرد إعداد هي :الفردي بالمعنى والتربية-

 وتفتحها تنميتها على وتعمل الفطرية، واستعداداته الطفل بمواه عن بذلك تكشف كما الطبيعة،

  .وتغذيتها

 مجتمعه خبرات وتعلمه مجتمعه مع يتعامل كيف الفرد تعلم فهي: االجتماعي بالمعنى أما-

 يحرص ال الذي فالمجتمع المجتمعات، بقاء أساس هو التراث ألن تراثه على والحفاظ السابقة،

 المجتمع تمكين على تحرص االجتماعي بالمعنى فالتربية وبذلك ،الزوال مصيره تراثه بقاء على

  .واالزدهار التطور نحو وتدفعه التقدم من

 واالقتصادية األخالقية للمجتمع، العليا المثل على الحفاظ تعني فهي :المثالي وبالمعنى-

  .خبراتها ومن وثقافتها حضارتها ومن األمة تاريخ من النابعة واإلنسانية

 تتحملأنينبغياألسرةأنوعلىوضرورة،مطلبالتربيةأنعلىيتفق الجميعف

األبناء إنجاب أهمها معينة أهداف إلى الوصول أجل من بناءه يتم ككيان التربية،فيمسؤوليتها

 معينةتربوية أهداف تحديد أهمها والتخطيط الجهد من الكثير األمر يتطلب حيث ، وتربيتهم

:هي األسرية فالتربية.األهداف تلك على للحصول الالزمة والطرق الوسائل ومعرفة الفردتربية "

التنشئةوسائطأهماحدالطبيعيةاألسرة تكونحيثواإلخوةالوالدينوسطاألسرةفيالطبيعية

سليمةتنشئةالطفلتنشئةفياألسرةنجحت وإذاالمجتمع،عمادفاألسرة المتكاملةاالجتماعية

الطفلخصوصاالطفلفيهويترعرعينموالذياألول الوسيطألنهاالتنشئةليةعمنجحتمتكاملة،

3"المتفوق

 عملية من هاما جزءا اعيةماالجت التنشئة" أن فنجد والتربية االجتماعية التنشئة بين الفرق أما

 في واجتماعيا ووجدانيا معرفيا وعقليا، جسميا للطفل ومتكاملة شاملة تنمية عملية فالتربية التربية،

.15-11 ص ق،الساب المرجع المجيد، عبد العزيز عبد صالح 1

.30ص ، سلبق مرجع مدكور، أحمد علي 2

.70ص ،2005، ،القاهرة للكتاب العربية الدار مكتبة ،3،طأطفالنا لدى وتنميته الذكاءالكافي، عبد الفتاح عبد اسماعيل 3
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 كل في والتعلم النمو طبيعة تفسر نظريات من العلم إليه توصل ما ضوء وفي قيمي مؤسسي إطار

 وقيمه وجسمه ووجدانه بعقله اإلنسان عم تتعامل التربية أن يأ ،نياإلنسا النمو مراحل من مرحلة

1"وأفكار مهارات من لديه وما واتجاهاته

  :نوعان والتربية

 مصدرها كان مامه الواضح الهدف ذات المنظمة التربية تلك هي:المقصودة التربية -أ

 المناهج بواسطة المدارس في نظمته قد الدولة نجد فإننا التربية من النوع هذا ألهمية ونظرا

.الهادفة والتوجيهات المعنية والكتب الموحدة

 احتكاكه خالل من  الفرد عليها ليحص التي التربية هي:  مقصودة الغير التربية- ب

  قصودةم غير عفوية بصورة بهم والتأثر باآلخرين

 األمة أبناء في والتأثير التوجيه مجال في األول المكان تحتل المقصودة التربية كانت فإذا

 األولى، طفولته في السيما الفرد حياة في أيضا كبير أثر ذات المقصودة غير التربية ،فإن

:هي أمور ثالث في مقصودة وغير المقصودة بنوعيها التربية عوامل وتنحصر

  .زلالمن أو األسرة- 

  .المدرسة- 

2.المجتمع أو البيئة- 

  : وهما أساسيان هدفان للتربية أن كما

 المجتمع وعادات التقاليد التراث، فينقل المسؤولية يتحمل صالحا إنسانا نكون: التكوين-أ

  .مجتمعه وقيم ظروف مع يتكيف كما القادمة، األجيال إلى

 قاله بما نعمل أن يجب العملية هذه تنجح ولكي ،وتطويره المجتمع ترقية في المساهمة-ب

3)عصرك ابن وإنما ابنك ليس ابنك أن- تذكر- تعلم" (كونفوشيوس" الصيني الفيلسوف

يتطلبالتربويةالوظيفةمفهوم أنكماالتربوية،بالوظيفةإناطتهايتطلباألسرةومفهوم

 وهناك التربوية،بالمهمةتعنى مؤسسةخيرلألبناءالمنجبةواألسرةالدور،بهذاتقوممؤسسة

  :أهمها لألسرة التربوية الرسالة أهمية تبرز كثيرة جوانب

  :ةیاالجتماعللتنشئةمؤسسة أول األسرة- 1

 بالتعرض االجتماعية التنشئة حول عام مفهوم لتكوين الجوهرية النقاط إلى سنتعرض

 شبا" ،بمعنى"نشاء"،و"نشوءاً" ،"نشأ" فعل من مشتقة تنشئة كلمة  للغة بالنسبة:اآلتية للعناصر

22،ص2011، ،األردن عمان والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،2،طالطفل وتربية األسرة محمود، هدى الناشف 1

.168-167ص ،1983الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،2،طوالتعليم التربية أصول، تركي رابح 2

.44،ص1995 مارس 2،عدد يةللترب الجزائرية المجلةوالتكوين، لتربية بين التلميذ لبصير، خالد 3
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 كذلك التنشئة وتعني. 1مفيه شب أي:فالن بني في ونشأ يكتمل، ولم وشب كبر أي:،وناشئ"ونما

 به االقتراب بغية شخصيته جوانب جميع من اإلنسان وبناء التمام حد إلى فحاال حاال الشيء إنشاء

 وعلى االجتماعية التنشئة لمفهوم شامل جامع تعريف هناك ليس اصطالحا أما. 2طبيعته كمال من

  .والمفكرين الفالسفة بعض لدى التعاريف من جملة سنقدم األساس هذا

 آلبائهم، ملكاً كونهم من أكثر للدولة ملكاً األطفال إن" أفالطون" اعتبر لقد :أفالطون-

 من نوعين هناك أن فقال التربية عن أما ، البدنية والرياضة الموسيقى األطفال يعلم أن وطالب

  :التربية

 محاوالته في مثابراً تجعله والتي اإلنسان في الفضائل تنمي التي التربية هو :األول النوع*

 معها، والتماشي صيانتها على الساهر بالقوانين، المتمسك للمواطن مستوى ارفع إلى للوصول

  .الحر الرجل يناسب التربية من النوع وهذا

 المهارة أو الجسم تقوية أو المال كسب وراءها من ينبغي التي التربية فهي: الثاني النوع*

 من النوع وهذا العدالة، بمناصرة تهتم وال الذكاء تنمية يهمل التربية من النوع وهذا العلمية،

.3باألحرار يليق ال التربية

 فنصح" الدين علوم إحياء"كتابه في - التربية- االجتماعية بالتنشئة الغزالي ماهت :الغزالي-

 واألطفال بالطفولة يهتم حيث  األسرة من تبدأ عنده ،والتنشئة الصبي تأديب في االعتدال بمراعاة

 ففي "أفالطون"و"أرسطو" من كل بفكر التربوي "الغزالي" فكر تأثر ولقد مرب، إلى به يتعهد ثم

  :وهي وقوامها، األربعة النفس أركان بين والتوسط االعتدال إنها يقول الفضيلة عن كالمه

  .العفة اعتدالها و الشهوة قوة- )2.     الشجاعة واعتدالها الغضب قوة- )1

4.مضر فيها اإلفراط و العدل قوة-)4.     مضر فيها واإلفراط الحكمة قوة- )3

 اجتماعية عملية التنشئة أن وهي للتنشئة، األولى الرئيسية المبادئ من انطلق :خلدون ابن-

 غاية وان ثقافته، في مدني كائن اإلنسان وان إتقانها، يجب اجتماعية صنعة أو مهنة التعليم ،وان

 من اإلنسان خلق لما تحقيقا أخالقية روحانية دينية غاية هي إنساني نشاط وكل والمعرفة العلم

5.اجله

 والتطور النمو الستمرار الضرورية األمور من االجتماعية التنشئة عملية إن:دوركايم-

 والنمو، التطور ذلك تحقيق عن عاجزا يكون ،المجتمع عن انعزال في الفرد الن االجتماعي،

165،ص سابق مرجع الدين، جمال الفضل أبو منظور ابن 1

.100،ص1977،اإلسكندرية، االجتماعية العلوم المصطلحات معجم بدوي، زكي احمد 2

.98-97ص، سلبق مرجع العمامرة، حسن محمد- 3

.98-97ص ، المرجع نفس 4

186ص ،2007 دن،الجزائر، -د ،المسلمين عند التربوي الفكر طه، جميل حسن 5
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 الكبار أجيال يمارسه الذي الفعل وهي التربية هي:" "كايم دور" حسب االجتماعية فالتنشئة وعليه

 الفيزيقية النواحي تنمية ذلك في وهدفها االجتماعية، للحياة بعد ينضجوا لم الذين الصغار على

 كما بأسره السياسي المجتمع عليه يفرضها هيئات وهي عنده، ينميها وان واألخالقية والفكرية،

1"له يؤهل الذي الخاص الوسط يفرضها

 على تقوم وتربية، تعلم،وتعليم، عملية" إنها االجتماعية التنشئة :زهران السالم عبد حامد-

 ومعايير سلوكا فشيخا، فراشدا، مراهقا، طفال، الفرد إكساب إلى وتهدف االجتماعي التفاعل

معها، االجتماعي والتوافق جماعته مسايرة من تمكنه معينة اجتماعية الدوار مناسبة واتجاهات

2.االجتماعية الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي، الطابع وتكسبه

 كائن من الفرد تحويل عمليةبأنها يةاالجتماع التنشئة تعريف يمكننا سبق مما    

 وقيم ومعايير سلوكا بذلك ليكتسب االجتماعي، التفاعل طريق عن اجتماعي فرد إلى بيولوجي

 مستمرة بذلك وهي االجتماعية الحياة في االندماج له لتسهل شخصيته بناء في تدخل واتجاهات

 التي التنشيئية األساليب كافة على وتشتمل بالشيخوخة وتنتهي فالرشد فالمراهقة بالطفولة، تبدأ

  واألخالقية والفكرية الفيزيقة الجوانب جميع من الفرد شخصية بناء في مهما دورا تلعب

  واالجتماعية

 في الفرد شخصية تشكيل في أساسيا دورا تلعب كونها في االجتماعية التنشئة أهمية وتظهر

 نتاج هي فالشخصية شخصيته، دعائم إرساء وفي لديه االجتماعية االتجاهات تكوين وفي المستقبل

 ألساليب وطبقا الطفولة مرحلة في توضع للشخصية األولى الدعائم فإن ذلك وعلى  األساليب هذه

  المواقف هذه في الطفل على الوالدان يمارسها التي االجتماعية التنشئة

 أشار الذي عصبيةال قانون خالل من تتحقق التي التالحم عملية خالل من أهميتها تبرز كما

 مختلف بين والتآزر والتعاضد التالحم مناخ توفر فالعصبية "المقدمة"كتابه في"خلدون بن" إليه

 ،من االجتماعية التنشئة بواسطة وتنقل تورث العصبية وهذه الالنظامية،و النظامية المجتمع هيئات

 وفي المدرسة وداخل ألسرةا داخل الناشئ الطفل له يخضع الذي والتعليم والتمرين التدريب خالل

 شوكة تقوية في تسهم عملية االجتماعي فالتطبيع إذن االجتماعية، التنشئة مؤسسات مختلف

 موحدة دينية أسس تقوم التي المجتمعات في خاصة المجتمع أفراد والتئام توحيد وفي العصبية

3.اإلسالمية كالمجتمعات

  :هما أساسين محورين خالل من للطفل االجتماعية التنشئة أهمية تلخيص ويمكن

1 Jean-Claude-Filloux,Emille-Durkheim penseur de lèducation http// :agora.qc.ca/reftext.nsf.2010/03/10.8 :30h.

.11ص ذكره، سبق مرجع¡زعيمي مراد 2

.111-110ص ،ص 2000المغرب،: التربية عالم تمنشورا ،التربية سوسيولوجيا غريب، الكريم عبد 3



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

136

 الفرد شخصية لتطوير أساسية وسيلة تعتبر االجتماعية التنشئة عملية أن:األول المحور

  .به محيطال اإلنساني المجتمع به يمر الذي االجتماعي التغير لمواجهة وإعداده

 التفاعل علي تقوم تربية أي وتعليم تعلم عملية االجتماعية التنشئة عملية أن:الثاني المحور

 مسايرة من تمكنه مناسبة اتجاهات أو ومعايير سلوكا  الطفل إكساب إلي وتهدف االجتماعي

 وعلي عيةاالجتما الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي الطابع وتكسبه معها والتوافق جماعته

1. اجتماعي    كائن إلى البيولوجي الحي الكائن تحويل عملية االجتماعية التنشئة تكون ذلك

  :األتي في االجتماعية أهدافها تتلخص كما

    شخص في ةالثقاف هذه غرس في كبيراً دورا األسرة تلعب :المجتمع في الثقافة غرس-

2. الفرد

 كائن الى بيولوجي كائن من الفرد تحويل خالل من :اإلنسانية الشخصية تكوين-

.3اجتماعي

 أبناء تميز مشتركة عامة سمات خلق خالل من :المجتمع في القومية الشخصية تكوين-

.4القومية الشخصية" المجتمعات من غيرهم عن الواحد المجتمع

 تكوين إلى ميلي منا الفرد أن نجد التكيف أمثلة من: اآلخرين مع والتالف التكيف تحقيق-

  .فيه يعيش الذي المجتمع قوانين يدرك انه كما االجتماعية، الذات ينمي وبذلك صداقات

 ببعض االلتزام الطفل تدريب خالل من :والخلقية والوجدانية الروحية القيم تكوين-

 وضبط المناسب التصرف قواعد الطفل تعليم خالل من شخصيته، مقومات تشكل التي السلوكات

5.السلوك

 الفرد من المتوقع السلوك هو االجتماعي الدور: منهم المتوقعة ألدوارهم األفراد تعليم-

 السائدة ئيةيالتنش األساليب خالل من يةاالجتماع األدوار هذه يكتسب والفرد معين، مركز في أداؤه

 لكل المميزة الثقافة باختالف ألخر مجتمع من تختلف األدوار هذه أن المعروف ومن مجتمعه، في

6.مجتمع

  :هما رئيسيين شكلين تأخذ االجتماعية التنشئة أن كما

.138،ص2008 دن،.د ،االجتماعية التنشئةعامر، الرؤوف عبد طارق 1

.331،ص2002 القاهرة، النيل، مطبعة ،المعاصر االجتماع علم في نظرةالخطيب، الحميد عبد سلوى  2

.23ص،2003عمان، الصفا، دار ،للطفل االجتماعية التنشئة الهمشري، احمد عمر - 3

.335ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى- 4

27،ص1998 ،9قسنطينة،العدد جامعة منشورات االنسانية، العلوم مجلة¡"واالهداف المفهوم-االجتماعية التنشئة"،مختار الدين محي 5

.334ص السابق، المرجع الخطيب، الحميد عبد سلوى 6
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  :دةالمقصو االجتماعية التنشئة-أ

 الثقافي لنظامها وفقا سلوكات أوالدها تعلم فاألولى والمدرسة، األسرة في تتم والتي

 وتزودهم دلك بإتباع تتصل التي واألدوات واألساليب الطرق لهم وتحدد واتجاهاتها ومعاييرها

 في ومرسوما مقصودا تعليما بها يكون مراحلها مختلف وفي المدرسة أما والمعايير القيم بمنظومة

1.األفراد بتنشئة مباشرة تتصل ومناهج وأساليب وطرق أهداف إطار

  :المقصودة غير االجتماعية التنشئة- ب

 من وغيرها اإلعالمية والمؤسسات الدينية المؤسسة خالل من التنشئة من الشكل هذا يتم

 تظهر والتي بأقرانه الفرد عالقة إلى افةضباإل االجتماعية التنشئة عملية في تسهم التي المؤسسات

2: يلي فيما عام بشكل

باختالف تختلف جتماعيةا لمعايير اكتسابه خالل من وأفكار مهارات لفردا يتعلم 

 المؤسسات

عالقته خالل من بها يظهر التي سلوكات بكل متصلة وعادات اتجاهات الفرد يكتسب 

..........)مسؤولية تحمل - نجاح -تعاون - فشل - كره-  حب(باآلخرين

 الحفاظ  خاللها من يتم التي العملية كونهما في تكمن التنشئة وأهداف أهمية أن القول يمكننا

 وواجباته، حقوقه بكافة عارفا االجتماعي، واقعه مع متكيفاً فردا وتكوين المجتمعية، الثقافة على

 على يمكن فال الثقافية، وخصوصياته ميتالئ بما المجتمع هذا تقدم نحو قدماً  المضي على ساهراً

 وراءها تاركة العولمة ثقافة في اإلسالمية المجتمعات تنحل نأ الحصر ال المثال سبيل

 بعين األخذ مع سليمة إسالمية تنشئة المسلم الفرد تنشئة جبي بل اإلسالمي، المجتمع خصوصيات

 المجتمع، هذا مصلحة يخدم ما ولمةالع ثقافة من واألخذ اإلسالمي المجتمع خصوصيات االعتبار

 التوفيقية النظرية التنشئة عملية في يراعى أن البد بل لها التام واالنفتاح الثقافة هذه في الغوص ال

  .ةواألصال الحداثة بين

 وهو إليها، باالنتماء ويشعر الطفل فيها يعيش جماعة أول هي األسرة بأن معلوم هو وكما

 يواجهه مجتمع فأول أمه، بطن من يخرج عندما فالرضيع جماعة، في عضوية أول يكتسب بهذا

 والحنان، العطف مشاعر إلى  افةضإ البيولوجية الحاجات هو يتلقاه ما األسرة؛فأول مجتمع هو

 مع بالتعامل تنفرد فاألسرة والعاطفي والنفسي االجتماعي نموه في ضرورياً مطلباً عتبرت والتي

 تشكيل في جداً كبير أثر لها المراحل وهذه العمر، من األولية المراحل في عليه والتأثير الطفل

20نص ،2006األردن -عمان– والطباعة والتوزيع للنشر الميسرة دار ،5،ط االجتماعية التنشئة سيكولوجية جادو، أبو علي محمد صالح 1

.23،،ص2005 األردن -والتوزيع للنشر وائل دار– االجتماعية والتنشئة التربية الرشدان، زاهي اهللا عبد 2
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 روضة،( أخرى مؤسسات مع يتعامل أن إلى وتصوراته قيمه وتشكيل الطفل شخصية

  ....)مدرسة،

  :الطفل قيم تشكل سرةاأل - 2

 وذلك المجتمع صرح ببناء تقوم فهي ،األفراد حياة في اجتماعية مؤسسة أهم األسرة تعتبر

 الطفل يكتشف خاللها فمن¡لهم المحددة االجتماعية واألدوار يتماشى بما األفراد سلوك بتنظيم

 بوظيفة تقوم نهالكو العامة، المجتمعية البنية ضعف أو قوة عن المسؤولة وهي ومحيطه نفسه

 المراقبة ووظيفة االجتماعي، والتنشئة التكوين ووظيفة بينهم التضامن ووظيفة ألفرادها األمن

.والتربية

:االجتماعي التفاعل- 1- 2

 من االجتماعية العالقات وتكوين االجتماعي التفاعل كيفية األبناء تعليم في األسرة تسهم

 أفراد مع بداياته تكون والذي االجتماعي التفاعل كالأش من األسرة محيط في يتعلمونه ما خالل

 ومثله المجتمع قيم مع يتوافق الذي النحو على وضبطه التفاعل هذا تكييف األسرة وعلى األسرة،

 في ريناآلخ مع التفاعل على قادرين يجعلهم بما الحقيقية، المواطنة أبعاد فيهم ويؤصل ومعاييره

  .المجتمع

 يكون ما قدر على األسرة، داخل المجتمع يرتضيه ما مع متوائماً لالتفاع يكون ما فبقدر 

 واألسرة الفرد بين العالقة ألن. المجتمع في اآلخرين مع وعالقاتهم لسلوكهم الهادي هو ذلك

 ترعى فاألسرة اآلخر عن يستغني أن ألحدهم يمكن وال المتبادل االعتماد من كثير فيها والمجتمع

 من األفراد هؤالء تمكن التي الفرص كل لتهيئة جاهداً يسعى والمجتمع الصغر منذ األفراد شئون

 التكامل هذا. المجتمع أهداف مع يتوافق الذي بالشكل قدراتهم وتنمية االجتماعية أدوارهم أداء

 خدمة في بفاعلية للعمل الالزمة والمهارات باالتجاهات األبناء إمداد يتطلب المشترك االجتماعي

  .المجتمع

  :األخالقية القيم على األبناء نشئةت- 2- 2

 من األطفال لدى وتتكون سلوكه وتنظم اإلنسان يكتسبها التي القواعد مجموعة القيم تعتبر

العاموبالشعورواألعرافوالمعتقداتباالتجاهاتعالقةوللقيم.االجتماعية التنشئة عمليات خالل

 وأهم .والتنشئةالتعلمعمالياتخاللمنبيكتسإنما فطرياليسالقيم اكتساب بالتالي المشترك،

 مثل المجتمع في صالحاً عضواً الفرد تجعل والتي والدينية الخلقية التربية نجد األخالقية القيم

 وخدمة المشاركة أهمية فيهم وتنمي وغيرها، العمل وإتقان واإلخالص والتعاون والمحبة الصدق

 والعادات والفضائل األخالقيات هذه مثل أبنائها في تغرس أن األسرة تستطيع بالتالي المجتمع

  . االجتماعية والقيم
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 وكيفدينه أبناء يعامل كيف حياته بداية منذ عقيدته، أمور الطفل األسرة أفراد فتعليم

 مع يتنافى وال وتعالى سبحانهاهللا يغضب وال المجتمع يرضي بما األخرى األديان أبناء مع يتعامل

 معه ،ويتعامل شخصيته تعكس مرآة بمثابة فهي الطفل، يكتسبه ما أجمل اضلةالف فاألخالق .عقيدته

 والتعاليم القيم من حاجاته وإشباع تعلم على الطفل يساعد الذي المناخ األسرة وتعتبر.أساسها على

 تعليم يجب كما .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة للطفل التعاليم هذه األسرة بنقل  وذلك الدينية،

 وما عليهم وما لهم بما وتعريفهم مجتمعهم وخلق قيم مع تتناسب فاضلة حياة" يعيشون كيف أبنائنا

.)1("عليهم حقوقهم هي وما اآلخرين نحو واجباتهم هي

 ال سنه صغر بحكم والطفل األخالقية والمعايير القيم الطفل داخل تغرس األسرة فتعامالت

 يصليان أبواه رأى إذا إال الصالة معنى يعرف ال الطفل أن أي منها الملموسة إال الدين أمور يفهم

 من الفاضلة والقيم الحميدة باألخالق فالتحلي. به ويشعر يحسه ما ضوء في يعرف ما يفسر ألنه

 من تعصمه وخلقية دينية فيةخل يكون حتى أسرته مع تفاعله خالل من يكتسبها أن الطفل شأن

 الدينية القيم فيها تهتز جماعة في ينشأ الطفل أن أي" العكس حدث إذا أما ،الخطأ في الوقوع

 مواقف في آثاره تنعكس الذي الخلقي واالنحراف الشر بذور معه وتنمو السليمة الخلقية والمعايير

)2(" المجتمع في الحياة

  :واالنتماء الوطن حب مفاهيم غرس- 3- 2

 الفرد تفكير صنع في تساهم هي والمسكن والغذاء الحماية توفير في دورها على عالوة

 التي المؤسسات أهم من  فاألسرة .االجتماعية شخصيته تكوين خالل من المستقبلي مساره وتحديد

 األطفال، إعداد في المؤسسات أهم  أنها باراعت على الفرد، لدى المواطنة وتنمية تشكيل على تعمل

 المتعلقة باألخص والقيم المفاهيم هذه كل لغرس المراحل أهم من الطفولة مرحلة ،ألن وتربيتهم

  شخصيته بناء في مكوناً عنصراً تصبح كي والوطنية بالوطن

 طنيالو حسهم بتنمية وذلك األبناء لدى المواطنة قيم ترسيخ في كبير دور لها واألسرة

 على المحافظة على وحثهم الصغر، من ومراقبتهم والقوانيناألنظمة احترام إلى وتوجيههم

:خالل من الدور هذا تفعل أن األسرة وتستطيع المواطنة مفهوموتكريس الوطنية المكتسبات

تعزيز خالل من مبكر، وقت في األبناء نفوس في له، واالنتماء الوطن حب غرس 

.مكتسباته على والحفاظ تقدمه، أجل من والعمل الوطن، إلى تماءاالن بشرف الشعور

1 محمد الطبطبي وآخرون ،مدخل إلى التربية ،دار المسيرة ،2002،ص199.

2 71 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد 
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وإنجازاته، وطنهم بتاريخ الوعي وبث لهم، الوطنية المفاهيم بنقل الوطنية الثقافة تعزيز 

.للوطن واالقتصادية الجغرافية باألهمية وتثقيفهم

 عليها المحافظة وأهمية المجتمع يقدمها التي والمنجزات بالخدمات التذكير.

المواطنين حقوق على وتحافظ الوطن شؤون تنظم التي األنظمة احترام على األبناء تعويد 

المجتمع لمنجزات الحسن والتعامل األمثل االستخدام على الحث.

التفاهم وحب المحتاجين، على اإلنفاق وحب المشترك، العمل حب على األبناء تعويد 

 والتكافل والتعاون

معها والتفاعل فيها والمشاركة الهادفة الوطنية المناسبات حب نشر.

الصلة ذات المدنية ربيةالت مادة في خاصة األبناء يتناولها التي الدروس خالل من كذلك 

 واحد لمجتمع ينتمون عندما المجتمع أفراد يجنيها التي والحقوق الفوائد لألبناء توضيحو بالوطن

  .لمجتمعهم أكثر تشدهم الوطن تمثل أشياء على المنزل اءواحتو. والتماسك الوحدة تسوده

  :انظباطا المؤسسات أكثر األسرة - 3

بقاء وضرورة االجتماعية، الحياة على الحفاظ ضروريات من االجتماعي الضبط يعتبر

 النظم لقيود بخضوعهاإال االجتماعية، للحياة صالحة بشرية تكون ال اإلنسان وطبيعة اإلنسان،

 االجتماعي والضبط فالرقابة .االجتماعيةالضوابط من ذلك وغير وقيم وتقاليد عادات من المختلفة

  .والمجتمع تنسجم التي السليمة الوجهة السلوك توجيه على يعمالن

الفرد ينميفعندما ،التجانستحققالتي الهامةاالجتماعيالضبطأدواتمن تعتبر واألسرة

مواقفحددتهاأنسبقوالتيبنفسهاكتشفهاالتياألحكاممنالهروبيستطيعفلنالذاتيإدراكه

 في فالطفلاألسرخارجالنقدهذامثلعنوبعيدابنفسهمنعزالكانولوحتى،المباشرةاألسرة

 أن يجب السلطة هذه أن إال ،ناضج غير مازال سلوكه ألن موجهة ضابطة سلطة إلى حاجة

  . الوقت نفس في نةحنو حازمة تكون وأن الطفل مستوى تراعي

 بين العالقة تنظيم خالل من وذلك االجتماعي الضبط أو االجتماعية بالمراقبة تقوم كما

 الرقابة وفرض اإلنساني السلوك ضبط أن كما والدين، العرف يرتضيها حدود في واإلناث الذكور

 في صالحا فردا يكون حتى التوجيه يعني بل الحرية، من الحرمان  يعني ال عليه االجتماعية

 وااللتزام وقوانينه وأنظمته المجتمع معايير مراعاة األبناء يعلم من خير هي األسرة ألن ، المجتمع

 األبناء تعليم خالل من ،يرتضيه ال الذي وذلك المجتمع ضيهيرت الذي وما مخالفتها، وعدم بها

 ،المواطنة مفهوم يتضمنه بما لتزاماال يعني والذي المجتمع يرتضيه الذي االجتماعي السلوك قواعد

.مخالفتها وعدم بها وااللتزام واألنظمة القوانين معرفة أهمية على يؤكد والذي



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

141

  :لألسرة التربوية الوظيفة في التحول عوامل- رابعا

 في السريع بالتغير تتسم أنها المعاصرة مجتمعاتنا بها تتميز التي السمات أبرز من إن      

 داخل األفراد يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي والتغير الحياة مجاالت شتى

 هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من المجتمع

.والثقافية االقتصادية السياسية، منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو .تغيرات من األدوار

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةتغيراتالمنمجموعة"هو االجتماعي والتغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

أوربافيأوالبدأتعالميةظاهرة هو التعريف هذا وفق فالتغير ،)1("الغربيةأوروبامنوانطالقا

  .العالمدولمختلفإلىانتشرت ثمالمركزشكلتالتي الغربية

 ورعاية المسؤولية توزيع حيث ومن والتبعية، السيادة حيث من الزوجين بيت العالقة فنجد

 أو مرنة أساليب من يميزها وما تنشئتهم حيث ومن وخارجه المنزل داخل ومتابعتهم األبناء

 إلى يعود إنما األسرة في يحدث الذي التغير هذا. العام االجتماعي بالوسط هذا كل يتأثر متسلطة

 وغيرها والقيمية واإليكولوجية والسكانية والتكنولوجية واالقتصادية االجتماعية العوامل من عدد

 أن االجتماع علماء يرى المنطلق هذا ومن. "األسرة حياة في والتأثير صلةال ذات العوامل من

 في األخرى االجتماعية النظم بقية مع متبادل بتأثير تجري األسرة في تحدث التي التغيرات

 بقية  في يظهر األسرة في يحدث تغير فكل الديني أو السياسي أو االقتصادي كالنظام المجتمع

.)2("صحيح والعكس النظم

:التكنولوجية العوامل- 1

 استخدام إلي ترجع المجتمع تغير في وتأثيراتها لألفراد العامة الحياة في دورا للتكنولوجيا

 في لعلميةا والمخترعات المكتشفات من الكثير وظهور الصناعية الثورة قيام أن فنرى لها المجتمع

 لألسرة يوفر المجتمع،فالتصنيع لخدمة واالقتصادية المادية النواحي في تقدما أنشأ الميادين شتى

 بعض وتسهل الراحة وسائل لألسرة تحقق التي والعملية والترفيهية المنزلية والمستلزمات األدوات

 الوسائل هذه بعض نأ القول يمكن أخرى جهة ومن.أعضاؤها  بها يقوم التي االجتماعية األدوار

 في األسرة أفراد يقضيها التي  العاطفية الروح تلك عن االبتعاد إلى بأخرى أو بصورة أدت قد

  .بعضهم مع الحديث

 148،ص1968الجامعية،الجزائر، بوعاتالمطحداد،ديوانسليمترجمة¡ االجتماعلعلمالنقديالمعجم بوريكو،وفرانسوابودونريمون 1

.125ص ، ذكره سبق مرجع ، العائلية والحياة األسرة ، الخولي سناء 2
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 وتساهم وثقافته، اإلنسان مدارك تكوين في أساسياً دوراً تلعب األسرة ظلت طويلة فلعقود

 جزء انتقل فقد اليوم أما باألبناء اآلباء عالقات فيها بما بها يتمسك التي القيم منظومة تشكيل في

 فتح الذي األمر اإللكترونية، واأللعاب النقالة والهواتف اإلنترنت شبكات إلى الدور هذا من كبير

 األسرة أفراد بين والمحادثة الحوار محل حل الذي االفتراضي التواصل من أنماط أمام الباب

 ظاهرة عن فضال واألبناء اآلباء جيلي بين لصراعا وتكريس الفجوة توسيع في ساهم مما الواحدة

1.أخالقية غير ممارسات لىإ الحاالت من كثير في وصل والتي التكنولوجيا لتلك السيئ داماالستخ

:الجغرافية العوامل - 2

بالضرورة تؤثرالمكانهذايعةفطبمعين،مكانفيدائماتعيشأسرةكلأنالواضحمن

.األسرة فيتغيراتإلىيؤديسوفالجغرافيةالظروففيتغيروأياألسرة،أنشطةعلى

الذيناألسر أعضاءوسلوكاتجاهاتفيتغيراتسيحدثإعصارأوفيضانأوزلزالفحدوث

 فيها يعيش التي الطبيعية البيئة مكونات بها يقصد الجغرافية والعوامل2.المناطقهذهيسكنون

 المعيشة مستوى وبالتالي األولية والمواد والمناخ والتربة والتضاريس الموقع وتشمل اإلنسان

 تحديد في تؤثر الجغرافية العوامل بالتالي،أخرى إلى منطقة من يختلف المجتمع في والرخاء

 في وظائفها عن تختلف الريف في المرأة وظائف نجد حيث األسرة، تمارسها التي األنشطة نوعية

أوالصحاريأوالمحيطاتبفعلكانسواءالبعضبعضهاعنالمعزولةالمجتمعاتأما."المدينة

3"بطيئةلديهاالتغيرعمليةألنالبدائيةبالشعوبتوصففإنهاالغاباتأوالجبليةالسالسل

  : االقتصادية العوامل - 3

 البناءفياالقتصاديةالتغيراتأناألساسيالفرضعلىيةكسالمارالنظريةأسستلقد

 وعالقاتقوىمنسفليالالبناءويتكون .االجتماعيللتغيراألولالمحركهيللمجتمعالتحتي

 النظممثلاالجتماعيبالنسقالخاصةالسماتمنالفوقيالبناءيتكونبينماباإلنتاج،خاصة

 هذه أن بمعنى4"بواسطتهتكونتالذيالتحتيالبناءوتدعمتخدموالتيالدينية،القضائية،السياسية،

الحتميةمنأساسعلىمعينةمراحلخاللالمجتمعتطورفياالعتقاد علىتقوم النظرية

 أنفياالعتقادأساسعلىيقوماالجتماعيللتغيراالقتصاديالتغيرفإنعليهبناء." التاريخية

5"والمجتمعسالناحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفيالفذالعاملهواالقتصاديالعامل

1 http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=1863

29،ص1978–للطباعةبورسعيد، األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 2

.290ص ، 1992والتوزيع،للنشرالشروقدار¡االجتماععلمإلىالمدخل وآخرون،عمرخليلمعني 3

.02،ص1983–الشرقالنهضةمكتبة¡االجتماععلمأسس–الهواريمختارعادل 4

319،ص1972–الكتبعالم–التطبيقوأساليبالنظرية،األسساالجتماععلم–يونسزكيفاروق 5
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 التفسيرويقومالسائدةالنظمنوععلى تتوقفاالجتماعيالتغيربطءأوسرعة إن

 اسياألسالعاملهواالقتصاديالعاملأنفياالعتقادأساسعلىاالجتماعيللتغيراالقتصادي

 الدخلومصدرالعملفطبيعة.المجتمعوفيالناسحياةفياالجتماعيةالتغيراتإحداثفي

 الناسبيناالقتصاديةالعالقاتتحكمالتياألساسيةوالمعاييرالسلععلىالحصولوإمكانية

 ومكاناألسرحجمفيالقائمةاالختالفاتإلىنشيرأنويمكن.األسرلمعظمبالنسبةأساسية

في يؤثرأنيمكنالفرديالدخلفيتغيرأواالقتصادفيتغيرأيمعاالستهالكوأنماطقامةاإل

 األسري المحيط في وهيبة مكانة الشخص يكسبان واألجر فالمهنة .1األسريةاألنماطأواألسرة

 بناء في كبيرة آثاراً يترك والسكن السلع على والحصول الدخل مصدرو العمل ألن واالجتماعي،

  . خاصة بصورة واألسرة عامة، بصورة ووظائفه المجتمع

: القيمية العوامل-4

 في أثر قد التعاقدية الرسمية العالقات ظهور أن السوسيولوجية الدراسات بعض بينت لقد

 فيها تتصف التي التقليدية األسرة في عليه كانت عما تتراجع التي القرابية القيمية العالقات طبيعة

وسائلخاللمناألسرةغزتالتيالدخيلةالقيم أن كما القوي، بالتماسك القرابية العالقات

القيمإطارفيالمطلوببالشكلواالمتدادالنموعنالمسلمةاألسرةتوقفتفقد.وغيرهااإلعالم

منكثيرفيغيرهاعنتختلفتعدولممتوارثة،وعالقاتسةوألبأشكالإلىوتحولت اإلسالمية،

2.بالمضامينمعهاوتتحدبهاتلتصقبينمابالعناوين،إالاألحوال،

وسائلوأصبحت بها،يستهانالأدوارلهافأصبحنفسهااالتصالوسائلفرضتكما

والتقدمللتطوركانهنامن .األسرةداخلاالجتماعيةللعالقاتالقويةالمؤسساتإحدىاالتصال

 هذه جليئا،فششيئاالتربويةوظائفها تقلصوعلىاألسرة،علىاألثرأعظموالتكنولوجيالعلمي

:نجد التحول هذا عوامل أهم من التربوية األسرة وظائف في تغير إلى أدت األسباب

  :االجتماعيریالتغ-أ

 المجتمعاتجميععلىتؤثرالتيجداالمعقدةالتغيراتمنمجموعة«هو االجتماعي التغير

عشرالسادس القرنمناعتباراجدامتنوعةانتشارألولياتوبناءمتفاوتةبطريقةوإناإلنسانية،

والنظماالجتماعيالبناءعلىتطرأجديدةأوضاع إلى يشير وهو )3(»الغربيةأوروبامنوانطالقا

.302-301سابق،ص مرجع¡األسريةوالعالقاتالزواج–الخوليسناء 1

،85العددقطر،اإلسالمية،والشؤوناألوقافوزارةعنشهرينكلتصدردورية سلسلةاألمة،كتابللمراجعة،دعوةاألسريالتفككلكتاب،تقديمعمر حسنة2

24-23ه،ص.1422

 148،صسابق مرجع بوريكو،وفرانسوابودونريمون 3
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فيإمالتغييرنتيجةأوالسلوكلضبطجديدةقاعدةأولتشريعنتيجة,المجتمعوأدواتوالعادات

 كما )1(واالجتماعيةالطبيعيةالبيئةأواالجتماعيالوجودجوانب منجانبأومعينفرعيبناء

هزةاألجلهذهالمكونةالعناصر بوظائفالخاصةالتغيراتخاللهاتحدثالتيالعمليةعلىيدل

   الخ…واإلعالميةوالقانونيةواالقتصادية السياسيةوالمؤسساتوالصحةوالتعليمالعبادةدورمثل

القيمحيثمناالجتماعيفيالبناء يقعالذيالتحولذلكهواالجتماعيفالتغيروعليه

(المعنوي(الرمزالثقافيواإلنتاجوالمعايير  بين تداخل هناك أنه إلى اإلشارة تجدر هنا2) والمادي)

 أن االجتماع علم دراسات معظم إليه تشير فكما ، الثقافي والتغير االجتماعي التغير: مفهومي

 وتتبادل معا، تتفاعل التي الفرعية النظم من مجموعة هو العام االجتماعي النظام تركيب طبيعة

 التي يةالزمن المرحلة في المجتمع يميز الذي" الثقافي اإلطار" جميعا ابه ويحيط بينها، فيما التأثير

 من تأتي التي العوامل من بعدد يتأثر الثقافي اإلطار وهذا ،باألعلى الشكل من يتوضح كما بها يمر

 االجتماعية ظمةاألن إلى التغير هذا ويمتد تغيره، على فتعمل خارجها من أو المجتمع ثقافة داخل

  .تلفةمخ بدرجات

 المجتمع داخل ألفرادا يتقمصها التي األدوار في التغير ذلك هو االجتماعي التغير بالتاليو

 من األدوار هذه على يطرأ ،وما المجتمع داخل والمؤسسات التنظيمات وكذلك آلخر، زمن من

يراتالتغتؤثر كما.والثقافية ،االقتصادية السياسية منها متداخلة عوامل لعدة يخضع وهو.تغيرات

وتطلعاتها،للحياة،وظائفها حيثمنمباشربشكلاألسرةعلىالمجتمع فيتحدثالتياالجتماعية

 والتكنولوجية االجتماعية العلوم تقدم سرعة أن كما لدخلها،وتوزيعهاأفرادهابينالعالقاتونمط

تمع،المجفي متخصصةمؤسساتظهرتكما. والتكيف المرونة على قدرة األسرة أكسبت قد

منالكثير لقيامنتيجة(..)قبلمنتؤديهاكانتالتيالوظائفمنالكثيرفياألسرةساعدت

ومساعدتهااالجتماعية، التنشئةفيبدورهااهتمامهازيادةفيالتقليديةوظائفهاببعضمؤسسات

.)3(التلميذبدورللقيامألبنائها

 .ووظيفيابنيوياالماضيفيعليهكانتعماتختلف األسرةأصبحت التغيرهذاجراءومن

بالتاليبالرجل، والمساواةوالعملللتعلمالمرأةأمامالفرصةالحديثالصناعيالمجتمعأتاحكما

اإلعالمولوسائل. وخارجياداخليااألسرةرعايةيةومسؤول،األسرةميزانيةفيااليجابيةالمشاركة

 مسؤولياتهامواجهةفياألسرة تساعد والتلفزيونوالصحافةفاإلذاعة¡األسرةتجاهأيضاهامدور

المعارفمنالكثيراإلعالميةوالموادالبرامج هذهخاللاألسرةوتكسبالتربوي،بدورهاوقيامها

1محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية ،األزاريطةال ،اإلسكندرية،2005¡ ،ص 415.

.28ص ،سابق جعمر وآخرون،عمرخليلمعني2

3سميرة أحمد السيد، علم اجتماع التربية ،ط3 ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1997،ص 25-23.



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

145

علىأبناءهاتساعد والحديث المجتمعفيالجديد دورهالبهايتطالتيوالمهارات،والخبرات

الحياةمتطلباتمواجهة

 والوظائف األدوار في التغيير من الكثير أنتابه التفاعل أشكال من كشكل األسرة مفهوم إن

 بدور لحقت التي التغيرات أهم "حسين" لنا يلخص حيث الماضي في علية متعارفا كان لما خالفاً

)1(: يلي ام األسرة

الجاهالت للخادمات فريسة الداألو وترك)  والزوجة الزوج(  للعمل الوالدين خروج 

.األطفال تربية نبشؤو

واالكتساب الرزق وراء سعياً بالمدن العمل أو بالخارج للعمل كليهما أو اإلباء أحد هجرة 

. األسرة أفراد بين التفاعل يةعمل ضعف إلى يودي مما

أفراد فيه تجتمع الذي الماضي في كان كما المنزل مفهوم يعد فلم المنزل مفهوم تغير 

 لقضاء األسرة أفراد من فرد كل ويميل فقط، للنوم مكاناً أصبح بل واالستجمام للترويح األسرة

. كالنوادي الحاضر الوقت في استحدثت المنزل عن بعيدة أخرى أماكن في فارغة أوقات

كباراً أم صغاراً األسرة أفراد وانجذاب والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل وازدياد انتشار 

  .لها

  :السكانيریالتغ- ب

 تشكو والتي النامية العالم لدول بالنسبة مشاكل خلق في السريع السكاني النمو تسبب لقد

 وغيرها وصحية تعليمية خدمات من االجتماعية مواردها وفي االقتصادي إنتاجها في نقص

والديموغرافية .األسرة وظائف على تأثير من عنه يترتب وما السريع النمو هذا مواجهة تستطيع

بموضوعاتتهتموهي وتركيبه،وتوزيعهمحجمهمحيثمنللسكاناإلحصائيةالدراسةهي

والوفياتالمواليدتومعدال المجتمعاتأوالجماعاتوحجمالخصوبةفيالتغيراتمثلمعينة

  .النقصانأوبالزيادةسواء

يقطنها التيالمجتمعاتففي ،االجتماعيةالعالقاتعلىكبيرتأثيرلهالسكانيالحجمأنكما

منهم واحدكليعرفحيثبسيطةبدائيةأغلبهايكونبينهمالعالقاتفإنالسكانمنقليلعدد

وجها والمواجهةالمصادفةعليهايغلبالتيءاتاللقاخاللومنرسميغيرأساسعلىاآلخر

على ويغلبملحوظبشكلتتغيراالجتماعيةحياتهمفإنبالسكانالمكتظةالمجتمعاتأما .لوجه

.31 ص سابق، مرجع ، محمد المنعم عبد حسين 1
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محل تحلرسميةنظاميةوهيئاتجديدةمؤسساتوتظهرالرسميةالثانويةالعالقاتأفرادها

1.الرسميةغيرالجماعات

  :األسرةأنماطفيریالتغ- ت

 الشكل إضعاف إلى تتجه والثقافية االجتماعية االقتصادية، التغيرات جل أن سابقا ذكرنا كما

وانكماشبنائهاتغيرإلىأدىالتغيراتهذهبكلعامةاألسرةفتأثرت .مجتمع ألي التقليدي

والتقاليدالعاداتخاللمنأيضا،واألزمانعاتالمجتمبتعددتتعددأنماطهاجعلمماوظائفها

Üنجدالحجمحيثفمنمن.للمجتمعواالجتماعيةالثقافيةاألنماطباختالف،أيإلخ...والعرف

NUCLEAR(النواةاألسرة FAMILY(الممتدةلألسرةكبديل.

الذيناألفرادتشملوهيالحديثالصناعيالمجتمعخصائصمنالنواةفاألسرة

الجيلينتضمأنهاأيأطفالهم،معواحدمسكنفييسكنونالذينوالزواجبروابطتركونيش

عليهايطلق"الزواجيةباألسرة"تسمىكما.المحارممنالزواجتحريممبدأعلىوتستندأكثر،

والزوجةالزوجمنوتتألفالمجتمع،فيقرابيةوحدةأصغرهيوالبسيطة،األسرةاسم"أيضا

المجتمعفيالمميزالنمطوتعتبرالواحد،مسكنفيمعايسكنونالمتزوجينغيرهماوأوالد

األقارب،تأثيرغياب،االقتصادي باستقاللها تتميز الحجم،صغر:خصائصهامن)2("المعاصر

إلىباإلضافةاقتراب،وأكثرهماتفاأكثريكونانالزوجينأنكماالتربية،دورالوالدينممارسة

األسرةمنالنوعهذاشيوعويعود ديمقراطية اجتماعية عالقات تسودهاالقرابيةالعالقاتضعف

.واالجتماعيالجغرافيالحراكشدةوكذلككالملكية،الفرديةالنزعةسيطرةإلى

  :للعملالمرأةخروج- ث

 مثلها بحقوق تتمتع جعلتها المكاسب من الكثير تحقيق إلى للعمل المرأة خروج أدى

 على) الخروج( نتائجه تنعكس ال وطبعا. الدول تطور في كبير بشكل أسهمت كما الرجل، مثل

 إحدى في مس قد والمجتمعي األسري البناء أن يعني مما ككّل، المجتمع على إنّما فحسب المرأة

 أن تبين التي الدراسات إحدى  فتؤكدمةج وتغيرات تحوالت يخلق شك ال وهذا. األساسية نواته

 دقيق نظام على السير على أسرتها تجبر العاملة المرأة ألن األسرة نظام في تغير إلى يؤدي األم عمل

   (..)صارم

.02سابق،ص مرجع ،وآخرونعمرخليلمعني 1

53 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد)  2)
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 وظيفتها جعل اجتماعيين بدورين قيامها أن حيث العاملة المرأة وقت ضيق عن ناتج النظام هذا

 تخرج ال المرأة كانت القديم ففي.)1(» أسرتها باحتياجات فيت أن تستطيع ال جعلها مما مزدوجة

 العمل فتترك تتزوج حتى تعمل الفتاة ونجد .أرملة أو مطلقة نجدها خرجت وإن وحتى للعمل

 أما. العمل عن المرأة انقطاع في السبب األحيان بعض في األطفال ويكون بيتها، لشؤون وتتفرغ

 واسعا المجال فتحت عوامل كلها الشرائية القدرة وانخفاض األسعار وارتفاع المعيشة فغالء حاليا

  . األسرة نفقات تغطية في يساعدها عمل عن للبحث المرأة أمام

 الذين أطفالها وعن األسرة عن بعيدة النهار ساعات معظم تقضي أصبحت العاملة فاألم

 أن يمكن أو حاليا تعرف كما" البديلة المربية" عند أو العائلة أفراد إحدى عند تركتهم قد تكون

 فترة لها بالنسبة المسائية الفترة تصبح حين في القرآنية، المدرسة أو الحضانة دور بإحدى تلحقه

 اليومي الوضع هذا وأمام... أخرى ومسؤوليات منزلية أشغال من ينتظرها وما المنزل اخلد عمل

 ما وهذا األبناء سلوكات عن النظر صرف في - األب عن فضال– يجعلها المرأة على المفروض

 العمل كان إذا ما حالة في خاصة الداخلي االضطراب من نوع العاملة األم لدى عادة يولد

.2التربوية مهمتها في إخفاقها في الشديد تخوفها فيكون..ضروريا راأم ليس لوضعيتها

 ومن وزوجة أم هي ناحية من األدوار في ازدواجية لديها أصبحت العاملة المرأة بالتالي

 يعتبر المهني عملها ألن الوظائف، هذه بين الموازنة وعليها وظيفة صاحبة هي أخرى ناحية

 هذه.المنزلية واألعمال والتربية اإلنجاب في المتمثل الطبيعي عملها إلى مضافة ثانية كوظيفة

 العمل ساعات وتساوي البيت خارج عملها فرغم المرأة عاتق على كبيرا عبئا أضافت المسؤوليات

 عدد ارتفاع مع ،خاصة متساوي غير بينهما المنزلية المسؤوليات أن نجد أننا إال جلالر مثل مثلها

.النواحي جميع من المستمرة الرعاية إلى بحاجة هم الذين الصغار األطفال وكثرة األسرة أفراد

  :المتفوقين  أبنائها مع األسرة تتبعها التي التربوية ستراتيجيةاال -خامسا

  :اآلتية النقاط في ستراتيجياتاال هذه نلخص أن يمكن

  :والمشاعر العواطف وتنمية النفسية الحاجات مراعاة- 1

 اإلنسان لــدى الشخصية مقومات من غيرها مثل مثلها مختلفة نفسية حاجات لألطفال

 الخــــوف من والخلــو النفــس اطمئنان منها واإلرشاد التربية إلــى تحتاج

 ,مالئمــــة واقتصاديـــة اجتماعيـــة مكانة على للحصول والحاجة واالضطراب

1) أحمد، ابراهيم عبد الهادي: السلوك التنظيمي:دراسة في التحليل السلوكي للرجل والمرأة في العمل و االدارة ،بنها:مكتبة الجامعة،1991،ص194. )

2 Bouraoui Soukina et Djamchid dehnam(2004) :familles musulmanes et modernité, Publisud,Paris.p55.
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 وعلى, والروح الجسـم وسالمة اآلخرين من والقبول الحسنة والسمعة والنجاح الفوز إلى والحاجة

 فتولد حاجاتهم تنحــرف ال حتـــى الصالحــة التربية وتربيتهم أبنائهم إرشاد الوالدين

 ال بأن األسـرة تراعيهــا أن يجب التي العوامل وأهم .واجتماعيــة نفسية مشكالت لديهم

 ميل على تدل عالمات هي المشاعر هذه نأل بمطالبهم، تهتم وان األبناء اتجاه سلبية تكــون

 نحــــو المسار تصحيح أمكنهم ذلك الوالدين علم وإذا بالعكس أو األمور بعض نحو  االبن

  . السليمة الوجهة

 الطفل يمنح الذي"والعطف والرعاية الحنان منح هو األبناء إليه يحتاج مطلب أول ولعل

 نفسيا نموا ونموه استقراره على ويساعد وباآلخرين بنفسه والثقة واالطمئنان باألمن اإلحساس

 والحب الحنان من النفسية الشحنة هذه جراء من ناجحا حياته في ذلك بعد فينطلق صحيحا

بنفسهاالبنلثقةاألسرةدعمخاللمنيتمو"ذاتهموإثبات بنفسهم األبناء ثقةتنمية كذلكالمتوازن

الفعالةوالمشاركةاإليجابيةالراجعةوالتغذيةالمستمرالتشجيعطريقعنبالكفاءةإحساسهوتنمية

.)1(." لالبنالمختلفةاألنشطةفيالوالدينقبلمن

 واالستقاللية بالتدريب يتمتعون الذين األبناء أن أثبتت بالتنشئة ترتبط التي الدراسات ألن

 االنجاز على يشجع ما وهذا الضغوط من التحرر ،وكذلك عالية لديهم االنجاز دافعية تكون

 والحنان المشاعر دفء نم بجو الطفل إحاطة"يقتضي المستنير الواعي الحب كذلك والتفوق،

 وبذلك حوله، من العالم إلى ويطمئن بنفسه ويثق حوله بمن يثق يجعله ذلك فإن عليه، واإلقبال

)2(."وسوية بنجاح النضج نحو مسيرته في يخطو

 في القسوة ألن "نفسيا مضطربة شخصية منه يخلق والحنان بالحب الطفل إشباع فعدم

 دائمة تغيرات حدوث إلى تؤدي قد بها مروا التي السارة غير الخبرات أو األطفال مع التعامل

 في وصعوبات سلوكية مشكالت حدوث التغيرات هذه على ويترتب المخ، تركيب في وضارة

 التعامل وأساليب األسرة أفراد بين تسود التي العالقات فنوع)3( "األطفال هؤالء لدى والنمو التعلم

 االبتكارية األبناء طاقات شحذ على يساعد لهم األسرة تهيئه الذي والجو وتربيتهم األطفال مع

)4( والعلوم واآلداب الفنون يف المختلفة اإلبداع مجاالت في وتنميتها

 ومالمسته، الطفل من والقرب القبلة منها شتى بصور يكون والحنان الحب عن والتعبير

 واالبتسامة) ص( الكريم رسولنا عن تتثب سنة وهي والكبير الصغير بين الحب عالقة دليل فالقبلة

 فتعبيرات" األبناء نفوس في االرتياح تبعث اآلباء طرف من القلب من النابعة فاالبتسامة وجهه، في

1) محمد، سيد فهمي: مقدمة في الخدمة االجتماعية،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،مصر،1997،ص 359. )

2) وفيق، صفوت مختار:  أبناؤنا وصحتهم النفسية،دار المعلم والثقافة ، القاهرة ،(د.ت) ، ص 179 . )

فتحي عبد الرحمن: اإلبداع  ، دار الفكر ،عمان، 2002، ص 192 . 3) جروان )

4) إسماعيل عبد الفتاح: االبتكار وتنميته لدى أطفالنا،الدار العربية للكتاب، القاهرة،2003 ،ص 90 . )
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 الهدايا وتقديم األبناء مع الحديث في التلطف كذلك)1( "اللسان صوت من أعمق بصوت تتكلم الوجه

 للزيادة الطفل لدفع ووسيلة القلوب مفتاح الهدية ،ألن التعلم في جدارتهم يثبتون عندما لهم كمحفز

).تحابوا تهادوا) (ص(لقوله التحصيل في

 يضر ال عقالني حب يكون أن أي تفريط وال إفراط فال متوازنا يكون الحب هذا طبعا 

 هذا يكون أن يجب كما.األنانية إلى بدوره يؤدي الذي الدالل إلى تؤدي الحب زيادة ألن بالطفل

 عل يؤثر ال السلوك سوء من غضبهم بأن ألبنائهم يشرحوا أن اآلباء ،وعلى مشروط غير الحب

 بعين إليهم ننظر وأن إناثا، أو ذكورا أكانوا سواء األبناء بين التسوية ننسى أن دون .لهم محبتهم

  .عليه متفق) أبنائكم بين واعدلوا اهللا اتقوا)(ص( الرسول لقول والعناية والرحمة المودة في واحدة

 القراءة في صعوبات من يعانون الذين أن في إليه توصل ما خالل من" -balبال" أشار وقد

 التركيز على القدرة بعدم لالمثا سبيل على األطفال هؤالء تميز فلقد العاطفي، بالحرمان يتميزون

 كما المشاكل، هذه مثل دراسيا المتفوقون يظهر لم بينما دراسيا، المتفوقين بغير ووصفوا واالنتباه

 رفض إلى بدوره هذا ويؤدي بنفسه ثقته ضعف إلى بالطفل تؤدي قد المشاكل هذه أن يرى

 توازن لديه يشكل لالبن األسرة توفره الذي واالجتماعي العاطفي االستقرار بالتالي 2.له المعلمين

  .فيه االستمرار على أكثر وتشجعه ابل الدراسي تفوقه من يزيد داخلي

  : األبناء مع التعامل وأسس األسرية عالقاتوال األسري االستقرار- 2

هذاويمثلأكثرأوشخصين بيناالجتماعيالتفاعلنموذج"هي االجتماعيةالعالقات

الهادفاالتصالعلىينطويأنهكما السوسيولوجي، التحليلوحداتمنوحدةأبسطالنموذج

هوكما قصيرأمدذاتماعيةاالجت العالقةتكونوقد اآلخر،الشخص بسلوكالمسبقةوالمعرفة

طويلة تكونأومخطئايكنلمبأنهالشرطةرجلإقناعيريدالذيالسيارةلقائدبالنسبة الحال

)3("األجلطويلة اجتماعية عالقةعليهايطلقالحالةتلكفي والزوجةالزوجبينكالعالقةالمدى

 فمن لآلباء بالنسبة األبناء متابعة مهمة سهلت كلما والمحبة بالتفاهم األسرية العالقات اتسمت فكلما

 االستجابة وتكون نواهيهما عند ،وينتهي والديه ألوامر الطفل يخضع والتفاهم الحب ذلك خالل

 في الوالدين بين أيضا بل فقط واألبناء اآلباء بين العالقات نقصد ال وهنا أفكارهم، تقبل في أكبر

  . قيمتها من يقلل الذي المشحون الجو في تتم ال المتابعة فنجد بينهم، فيما واإلخوة ذاتهما حد

 هذاويحصلاألبناء معالتعاملفياألمثلاألسلوبتختارأن األسرة على يجب كما

العقابمعهينفعالاألبناء فبعض معهموتجديتنفعالتياألساليبحظةومالوالتجربةبالتحسس

1) ديل، كارنجي: كيف تكسب األصدقاء،ترجمة عبد المنعم الزيادي،ط2 ،دار الندوة الجديدة ،بيروت ،1983 ، ص 65 . )

2 Bal phehaviour and reading difficulty. goumai of research and reading.1982.vol.n2.p124-125.

3) نخبة من األساتذة:المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعية، ، دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية، د.ت ،ص 437. )
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 أو األنماط هذه" ألبنائهم اآلباء أكسبها التي التربية بنمطتتنمط األبناءفشخصية. االنتهاروال

 أو الزائدة القسوة أو التدليل في كاإلسراف المعاملة في سلبية أساليب بين ما تتفاوت األساليب

 في تتمثل إيجابية وأساليب وأنماط(..) األبناء على الزائدة الحماية فرض أو المعاملة في التذبذب

 والجسدية العقلية وقدراتهم إمكاناتهم على بناء مثالياً توجيهاً وتوجيههم األبناء قدرات على التعرف

 خارجيةال البيئة مع والتوافق االجتماعي والتفاعل للنمو أمامهم الفرص وإتاحة واالنفعالية

 لتحقيق بينها فيما وتعاونها للطفل الشاملة التربية بها لتتحقق تتعدد األسرية المتابعة فأساليب)1("

 المعقد النشاط ذلك"إلى تشير إيجابية أساليب وهي السوية، باألسالي أقصد وهنا .التربوية األهداف

 إيجابي تأثير إحداث على تعمل والتي اإليجابية والتصرفات السلوكات من العديد يتضمن والذي

  :نجد األساليب هذه أهم ومن )2("الظاهرة وتصرفاتهم األبناء سلوكيات على

  : الديمقراطي األسلوب ـ1- 2

 متابعته مع المرونة من كبير بقدر الطفل سلوك تقبل إلى الوالدان فيه يميل الذي النموذج هو

 والهدوء االطمئنان غرس على ويبعث والوفاء والحب الثقة فيه يظهر الذي وهو إكراه دون

 على يعمل الديمقراطي واألسلوب. منطقية بصورة نشاطاته وتوجيه الطفل نفس في واالحترام

 بأن األطفال ريشع كما الذاتية، واالستقاللية الدعم وكذلك والكفاية األهلية صفات الطفل امتالك

 والمساندة بالحب يتسمون الديمقراطيون اآلباء أن الدراسات دلت فقد"ومقدرين عادلين أولياءهم

 غير اآلباء يكون أن األفضل فمن الذاتي، االستقالل على يشجعونهم فهم ألبنائهم واالنفعالية

 معقولة بحدود طوالضواب القيود بعض فرض إلى الحرية من بقدر ألبنائهم يسمحوا وأن متطرفين

.)3("به والعناية الطفل برأي االهتمام جانب إلى القيود فرض في باالعتدال الوالدين يتحلى أي

وأن النفسية، الصحةعلىأنماطهابكلاإلساءةتأثير الحديثةالعلميةالبحوثأكدتقدو

تعتبرالطفولةمرحلةخاللتحدثالتيفالخبرات والشيخوخة،الرشدرحلةمإلىتمتدقدآثارها

 سفيةتع األسرة في السلطة كانت فإذا" البلوغعندالنفسيةوصحتهماألطفالنموفيومؤثرةمهمة

 آرائها فرض في والقسر العنف استخدام إلى تميل فإنها ؛األب يد في ومتمركزة وجائرة

 استخدام إلى تميل فإنها الوالدان يتقاسمها مشتركة األسرة في السلطة انتك وإذا وقيمها وتوجيهاتها

)4("األبناء سلوك على إيجاباً ينعكس مما الديمقراطية؛

1) عيسوي، عبد الرحمان:مشكالت الطفولة والمراهقة:أسسها الفسيولوجية ،دار العلوم للنشر والتوزيع،بيروت،1993، ص 284 -288 . )

(2) Baum rind, D ; the influence of parenting style on adolescent competence & substance use. Journal of early adolescence,

vol (11);Iss;1991 ; p 62 .

. 110 ص سابق، مرجع ، الرشدان زاهي اهللا، عبد)  3 )

4) األخرس، محمد صفوح: علم االجتماع العام،مطبعة جامعة دمشق، ب.ت ، ص 195 .  )
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"للطفلاالجتماعيالتكيفعلى بالغاتأثيرا الديمقراطي النمطلهذاأنإلىالدراساتوتشير

 اعتداءوأقلإنتاجيةًأكثروهواالجتماعيةاألنشطةومعالناسومعالبيتخارجإيجابيةًأكثر فهو

 وتحلياًاالستقاللإلىوميالًالنفسعلىاعتماداًأكثروهومواظبةًوأكثرالغيرممتلكاتعلى

 بالود اتصافاًأكثر صعبة،ظروفتحتعقليطنشافياالنهماكعلىقدرةًوأكثرالمبادرةبروح

 يتميزون ديمقراطية ألسر ينتمون الذين واألطفال)1(" وإبداعاًوتلقائيةًأصالةً،وأكثر عدوانيةًوأقل

  :بأنهم متسلطة ألسر ينتمون الذين الاألطف من غيرهم عن

المبادرة وروح االستقالل إلى وميال الذات على اعتمادا اكبر .

صعبة ظروف تحت عقلي نشاط في االنهماك على قدرة أكثر .

اآلخرين األطفال مع تعاونا أكثر .

العدواني بالسلوك اتصافا واقل بالود اتصافا أكثر .

وابتكار ةوأصال تلقائية أكثر  .  

:التقبل أسلوب ـ2- 2

 حتى السليمة التنشئة شروط من أساسي شرط ويعتبر السوية األساليب من التقبل أسلوب

 الدفء من الوالدين يمنحه أن يمكن ما" في ويتمثل.تعاونا وأكثر ومستقرا مطمئنا الطفل يكون

 وبأعماله به والفخر إليه لحديثا وحسن الطفل على كالثناء بالقول عنه يعبر وقد ألطفالهم والمحبة

...  الحاجة عند معه والتواجد الطفل، لرعاية والسعي والمداعبة  التقبيل مثل بالفعـل أو إلخ،... 

 فقط ليس المتقبل والوالد "فيه ومرغوب محبوب بأنه الطفل يشعر أسلوب التقبل وأسلوب)2(."إلخ

 مهمة رعايته في يرى ال أيضا بل الستقباله ومهيئا مستعدا الحاالت من كثير وفي الطفل في راغبا

 انفعالية عالقة ينمي كما البيت في الصغير أهمية على المتقبل الوالد ويؤكد شاقا، عمال أو صعبة

.)3("معه إيجابية

2-3Üالقدوة أسلوب:  

 الواقعي المثال والقدوة الواقع، أرض على جسدت إذا إال التربية معهم تثمر ال األبناء إن 

 والصحابة األنبياء سيرة مثل السير لبعض سرد أو والمعلمين وةواإلخ كالوالدين األمثل للسلوك

 الطفل فتقليد.السادس أو الخامس الشهر في يبدأ الطفل عند التقليد أن" اهللا عبد" أوضح ،فقد والقادة

 الحسن السلوك مظاهر من بصره عليه يقع ما يقلد فهو وشخصيته، خلقه تكوين في كبير أثر له

1) عبد اهللا صالح، التفاعل بين األبناء واآلباء كعامل تربوي، مجلة كلية التربية، م1 ،ع9 ،1989 ،ص 105 . )

2) سالمة، ممدوحة محمد: مخاوف األطفال وإدراكهم للقبول/الرفض الوالدي، مجلة علم النفس،الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة،ع1987،2،ص79 )

3) دسوقي كمال  النمو التربوي للطفل المراهق، دط، دار النهضة العربية، بيروت،1979 ،ص 345 . )
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 يقلدون والتالميذ اآلباء يقلدون فاألبناء حتمية، عملية النمذجة أن "الخطيب" يذكر كما)1(.والقبيح

 واالبن الصدق؟ يتعلم أن له كيف...يكذبان كليهما أو والديه يرى الذي االبن ألن ،)2(»المعلمين

 والديه عليه يقسو الذي واالبن الفضيلة؟ يتعلم أن له كيف...واستهتار ميوعة في والديه يرى الذي

)3(؟...والتعاون الرحمة يتعلم أن له كيف

 الفرد لدى الطبيعي بالميل ترتبط كونها تأثيرا وأكثرها التربوية الوسائل أخطر من فالقدوة

 تيال التربوية األساليب من األسلوب هذا ويعد ".بهم يرتبط بمن التقليد طريق عن واالكتساب للتعلم

 والتمييز والمنطق العقل باستخدام والخير الحق نحو اإلنسان توجيه في الكريم القرآن عليها حث

 والتقليد باإلجبار وليس والحجة الحسية بالمشاهدة والخطأ الصواب ورؤية والباطل الحق بين

 أن حيث والمعلمين واألمهات اآلباء سلوكياتهم في يقلدون األطفال أن حتمية فعلى).4("األعمى

,  بمعلميهم يتأثرون المدرسة إلى ذهابهم عند لكن بإبائهم أكثر يتأثرون الصغــار األطفــال

 قبــل من بــه يحتذى نموذج وكالمهم وسلوكهم أفكارهم أن المربون يعلم أن يجب هذا علـى

. تصرفاتهم كافة في حسنة قدوة يكونوا أن يجب وعليه الطالب أو األبناء

:الحوار أسلوب ـ4- 2

 والتحليل الهادف الحديث طريق عن للنقاش مشكلة أو قضية طرح في األسلوب هذا يتمثل

 األسئلة تحضير لالطف يتعلم حتى ومبسط سهل بأسلوب األبناء مع القضية لحيثيات المشترك

 الحوار أبعاد يفهم لكي حاسة من أكثر يوظف السامع ألن النفس، في أثبت األسلوب وهذا"وطرحها

 السليم التفكير يكسبه ما وهذا والبراهين، بالحجج، أمامه تطرح بأفكار الفرد يثري كما¡ وغاياته

 السؤال بطرح للمبادرة يتحفز األسلوب هذا خالل من الطفل أن أي)5("متسلسلة منطقية بخطوات

 ما هذا السؤال طرح في التواضع وكذلك الحديث وأدب الرأي وإبداء المناقشة كيفية يتعلم بالتالي

. اءالبن والنقد اإليجابية من جو في سلوكه يعدل

: والعقاب الثواب أسلوب ـ5- 2

 عليه اهللا فطر ما إلى يستند ألنه"النشء تربية في المربين بين شيوعا األساليب أكثر من هو

 وعد والترغيب، والثواب والشقاء األلم من والرهبة والرفاهية والنعيم اللذة في الرغبة من اإلنسان

 وتهديد فوعيد الترهيب أو العقاب ،أما مؤكدة آجلة منفعة أو بمصلحة وإغراء تحبب يصحبه

مجلة علم النفس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد47، القاهرة،1998. (1)عبد اهللا، معتز: عالقة السلوك العدواني ببعض متغيرات الشخصية،

كيف تربين طفلك، دار الفكر اللبناني، بيروت،1993 ، ص 201 . 2) الخطيب، موسى: سيدتي )

3) محمد قطب: منهج التربية التربية  االسالمية، دار الشروق، القاهرة،مصر،د.ت ،ص221.  )

4) الجمالي، محمد فاضل: نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي، الدار التونسية للنشر،تونس،1978،ص 113 . )

مكانسي،عثمان قدري: من أساليب التربية في القرآن الكريم،دار ابن حزم للنشر والتوزيع،بيروت،2001 ،ص377 . (5 )
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 أحسن إذا هاما دورا يؤدي فيهفالعقاب مرغوب غير بسلوك القيام على ترتب مؤكدة بعقوبة

 فيه قع ي خطأ كل عند عليه تعود العقاب االبن ألف فإذا العقاب يستحق خطأ كل وليس استخدامه

  . ذلك بعد فيه تأثير له يصبح لن فإنه

 ،وفي البدني للعقاب بالنسبة والتوبيخ واإلهمال النفسية العقوبات جدوى إلى العلماء ويشير

 أثر والشكر المديح يصبح أن إلى األمر بداية في المادي التشجيع باستخدام المربون ينادي المقابل

 العقاب ألن الثواب، أسلوب هي تأثير واألكثر المجدية الوسيلة أن هو قوله يمكن وما.الهدايا يفوق

 ثم منو ،المطلوب للخير حبه إلى يؤدي لن لكن ، السيئ العمل عن الطفل كف إلى ييؤد قد

. والوقاحة البالدة يعوده أنه عن فضالً اآلخرين، وإغضاب ذاته، إثبات عن منعه ما الطفل سيعاود

.الميزان هو واالعتدال العقاب، أسلوب من أفضل عموماً الثواب فأسلوب

: العبرةو الحسنة الموعظة أسلوب ـ6- 2

 إذا خاصة لفعاليتها نظرا التربوية األساليب أقدم من الحسنة والموعظة التوجيه أسلوب يعد

 عند تثبت حتى مناسبة كل في التوجيهات ،وتكرار كالوالدين محب شخص من صادرة كانت

 لكولذ الغالب في مؤقت استعداد وهو الكالم من إليها يلقى بما للتأثر استعداد النفس ففي" الطفل

 دعوة من فيه لما األخالقية للتربية الفعالة الوسائل من الموعظة أسلوب ويعتبر)1("التكرار يلزمه

 الدين إن)"ص(لقوله للتربية اإليجابية الوسائل أحد التذكير ويعتبر والمجتمع الفرد حال إلصالح

 في بالغ تأثير له أن كما محبيه من والنصح الوعظ عسما على مجبول بطبعه فاإلنسان ".النصيحة

 طريق عن مباشرة النفس في تؤثر الموعظة أن "قطب"فيرى ومحبة بصدق موجها كان إذا النفس

 أعظم تثير حيث الصحيحة للقدوة مصاحبة كانت إذا أقوى تأثيرها ويكون كوامنها فتوقظ الوجدان،

)2(األخالق مكارم نحو لتوجيهها البشرية النفس تربية في الدوافع

  :العملية والممارسة التعود أسلوب ـ7- 2

 خالل من تعلم ما يحسن ألنه للطفل العملي السلوك بتنمية االهتمام الوالدين على ينبغي

 ليربط ذلك يتعدى أن يجب وإنما فقط اللفظية المعرفة على يقتصر وال المباشرة وتجربته خبرته

 الروح بين توازن أقام واإلسالم وجسد روح من البشري الكائن ألن" والتطبيق والعمل الفكر بين

 دائما األهداف هذه يترجم فهو المثالية اإلسالمية ،واألهداف االجتماعي البشري الواقع بين والجسد

 فمن معا الوقت في الشريعة ومقتضيات البشرية الطبيعة متطلبات يحقق عملي سلوك إلى

.230 ص سابق، مرجع قطب، محمد،)  1 )

. 230 ،ص المرجع نفس)  2 )
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 العلم ثبات إلى وأدعى النفس في أوقع التطبيق بقصد أو العملي باألسلوب التعليم أن روفالمع

.)1("والذاكرة القلب في واستقراره

  : التنافس أسلوب ـ8- 2

 أو األلعاب، حول تشاجرهم في ذلك يتجلى طفل من أكثر لديها أسرة أي في موجود التنافس

  الخاصية هذه من االستفادة للوالدين ويمكن معنويا أو ماديا أكان سواء معين بامتياز للفوز تسابقهم

 تفوقهم وراء من الكامنة العوامل أهم من كان المتفوقين األطفال بين التنافس حب بأن أثبت فقد

 كي قدراته تحديد على العمل يجب بل قدراته، من بأكثر الطفل مطالبة يجب ال وهنا التحصيلي

  .ألطفالنا سليم نمو نضمن

  :األمثال ضرب أسلوب ـ9- 2

 والمربي الفهم، وسهولة البساطة األمثال ربض في روعي إذا خاصة فعال أسلوب هو

  :إلى يهدف األمثلة يستخدم عندما

اإلفهام إلى ةالفكر تقريب 

مقاصدها توضيح

 2(والعبرة العظة اتخاذ(

 األخالق ومكارم الفضائل في األبناء ترغيب في األسلوب هذا إتباع األسرة على ينبغي كما

 الصدق ذلك في رىيتح وأن األمثلة هذه تتركه الذي األثر وبيان..  الوفاء و والصدق كاألمانة

  .لذكرها المناسب الوقت تخير وكذلك الطفل إدراك لمستوى مناسبتها ومدى

  :القصة أسلوب ـ10- 2

وتأثيراله، استهواء أكثرهاومنقلبه،إلىاألدبيات أحب منالطفلإلىالمقدمةالقصة تعد 

األهدافلتحقيق بهااالستعانة للمربينيمكنالتيالتربيةأساليبأنجحمناعتبرتلذلك فيه

 المشاعر وتوقظ االنتباه تثير األبناء،ألنها توجيه في الهادفة التربوية األساليب من فهيالتربوية،

 في أثر له يكون بالتالي بهؤالء نفسه مقارنة يحاول فهو. القصة أبطال مع يعيش الطفل وتجعل

وإفهامهااإلسالمية،العقيدةترسيخ" إلى تهدف اإلسالميةالتربويةالقصة مثال فنجد ،سلوكه تعديل

فيهامابكل تساعدفهيالطفلوإدراكيتناسبمبسطشيقوأسلوب نامية،متدرجةبطريقة للطفل

1) عبد الرحمان، النحالوي: أصول التربية اإلسالمية في البيت والمدرسة والمجتمع، دار الفكر، دمشق ، سوريا،1979، ص 264-263. )

.  403 ص سابق، مرجع:  قدري عثمان مكانسي،)  2 )



      األسرية التربوية اإلستراتيجية                                     الثالث الفصل

155

تساؤالتمنكثيرعلى تجيبحيةبصورةوإبرازهاالمعنوياتتجسيدعلىوأحداثأشخاصمن

).1("عنهامقنعةشافيةإجابات رينتظوالتيبالعقيدة،المتعلقةالمسائلمنالكثيرحولالطفل

 أهم من تعتبر والتي االستماع مهارة تنمية بينها من لغوية مهارات الطفل في تنمي فالقصة

 زيادة كذلك .جيدا نطقه كان جيدا عهاستما كان فإذا يسمعه ما ينطق الطفل ألن اللغوية، المهارات

 مدى على يتوقف األسلوب هذا ونجاح الطفل، لدى الكالم مهارة وتنمية اللغوية الطفل حصيلة

 إلكساب الهادفة القصص يختار أن المربي على وجب لذلك المناسبة القصة اختيار في التوفيق

  .والجذب التشويق عنصر مراعاة مع تعديله، أو سلوك

 بناؤها سيكون والتقدير االحترام على بنيت إذا األسرية العالقات أن نستخلص األخير في

 وإذا االجتماعية وعالقاتهم األبناء مستقبل على إيجابياً تأثيراً يؤثر الواقع في وهـذا متيناً قوياً

 من خاليــة تكــون حياتهــم فــإن وتكريــم حب معاملة أبناءهم األبوان لعامـ

 يــسبب البذيئـة واأللفاظ العنف استعمال أما. أكثر للتفوق يدفعهم ما وهو االضطرابو قالقلـ

 وال إفراط ال أي التربية في التوازن ينبغي عموماً ،وتوتره الطالب ـةالشخصيـ في ـافأضعـ

 ثمرته  ألن بالغة أهمية األسري لالستقرار أن كما. ةعكسيـ نواحي هناك تكـون ال حتى تفريط

 البد ثم ومن  بأكمله؛ والمجتمع األبناء إلى ذلك بعد الثمرة تعود إنما فحسب، الوالدين على ودتع ال

 هذا مثل تحقيق سبيل في والتحمل والتضحية األسري االستقرار تقوية إلى  الوالدين يسعى أن

.الهدف

    :الفراغ ساعات واستغالل االبن وقت تنظيم - 3

 يعتــبر حــيث مراعــاتها األسرة على جبي التي الجوانب أهم من الجانب هذا

 عليه فيجب األمر ولي علـى تقع المسؤولية فإن وعليه الشباب عند المشكلة الفـــــراغ

 ووقت للمذاكـــرة ومنــاسب كافي وقت هناك يكون بحيث الطالب وقت تنظيــم

ومتابعتهأبنائهمن مراألوليقربيعتبرالجانبهذاوفي ،المفيدة األشياء في للترفية منــاسب

 اغتنام على الكريم رسولنا حثنا حيث. الفراغساعاتلسدالطرقأقصرهيالرعايةومنحهملهم

 كثير فيهما مغبون نعمتان": وسلم عليه اهللا صلى لقوله والفائدة بالنفع يعود بما وملئه الفراغ وقت

)2("والفراغ الصحة الناس من

 به بالتقيد يلزمون,اليومية أعمالهم مواعيد فيه ينظم لألبناء يومي أعمال جدول وضع بمعنى

 القرآن وتالوة والصالة الواجبات وكتابة والمذاكرة األكل( مواعيد فيه يحدد حيث,عليه والسير

 إلى المدرسة من والعودة المدرسة إلى والذهاب الدروس ومراجعة النوم من القيامو والنوم الكريم

1الكيالني، نجيب:أدب األطفال في ضوء اإلسالم، ط3، مؤسسة الرسالة ، بيروت،1991، ص 130 .

2) البخاري، محمد إسماعيل:صحيح البخاري، ط2 ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،بيروت ،1997، ص 170 . )
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 كما. الجدول في المحدد موعده في منها عمل كل بأداء ويلتزمون) واللعب واالستراحة البيت

 الهادفة القصص وقراءة الرياضة كممارسة نافعة بأمور األطفال فراغ أوقات ل+++++شغ ينبغي

 إلى وتؤدي...الطفل، ملكات إنماء في تسهم" الممارسات فهذه.علمي عمل أي أو اليدوية واألشغال

"اإلبداعية طاقته واستخراج ورغباته ميوله إلشباع الطفل تهيئة

  : الصالحين األصدقاء اختيار- 4

 وجماعة ،لألبنــــاء األساسية الحاجات من اآلخرين مع العالقات وإقامة الصداقة تعتبر

 وفق يتقاربون األطفال أن حيث من االجتماعية التنشئة عملية في فعال كلبش تساهم الرفاق

 أعلى لتحقيق التنافس من نوع لديهم يخلق مما وقدراتهم، هواياتهم أو ميولهم أو أعمارهم

 ما كل تشمل التي التأثيرات خالل من نظامي غير تربويا دورا تلعب الرفاق فجماعة.تحصيل

 ذكاء تنمية في لها البالغة لألهمية ما وذلك شخصيته، على نعكاسهاوا حياته في الفرد له يتعرض

  :اآلتي في الرفاق لجماعة التربوي الدور ويتلخص الطفل،

 )القراءة الكتابة، الرسم،(الهوايات ممارسة طريق عن العقلي النمو في المساعدة-

.دراسيا التفوق على والتنافس

.الصداقات خالل من االجتماعي النمو-

.الجماعة في العاطفية العالقات طريق عن االنفعالي النمو-

. الرياضي النشاط ممارسة فرصة إتاحة طريق عن الجسمي النمو على المساعدة-

.االنتماء روح فيه تنمي-

.اللعب خالل من مواهبه تبرز-

  .القيادة مثل اجتماعية بأدوار القيام-

 لهم الخيار يترك وال العالقات هذه إقامة من أهم الصالحين األصدقاء اختيار أن إال

 من لوقايتهم المراهقة ســـن في والسيمــا لــذلك األسرة بمتابعة ولكن وحــدهم

ومن أصدقاؤهم،يفعلماويكررونالبعضبعضهمعلىيؤثرون ألنهم األخالقية االنحــرافات

وصفات ألبنائهماقةالصدمعاييرتوضيحالوالدينعلىيجب الصالحالصديقاختيار أجل

 للطفل تبين أن األسرة وظيفة:" قائالً األسرة دور على" درداح.د" يؤكد حيث السوي،غيرالصديق

 محاسنه له تبين قد وإنما" بعينه أحداً يصادق أن عليه تفرض وال الصديق، اختيار عند المعايير

 أصدقاءه يختار يجعله مما.. عنه فيبتعد آخر مساوئ له وتوضح منه فيتقرب الجميلة وصفاته
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 يسبب األبناء أصدقاء اختيار في المباشر التدخل ألن)1(" األسرة طريق عن مباشرة غير بطريقة

  .إزعاجا لهم

 لما تبعا أسرته داخل اكتسبها التي القيم عن الطفل يعدل ما كثيرا أنه على األبحاث دلت فقد

 بصورة تحركاتهم ومتابعة األبناء تصرفات مراقبة األولياء على بالتالي الرفاق جماعة تتطلبه

 خروجهم عند يذهبون أين معرفة ,ودراستهم محياته بأمور يتعلق ما كل ومعرفة ،ومستمرة دائمة

 من ومنعهم لهم الخير جلساء اختيار لألسرة يتسنى لكي ويلعبون يرافقون يمشون ومن المنازل من

.واالنحراف الضياع من حمايتهم أجل من الفاسدين مجالسة

:التربوية النظرة في الشمول- 5

 بصفة والمجتمع واألسرة الفرد حياة ظمتن التي والنظم والقوانين القواعد بالشمولية نقصد

 وال يجزأ، وال كله الدين يؤخذ أن البد إذ الحياة نواحي لكل اإلسالم أحكام شمولية هي كما عامة

 فَما بِبعضٍ وتَكْفُرون الْكتَابِ بِبعضِ َأفَتُْؤمنُون ﴿: تعالى لقوله اآلخر بعضه ويترك بعضه يؤخذ

 اللّه وما الْعذَابِ َأشَد ِإلَى يردون الْقيامة ويوم الدنْيا الْحياة في خزي ِإالَّ منكُم ِلكذَ يفْعُل من جزاء

2﴾ تَعملُون عما بِغَافٍل

 .ةكاف حياته جوانب تشمل وإنما الفرد، حياة من محدد جانب على تقتصر ال فالتربية 

المالئمةالبيئةإيجاد وهو أال المنبت من التربوية المسؤولية تبدأ فربما التفوق لموضوع بالنسبةو

 باعتبارها األماختيار أهمهامنذلكعلىصاحبهتعينبيئةلهفالسؤدد االبن،عندالتفوق لخلق

تحملعلىومقدرتهالنتاج عودصالبةفيسبباختيارهاوحسنالرجالومصانعالولدمحضن

3صالحة امرأةيختارأنلألبفالبدولذا¡والمعضالتالصعاب

  المناكحخبثالقومخبثوأول       ترابهخبثالماءخبثوأول

القدبلبذلكالمعاتبون يعاتبهوقدأبنائهلفشلسبباختيارهسوءسبببأناألبيشعروقد

 منوهذابعدهمنأبناؤهبهايسبالزوجةابتداءيختارأنالزوجفعلى ،أبنائهعتابمنينجو

أنلوقب وكباراصغاراإليكمأحسنتلقدبنييا:لبنيه"الدؤلياألسودأبو"قال¡ألبنائهإحسانه

4 منهتعابون الالذيالموضعالنساءمنلكمالتمست:قالذلك؟وكيفقالواتولدوا

http://www.mor3ben.com/forum/showthread.php?t=1689653  اختيارهم؟ في نتدخل هل.. أبنائنا أصدقاء1)(

.85 اآلية ، البقرة سورة 2

.478،ص1986¡بيروت¡العلميةالكتبدار،2ط،مستظرففنكلفيالمستطرف¡األبشيهيالفتحأبيأحمدبنمحمدالدينشهاب:األبشيهي3

.329ص ت،.بالقاهرةالمصرية الكتبدار¡األغانيكتاب¡األصفهانيالفرجأبوالحسينبنعلي:األصفهاني4
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 تقتصر وأال ،التربوية مسؤوليتنا إلى خاللها من ننظر التي الدائرة تتسع أن بد ال بالتالي

 ال) : " المؤمن ضالة والحكمة( الغربيين التربويين أحد يقول حيث.والنهي، األمر مجرد على

 في تربونه إنكم بل توجهونه؛ أو ترشدونه أو فحسب إليه تتحدثون عندما الطفل تربون أنكم تظنون

 ثيابكم؟ سونتلب كيف أهمية له ومما البيت، في موجودين غير وأنتم حتى حياتكم من لحظة كل

 وكيف واألعداء؟ األصدقاء وتقابلون تسرون وكيف اآلخرين؟ وعن اآلخرين؟ مع تتحدثون وكيف

 على التركيز يتم فال شاملة نظرة المتفوق ابنها إلى تنظر أن األسرة على يجب كما1."تضحكون؟

 أساليب يمارس أن عليه بأن تعرف أن وعليها فقط، المتميزة اإلبداعية المواهب أو العقلية القدرات

.العمرية فئته في هم ممن غيره مثل الطبيعية العادية الحياة

:التربوية الخبرة زيادة- 6

 الخبرة زيادة خالل من  التعليمية العملية في األسرة مشاركة أن على الدراسات دلّت

 للتعلّم، والدافعية الفكرية المهارات تحسنو والتفوق، التعليمي التحصيل على اءاألبن تساعد التربوية

 باالظافة ،والسلوكية األخالقية المشاكل في كبير انخفاض إلى وتؤدي الذات، صورة تحسن وكذلك

 من االطالع كثرة نتيجة التغيير في والمشاركة عصره، مستجدات متابعة من القارئ تمكين إلى

 .معهم التعامل ومهارات األبناء بتربية تعنى التي والنفسية التربوية الكتابات على االطالع خالل

 لديه ما أن ويدرك ومحددة، واضحة خطوات على يسير أن يعمله عمل كل في يحتاج المرء ألن

 ية،التربو الخبرة لزيادة السعي األولياء على بالتالي المتالحقة المتغيرات زخم في يتقلص خبرة من

:يلي ما التربوية الخبرة زيادة مصادر أهم ومن ،المحدودة تجربتهم حدود عند  يقفوا أن يجب وال

:القراءة-أ

 القرآن من آية أول كانت أن عجب فال والحضارة، العلم أساس - تزال وما - القراءة كانت

فحسب، لذاتهاليسوتعلمهاميادين،الكّلفيالتعلمبوابهفالقراءة ﴾خَلَقَ الَّذي ربك بِاسمِ اقْرْأ﴿

 كصفحة يولدون الدنيا الحياة وزينة اهللا هبة هم وأطفالنا المعرفةصنوفمنأيضالغيرهاولكن

 تؤهلهم التي والعلوم واألفكار بالقيم الصفحة هذه ملء مسؤولية والمربين اآلباء وعلى بيضاء

 وتنمية القراءة وحب .وتقدمه رقيه أسباب من باًوسب المجتمع في فعالة إنتاجية ذوي شبابا ليكونوا

 .ومتغير سريع معرفي انفجار من اليوم عالم به يتسم لما نظرا وثقافيا تربويا مطلبا لديهم حبها

 ؟ يقرأ كيف  يقرأ؟ ماذا يقرأ؟ لماذا: التالية المهارات تعلم وجب القراءة عملية في نبدأ أن وقبل

   ؟ يقرأ أين ؟ يقرأ متى

1 http://www.socialar.com/vb/archive/index.php/t-274.html
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  :الكتاب يرتوف -

 ان إال والمقروءة المرئية ، المسموعة سواء عصرنا في المعرفة مصادر تنوع من فبالرغم 

".بالكتابةالعلمقيدوا)" ص( النبي قال كما.الطليعة في يبقى الكتاب

  :    المتنبي الطيب أبو وقال 

  األصحابملَّكإنبهتخلو       كتابوالجليسالمحادثخير

وصوابحكمةمنهوتنال          استودعتهإذاسرامفشياال

 بحيث بحته، تجارية ألغراض تؤلف كتب هناك أن هو إليه التنبيه يجب ما لكن

 جيدا الكتاب يكون قد أخرى ناحية ومن الكتاب، في ما حقيقة تمثل ال مغرية عناوين عليها توضع

 ستولي ، لالبسه مناسبته من جودته تكون ما كثيرا القميص مثل الكتاب إن."إليك وجهم غير لكن

 ال يشرحها التي مادته لكن لك، مالئما الكتاب يكون فقد خرىأ ومرة. لونه أو قماشه جودة من

 شراء يف االستعجال عدم إلى تدعونا كثيرة أسباب فهناك وهكذا،...القرائية أولوياتك ضمن تدخل

).1("كاتبه كان أيا و ثمنه، وأ موضوعه كان مهما كتاب أي

 الكتاب، موضوعات على  االطالع أجل من أوال الموضوعات فهرس قراءة وجب بالتالي

 في التي المادة معالجة طبيعة على تدل ألنها والمراجع ادرالمص فهرس على االطالع كذلك

 التصفحية أو االستكشافية القراءة فإهمال."المعالجة مستوى لمعرفة الصفحات بعض قراءة الكتاب،

 ثمن تساوي ال ألنها ، القراءة تستحق ال كتبا يشتروا أن إلى البشر من تحصى ال بأعداد أدى قد

)2(" تهمهم ال أو منها، االستفادة يستطيعون ال كتبا يشتروا نأ أو به، كتبت الذي المداد

  : للقراءة الوقت توفير-

 تنظيمه وأهمية الوقت أهمية على تدل شهيرة مقولة قطعك تقطعه لم إن كالسيف الوقت

 النشاط ت،أوقا المناسبة القراءة أوقات يختار أن" القارئ فعلى.عليه والمحافظة واستثماره،

 يبتعد أن وعليه النوم، من االستيقاظ عقب أو الباكر الصباح في تكون ما وعادة الذهني، والصفاء

.يقرأ ما وفهم استيعاب له يتسنى حتى ذهنيا مشغوال أو بدنيا مرهقا فيها يكون التي األوقات عن

:القراءة جو تهيئة-

 والقدرة الذهن صفاء يتم حتى الضوضاء عن بعيدا هادئ مكان في القارئ يقرأ أن يفضل 

 دخول( حيث من الجيدة حيةالص الشروط فيه تتوفر ومريح، جيدة إضاءته وتكون ،التركيز على

 حتى وجميال منظما القراءة مكان يكون وأن ، بنشاطه القارئ يحتفظ حتى )التهوية تجددو الشمس

.36 ص ، 2008بيروت،  الشامية الدار–دمشق القلم دار ،6ط ، وآليات مفاهيم- المثمرة القراءة بكّار، الكريم عبد 1

.38ص المرجع، نفس  (2)
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 إحدى في أو خاصة، حجرة أو المنزل في يكون وهذا .واالنشراح باالرتياح القارئ يشعر

 الفهم إمكانية بين وثيقا ارتباطا هناك" ألن منه ويستفيد يقرأ فيما يركز أن يستطيع  حتى ،المكتبات

 المريحة غير فالوضعية القراءة، عملية فيها تجري التي واألوضاع األجواء وبين واالستيعاب

 الفائدة يجعالن كما ، القراءة راستمرا إمكانية من يقلالن للقراءة، المناسب غير والمكان للقارئ

)1(. "محدودة منها

:األسرةداخلالحديثةالوسائلتقنيات استخدام-

وتعليمالتربويةالعملياتتطويرفيحديثةتقنية كوسائلواإلنترنت الحاسوب في تتمثل

وسائلتوفيرفيتسعىأناألسرةعلىف االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناء

فيحديثةكتقنيات تعتبر الوسائل هذه فجل االبنلدىالتفكيرمهارةتنميوالتي لألبناءاإلبداع

)2(: االستخدامات ألبرزعرضيليوفيماخاصبشكل األبناءوتعليمالتربويةالعملياتتطوير

المصادرموثقةالمعارفمنعديدةأنواععلىتحتويمتنقلةكمكتبةاسوبالحيستخدم -

  التلميذمنهيستفيدبحيث

أولغويأوعلميمختبرعمليعملبذلكوهومعينموضوعفيالبحثيريد ما عند-

.مهني

ضالتهعنالبحثفيالموهوبطرقوتطويراإلبداعروحتنميةفيالحاسوبيستخدم - 

وقدغيرهاأوفياهتماماتهمجاالتفيأخرىناحيةمنوتنميتها ناحيةمنوقدراتهعقلهوتحدي

.نفسهفياكتشفهاقديكنلمأخرىاهتماماتلديهيخلق

أبنائهممعالتعاملطرقمعرفةعلىاألمورأولياء واألنترنت الحاسوبيساعد كما

زودماإذاوغيرهاواالنفعاليةماعيةواالجتوالذكائيةوالمعرفيةالسلوكيةوبخصائصهمالمتفوقين

الجهديوفرالذي األمرالبيتفيلآلباءتربويومهنيموجهوبيتيةثقافةمصدريعتبرفهوبها

هيواإلنترنت."أمورأولياءلتدريبالالزمةوالمؤتمراتوالندواتوالمحاضراتوالزمنوالمال

 أهميةوترجععليها،والمعلوماتالخدماتمنالعديدوتقدمكلهالعالمتربطاتصاالتشبكة

الحديثةالتقنياتاستخدامعلىالتعرفمنتمكنهأنها إلىللطفلبالنسبةاإلنترنتاستخدام

يمكنكما،العالمعبراألطفالمنمثيلةصدقاتوبناءالمعلومات منقدرأكبرعلىواالطالع

40ص ، المرجع نفس   1

2 .212-211ص ، سابق مرجع ، العزة حسني سعيد،  2
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     أوقاتمناالستفادةعنفضالعلم،والتواجباته أداءفيللطفلمساعدةمصدرتشكلأن

)1("الفراغ

 العلمية المناحي شتى في وإفادتهم أبنائهم لدى القراءةعادةتكوين األولياء يستطيع فحتى

تبدأ الجيدةالتربويةالبداياتألن ،إيجابيا اتجاها القراءةنحو اتجاههميكونأن وجب واإلنسانية

 تطورفيحاسماعامالً بالعلماهتمامهمكانولذاالطبيعيون،المربونهمواآلباءالمنزل، من

 الجووتهيئة للقراءةالوقتتوفير خالل من لديهمعادةوتكون القراءةقضيةتجاه أبنائهم نفسية

 في عدة، محاور في القراءة في التنويع إلى الوالدان يحتاج كما القراءة،عشاقمجالسة مع لذلك

 المتعلقة الكتب بخاصة التربوي، والتجارب النمو، وخصائص واألساليب، والوسائل المحتوى،

 اعدهمستس فالقراءة حياتهم، مراحل بكافة األطفال مع التعامل بكيفية والمتعلقة األسرية، بالتربية

 وغير سيئة أفكاراً تعتبر والتي المتوارثة، األفكار عن بعيداً سليمة تربية أطفالهم تربية على

 ينمي الذي بالشكل وشخصيته عمره حسب على طفل كل مع التعامل من تمكنهم وكذلك سليمة،

.وأخالقه تفكيره

:المختصين استشارة-ب

 كثيرة، خطوات علينا تختصر مجالستهم ألن منهم، واالستفادة المختصين استشارة خالل من

 حول استشر وزمن مكان كل في والتربويين واالجتماعين النفسانيين المختصين استشارة خاصة

 ،سلبية نتائجه تكون أن ممكن قرار أي اتخاذ قبل تواجهه التي الدراسية وصعوبات ابنك مشاكل

   .ةالعائل اللقاءات استثمار لذلك افيض أن ويمكن

:اآلخرين تجارب من فادةاالست-  ت

 من االستفادة خالل من ومهاراتنا بخبراتنا ترقى أن يمكن التربية في كثيرة تجارب هناك

 الحلول إيجاد ومحاولة ومشاكلهم األطفال عن اآلخرين واألمهات اآلباء من اآلخرين تجارب

 وطريقته شخصيته فلط لكل أن بحيث التعميم من الحذر ويجب لألطفال، لتقديمها السليمة التربوية

 على السليمة التربية آثارف ،أطفالنا مع اآلخرين تجارب تنجح أالّ فيمكن معه، بالتعامل الخاصة

 التي الشريحة وعن يعيشها، التي البيئة وعن المربي، شخصية عن نفصلها أن يمكن ال الطفل

  .معها يتعامل

تثقيف الطفل بين المكتبة والمتحف، المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ، مصر،2001-2002 ،ص 165. 1محمد، السيد حالوة¡
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  :المدرسي الدخول منذ باألبناء االهتمام-7

 بأول أول المدرسية واجباتهم بأداء وإلزامهم لهم والمذاكرة دروسهم عةمراج خالل من 

 زيارتهم خالل من مستمرة بصورة الدراسي مستواهم ،ومتابعة.الحصص جميع في وبالحضور

 وحثهم المدرسين خالل من العلمي تحصيلهم مستوى على واإلطالع أحوالهم وتفقد المدرسة إلى

 أثناء الذهني الشرود وعدم,الفصل في الدروس إلقاء أثناء سينالمدر مع والتركيز االهتمام على

 شرح خالل فهمه من يتمكنوا لم شيء أي في عليهم األسئلة وطرح المدرسين ومناقشة الشرح

 منذ توالبنا 1األبناء قلوب في العلم حب غرس" األسرة على وجب كله هذا وقبل . الدرس

 بناء في الفاعل ودوره والمجتمع واألسرة الفرد حياة في والتعلم العلم بأهمية وإخبارهم ،الصغر

 أجل من ليس العلم طلب وعلى التعلم على وحثهم ،وازدهارها وتطورها الدول وتقدم الحضارات

 تفنى ال يالذ الكنز باعتباره العلم أجل من وإنما الشهرة أجل من أو المال أجل من أو الوظيفة

  .ذخائره

  : التفوق على لألبناء المستمر التشجيع- 8

 ثقته وزيادة المتمدرس لالبن بالنسبة والتفوق الجيد العمل استمرارية في فعال دور للتشجيع 

 فعال اقتناص الوالدين على بالتالي واإلطراء المدح عبارات طريق عن التشجيع يكون فقدبنفسه،

 بعد ولكن فعلتها لقد" يقوال كأن بنقد بإتباعه فائدته تضييع يجب وال يهعل والثناء الطفل فعله حسنا

 يقوم التي اإلنجازات بتلك ترتبط إيجابية تعليقات للوالدين يكون أن يجب حيث«" صبري نفذ أن

 مما جيدة سمات من به يتمتعون بما تتعلق مماثلة أخرى إيجابية تعليقات جانب األطفال،إلى بها

 التي اإليجابية األلقاب استخدام كذلك )2(».ممتازون وأنهم مرغوبون أنهم عورالش على يساعدهم

 المدح هذا يكونأن بد ال لكن....عبقري أو ذكي كلمة مثل بالتميز تشعره والتي الطفل يحبذها

 أن يمكن المديح في اإلفراط ألن مستمر، وليس متقطع بشكل يكون وأن وواقعي معتدل شكلب

)3(:منها للطفل، السلبيات من العديد إلى يؤدي

أن عليهم الصعب من يجعل مما اآلخرين جانب من إليهم االنتباه إدمان إلى بهم يؤدي 

. الفصل خلدا المشترك االنتباه يسايروا

تحقيقها يستحيل ذاتية توقعات ألنفسهم يحددوا أن إلى بهم يؤدي أن الممكن من.

على سلبا والتأثير بأنفسهم الثقة فقد إلى بهم يؤدي التوقعات هذه تحقيق على قدرتهم عدم 

.  لها وتقديرهم لذواتهم مفهومهم

1 http://www.mabarrat.org.lb/blog/Social/183/

2) سيلفيا ريم :  رعاية الموهوبين، ترجمة:عادل عبد اهللا محمد،دار الرشاد، القاهرة، 2003 ، ص 249 . )

. 255 ص المرجع، نفس)   3 )
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 بنفسه ثقته وتزعزع فلللط تسيء والسخرية االستهجان عبارات أن نجد أخرى جهة من

 الذي التأنيب صوت من التخلص يستطع لم أنه"يقول فاشل رجل اعتراف وهذا الفشل إلى وتقوده

 كلما قااله ما يتذكر فأصبح شيء، أي في أبدا يفلح لن أنه له يقوالن دائما كانا فقد..والديه من تلقاه

 يقوى ال عاجز كأنه ،ويبدوعزيمته ،فتهبط جديدة صفة أو جديد عمل على وحماس برغبة أقبل

 أو الفكرية وقدراتهم مواهبهم وإظهار اإلبداع على التشجيع كذلك)1"( بصدده هو ما مواصلة على

 والقصص واألدب الشعر وكتابة طوالخ والرسم كاإلنشاد اإلبداع مجاالت شتى في البدنية

 الشعرية وبالقصائد الحياة شؤون شتى في المقاالت بكتابة والمجالت الصحف في والمشاركة

تماميحذرأن األم أواألبفعلىالطفللدىالنبوغكبتمنالحذر بالمقابل.الثقافية والمسابقات

للوقتإهداراوالدهفيهايرىعمالأمنالطفل قاممهما¡طفلهلدىوكبتهالنبوغوأدمنالحذر

تعزيزفعليهوعبقرية،ذكاءمنتدلماوعلىالتصرفاتهذه بعدماإلىينظرأنعليهبلوالمال

:وكبتهالنبوغوأدأمثلةومنالطيش، وترشيدالنبوغ

أنهامع باعتقالهالسلطاتفقامتبسيطةبأدواتمروحيةطائرةبصنعأحدهمقام فقد-

.األشياءذههتستورد

حساسةأماكن لعدةإلكترونيةمواقعباختراقالصغاراألحداثمنالنابغينبعضوقام-

وعللالشرطةعليهفقبضتالمركزي المصرفوموقعالداخليةوزارةموقعمنهاالدولةفي

.قهااختراوإمكانيةحمايتهاوعدمالمواقعهذهضعفغيرهيرِي أنيريدأنهالمواقعلهذهاختراقه

النهوضعلىوالعمل النبوغهذاتنميةالعلمياإلبداعورعايةاألمربوالةواألجدراألحرىوكان

2وترقيتهبه

 والمعززات الهدايا كتقديم ماديا طابعا تأخذ بل فحسب معنويا طابعا يأخذ ال والتشجيع

 حيث النفس على تأثير لها الهدايا ألن السلبية، القيم وتضعف اإليجابية القيم من ترفع التي المادية

 تحكمه شروط المادية المعززات ألسلوب أن كما المجتهد سلوكه على والقبول باألمن الطفل يشعر

  : وهي مراعاتها المربين على

النقود على الحلوى يفضل سنوات ثالث فابن الطفل سن مع المكافأة تتناسب أن بيج....

الطفل عند قيمتها تفقد ألنها المكافآت، من واحد نوع التزام يجب ال أنه كما.

يسميه ما أو بالرضا الشعور مدة الطفل عند لتطيل فترات على المكافآت تقدم أن يجب 

  .سنالح السلوك تعزيز التربويون

نفسك تقيد ال حتى مفتوح المجال يكون أن يجب بل ذلك تحدد فال بمكافأة تعد عندما.

1) العزعزي عبد اللطيف: الثقة بالنفس طريقك إلى النجاح ، مركز التميز، أبو ظبي،2005 ،ص 196 .  )

.287-286ص ، 2009¡السداددار¡،عالجهاآثارها¡أسبابها¡األقارببينالخالفات¡اهللاعبدعثمانالمنعمعبدصبير2
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المكافأة سبب الطفل يعرف أن.

 الغير المواد في خاصة الدعم دروس المتفوقين لألبناء تقدم التي المهمة التعزيزات بين منو

 المشرف األستاذ كان إذا اصةخ ومراجعتها الدروس الستذكار فعال كاسلوب حتى أو بها متفوقين

 المعلمين أحد بتدريسها يقوم دروس عن عبارة الخصوصية والدروس. مادته في متمكنا عليها

 نم.التلميذ أمر ولي له يقدمها خدمة أو مالية مكافأة لقاء المدرسي المبنى خارج أكثر أو لتلميذ

  : نجد الخصوصية الدروس إيجابيات

للتعليم األولى سنواتال من الناتج الضعف تعويض.

 المباشرة األسئلة وطرح الحوار في أكثر الفرصة ويعطيهم يشجعهم مما الطلبة عدد قلة.

المعلمين باختيار جيدا تكوينا مكونين الغير المعلمين وبعض المدارس ضعف على التغلب 

.األبناء تعليم في األكفاء

ايجابية بطريقة عليها والتعليق مفصل بشكل المدرسية الواجبات متابعة في الدقة.

لها الجيد التحضير قصد االمتحانات قبل التالميذ معلومات تجديد.  

  :في فتتمثل السلبيات أما *

الفردية المذاكرة قلة أي النفس على التام االعتماد وعدم بنفسه الطفل ثقة ضعف.

الحال ميسورة تكن لم إن خاصة العائلية للميزانية إرهاق.

مما الخاص المعلم وتعليمات المدرسة توجيهات بين األحيان أغلب في تناقض وجود 

.اآلراء وتضارب لتعدد نظرا الطفل فكر في تشتت في يتسبب

المدروسة العلمية  المادة فهم في الدروس هذه على النفسي اإلدمان.

المدرسة خارج البديل لوجود الفصل في التركيز عدم.

والمتعلم المعلم بين صرفة مادية أخالقيات نشوء.

  : والمعلمين بالمدرسة األولياء اتصال - 9

 بين الجهود وتظافر التعاون بأهمية الوعي الجميع من تحتاج التعلمية التعليمية العملية إن

 من واألهم  البيت في أو الفصل داخل المتعلمين حياة في هام دور منا لكل أن و والمدرسة األسرة

 بين التعاون فوائد وتتعدد."األدوار هذه لتكامل الوحيد السبيل يشكالن التواصل و تصالاال أن ذلك

 فهذا واآلباء، المعلمين أدوار بين االنعزال تقليل منها المشاركة، برامج في والمدرسة األسرة

 باءاآل أن المعلمين يعرف وكذلك بأطفالهم، االهتمام يشاركونهم المعلمين أن اآلباء يعرف التعاون
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 اآلباء يسهم قد فمثال ، الجميع نفوس في والطمأنينة االرتياح على يبعد مما أدوارهم، يقدرون

   .المدرسة داخل باقتراحاتهم

 والتنشيطية التربوية المشاريع من مجموعة إنجاز في اآلباء بعض خبرة تساعد أن يمكن كما

 الخدمات تقديم على تساعدهم جديدة اتومهار تعليمية ببرامج اآلباء المدرسة تزود وقد والترفيهية،

تربويةأسسعلىيقومألنهمهماوالمدرسةالبيتبينالتعاونويعد)1(" ومجتمعاتهم ألبنائهم

: اآلتي في  أهميتة وتكمن

التربويةاألهدافتحقيقأجلمنوهامضروريالبيتوالمدرسةبينالتعاون-

للنواحيومستمرةشاملةعمليةفالنمو.المتكاملالنموتحقيقأجلمنضروريالتعاون-

هذهبتنميةاألسرةوتقومواللغويةالعقليةواالجتماعيةواالنفعاليةوالحركيةوالحسيةالجسمية

البناءالتعاونمنؤسستينالملهاتينوالبدتنميتهافيذلكبعدالمدرسةوتساعدهاالنواحي،

.الطفلعندسليمبشكلالنموعمليةتتملكيوالمستمر

للصراعضحيةالطفليكونماكثيرا:الصراععلىالقضاءأجلمنضروريالتعاون-

األمورفيتناسقاهناكيكونأنينبغيلذلكوالمدرسةالبيتبين وجهاتتعارضعنالثنائي

.بينهماالمشتركة

عائدتحقيقعدمالتعليميبالفاقديقصد:التعليميالفاقدتقليلجلأمنضرورياونالتع-

الفاقدوينشأمعينة،زمنيةفترةفيمعينتربويببرنامجالخاصواإلنفاقالجهدمعيتكافأتربوي

.مدرسيةأواقتصادية أواجتماعيةأوأسريةلمشاكلنتيجةالتعليمي

الثقافيالتغيرمعلتكيفااجلمنضروريالتعاون-

 بشكل ينمو أن للتلميذ يمكن ال إذ وضروري؛ حيوي والمدرسة األسرة بين التكاملي فالدور

 ما تهدم قد والمدرسة المدرسة، تبنيه ما يهدم قد فالبيت التكامل هذا خالل من إال ومتوازن صحيح

 معا فيهما الثقة يفقد قد أو لسلوك،ا في ازدواجية أو تناقض في فيعيش البيت؛ في التلميذ عليه تربى

 وسلوكياته، خبراته منه يستقي اإلعالم أو األصدقاء جماعة نحو آخر مصدر عن ويبحث

  .عليه سيطرة هناك يكون ال قد المصدر هذا أن والخطورة

يشيرالواقعأنإالالتقليدية؛المجتمعات فيواضحتربويدورمنلألسرةماورغم 

لتعرضوذلك .المتقدمالمجتمعاتوخاصةالحضرية، المجتمعاتفيالتربوياألسرةدورلتعاظم

فيوهو"شخصيتهتكوين علىتؤثرقدالتيوبالصورةكثيرة،خارجيةوتأثيراتلثقافاتالطفل

شخصيتهتجعلالتيبالصورة اختياراتهتتملكيحياته،فياألبوينلدورحاجةأكثريكونذلك

تلعبالمدرسةكانتوإذا .وشخصيا ووظيفياومعياريا،واجتماعياقافيا،ثالمجتمع،معمتكاملة

1) http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=19482&lang=ar(
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بمزجوذلكمجتمعه،معويتكاملاالجتماعية،الحياةوأنماطقيميتمثلالطفلجعلفيدورا

ويتساندانبنائيايتكامالنواألسرةالمدرسةأنيعنيذلكفإن.مجتمعهثقافاتمعالطفلثقافات

)1(" المجتمعفيالعامالتربويللنظامالوظيفياألداءلدعموظيفيا

)2(: هو والمدرسة البيت بين التعاون أهداف أن إلى "طبيلعدنانأدهم" ويشير

 يكون ال بحيث موحدة، تربوية سياسة رسم على والعمل والمدرسة البيت بين التكامل ـ

  .بينهما تعارض أو تضارب هناك

  .شخصيته مكونات في تؤثر التي وبخاصةالطالب، مشكالت في التعاون ـ

  .التربوية العملية مردود قيقوتح األداء مستوى رفع ـ

 تحصيل على تنعكس التي والتعليمية التربوية األمور بعض في والمشورة الرأي تبادل ـ

  . الطالب

 ومطالب الطالب نفسية فهم على ومساعدتها األسرة لدى التربوي الوعي مستوى رفع ـ

  .نموه

 البيت بين رالمستم واالتصال االستمرار طريق عن االنحراف من الطالب وقاية ـ

.والمدرسة

 السلوك على اإلطالع قصد األبناء بها يدرس التي المدرسة زيارة على األولياء ويحرص

 ذلك، أمكن إن تحسينها على والعمل الدراسة ظروف معرفة على الحرص كذلك واالجتهاد،

 أجل من واإلرشادات النصائح وتلقي ،المتفوق ابنهم به يتصف الذي الطبع بنوع األساتذة وإبالغ

تهدفإنسانيةعالقةبناءلدرجة عميقا يكون أن يجب االتصال هذا وتطبيقها، البيت في تنفيذها

 الوقت نفس وفي وقدراته،السيكولوجيةوحالتهاالجتماعية،ووضعيته التلميذ،طبعاألستاذفهمإلى

دعمالهوتقديمهمساعدتبهدف المتفوق االبن هذا معالتعاملفياألستاذلمشكالتالوليفهم

  .التفوق يواصللكيمناسبا

 الدورية واللقاءات االجتماعات طريق عن والمدرسة البيت بين العالقة توثيق إلى تهدف كما

.)3(األمر ولي مهام فمن.التربوية المشاكل ومعالجة المدرسة، نشاطات في والمشاركة

  .وسلوكياً دراسياً أدائهم على للتعرف لها زيارته خالل من المدرسة في أبنائه متابعة -1

 الجمعية واجتماعات اجتماعاتها وحضور المدرسة مجلس عضوية في المشاركة -2

  .والمعلمين الطالب أمور ألولياء العمومية

1) فادية عمر الجوالني، دراسات حول األسرة العربية،مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندرية، مصر،1995، ص 20-17. )

2 طبيل، عدنان أدهم)   http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/04/04/128887.html

www.ec18.ne السعودية، العربية بالمملكة االرشاد و توجيهال موقع 3
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 المذكرة، هذه في المعلمين مالحظات خالل من المنزلية، الواجبات ةمذكر متابعة -3

  .فيها ومالحظاته مرئياته وتسجيل

 المشافهة أم الكتابة طريق عن ذلك أكان سواء األبناء تواجه مشكلة بأي المدرسة إشعار -4

  .مالئمة تربوية بطريقة معها التعامل على الطالبي المرشد مع والتعاون

 مع والتعاون خاصة لرعاية يحتاجون الذين األبناء عن الالزمة وماتالمعل إعطاء -5

  .السليم التوافق على لمساعدتهم والتربوية اإلرشادية األساليب انتهاج في الطالبي المرشد

 والمحاضرات كالندوات إليها، تدعو التي المناسبات وتشريف المدرسة لدعوة االستجابة -6

  .المختلفة الرياضية والمهرجانات المسرحية الحفالتو والمعارض والمجالس والجمعيات

 في واإلسهام المدرسي، األداء تطوير حول ومالحظاتهم لمرئياتهم األمور أولياء إبداء -7

  .المستقبلية وتطلعاتهم نظرتهم مع يتوافق بما المدرسية البيئة تحسين

 به تقوم الذي دوربال اآلخرين الطالب أمور أولياء توعية في المدرسة مع التعاون -8

  أبنائهم وتعليم تربية في المدرسة

 في فن هناك يكون أن يجب فاعلية أكثر المعلمين مع التالميذ أولياء لقاءات تكون ولكي

 التربوية بالعملية االرتقاء هو اللقاء هذا من الهدف أن الحسبان في وضع ويجب الحوار إدارة

 الوقت وإضاعة الصدام مسببات ولتجنب.اسبةمح ملفات وفتح فحسب الطفل درجات تبرير وليس

 تحديد وجب الخطوات أول فمن. االعتبارات كل فوق  المتفوق الطفل مصلحة ووضع والجهد

 بمستوى اهتمامه مدى عن التحدث الولي على ووجب االجتماع لعقد أو للمقابلة والمكان الوقت

 النصح المعلم من يطلب أن الولي على يجب ،كما للمعلم الشخصي التجريح تجنب مع ،دراسيا ابنه

 يواجهها التي التحديات طبيعة على معه الحديث مع أكثر، طفله مستوى لرفع والتوجيه والمساعدة

  . وجدت إن الطفل

أولياءجمعية خاصة بالمدرسة التواصل عدم إلى باألولياء تؤدي التي األسباب أهم ومن

  :نجد التالميذ

في-المدرسة مع والتواصل التعاون بأهمية األمور أولياء بعض لدى الوعي قلة ـ 

 للمدرسة شيء كل ويترك التواصل و التعاون أهمية يدرك ال األمور أولياء بعض أن الواقع

 من كثير في ذلك سبب يرجع وربما البيت في متابعة بأدنى يقومون وال يكفي ذلك أن ويظنون

.ملديه والثقافي التعليمي المستوى قلة إلى األحيان

خارج يعملون األمور أولياء من البعض منهم، البعض لدى العملية االرتباطات ظروف ـ 

 القيام من تمكنهم وال المدرسة زيارة من تمكنهم ال العملية ظروفهم فإن وعليه المدرسة مناطق

.الطلبة ألبنائهم والعناية المتابعة بواجبات
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عندما أنهم األمور أولياء بعض يظن سللمدار والتبرعات األموال دفع من التخوف ـ 

 أخرى جوانب أي يدركون وال للمدرسة وتبرعات مبالغ دفع منهم سيطلب المدرسة يزورون

.المدرسة لزيارة إيجابية

األولياء يحضرها التي المجالس اجتماعات إدارة سوء.

وتوصيات قرارات من يصدر لما المتابعة قلة.  

  : الذاتية قدراته واكتشاف فوقالمت االبن شخصية تنمية -10

 جسميـــة أو نفسية فكرية، كانت سواء المواهب من جملة يملك طفولته في اإلنسان 

 أبناءهم يمتلكهـــا الــتي والصفات القدرات واكتشاف المواهب هذه تنمية األسرة ووظيفة

 لتعلم خاصة راتدو إلى المتفوقين األبناء إلحاق  يجب كما .والضعف القوة نقاط على والتعرف

 لذلك، خاصة معاهد في الحديثة االتصال وتكنولوجيات االنجليزية اللغة خاصة األجنبية اللغات

 عصرنا في المتاحة الوسائل استغالل على وحثهم الفراغ وأوقات الصيفية جازةاال خالل باألخص

.دراستهم في وتفوقهم منفعتهم فيه لما هذا

:التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير أسباب - سادسا

والمعوقاتالمشاكلمنجملة إلى التربوي بدورها القيام في األسرة تقصير سبب يرجع

العارفيناآلباءبعضجهود لتحولالوراءإلىمسيرتهاوتشدحركتهاوتشلانطالقتهاتحبس"التي

 الصحيح التوجيه عملية يعرقل مما)1("خادعسرابأوجافةثمراتالصحيحةالتربيةبأمور

  :نجد األسباب هذه أهم ومن الدراسي التفوق على لمساعدتهم لألبناء

:األسر لبعض التعليمي المستوى انخفاض-1

التربويةالممارساتفيتأثيرااألقوىالعاملخاصةوالتعليميعامةالثقافيالمستوى يعتبر

المستوىكانكلماأنهحيث الدراسي، التفوق فصل في بالتفصيل إليه أشرنا ما وهذا للوالدين

 األبناءمعوتسامحاومرونةديمقراطيةأكثرتكونأنإلىالممارساتهذهاتجهتكلمامرتفعا

 تدني بالتالي والقسوة،والتشددالتسلطيةنحومارساتالمهذهاتجهتكلماالمستوىانخفضوكلما

  . التربيةفي لألسرة الحقيقي الدور إدراك وعدم التربوي الوعي مستوى

:دورها أداء عن تشغلها واقتصادية واجتماعيةنفسية مشكالت األسرة معاناة- 2

علىتقعةالبدايفياألبناءتربيةمسؤولية ألن ،بالمشاكل المشحون األسري الجو خاصة

 والتي الصحيحةالتنشئةأسلوبإلىتفتقراألسرمنالكثيرأنفنجد األسرة،فيالوالدينعاتق

1) أحرشاو  الغالي : بعض مالمح المنظومة التربوية الحديثة، مجلة علوم التربية ،ع2، فبراير 1988،ص 1.18-17 )
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فيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىاعتمادهممنوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد

يهملون ياءاألولبعضأننجدذلكمع الدراسي تفوقهممجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلق

 تحدثالتيالمشاكلتأثيرومدىولمستقبلهم،أبنائهملتحصيلبالنسبة أهميتهاومدىالنواحيهذه

.ألبنائهم والذهنيالنفسياالستقرارعلىبالخالفاتالمشحونةواألجواءاألسرةداخلفي

.المدرسة أو البيت في األبناء متابعةعن الوالدين انشغال-

.اإلعالموسائلل السلبي الدور-

.المدرسة عاتقعلى األبناء تربية مسؤولية إلقاء-

 على القدرة يفقدها مما األسر،بعض داخل االجتماعي الضبط سلطة ضعف-

.التربية أهداف يحقق الذي الصحيح التوجيه

 المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة يفقدها األسرة داخل األسرى التفكك-

.التربية هدافأ يحقق الذي

:سيكولوجيةمرجعيةإلىاالفتقار- 3

 مرجعيةإلىمنهاكبيرجانبفيتفتقر خاصة المتفوقين لألبناء األسرية المتابعة مهمة

 فعلى.والديةتربيةلكلالقويةالركائزإحدىتشكلالتيالطفلسيكولوجيةإلىوأساساسيكولوجية

 المرجعيةتكونالتيهيأبنائهسيكولوجيةعنأملكأوأبكليحملهاالتيالنظريةأنأساس

.األساليبهذهطبيعةفإنهؤالء،تجاهالتربويةوممارساتهمعامالتهألساليبالمحددةاألساسية

واإليجابيالسلبيوبينالفعالوغيرالفعالبينوالخاطئ،الصحيحبينتتوزعقدوالممارسات

معطياتعلىمبنيةتكونبحيثعلمية،شبهأوعلميةتكانفكلما.النظريةهذهلنوعية تبعا

أطفالهتجاهممارساتهفييسلكأنإلىبصاحبهاأدتكلمادقيقة،وتربويةسيكولوجية ومعارف

 على سلبا تؤثر بالتالي مجدية وغير خاطئة وكانتالعواقبومحمودةالنتائجمضمونة كلهاأساليب

.المراهقة مرحلة في وهي بالك فما جدا، حساسة) متفوقينال( الفئة هذه باعتبار األبناء تفوق

  : والمناهج البرامج وكثافة صعوبة-4

 المناهج صعوبة هو المتفوقين أبنائهم متابعة في األولياء تواجه التي الصعوبات أبرز من

 الثالثة بالراءات عليه يطلق ما تعليم على تركز العادية التعليمية المناهج فنجد. وكثافتها

)Thee.Ras (الحقائق بحفظ تعنى كما والنظم، التعليمات باتباع واالنصياع، الطاعة، والتزام 

 واإلبداعي الناقد بالتفكير يتمتعون الذين أولئك نمو على يشجع ال مما وهو المعلومات وتلقين

  . أخرى مجاالت في العالية وباالستعدادات وتنوعها االهتمامات في بثراء ويتميزون وبالخيال

 روح عن وابتعادها تقليديتها حول تنصب التربوية لمناهجنا الموجهة االنتقادات أكثر ومن

 وحاجات المتفوق المتعلم حاجات تتجاهل  ،فهي الكيف دون الكم على وتركيزها ومتطلباته العصر
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 وجب بالتالي. به يسترشد الذي النموذج وغياب التطبيق مع األهداف تطابق عدم ،مع المجتمع

  :بينها من والتي المعيقات من جملة تتجاوز وأن التغير هذا مراعاة الدراسية المناهج على

.للتربية الفلسفية النظرة تجدد-

.التعلم وطبيعة بالمتعلم المتعلق المعارف نمو-

. التعلم في التكنولوجيا وإدخال العلم تقدم-

).1( االقتصادية و االجتماعية الحياة في التغير تسارع-

فياألساس حجرباعتبارها المتفوق الطالبلحاجاتملبية المناهج هذه تصبح وحتى

تمامااله كذلك.مفيدبكلورغباتهميولهوإشباع ومهارتهبعقلهالنموحيثمنالتعليمية،العملية

والبحثالتقويمنظامتطويرمعالفعالةبالمشاركة له تسمحالتيالمناسبةالتدريسطرقباستخدام

بجميعالمدارستزويد ينبغيكماأنفسهمتقويمفيالتالميذيشاركأنويحسن,مناسبة أساليبعن

 إظافة المتفوقين،ب الخاصة األنشطةتلكأهدافنجاح فيالمساهمةواإلمكانياتتلفةلمخااألنشطة

 المتعلم على وتركيزهمالعمل أثناءفيوتدربيهمالجيداإلعدادبإعدادهمالمعلمينكفاءةتطوير إلى

.مستقبال المجتمع تطور لعجلة والمحرك التعليمية العملية محور باعتباره المتفوق

: األبناء مع للتعامل الصحيحة التربوية بالوسائل اآلباء من العديد جهل- 5

 بل عملهم جودة بتحسين يهتمون فنجدهم األولياء لمعظم المشترك القاسم العنصر هذا يعتبر

 الدورات أو الندوات أو المؤتمرات في المشاركة علي يحرصون فنجدهم العملي أدائهم وبتحسين

 أو. التربوية المهمة لهذه تهيئهم دورات على يحرصون نجدهم وال األهداف هذه تحقق التي

 يتعلم تربية متقنَة، تربية الولد فيها يربى التي الحقيقية المهمة هذه علي تعينهم تربوية باكت يقرؤون

  .أمته نهضة في ويساهم مجتمعه ينفع المستقبل، في صالحا عضوا فيغدو الرفيعة، القيم فيها

 أبنائهم احتياجات خاصة المتفوقين أبنائهم مع التعامل في اآلباء بعض فشل أسباب فمن

 وتوجيههم أوالدهم لتربية األبوين بين عليها ومتفق واضحة خطة بإعداد يهتموا لم أنهم ربويةالت

 بالواقع وصدموا إليها توصلوا التي للنتائج يخططوا لم ألنهم أبنائهم من باإلحباط يصابون ،ولذلك

 من باءاآل من فقط والقليل.العواقب مراعاة دون بمفرده يعمل وكل.له حسابا يعملوا لم الذي

 ومتى الفعل هذا بفعل يقومون ومتى ولماذا، يفعلون ماذا جيدا ويعرفون أبنائهم، لتربية يخططون

مجردالوالديةالتربويةالممارساتجل فنجد تربوية بيداغوجيا إلى االفتقار كذلك. به يقومون ال

  .ومتناقضةمتطرفةومعامالتمتأرجحةعشوائيةوسلوكاتمتذبذبة مزاجيةمواقف

. 277 ص ،2002، والنشروالتوزيع للطباعة الفكر دار ،2ط ،التربية إلى مدخل:  سلطي سامي  عريفج)  1(
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:المرحلة هذه في األبناء نمو بخصائص الوعي قلة- 6

 بخصائص جهلهم هو األولياء طرف من األبناء متابعةسوء إلى تؤدي التي األسباب من

 بأطفال الوعي قلة ،ألن معهم والتعامل توجيههم سوء إلى يؤدي مما المرحلة هذه في األبناء نمو

 التعامل صعوبة عليه يترتب ما وهذا ميولهم، معرفة في.. المربين دور من يقلص" المرحلة هذه

 للشخص بالنسبة المراهقة فمرحلة.)1( "المناسب التربوي باألسلوب سلوكهم وتعديل وتوجيههم معهم

 ةقوي أسس على بني إذا خاصة المرحلة هذه في التوجيه أهمية تبرز حيث المراحل، أخطر من

  .المنشودة التربوية األهداف تتحقق بالتالي

:استخالص

من جملةتحكمهاممارسةعنعبارة األسري التربوي اإلسهام أن إلى األخير في نخلص       

 كما ، والمعوقاتالمشاكلمن جملةتتخللها كما األساليبمن مجموعةعبروتتحققالعوامل

 أبنائهم متابعة في  األسرة طرف من متبع معين يتربو نمط هناك ليس أنه إلى اإلشارة يجب

 المتبع النمط بنوع الوالدين وعي بمدى األمر يتعلق وإنما،الظروف جميع وفي تربويا المتفوقين

منالحذرتمامتحذرأناألسرة على يجب كما.والمربي الطفل من كل وشخصية الموقف وكذلك

 واقتصادية واجتماعيةنفسية االجتماعية لمشاكلا مختلف خالل من طفلهالدىوكبته التفوقوأد

  .التربوي دورها أداء عن تشغلها تيال

 تقع أن قبل المشكالت هاته تحتوي وأن التربية في مسؤوليتها تتحمل أن  عليها ينبغي كما

منوتزيدأنفسهمفياألبناءثقةمنتزيد التي الصحيحةالتنشئةأساليب باختيار أثرها، من وتقلل

 تفوقهم مجالفياألخصوعلىبحياتهميتعلقفيماالسليمة القراراتواتخاذأنفسهمعلىتمادهماع

عن الوالدين وانشغال ،وحدها المدرسة عاتقعلى األبناء تفوق مسؤولية إلقاء يجب الو .الدراسي

 يفقدها مما األسرة، داخل االجتماعي الضبط سلطة وإضعاف..المدرسة أو البيت في األبناء متابعة

 التعاون أن  يؤكد ما وهو التربية أهداف يحقق الذي المتفوق للتلميذ الصحيح التوجيه على القدرة

  . التربويةالعملية أهداف لتحقيق عنه بديل ال أمر والمدرسة البيت بين

. 13 ص سابق، مرجع: السالم عبد حامد زهران،)  1 )
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والمدرسي

  تمهيد

منه القريبة والمصطلحات الدراسي التفوق -أوال

وتصنيفهم دراسيا المتفوقون - ثانيا

دراسيا المتفوقين خصائص -ثالثا

الدراسي التفوق عوامل- ابعار

الدراسي التفوق نظريات- خامسا

المتفوقين الطلبة وتشخيص  اكتشاف أساليب- سادسا

واحتياجاتهم دراسيا المتفوقين مشكالت- سابعا

دراسياالمتفوقينرعاية أساليب-ثامنا

دراسيا المتفوقين للطالب  التربوي واإلرشاد التوجيه- تاسعا

 األسرة بينالعالقةلتفعيل األسرياإلرشادأساليب-عاشرا

  والمدرسة

 الفصل استخالص
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  :تمهيد

 بذلك وهي دراسيا، المتفوقين أبنائها ايةبرع بالغاً اهتماماً تولي المتقدمة العالم دول معظم

 نفس النامية الدول سلكت وقدالمناحي، جميع من مجتمعاتهم لخدمة إمكاناتهم استثمار على تعمل

 تكون حتى بهم والعناية دراسيا المتفوقين الطالب بفئة االهتمام في األسلوب هذا تبني في المنحى

 هو المتفوقين األطفال إرشاد مجال في الخطوات هموأ وإثرائه، المجتمع تطوير في الرياده لهم

 دراسياً الفائق بالطالب العناية ألن المبكر التدخل عملية لتيسير مبكرة مرحلة في اكتشافهم محاولة

 تحقيق في كثيراً تسهم التي الجوانب من هاماً جانباً يمثل فهو تربوي نظام أي في جوهرية عملية

 لطالب نماذج هم إنما والفالسفة والمفكرين العلماء ألن العلماء، نم جيل تنشئة في مجتمعنا أهداف

 بهؤالء العناية فإن وبالتالي شعوبهم على عميق شخصي أثر لهم المتفوقين الطلبة أن كما متفوقين،

.المجتمع بناء في فعال أثر ذات تكون أن يمكن بشرية ثروة عناية يعد

  :منه القريبة والمصطلحات الدراسي التفوق- أوال

 على يتفقوا لم أنهم ،إال كبيرا اهتماما أولوه قد التفوق مجال في الباحثين أن من بالرغم

 األطر اختالف إلى افةضباإل لديهم، النظر زوايا لتعدد راجع وهذابه، األخذ يمكن واحد تعريف

 ألنه تعريفه في واختلفت التفوق تناولت التي الدراسات من العديد هناك منها، انطلقوا التي النظرية

 من الدراسي التحصيل يعتبر من وهناك الذكاء، أو العقلية بالقدرة يربطه من فهناك نسبي، مفهوم

 والتفكير الذكاء يعتبرون ألنهم االبتكاري بالتفكير يربطه من وهناك الدراسي، التفوق مؤشرات

  .للتفوق أساسي صركعن الوراثي الجانب يدخل من وهناك التفكير، من مختلفان نمطان االبتكاري

  : لغة التفوق -

 أي فالناً وفقت وفضله، وغلبه عاله: صاحبه الرجل وفاق عاله: وفواقاً فوقاً الشيء فاق

 الجيد وهو الفائق الشيء ومنه المرتبة، في فوقه صرت كأنك وأشرف وأعلى منه خيراً صرت

 منه خيرا صرت أي فالنا فقت" يقال كما. 2عليهم ترفع: قومه على وقوتف 1. نوعه في الخالص

 ئقالفا"و 3"وتفوق عليهم ترفع قومه على وتفوق المرتبة، في فوقه صرت كأنك وأشرف وأعلى

الشأن،فيواالرتفاعالعلو:بأنه لغويا التفوق الزغبي ويعرف. 4" ترفع وتفوق شيء، كل من الخيار

:تعالىقالالتحتنقيضوالفوقالفوق،منوالتفوق بعوضةمامثالًيضربأنيستحيالاهللاإن"

316،ص مرجع سابق ،لسان العرب. ابن منظور 1

599ص .،1986: ، دار المشرق، بیروت20،ط المنجد في اللغة واألعالم2

.52،صمرجع سابق  ،العروس تاج ،الزبیدي مرتضى محمد 3

.278لبنان،ص للجمیع،بیروت، العلم ،دار3،جالمحیط القاموسآبادي، الفیروز 4
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:ويقال، العلمفيقومهعلىمتفوق:أيالعلمفيفاقرجل:يقال ، منهاأعظم:أي"فوقهاافم

1.يعلوهم :أي قومهيفوقفالن

:اصطالحا التفوق-

 العبقرية، اإلبداع، كالموهبة،" التفوق على للداللة مصطلح من أكثر إلى احثينالب يذهب

 مصطلحاته بين والتداخل المتفوقين، فئات مع العاملين اختصاصات وتعدد. الشهرة أصحاب النبوغ،

التعريفاتهذهأول.)2(" التعريفات من عدد إلى تشير المختصة المراجع فإن ذلك ومع. عام بشكل

تؤخذالتيالتفوقلدرجةتبعا يتفاوتالتفوقتعريفأنالقولومختصرالكميةبالتعريفاتيتعلق

النقاطفإنكمحك،لذكاءا.نسبةاعتمدناوإذاالمتفوق،وغيرالمتفوقبينالفاصلالحد أنهاعلى

.)3("أخرىسلطةمنواسعةبصورةتختلفالمقترحةالفاصلة

 في االمتياز لخال من يعرف العقلي التفوق ألن للتفوق معياراً الدراسي التحصيل ويشكل

 التي الجماعة تقدير موضع المجال هذا يكون أن على النشاط، مجاالت من مجال أي في التحصيل

 التحصيل اعتماد إلى العقلي للتفوق تحديدهم في الباحثين من عدد اتجه وقد. الفرد إليها ينتمي

 تحصيلهم في يصلون نم هم المتفوقين« أن ذكرا فقد ،)1959( وبيش فليجر"منهم معياراً، الدراسي

 ينتمون التي المجموعة من% 20 إلى 10.05 أفضل ضمن يضعهم مستوى إلى األكاديمي

).4(»إليها

 حواض بمقدار تحصيله أو إنجازه في يرتفع الذي بالتلميذ يتعلق تحصيالً المتفوق ومصطلح

 المتوسط، فوق بأنه للمتفوق الدراسي التحصيل ويتميز أقرانه، من المتوسطين أو باألكثرية  مقارنة

 المبادئ استخالص على والقدرة المستقلة الدراسة قدرات ونمو للمادة، سريع إتقان إلى باإلضافة

 هو: بأنه" ريكابأم التربوية للدراسات الوطنية الجمعية" وتعرفه. يدرسها التي للموضوعات العامة

 عبد" يعرفه كما. األهمية ذات المجاالت من مجال أي في مستمرة، بصفة مرموقا أداء يظهر الذي

 المجاالت في العاديين، مستوى من أعلى مستوى على أداؤه وصل من" هو بأنه"الغفار عبد السالم

.5"الجماعة تقدير موضع المجال يكون ان بشرط للفرد والوظيفي العقلي، المستوى عن تعبر التي

 جينات توافر من مركبة سمة التفوق اعتبروا"brefdalبريفادال"و" gilford جيلفورد" أما 

 دافع الطفل لدى تولد مميزة ةبيئي ومعطيات عوامل توافر معواإلصرار، بالذكاء خاصة وراثية

  :أهمها المضامين من مجموعة يتضمن العقلي والتفوق .وااللتزام والتأمل البحث

األداء خالل من العقلي التفوق قياس يمكن: إجرائي مضمون.

.2 ،ص2003األردن،للنشر،زھران،داروإرشادھمرعایتھموسبلوالمعوقینللموھوبینالخاصةالتربیةالميالدي،:أحمدالزغبي،1

2)  زحلوق مھا،نحو برنامج لتربیة المتفوقین عقلیا(سوریة نموذجا)،مجلة شؤون اجتماعیة  ،العدد1998،127 ،ص135. )

3) فتحي عبد الرحمان مروان،أسالیب الكشف عن الموھوبین ورعایتھم،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،األردن،2002،ص51. )

أبو فخر غسان، التربية الخاصة بالطفل، منشورات جامعة دمشق، 2005 ،ص 79. (4 )

.296 ،ص2005والتوزیع،عمان، للنشر صفاء ،داراألطفال لدى االبتكار قدرات تنمیةالخلیلي، السالم عبد أمل 5
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 للفرد الذهني والنشاط العقلي التفوق بين يربط: معرفي عقلي مضمون.

المتفوقين فئة ضمن الفرد وضع أساسه على يمكننا العقلي، ءلألدا معينا مستوى يضع:قيمي مضمون 

.عقليا

آخر، إلى مجتمع من تختلف مسألة الفائق، المستوى ذي العقلي األداء تحديد يجعل:ثقافي مضمون

1.والحضاري الثقافي المنسوب حسب

لتعريفمرجعي كإطارالسلوكيةالسماتاتخاذإلىيذهبون العلماءمنمجموعةوهناك

حبمثل،اآلخرينعنتميزهمسلوكية أنماطأوسماتيظهرون حسبهمالمتفوقينأنحيثالتفوق،

حسبالتفوقمفهومأما .السماتمن وغيرهاوالقيادةالمبادرةواالستيعابالتعلمسرعةاالستطالع،

وتوفيرمتميزةدراسية ومناهج لبرامج المتفوقينحاجةعلىأساسايعتمدفهوالتربوي التوجهذوي

  .ورعايتهاالفئةهذهلمتابعةمؤهلينوأشخاصخدماتمنوالبشريةالمادية اإلمكانياتكل

األداءعلى الطالب قدرةهو: بأنه إجرائيا التفوق تعريف يمكن السابقة التعريفات خالل من

 القدراتالسمات،الذكاء، من قدرا يتطلب التفوق أنكما ئه،بزمالمقارنةالدراسيالمجالفيالجيد

 مجاالت في أما.مرتفعة نتائج لحصد  تؤهله والتي  أقرانه على المتميزة الخاصةواالستعدادات

 االجتماعية األنشطة نهام متعددة أنشطة بممارسة   اهتماما لديهم الطالب هؤالء أن نجد النشاط

.والكشفية والرياضية والثقافية

عبارات استخدمت فقد فاصلة حدود معه المتداخلة األخرى والمفاهيم التفوق لمفهوم أن كما

 المتوقد الموهوب  النابغه العبقري، منها المتفوق الطالب وعن التفوق عن للداللة ومتعددة مختلفة

 فبالرغم."العقلي التفوق مع ما مجال في الفائق المقدار على تدل وكلها الخاصة القدرات ذو الذكاء

واالصطالحيةالتربويةالناحيةمنوالتفوقالموهبةمفهومحولأقيمتالتيالضخمةاالنجازاتمن

عليهمتفقم،عا تعريفوجودعدمبوضوحنكتشفالموضوعحولكتبمامراجعةعندأنهإال

مختلفةألفاظاستخدام فيالوضوحوعدمالخطأحالةذلكإلىأضف،والمدرسينالباحثينبين

 استخدامعلىالعادةجرت فقدالمجاالتمنمجالفيالعاديرغياألداءأوالقدرةىعلللداللة

غبربمعانأوواحدبمعنى.الخ...وذكيوممتازمتميزومبدع، متفوق موهوب،مثلمنألفاظ

2."محددةوغيرواضحة

  :العبقرية- 1

 مختلفة معنوية بمدلوالت العبقرية عرفوا وقد"،البارز المتفوق على لعبقريةا لفظةتطلق

 ثم ،آخر طرف في الجنون وبين.طرف في للطبيعة قةالخار والقدرات اإللهي اإللهام بين تتراوح

.96،ص 2003اللبنانیة، المصریة الدار ،الروضة لطفل والمعرفي العقلي النموصبحي، سید 1

.43،ص1999دمشق، للنشر الجامعي الكتاب ،دارواإلبداع والتفوق الموھبةجروان، الرحمان عبد فتحي 2
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 قياسها، يمكن محسوسة نواح إلى القرن هذا من الثاني النصف خالل النظرة هذه وتعدلت تغيرت

.1"الذكاء في بامتياز أو بكثير العاديين تفوق بدرجة التعلم على القدرة وأهمها

:بأنهاالعبقرية"جرواالرحمانعبدفتحي"فيعرف مستوى مناستثنائيةوإبداعيةعقليةقدرة"

يكتشفلممعين مجالفياألثرعميقةبصماتيتركوأصيلفذانجازشكلعلىعملياتترجمرفيع

للوراثةنتاجوالعبقرية وحضارته،اإلنسانلمعرفةكبيرةقيمةذاتجوهريةإضافةوبعد،قبلمن

وليسذاتهاحدفيقيمةتحمل الفإنهاالمجتمععلىيتوقفبمااالعترافالنونظرا .معاوالبيئة

واألغلباألعمعلىالعبقريةمصطلحأن" كوفماوهلهان"ويذكر. 2"المجتمععنبمعزلوجودلها

العالياإلبداعأوجدا،المرتفعةالذكاءكدرجةالندرةفيالغايةالعقليةالقوىإلى لإلشارةاستخدمقد

عالتحصيلوذووموهوبمبدعفالعبقريجدا،العاليالتحصيلوأجدا،العاليةالموهبة أوجدا

3.الذكاءاختباراتتقيسهمااعليبأنهاالعبقريةوعرفتعبقريته،فيهتظهرالذيالمجال في

 عبقرية بأعمال ،ويأتي جدا عاليا نبوغا يظهر الذي الشخص: "بأنه العبقري تعريف ويمكن

 إذا العباقرة من يعد أن مكنفي الطفل أما .4"المجتمع يقدرها التي المجاالت من أكثر أو مجال في

 في جدا ومتفوقا ،)160- 130( بين ما ذكائه  نسبة نتكا إذا أما فأكثر،)" 180( ذكائه نسبة باغت

 غير أو أكاديمي المجال هذا كان سواء أكثر أو مجال في عالية بدرجة وموهوبا اإلبداعية القدرات

.5"أيضا عبقريا الحالة هذه في اعتباره فيمكن أكاديمي

 والرغبة بالنفس، ،والثقة الطموح:"أهمها والسمات الصفات من بمجموعة يتصف والعبقري

 والتفرد، والسبق، واالبتكار، اإلبداع،: العبقرية ،وسمات الشديد التركيز على ،والقدرة التفوق في

 أو االجتماعية الحياة حينوا من ناحية في مبتكر تغيير إحداث يستطيع العبقري أن ،كما واالمتياز

 رفيع نمط من فطرية فكربة قوة هي العبقرية بالتالي6.إلخ...األدبية أو الفنية أو العلمية أو السياسية

 التطبيق، أو أملالت أو الفن، فروع من فرع أي في المشتغلين أعظم يعتبرون من إلى تعزى كالتي

  .الموهبة عن وتختلف التخيلي، باإلبداع عالقة وذات عادية، وغير فطرية، طاقة فهي

:الموهبة - 2

 .مجانا شيئا أعطى أي “وهب “الفعل من أخذ العربية المعاجم في ورد كما اللغوي معناها       

 والموسيقى، الرسم لمث متميز، بشكل الخاصة القدرات بعض يملكون الذين أولئك على تدل وهي

.10،ص2001، ،القاھرة الشرق زھراء ،مكتبةخصائصھم،اكتشافھم،تربیتھم،مشكالتھم- لیاعق المتفوقونأحمد، غازي سلیمان،صفاء سید الرحمان عبد 1
.390،ص 2002األردن،عمان،التوزیع،والنشروللطباعةالفكر،دار،ایتھمرعوالموھوبینعنالكشفأسالیب:الرحمانعبدفتحيجروان2

3
.17،ص2003األردن،،عمانالتوزیع،والنشروللطباعةالفكردار،4ط،الموھوبینوالمتمیزینتربیةإلىمدخل:ھایلنادیاالسرور

.3،ص1981القاھرة، العربیة، النھضة ،دار)النابغة الطفل(الذھنیة الناحیة من العادي غیر الطفل مرسي، لكما 4

.11 ص المرجع، نفس 5

.31،صمرجع سابق  الموھوبین، األطفال سیكولوجیةمختار، صفوت وفیق 6
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 وسرعة بقدرة يتعلم الذي الطفل ذلك هو الموهوب الطفلوو.الرياضة اإلبداعية، الكتابات الشعر،

إنتاجعلىقادرايجعلهالفردعنديوجدوراثياستعداد":وهي المجاالت، كافة في األطفال بقية تفوق

حياةعلىااليجابيةبآثارهنعكسيبحيثوالمعرفية،العقليةالمجاالتفيأقرانه عنمتميزأداء

 وكذلكالمناسبة، والمدرسيةاألسريةالبيئيةالظروفلهاتتوفرأنعلىالمختلفةوأنشطتهم الناس

1".التفوقفيوالرغبةالدافعية،االهتمام،الطموح،اإلرادة،

واحد مجالفيموروثاستعدادأوفطريةقدرة:بأنهاجروانالرحمانعبدفتحيويعرفها

بمادةأشبهوهي والفنية،واالنفعاليةواالجتماعيةواإلبداعيةالعقليةاالستعداداتمجاالتمنأكثرأو

.لهامدىأقصىتبلغأنيمكنحتىوصقلاكتشافإلىتحتاجخام 2

 العلماء من الكثير وظهر  التعريفات من الكثير ىإل والتفوق  الموهبة مفهوم تعرض وقد

 من الثاني النصف ففي ،كمترادفين استخدامهـما تم بحيث ،المصطلحين هذين بين يفرق ال ممن

 التفوق عن للتعبير Gifted الموهوب أو Giftedness الموهبة مصطلح تخدماس العشرين القرن

 بمعان وأوروبا أمريكا في الموهبة استخدام انتشار إلى" Torance-تورانس" أشار وقد والمتفوقين

  :التالي النحو على مختلفة

لتحصيلوا الذكاء بين الربط إلى ذلك فأدى العقلي التفوق بمعنى الموهبة مصطلح استخدام.

والطالقة والمرونة األصالة قدرات على التركيز فتم اإلبداع بمعنى الموهبة مصطلح استخدام.

والفنون الموسيقى مثل معين مجال في الخاصة المواهب بمعنى الموهبة مصطلح استخدام 

3.إلخ..واآلداب

  :التالية الخمسة المعاني أحد تحمل بأنها الموهبة ياروشفسكيو بتروفسكي من كل ويعرف

 محددة، بنية ذات لقدرات الموحد والفعل. ناجح نشاط إلى تؤدي القدرات من نوعيا متفردة تركيبة.1

.األخرى للقدرات المتطور النمو حساب على الكافية غير الفرد قدرات بتعويض يسمح

 النشاط وتفرد ومستوى البشرية اإلمكانيات مدى تحدد للقدرات عامة عناصر أو عامة قدرات.2

.البشري

.التعلم على والقدرة  المعرفية لإلمكانيات متكاملة فردية سمات أي فطنة، أو عقلية قدرة.3

 للقدرات الفطرية المقدمات عندها تظهر التي الدرجة وهي الفطرية والصفات الميول محصلة.4

.بوضوح

4.البارزة اإلنجازات لتحقيق فطرية عوامل وجود تعني التي ةالموهب.5

1
.57- 56س،صددمشق،التوزیع،والنشروالطباعةفيالفكردار،رعایتھمسبلوالمعوقینوللموھوبینالخاصةالتربیة:محمداحمدالزغبي

2
.392صسابق، مرجع:الرحمانعبدفتحيجروان

.11سابق،ص أحمد،مرجع غازي سلیمان،صفاء سید الرحمان عبد 3

.24-23ص ،المرجع نفس 4
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 والمهارات والقيادة، واإلبداع الفنية، القدرات إلى لإلشارة الموهبة تستخدم ما وعادة

 قد اإلنساني األداء مجال من ما مجال في الموهبة أن من بالرغم.المتميزة والرياضية االجتماعية،

 والتفوق الموهبة بين جداً قوية موجبة عالقة ثمة أن إال األخرى العامة القدرات في تفوق رافقهاي ال

 لدى الفطري االستعداد من خاصة حالة  الموهبة "جانييه" يعتبر كما.األفراد من كبيرة نسبة لدى

 وهـ جـانيـيه عنـد فالـموهـبة ،الطبيـعية القـدرات إلـى بـاإلشـارة وذلـك ،الفـرد

 والممارسة التدريب من نوع إلى إخضاعها يتم لم والتي, الطبيعية لقدراته واستخدامه الفرد امـتالك

 مجال في االستعداد هذا يظهر وقد) استعداد(كلمة عليها أطلق وقد تلقائية بصورة عنها التعبير ويتم

  .أقرانه بين األقل على%) 10( أعلى في الفرد يقع بحيث مجاالت عدة أو واحد

 في الحقاً التفوق لتشكيل أساسية مكونات أو خام قدرات تكون البداية في المواهب أن ويذكر

 يمكن ال والفرد المواهب تلك وتطور لنمو الداعمة اإليجابية المؤثرات عبر ومروره الفرد تلقي حالة

 ذلك يـصل ال أن الممكـن مـن ولكـن¡موهـوباً األصل في يكن لم إذا متفوقاً يكون أن

, المواهب تلك تطور في المؤثرة العوامل توفر عدم حالة في وذلك التفوق مرحلة إلى المـوهـوب

  .صحيح العكس لكن ،متفوقاً موهوب كل فليس

أساسهيالموهبةأنيرىحيثوالتفوقالموهبةبين زهتميي في 1سليمانأحمد ذهب وقد

يكونأنالبدفالمتفوق العكس،وليسموهبةعلىينطويالتفوقأنأينتاج،هوالتفوقبينما

 شروطعدةتوفرتإذاإالتفوقإلىتقودأنيمكنالوالموهبةمتفوقًا،موهوبكلوليسموهوبا

الطاقاتعلىيدلافتراضينفسيمفهوم"نهابأللموهبةعريفهتيحددفإنههذاوعلى .وبيئةشخصية

أحدالموهبةوتتضمنالظروفتوفرتإذاالمتميزباألداءترتبطوالتيالفرد لدىالكامنةوالقدرات

:التاليةالعناصرجميعأوبعضأو

  .المرتفعالذكاء.1

.   .الخاصةالقدراتفيالتميز.2

. .للتعلمالعالياالستعداد.3

  .المميزةالسلوكيةالسمات.4

. .اإلبتكاريالتفكير.5

:وهي مكونات عدة منها كل تحت ينضوي رئيسة عناصر ثالثة النموذج يتضمن

تحتها؛ تندرج التي والخاصة العامة القدرات ومجاالت الموهبة

والشخصية؛ البيئية المعينات

صة؛والخا العامة وحقوله التفوق

.52ص -2002، 62-51-2 حائل،بجامعةالتربویةالبحوث.واإلبداعالتفوقبینالموھوبون..أحمدالسرسلیمان،1.
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 القدرة، أو لالستعداد مجاالت أربعة ضمن الموهبة" جانييه"يصنف الشكل في يظهر وكما

 البراعة أو التفوق حقول يحصر بينما. والنفسحركية االجتماعية واالنفعالية واإلبداعية العقلية: وهي

 البيئية المعينات أما. ورياضية فنـية، اآلخرين، مع عالقات تقنية، أكاديمية،: حقول خمسة ضمن

 الميول الشخصية المعينات تضم بينما المستخدمة، الكشف وطرائق واألسرة المدرسة فتضم

1.وغيرها واالتجاهات والدافعية

  :الذكاء- 3

 والمفاهيم واألرقام، المفردات في العالية كالقدرات مجاالت، عدة في الفرد قدرات به نقصد

 ضرورة والذكاء .الجديدة المعلومات وتعلم الخبرات، من اإلفادة على والقدرة شكالت،الم وحل

 غيرهم، عن يميزهمما وهو عقليا، المتفوقين جميع به يتمتع أساسي جزء الذكاء ألن تفوقاللظهور

  . مرتفعة تكون ذكائهم معدالت فإن لذا

 الذكاء متوسطة ألسرة عال بذكاء ناب يولد فقد المورثات، من بالضرورةليس الذكاءو

 أن الضروري من ليس العباقرة تصنيف في يدخلون الذين األمأو األب أن كما صحيح، والعكس

 سبيرمان" فنجد.وراثيا وليس األحيان من كثير في مكتسب عامل فهو ذكائهم،بمستوى أبناؤهم يأتي

Spérman" ف2"العقلي النشاط أنواع ميعج في يؤثر عامل أو عامة فطرية قدرة:"بأنه الذكاء يعر.

 بعض وتؤكد األداء، طريق عن"وظيفيا اجتماعيا سيكولوجيا تعريفا الذكاء يعرف من وهناك

 بعضها يؤكد كما التكيف، على القدرة األخرى وتؤكد ،التعلم على القدرة السيكولوجية تالتعريفا

.3"دالمجر التفكير على القدرة

  :اإلبداع-4

شيءتقديمإلىتؤديالتيالحالة :أنهعلىاإلبداع (Webester)وبيسترقاموسيعرف       

معروفايكن لمأصيلشيءشكلعلىاإلبداعيالعمليبدوأنضرورةذلكويعنيباإلبداع،يتميز

واإلبداع. 4أشكاله بجميعالفنيأوالميكانيكيأوالعلمياإلنتاجمجالفيذلككانسواءقبل،من

عن- بعيدانحرافبااليتميزالذيالمخاطرالتفكير:هو(F.Bartlett)بارتليتفريدريك"حسب

يؤديبأنمالشيءويسمح للخبرة،معرضاويصيرالتقليديالقالبيحطمبحيثاألصلي،االتجاه

.5آخرشيءإلى

http://www.jarwan-center.com
1

.30 سابق،ص مختار،مرجع صفوت وفیق 2

.24،صمرجع سابق  ،أطفالنا لدى وتنمیتھ الذكاءالكافي، عبد الفتاح عبد اسماعیل 3

.11،ص2000اإلسكندریة،الجامعیة،المكتبة،المبدعینوالموھوبینرعایة:محمدرمضانالقذافي4

.13،صالمرجع نفس 5
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  :تمهيد

 اجتماعي واقع أي عن البيانات جمع في الضرورية الوسائل أهم من الميدانية الدراسة تعتبر

 أخرى جهة ومن جهة، من هذا دحضها أو النظرية الدراسة دعم على تساعد كما منهجية، بصورةو

 التربوي رةاألس إسهام بين العالقة" عن الكشف في والمتمثلة سابقا المذكورة الدراسة أهداف تجسيد

 إجراءات بإتباع وذلك الفرضيات اختبار لمحاولة جاء التطبيقي الجانبو ،دراسيا األبناء وتفوق

 هذا في فتعرضنا.ذلك توضح التي الميدانية البيانات من جملة جمع من نتمكن طريقها عن منهجية

 األدوات، دراسة،ال منهج العينة، االستطالعية، الدراسة:تشمل والتي البحث منهجية إلى الفصل

.المستعملة اإلحصائية واألساليب

: الدراسة مجاالت: أوال

  بسكرة مدينة: المكاني المجال ـ1ـ

 بين ما بخط شرق وشمال °6 و °5 الطول خطي بين غرينتش خط شرق بسكرة مدينة تقع

 نبي الوصل همزة بمثابة فهي الجزائري الشرق في تقع وجغرافيا. شماال °35و °34 العرض خطي

 من يحدها حيث كلم 400 ب البالد عاصمة عن تبعد الصحراء، بوابة سميت حتى والجنوب الشمال

 ومن كلم 310 بالمسيلة والية بىالغر الشمال ومن كلم 120 حوالي تبعد التيباتنة والية الشمال

 والجنوب كلم 277 بالجلفة والية الغرب ومن كلم 200 بـخنشلة والية الشرقي الشمال

 9925: بـ تقدر مساحة على منها الشمال إلى تقع الوالية عاصمة وبسكرة.كلم 220 ب.الوادي

.الشرقي الجنوب من عقبة سيدي بلدية-  .جنوبا أوماش بلدية-.غربا الحاجب:بلديات بها تحيط 2كلم

العاماإلحصاءحسب سكانهاعددبلغ .شماال برانيس و الوطاية بلدية-  .الشرق من شتمة بلدية- 

. كلم لكل ساكن 28 بمعدل سكانية وبكثافة نسمة لفأ 633234  م 2008 لسنةوالسكن للسكان

1.الجنوبية الواليات رأكب من بذالك وهي

 دراسة إجراء خالل من الواقع أرض في اختبارها وجب النظرية الحقائق من وللتأكد

 تربوية مؤسسات) 07( بعبس أجريت حيث بسكرة،بمدينة اإلكمالية المؤسسات ببعض تتم. ميدانية

 التي الورقية القصاصات طريق عن العشوائي االختيار بعملية قمنا وهنا. بسكرة بمدينة موجودة

:التربوية المؤسسات هذه على االختيار وقع العشوائي السحب وعند مقاطعات عدة تحوي

  :العالية -زيد أحمد مؤسسة-أ

 على تتربع م،2004 سنة تأسست بسكرة، لمدينة العالية بحي تقع المتوسط للتعليم مؤسسة

  .ومخبرين للدراسة حجرة 20 تحوي 2م 1564 المبنية المساحة ،2م10985.85: مساحة

1
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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  :العربي بجاوي مؤسسة - ب

 تتربع ،2008/2009سنة تأسست ببسكرة، المجاهدين بحي تقع المتوسط، للتعليم مؤسسة

 للدراسة حجرة 16 تحوي 2م حوالي 2136.00المبنية المساحة ،2م 7590.00 : مساحة على

  .ومخبرين

  :مسعودي بكر أبو ؤسسةم -ج

2م5003.00 :مساحة على تتربع ،ببسكرة الضرب باب بحي تقع المتوسط للتعليم مؤسسة

  .ومخبرين للدراسة حجرة 13 تحوي 2م1965.00 حوالي المبنية ،المساحة

  : مصطفى عاشوري مؤسسة -د

 :مساحة على تتربع ،ببسكرة مسكن 448 بحي الشرقية بالعالية تقع المتوسط للتعليم مؤسسة

  .ومخبرين للدراسة حجرة 16 تحوي 2م2012.00 حوالي المبنية المساحة ،2م12517.00

  :العمودي يوسف مؤسسة -ه

 :مساحة على تتربع ،ببسكرة الرزاق عبد بن أحمد بحي تقع المتوسط، للتعليم مؤسسة

ومخبرين للدراسة حجرة 12 تحوي 2م1209.00 حوالي المبنية المساحة ،2م4010.00

  :الجديدة فلياش ؤسسةم - و

 :مساحة على تتربع ،ببسكرة المركزية الجامعة من بالقرب تقع المتوسط للتعليم مؤسسة

 حجرة 16 م،2013/2014تحوي سنة تأسست ،2م3000.00 حوالي المبنية ،المساحة2م5000.00

  ومخبرين للدراسة

  :بركات اإلخوة مؤسسة -ي

 المبنية ،المساحة2م12630.00 :مساحة على عتترب ،بسكرة بـمدينة المتوسط للتعليم مؤسسة

  ومخبرين للدراسة حجرة 25 تحوي م1975سنة تأسست  2م1740.00 حوالي

  )الدراسة مجتمع( :البشري المجال ـ2ـ

 لجميع شاملة الدراسة هذه كانت سواء الباحث يدرسه الذي المجتمع هو البحث مجتمع 

 تدخل التي الوحدات جميع البحث مجتمع يشتمل و العينة، خالل من كانت أو المجتمع، هذا مفردات

.1المجتمع هذا تكوين في

  :العالية -زيد أحمد مؤسسة-أ

 445 نهمم تلميذ، 890 حوالي التالميذ وعدد المواد، لجميع أستاذا 44 األساتذة عدد

 للموسم وتلميذة تلميذ 180 ب تقدر 15 معدالتهم تفوق الذين التالميذ عدد إناث، ذكوروالباقي

   إناث  120  منهم 2015/2016 الدراسي

محمد عمر خيري الدين : علم االجتماع ،الموضوع و المنهج ، عمان: دار مجدالوي للنشر، 1999،ص273
1
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  .أفواج 08                 أولى سنة:     فوج 25 األفواج عدد

  .أفواج 08                 ثانية سنة                       

  أفواج 05                  ثالثة سنة                      

  أفواج 04                  رابعة سنة                      

 ،06 تكنولوجيا ،05 علوم ،06رياضيات: المدرسة المواد حسب األساتذة لتوزيع بالنسبة

 التابعة المدارس. 03بدنية ،تربية01 موسيقى ، 04انجليزية ،04فرنسية ،05 اجتماعيات ،10عربية

-المقبرة حي-محمد طبش-محمود قوبع– لها

  :العربي بجاوي مؤسسة - ب

 ذكور222 تلميذ،منهم 452حوالي التالميذ وعدد المواد، لجميع أستاذا 25 األساتذة عدد

  .أفواج 04                 أولى سنة:فوج 14 األفواج إناث،عدد والباقي

  .أفواج 04                 ثانية سنة                       

  أفواج 03                  ثالثة سنة                      

  أفواج 03                  رابعة سنة                      

 ،02 تكنولوجيا ،02 علوم ،04رياضيات: المدرسة المواد حسب األساتذة لتوزيع بالنسبة

 التالميذ ،عدد 02بدنية تربية ،01 موسيقى ، 04انجليزية ،04فرنسية ،02 اجتماعيات ،04ربيةع

 49 منهم. 2015/2016 الدراسي للموسم  وتلميذة تلميذ 70 ب تقدر 15 معدالتهم تفوق الذين

.علي قالة–السعيد ميرة– لها التابعة المدارس إناث،

  :مسعودي بكر أبو مؤسسة -ج

 ذكور 342 منهم تلميذ، 631حوالي التالميذ وعدد المواد، لجميع أستاذا 29 األساتذة عدد

  .أفواج 05                 أولى سنة:     فوج 16 األفواج إناث،عدد والباقي

  .أفواج 04                 ثانية سنة                       

  واجأف 04                  ثالثة سنة                      

  أفواج 03                  رابعة سنة                      

 ،04 تكنولوجيا ،02 علوم ،04رياضيات: المدرسة المواد حسب األساتذة لتوزيع بالنسبة

 التالميذ ،عدد 02بدنية ،تربية01 موسيقى ، 03انجليزية ،04فرنسية ،03 اجتماعيات ،06عربية

 67 منهم. 2015/2016 الدراسي للموسم  وتلميذة تلميذ 111  ب تقدر 15 معدالتهم تفوق الذين

.العزيز عبد شريف-لزهاري دباس - )لبشاش( حامد عثمان:لها التابعة االبتدائية المدارس إناث

  :مصطفى عاشوري مؤسسة -د

 ذكور 235 منهم تلميذ، 489حوالي التالميذ وعدد المواد، لجميع أستاذا 25 األساتذة عدد

  .أفواج 05                 أولى سنة:     فوج 15 األفواج اث،عددإن والباقي



للدراسة المنهجية اإلجراءات :                              الخامس الفصل

230

  .أفواج 03                 ثانية سنة                       

  أفواج 04                  ثالثة سنة                      

  أفواج 03                  رابعة سنة                      

 ،02 تكنولوجيا ،02 علوم ،04رياضيات: المدرسة المواد حسب ألساتذةا لتوزيع بالنسبة

 التالميذ ،عدد 02بدنية تربية ،01 موسيقى ،03انجليزية ،04فرنسية ،02 اجتماعيات ،05عربية

 35 منهم. 2015/2016 الدراسي للموسم  وتلميذة تلميذ 65  ب تقدر 15 معدالتهم تفوق الذين

.بلعروسي محمد بخوش-محمد رقاز-بشير قرين :لها ابعةالت االبتدائية المدارس إناث

  :العمودي يوسف مؤسسة -ه

 ذكور 170 منهم تلميذ، 265حوالي التالميذ وعدد المواد، لجميع أستاذا 20 األساتذة عدد

  .أفواج 05                 أولى سنة:     فوج 11 األفواج إناث،عدد والباقي

  .أفواج 03                 ثانية سنة                       

  أفواج 02                  ثالثة سنة                      

  أفواج 01                  رابعة سنة                      

 ،04عربية ،02 تكنولوجيا ،02 علوم ،03رياضيات: المدرسة المواد حسب األساتذة لتوزيع بالنسبة

 تفوق الذين التالميذ ،عدد 01بدنية ،تربية01 موسيقى ،02انجليزية ،03ةفرنسي ،02 اجتماعيات

 المدارس إناث 15 منهم. 2015/2016 الدراسي للموسم  وتلميذة تلميذ 34 ب تقدر 15 معدالتهم

.محمد نصري-الصديق بكر أبو بليلي :لها التابعة االبتدائية

  الجديدة فلياش مؤسسة - و

 ذكور 83 منهم تلميذ، 197حوالي التالميذ وعدد المواد، ميعلج أستاذا 13 األساتذة عدد

  .أفواج 03                  أولى سنة:         08األفواج إناث،عدد والباقي

  .أفواج 02                 ثانية سنة                       

  أفواج 02                  ثالثة سنة                      

  أفواج 01                  رابعة سنة                      

 ،04عربية ،01 تكنولوجيا ،01 علوم ،02رياضيات: المدرسة المواد حسب األساتذة لتوزيع بالنسبة

 15 معدالتهم تفوق الذين التالميذ عدد ،01بدنية ،تربية 02انجليزية ،02فرنسية ،01 اجتماعيات

 االبتدائية المدارس إناث 17   منهم. 2015/2016 الدراسي للموسم  وتلميذة تلميذ 23  ب تقدر

  :لها التابعة

  .2الجديدة فلياش -)1الجديدة فلياش( عصماني اإلخوة - )فلياش( محمد رحيم
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  :بركات اإلخوة مؤسسة -ي

 ذكور 6432 منهم تلميذ، 1043حوالي التالميذ وعدد المواد، لجميع أستاذا 49 األساتذة عدد

  .أفواج 11                  أولى سنة:   28األفواج إناث،عدد والباقي

  .أفواج 07                 ثانية سنة                       

  أفواج 05                  ثالثة سنة                      

  أفواج 05                  رابعة سنة                      

 ،10عربية ،07 تكنولوجيا ،04 علوم ،08رياضيات :المدرسة المواد حسب اتذةاألس لتوزيع بالنسبة

 ،عدد01موسيقية تربية ،01فنية تربية ،03بدنية ،تربية 05انجليزية ،07فرنسية ،04 اجتماعيات

. 2015/2016 الدراسي للموسم  وتلميذة تلميذ 234  ب تقدر 15 معدالتهم تفوق الذين التالميذ

 سعادة-اهللا عبد دباش-المختار محمد بوستة: لها التابعة االبتدائية لمدارسا إناث     173منهم

.إبراهيم

  ) :01( رقم الجدول

  .لدراستنا والبشري المكاني المجال شملها التي المؤسسات أسماء يوضح

  الجنس

  المؤسسة

  المجموع  إناث  ذكور

%  ت%  ت%  ت

%890100%44550%50  445  العالية-زيد أحمد

%452100%23050.89%49.11  222  العربي بجاوي

%631100%28945.81%54.19  342  مسعودي بكر أبو

%489100%25451.94%48.05  235  مصطفى عاشوري

%265100%9535.84%64.15  170  العمودي يوسف

%197100%11457.86% 42.13  83  :الجديدة فلياش

%1043100%40038.35%61.64  643  بركات اإلخوة
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  ) :02( رقم الجدول

   .بالدراسة المعنية مؤسساتال وضعية يوضح
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دد
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ذة
سات

األ

01
-زيد أحمد

ية  العالية
عال

ال

ية
رق

ش
ال

1564200244  10985.85  م2004

02
 بجاوي

ي  العربي
ح
ب

هد
جا

لم
ا

20087590.002136.00160225

03
 بكر أبو

ي  مسعودي
ح

ش
شا

الب

/5003.001965.00130229

04
 عاشوري

ية  مصطفى
عال

ال ا
ية

رق
ش
ل

/12517.002012.00160225

05
 يوسف

  العمودي

ي
ح

مد
ح
أ

ن
ب

بد
ع

ق
زا

لر
ا

/4010.001209.00120220

06
 فلياش

ب  :الجديدة
قر

عة
ام

ج
ال

20135000.003000.00160213

07
 اإلخوة

  بركات

ي
ح

ب
با

ب
ضر

ال

197512630.001740.00250249

:الزماني المجال ـ3ـ

 الموضوع اختيار فترة من يبدأ ما، لدراسة الزمني المجال بأن القائل الرأي إلى استنادا

.1النتائج واستخالص البيانات تفريغ مرحلة أي بانتهائه، ينتهيو وتسجيله،

 الدراسة ميدان اختيار بعدف ة،یدانیالمالدراسةإجراءاستغرقتهالذيالوقتهو الزماني والمجال

  :التالية المراحل عبر الدراسة بتطبيق قمنا وقد ، بسكرة مدينة كمالياتإ بعض في والمتمثل

  :األولى المرحلة-

" عليه يطلق ما وإعداد إشكاليته وطرح أبعاده وتحديد الموضوع، عن تصور ببناء انطلقت

 وأهميتها أهدافها، بذلك مبينا دراسته، فكرة خالله من الباحث يوضح حيث الدراسة بمشروع

محاضرات في تصميم البحوث االجتماعية و تنفيذها- نماذج لدراسات و بحوث ميدانية - القاهرة :مكتبة زهراء الشرق ،1997، ص41 سعيد ناصف :
1
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 المشروع هذا تقديم تم حيث معنا حدث ما وهذا"1 المستقبل في به سيقوم لما والتصور ومبرراتها،

 األستاذ إلى المتبعة اإلجراءات وحسب  بنائها بعد ستمارةاال إلى إضافة به، معمول هو كما

  .االستطالعية بالدراسة بالبدء هممنا الموافقة وبعد كذلك، المحكمين األساتذة من وعدد المشرف

  :يةاالستطالع الدراسة -الثانية المرحلة -

تجاوزها حالةففيالمهمة،والخطواتالشروطمنجملةاعتمادمنعلميبحثأييخلوال

خطوةتكتسيهنا ومنالنتائج،تحليلعندخاصةمراحلهمنمرحلةكلعلىسلبياأثرهايكون

فياالستمرارمنتمكنه معطياتمنللباحثتقدمهلمابالنظركبيرةأهميةاالستطالعية الدراسة

الجيدالتحديدعلىتساعدكما وموضوعيةعلميةأدواتإلىتستندبطريقةبحثهمشكلةالجةمع

 المستهدف، البحث ألدوات التطبيق تسبق أولية مرحلة تعتبر االستطالعية والدراسة2.البحثلمشكلة

 بسكرة لوالية التربية بمديرية اتصلنا لذلك الموضوع، حول المعلومات جمع إلى تهدف وهي

 الهدف وكان بسكرة، والية كمالياتإ بعض في االستطالعية الدراسة راءإلج الموافقة على صولللح

  : االستطالعية الدراسة من

الدراسة باستبيان الخاصة البنود صالحية مدى معرفة.

صياغتها وإعطاء البنود بعض تعديل من التمكن.

للدراسة الضرورية المعطيات و المعلومات جمع.

دراستهانريدالتيالمتغيراتحولأوليةنظرةناتعطي.

لى اختبار على تساعدناصالحية لمدى مؤشرات األولية النتائج تعطينا حيث للفروض، أو 

،تعديالت إلى تحتاج كانت إذا الفروض، هذه على إدخالها الواجب التعديالت هي وما الفروض.

البحث عينة على تطبيقهما و استخدامها قبل س،المقيا و االستبيان ثبات و صدق من التحقق 

  .األساسية

لدخولصیترخ على الحصول قصد التربية لمديرية ةیاالستطالعارةیالزبدأت وقد

 المجال حيث من المؤسسات هذه حول الالزمةبالمعلوماتأيضا دنایولتزو ة،یالتربوالمؤسسات

 التالميذ عدد يظم والذي البشري المجال ىإل افةضإ التأسيس وسنة المبنى يخص والذي المكاني

 بالتالميذ والخاصة بالمؤسسة الخاصة السجالت على االطالع كذلك وجنسهم أطوارهم بمختلف

  . المدرسية كشوفهم حيث من المتفوقين

 خالل من بسكرة مدينة في) المتوسطات( ةیالتربوللمؤسساتالدخولصیترخمنحنا بعد

للبحثدانيیالمالواقععلىالتعرف باألحرى أو المؤسسات تواجد كنأما على والتعرف االستطالع

273.1،ص2006 ، ،عمان التوزيع و للنشر األهلية ،االنسانية العلوم في البحث منهجية:  الهادي عبد أحمد نبيل
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. الدراسةمنوالهدفالبحث لموضوعالشرح وتقديمالغامضة،النقاط بعضعلىاللبسزالةٕوا

المجالعلىأكثروللتعرف  بالدراسة المستهدفة المؤسسات مديري مع مقابلةبإجراءقمنا كما

 للميدان النزول فتعذر الشتوية عطلةال كانت ثم 2015ديسمبر شهر فيهذاوكان والبشريالمكاني

   مباشرة

 مقابلة دليل باستخدام األساتذةمعمقابالت عدةإجراء أخرى استطالعيةمرحلة فيتم كما

منفاءهایاستتمالتيالهامةالمعلوماتخاللومنةیبیالتجراالستمارةقیتطبتمكمامعهم،

3/01/2016 منالممتدةالفترةفيهذاوكانالنهائيبشكلهالتصبحاالستمارةلیتعد تمدان،یالم

15/01/2016غاية إلى

  : الدراسة ميدان إلى النزول -الثالثة المرحلة -

المدرسي التفوق حولآرائهمعلىللتعرف األسر، بعض مع المقابالت إجراء تم وفيها

علىاإلطالعوكذاألبنائهم، يرجونهاالتياتهموطموحاهتماماتهمعلىالتعرفوكذلكألبنائهم

جمعأداةقیتطب تم كما. أبنائهم تدريس على المشرفين األساتذة خاصة التربوية بالمؤسسةعالقتهم

 المؤسسات مختلف على وزعت حيث البحث،مفرداتعلىاالستمارةفيالممثلةاناتیالب

  . الموضوع بيعةط حول الالزمة الشروحات بعض تقديم مع المختارة،

 من الكثير أن والمالحظ طويال وقتا أخذت العملية وهذه االستمارات بجمع قمنابعدها

ةینهاخیتاروهو 24/02/2016 غاية إلى15/01/2016 من المرحلة امتدت وقد ترد، لم االستمارات

 جمع في ستطالعيةاال الدراسة أفادتنا  قد إجماال. والتعليم التربية مديرية منلناالمقدمحیالتصر

 وضبط وعينتها، الدراسة مجتمع تحديد حيث من والميداني، النظري بالجانب المتعلقة العلمية المادة

  .االستمارة بناء في وخاصة البحث، أدوات

:اختيارها وكيفية المدروسة العينة:  ثانيا

 ال المعلومات، جمع أو سالقيا أداة تحديد وقبل وفرضياته البحث  لمشكلة ةالباحث تحديد بعد       

Population الدراسة مجتمع تحديد من له بد Study، عبارة شكل على تكون الفرضية صياغة ألن 

 بأنه يعرف والذي اإلحصائي المجتمع تشكل أشياء أو فرادأ سمات على تدل متغيرات من تتكون

 الباحث استطاع وإذا 1.البحث مشكلة موضوع يكونون الذين األشياء أو األشخاص أو األفراد جميع

 دقة، وأكثر للواقع أقرب  نتائج ذات  تكون دراسته فإن المجتمع، أفراد جميع على دراسته إجراء

 مما أسباب، لعدة المجتمع مشاهدات من مشاهدة لك مع التعامل في صعوبة يجد قد الباحث ولكن

 عينة نسميها المجموعة وهذه الدراسة، مجتمع من جزئية مجموعة على الدراسة إلجراء سيضطره

  .الدراسة

109 ص  عمان.1992والتوزيع، للنشر مجدالوي دار. أساليبه.أدواته.مفهومه: العلمي البحث :وآخرون الرحمن عبد عدس،1
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 االجتماعية سواء العلمية والدراسات البحوث مجال في الشائعة األمور من العينة فاستعمال         

 والجهد والمال الوقت توفير في فائدة من له لما الباحثون يفضله اختيار وهو منها، الطبيعية أو

 هذا لدراسة األمثل العلمي األسلوب تحديد في يساعد الدراسة لمجتمع الواضح والتحديد .المبذول

 كل دراسة يصعب كبيرة مجتمعات تغطي أحيانا المدروسة المشكالت بعض أن و خاصة المجتمع،

 تنفيذ معها يتعذر باهظة تكاليف عنصر كل دراسة على يترتب قد كذلك فيها، حالة أو عنصر

 العناصر هذه كانت إذا خصوصا مجدية غير المجتمع عناصر جميع دراسة تكون قدو ،الدراسة

  .نسبيا متجانسة

 ال قد ظاهرة أو مشكلة بخصوص سريعة قرارات اتخاذ إلى الحاجة فإن األحيان بعض وفي 

 إلى الحاالت هذه مثل في الباحث يلجأ لذلك المجتمع عناصر جميع دراسة على يساعد أو يمكن

 مجتمع بأنها" "زرواتي رشيد" ويعرفها1.الشامل المسح أسلوب من بدال العينة أسلوب استخدام

 من مجموعة تؤخذ أنه بمعنى الكل من جزء تعتبر وهي. الميدانية البيانات منه تجمع يالذ الدراسة

. كله المجتمع على الدراسة نتائج تعمم ثم األصلي، للمجتمع ممثلة تكون أن على المجتمع أفراد

 يعرفها كما2"ذلك غير أو شوارع أو أحياء تكون قد كما أشخاصا، تكون قد العينة ووحداتها

3".البحث مجتمع عناصر من فرعية مجموعة بأنها" "سأنجر موريس"

 فيها يراعى بحثه المراد تمعالمج من عينة اختيار هي: يقول" أبراش إبراهيم" الدكتور أما         

 جميع على البحث نتائج تعمم ثم ،البحث عملية عليها ويجري المبحوث للمجتمع الصحيح التمثيل

4".المتشابهة الحاالت أو ، المجتمع وحدات

 إجراء من بدال العينة على االعتماد إلى الباحث تدفع قد التي األسباب من العديد كهناو

  :منها نذكر األصلي المجتمع أفراد كامل على دراسته

المال الوقت، الجهد،( تكلفته و الجغرافي الحصر صعوبة.(

الرقابة و الضبط( اإلشراف و الرقابة ضعف.(

األصلي لدراسةا مجتمع خصائص في التام التجانس.

توفر صعوبة المخدرات، على المدمنين دراسة: مثال( الدراسة مجتمع حصر إمكانية عدم 

5).السرية أو عنهم المعلومات

137 ص ،2000 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،العلمي البحث أساليب و مناهج: غنيم عثمان و عليان مصطفى ربحي1

2
.2002 ، الجزائر -الجزائر ، هومه دار ، االجتماعية العلوم في العلمي البحث منهجية على يباتتدر : زرواتي رشيد

3
.2004¡مرجع سابق : أنجرس موريس

4
.2009 ، األردن – عمان ، الشروق دار ، االجتماعية العلوم في وتطبيقاته العلمي المنهج : أبراش إبراهيم

5 عبيدات محمد، أبو نصار محمد، ميطين عقلة: منهجية البحث العلمي القواعد و المراحل و التطبيقات، دار وائل، عمان، 1998، ص 91، 92
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 يمكن التي للنتائج كبير حد إلى مشابهة نتائج يعطي ومناسب  دقيق بشكل العينة اختيار إن

 زاد  كلما كبرأ العينة حجم كان كلما  عام وبشكل الدراسة، مجتمع كامل دراسة عند عليه الحصول

 من إليها التوصل يتم التي النتائج تعميم يمكن لذلك الدراسة، موضوع المجتمع لخصائص تمثيلها

 من يزيد العينة أفراد زيادة نأ إلى باإلضافة األصلي، الدراسة مجتمع على العينة اسةدر خالل

 من اإلحصائي الخطأ تقليل إلى يؤدي وهذا خاطئة، تكون عندما الصفرية الفرضية رفض فرص

 تمثلت بمراحل مرورا اختيارها تم والتي الدراسة هذه في العينة أسلوب اعتمدنا وقد.1األول النوع

 أي اكمالية 33 مجموع من إكماليات 07 ب قدرت والتي  بسكرة بلدية إكماليات اختيار في األولى

%21.12 بنسبة

 التالميذ على تصرتاق والتي بالدراسة المعنية العينة تحديد خاللها تم فقد التالية المرحلة أما

 للجنس، اعتبار دونما الرابعة السنة مستوى على مركزين 15 الـ معدالتهم تفوق والذين المتفوقين

 االكماليـة،  المرحلة مخرجات تمثل التالميذ من الفئة هذه ألن نتيجة قصد، عن هذا اختيارنا وكان

 وبالتـالي  كمالي،إلا التعليم سسةمؤ في فترة أكبر قضت ألنها سابقة، تعليمية مراحل من سبقتها وما

  .األخرى المستويات تالميذ من وتمثيل داللة أكثر تكون إجاباتها

لتطبيقإلهياتوجهناالتي اإلكمالياتإدارةأعضاءطرف من لناقدمتالتيالمساعدة وبفضل

ونهالك عشوائية، غير طبقيةعينةوهيقصديةبطريقةالبحثعينةباختيارقمناالدراسةمقياس

 فيالمدونةالدراسيةالنتائجمن انطالقا)متفوقونغيرمتفوقون،(الدراسيالمجتمعمنفئتينتمثل

 صفة فيه تراعى ال شخصي العينات من النوع هذا في االختيار أساس .ةالمدرسيسجالتهم

 متيناً ساساأ تعتبر العينة وهذه االختيار، في متحيز هنا الباحث يكون متكافئة، والفرص العشوائية

  العلمي للتحليل

 المجتمع من متفوق تلميذ 220 أخذ في البسيطة العشوائية العينة اعتمدت أخرى مرحلة في

%31 بنسبة أي متفوق تلميذ 717 ب والمقدر األصلي

717100

     س               220

220×100

%31 =                           =س

717

167ص.1992، اربد كتاني مكتبة ،العلمي البحث اساسيات :مرتحي وملكاوي سليمان، احمد عودة1
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717100%
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13%
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  ) :03( رقم الجدول

على توزيعهم حسب المتفوقين التالميذ عدد يوضح

إناثذكور

تت

50120

2149

4467

3035

1915

0617

61173

231476

على المتفوقين التالميذ توزيع وضحي )01(رقم الشكل

بمدينة اكماليات 07 مستوىعلىأجريت الدراسة الذكر

اإلسهام ىمد علىالتعرفإلىتهدفالدراسةأنوبما

37%

15%

7% 5%

بجاوي العربي أبو بكر مسعود عاشوري م یوسف العمودي فلیاش الجدیدة

:الخامس الفصل

يوضح

الجنس

  المؤسسة

العالية-زيدأحمد

العربيبجاوي

مسعوديبكرأبو

مصطفىعاشوري

العمودييوسف

:الجديدةفلياش

بركاتاإلخوة

المجمــــوع

الشكل

الذكر سلف كما

وبما ،متفوق وتلميذ

فلیاش الجدیدة
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التالميذأولياءمنمجموعةشملتالدراسةعينة بالتالي الدراسي، التفوق على أبنائها لمساعدة

.المتمدرسين أبنائهم خاللمنممثلةهيالتياآلباءعينة أن بمعنى المتفوقين،

 منها استمارة 150 استرجاع تم المذكورة، االكماليات على بحث استمارة 220 توزيع تم وقد

  :التالي الجدول لذلك يشير كما %31.18 بمعدل وفاقد  68.18بمعدل أي

  ) :04( رقم الجدول

  الميداني البحث مؤسسات في االستبيان توزيع مسار يوضح

االستماراتالمسلمةاالستماراتالتربويةالمؤسسةالرقم

  المسترجعة

االستمارات

  المفقودة

453015لعاليةا-زيدأحمد01

251807العربيبجاوي02

352510مسعوديبكرأبو03

332013مصطفىعاشوري04

201802العمودييوسف05

151203:الجديدةفلياش06

472720بركاتاإلخوة07

22015070المجموع

%31.18%68.18%100المئويةالنسبة

  :الدراسة في المعتمد المنهج -ثالثا

 أنهمإالاالختالفاتفرغمالعلم،نیادیمكلفيالباحثمسعىالعلميالمنهجعتبری

 العلميالمنهجأنثیحالعالم،حولالمعارففيأكثرالتعمقوهوواحدهدففيشتركونی

 ةیالمنهجاإلجراءاتتصبححتىالممكنة،ةیالموضوعمنحدبأقصىالواقعمالحظةفرضی

 كلمة أصل يعودو .1"حةیصحدراسةإقامةوبالتاليةیصالحأكثراختبارهاتمالتيواألدوات

 ،المعرفة أو النظر أو البحث على للداللة "أفالطون" استعملها وقد اليونانية إلى"Méthode"منهج

 المنهج أو الطريق على يدل لها االشتقاقي والمعنى ،البحث بمعنى أيضا أرسطو ستعملهاا كما

 التي واإلرشادات والقواعد المبادئ جملة يعني العلم في والمنهج .2المطلوب الغرض إلى المؤدي

102ص،أنجرس، ـ مرجع سابقسیمور1

3ص ، 1977الكويت، المطبوعات، وكالة ،العلمي البحث مناهج بدوي، الرحمان عبد 2



للدراسة المنهجية اإلجراءات :                              الخامس الفصل

239

 والجوهرية، العامة تالعالقا عن فالكش بغية يائه إلى بحثه ألف من إتباعها الباحث على يجب

.1"الدراسة موضوع الظواهر لها تخضع التي والضرورية

 أو راسةالد منهاج فيقال مشروع ألي المرسومة الخطة أو المقرر به فنعني منهاج كلمة أما 

 المخططة األهداف إلى للوصول فيها السير أجل من ندرسها التي الخطة به ونعني العمل منهاج

  .المرسوم المنهاج وفق

 من عدد إلى يستند الذي للبحث السبيل أو الطريق أنه على"التير عمر مصطفى"الدكتور يعرفه

 آرائه وعن الفرد عن مستقل بشكل موجودة بينها والعالقات ومكنوناتها الظواهر أن أهمها الرئيسية

 وأنه بانتظام وتوجهها فيها تتحكم ثابتة لقوانين تخضع الظواهر هذه ،وإن وتصوراته واتجاهاته

سامييعرفه كما 2.وظائفها تأدية وأساليب القواعد هذه خصائص معرفة إلى التوصل باإلمكان

 محددةمشكلةأوظاهرةلوصفالمنظمالعلميوالتفسيرالتحليلأشكالأحد":بأنهملحم محمد

وتصنيفها المشكلةأوالظاهرةعنمقننةومعلوماتبياناتجمعطريقعنكمياوتصويرها

3.الدقيقةللدراسةوإخضاعهاوتحليلها

  :التحليلي الوصفيالمنهج - 1

وتبويبهاالبياناتجمععلىيعتمدالذي" التحليلي الوصفيالمنهج" الباحثةاستخدمت لقد   

 على معبرا عامة استنتاجاتإلىوالوصولتفسيرهاأجلمن،تهامدلوالبينوالربطوتحليلها

4: يأتي فيما تتمثل الوصفي للمنهج اإلجرائية والخطوات.وكيفياًكمياًتعبيرا الظاهرة

.البحث موضوع اختيار-  أ

.البحث إشكالية وضبط تحديد-  ب

.البحث فرضيات أو فرضية، صياغة-  ت

.البحث مفاهيم تحديد-  ث

.الدراسة منهج تحديد-  ج

.الممثلة البحث وعينة الدراسة، مجتمع اختيار-  ح

.المالئمة البحث أدوات تحديد-  خ

.البحث موضوع تخدم التي العلمية المادة جمع- د

.جمعها تم التي العلمية للمادة تركيب تعليل، تفسير، تحليل، تصنيف، ترتيب، عرض،- ذ

.25ص ،2007الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،العلمي والبحث المنهج في محاضراتالجيالني، حسان بلقاسم، سالطنية 1

.23،ص1995طرابلس، المفتوحة، عةالجام ت منشورا ،3ط ،العلمي البحث وأسس مبادئ في مقدمة عمر، مصطفى التير 2

370،ص2006عمان،المسيرة،دار ،4ط¡النفسوعلمالتربيةفيالبحثمناهج ملحم،محمدسامي3

90ص،رشید زرواتي، مرجع سابق  4
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.والتعميمات نتائجال واستخالص وتفسيرها، البحث نتائج عرض-  ر

  .الدراسة موضوع أبعاد تغطي محاور على تحتوي مضبوطة خطة وفق البحث تحرير-  ز

 البيانات لجمع أساسيين مصدرين على يرتكز الوصفي المنهج أن المعروف ومن

 بجميع والمراجع المصادر من النظرية المادة جمع يتم حيث والميدانية، النظرية) المعطيات(

 البيانات جمع أدوات طريق عن الدراسة، ميدان من الميدانية البيانات جمع يتم ابينم أنواعها،

  ). الرسمية والسجالت الوثائق المقابلة، ،ةالمالحظ ،االستمارة( من الميدانية

عناألولياءيقولهما بوصفبدءاالدراسةهدفإلىللوصولالسليمةالطريقةيعتبر كما

 عنو منهم، يرجونهاالتيالمدرسيةطموحاتهمعنو ،والمدرسةعالقتهموعن المتفوقين أبنائهم

دافعيةعلىذلك انعكاس ومدى ،ذلك في يتبعونها التي ستراتيجيةواإل التفوق بهذا اهتمامهم مدى

تحليلها ومحاولةالمدرسةفيأبنائهمتصادفالتيوالمشكالت الدراسي، التفوق نحو أبنائهم

 التربوي واإلسهام لألبناءالمدرسيالتفوق بينالترابطأوجه وإيجاد ،لذلك الحلول وإيجادوتفسيرها

إلىوانتهاءوبالفروضللدراسةالنظريبالجانبالتطبيقيالجانبوربط ،األسرة تقدمه الذي

.تعميمهايمكنالتيالنتائج استخالص

  الذي وعالموض طبيعة مع يتوافق باعتباره الوصفي المنهج إجراءات الدراسة اتبعت لذلك

 أو الظاهرة لوصف تتكامل التيو" الوصفي للمنهج البحثية جراءاتواإل الخطوات مع يتماشى

 قيقادو كافيا تحليال وتحليلها عالجتهاوم وتصنيفها والبيانات الحقائق جمع على اعتمادا الموضوع

1"ثالبح محل الموضوع أو الظاهرة عن تعميمات أو نتائج إلى الوصولو داللتها الستخالص

  :حصائيإلا المنهج - 2

 األبحاث على العلمية الصيغة أضفت التي العلمية المناهج بين من اإلحصائي المنهج يعد

 تعددت قدول الكمية، الناحية من االجتماعية رةالظاه وتحليل بدراسة تهم والتي واالجتماعية السياسية

 تعتمد التي الرياضية الدارسات من فرع أنه له صطالحيالا والتعريف ئي،اإلحصا المنهج تعاريف

 تم بيانيا أو جدوليا وعرضها وتبويبها وتنظيمها معينة لظهور والبيانات المعلومات جميع على

 العلمية المادة تجمع يعني هوو. 2تفسيرها على والعمل بشأنها النتائج واستخالص رياضيا تحليلها

 في أي البيانية والرسوم باألرقام رياضية صورة في العلمي البحث يعكس بذالك وهو كميا، تجميعا

  :كاآلتي اإلحصائي المنهج خطواتو.3كمية صورة

59،ص  مرجع سابق بشیر صالح الرشیدي، 1

عبد الناصر جندلي ,تقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية و االجتماعية ,ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر،2005،ـ ص213، 2

حسين عبد الحميد أحمد رشوان العلم والبحث العلمي دراسة في مناهج العلوم الطبيعة ،اإلسكندرية 2004ص170 3
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:البحث موضوع المشكلة تحديد-1

:الفروض صياغة2-

.كمية مؤشرات الظواهر إعطاء وهو:اإلجرائية بالتعاريف القيام-3

:اإلحصائية البيانات تجميع-4

 جميع في المتخصصة السجالت من الدراسة موضوع الظاهرة عن والمعلومات البيانات تجمع/-

:منهااإلحصائي للبيانات أنواع وهناك – التعداد طريق عن أو اإلحصائية البيانات

:الوصفية البيانات-/

ة العديد األوصاف من ذلك غير أو والشكل واللون كالجنس وصفية دالالت ذات بيانات وهي

:الكمية البيانات-/

الحجم أو الطول أو كالوزن,  كمية الالتد ذات بيانات وهي

:منها البيانات عرض في المستخدمة اإلحصائية البيانات :والرسوم األشكال5-

:البياني الخط -أ

 أفقي محور األول متعامدين خطين شكل في ويوضع زمنيا، ظاهرة تطور التوضيح يستخدم       

 المتغير يسمي ما عادة األول متغيرين بين سوى الربط من يمكن وال, عمودي محور والثاني

1الظاهر قيم ويمثل التابع المتغير يسمي والثاني الزمن ويمثل المستقل

 نوتكو المدروسة الظاهرة حيث من متجانسة نوع من التي وتقسيم ،خريطة ترسم:  الخرائط- ب

   .وهكذا أخر يكون الظاهرة فيها تقل التي المناطق

 رتفاعا يمثل واحدة قاعدة من تنطلق لشكلا مستطيلة خطوات عن عبارة هي :البيانية األعمدة-ج

   للظاهرة المختلفة القيم يمثل العمودي والمحور للظاهرة معنية قيما

 تكميمها، ت،البيانا جمع تطلبي الذي الدراسة موضع هو اإلحصائي المنهج النتهاج دفعنا وما

 اإلحصائي والمنهج وفرضياته، البحث تساؤالت عن إلجابات للوصول إحصائيا ومعالجتها تبويبها

2:بـ يتميز

 موضوعيا حكما الظواهر على ويحكم ومشاعره عواطفه من يتجرد الباحث يجعل-

.الظاهرة طبيعة وتبين تتكلم التي هي فاألرقام

 مستخدمين الباحثين من عدد بقياسها وقام معينة، وقائع وجدت إذا أنه معناه اإلحصاء-

.واحدة تكون إليها يصلون التي النتائج فإن واحدا، مشتركا منهجا

1رشيد شميشم ,مناهج العلوم القانونية ، دار الخلدونية الجزائر، 2006 ، ص184

2حسين عبد الحميد رشوان، في مناهج العلوم، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية،2003 ،ص110-109.
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 بعيدة العلمية الدقة إلى أقرب تائجهن يجعل مما كمية، صورة في قوانينه الباحث يضع-

 بياني رسم إلى واحدة الغموض،فنظرة وعن اللفظية، والتعبيرات األلفاظ، مرونة عن

 ظاهرة ارتباط أو الظواهر، من ظاهرة تطور عن واضحة فكرة إلعطاء تكفي

.ظاهرتين بين المقارنة أو بأخرى،

.الظاهرة هذه ميدان في التنبؤ على ذلك ساعد دقيقة النتائج كانت كلما-

 تفيد ،فاإلحصائيات االجتماعية المشكالت من العديد حل في اإلحصائي المنهج يساعد-

 وضرورة االجتماعي الطلب متغيرات من عنه ينجر وما الديمغرافي النمو تقرير في

  .والتطور للنمو تحقيقا الطلب هذا توفير

 تمحيص في يبذله الذي الجهدو ه،بيانات يخص فيما بها التقيد الباحث على شروط هناك أن كما

 تتحقق أن الضروري من أنه ذلك ومعنى الكفاءة، من مستوى أعلى على وجعلها تنقيحها،و أدواته

ستخدمیقدف .1البحث أدوات طريق عن عليها يتحصل التي البيانات في الثقة من معينة درجة

لفحصأوأسئلتها عنلإلجابةأوالدراسةمشكلةحولالمعلوماتلجمعأداةمنأكثرالباحث

:منها عواملعدةعلىالمعلوماتجمعقةیلطرالباحثاریاختتوقفیواتها،یفرض

.المعلوماتجمعأدواتمالئمةومدىالبحثعةیطب-

.الدراسةنةیوعمجتمععةیطب-

.لهالمتاحوالوقتةیالمالوقدراتهالباحثظروف-

1باألداةمعرفتهمدى-

  :البيانات جمع أدوات -  رابعا

 ممنهجة علمية خطة وفق المستعملة باألدوات وثيقا ارتباطا ترتبط علمي بحث أي نتائج إن

 تتناسب التي األدوات اختيار الباحث على يجب بالتالي الظاهرة، جوانب كل على الوقوف ألجل

 لجمع أدوات إلى منهج كل يحتاج إذ" المستخدم والمنهج ناتالبيا بيعةط وكذلك بحثه، ومشكلة

 العمل تجعل أن شأنها من التي لألدوات سليم اختيار يتطلب الميدانية بالدراسة فالقيام البيانات،

 الموضوع، لطبيعة  مناسبة أدوات عن علمية دراسة أي استغناء يمكن وال متغيرا، أو متكامال

 أدوات على الباحثة اعتمدت فقد ذلك على وبناءا )2("الدراسة في تطبيقه المختار المنهج ولنوع

  :وهي السوسيولوجي الميداني البحث في أساسية

.82-81ص،  ان، مرجع سابقیعلطفىمصربحي1

2) محمد صبري فؤاد النمر،التفكير العلمي والتفكير النقدي في بحوث الخدمة االجتماعية،المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،2003،ص300-299. )
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  :المالحظة ـ 1

 عليها يعتمد أن يمكن التي النواة وهي المعلومات لجمع األولية األداة" أنها على فتعر    

 عليها هي التي الحالة وإدراك األشياء إلى النظر تعاريفها أبسط وفي العلمية، المعرفة إلى للوصول

 الطبيعة مالحظة في البدائي اإلنسان استعملها وقد البيانات جمع وسائل أهم من المالحظة وتعد ،)1("

 تحليل في وفائدة أهمية من لها لما المعاصر اإلنسان يستعملها ومازال تغيرات من عليها يطرأ وما

 المواقفك فيها المالحظة أداة استعمال الضروري من التي المواضيع من الكثير فهناك الظواهر،

 أنواع جميع في تفيد ال أنها إال معينة، أسئلة نع اإلجابة لمبحوثينا فيها يرفض التي االجتماعية

 والخالفات األزمات بعض أو اإلنسان، لدى الجنسي السلوك كمراقبة الحاالت، بعض في البحوث

  .العائلية

 واعتمدت المنظمة والمالحظة البسيطة، المالحظة: صنفين إلى المالحظة العلماء صنفوقد

 والمنهج بالموضوع عالقة من لها لما مشاركة دون شرةالمبا المالحظة الدراسة هذه في الباحثة

  فيها الباحث يقوم التي الوصفية بالدراسات كثيرا رتبطي المالحظة من النوع هذا وألن ،المستخدم

 المالحظة هذه مميزات أهم ومن .المالحظة موضوع الجماعة نشاط في يشارك أن دون بالمالحظة

  . طبيعية بصورة الجماعة أو للفرد فعليال السلوك بمالحظة للباحث تسمح أنها

  :يلي ما اكتشاف في المالحظة أفدتنا فقد

.المتفوقين التالميذ مع األساتذة بها يتعامل التي الطريقة-

. التعليمية المؤسسة في زمالئهم من وغيرهم المتفوقين التالميذ مع التعامل-

 هو ما نوبي معلومات من البحث ادأفر به أدلى ما صحة مدى من التأكد في أفادتنا كذلك-

 المالحظة اعتبار أساس على" المتفوقين التالميذ بعض استجواب خالل من الواقع في حقيقة موجود

2"البيانات صدق مدى من التثبت مدى في إليه االحتكام يمكن خارجيا محكا

  :المقابلة ـ2

 يتم التي الظاهرة حول والبيانات المعلومات جمع في ساسيةاأل األدوات من المقابلة تعتبر          

 لفظي تبادل هيف االجتماعية، البحوث مختلف في االواستعم شيوعا وأكثر بسيطة وهي دراستها

 من المبحوث على يطرأ ما الباحث فيها يالحظ حيث والمبحوث الباحث هما شخصين بين منظم

 في الهامة المنهجية التقنيات إحدى وهي 3.وموجه محددو واضح هدف وللمقابلة انفعاالت،و تغيرات

 كما معينة، ومعلومات بيانات على بالمقابلة يقوم الذي الشخص يركز حيثاالمبريقية، الدراسات

.300-299،ص المرجع نفس)  1 )

762ص المرجع نفس
2

3 .104 ص المرجع نفس
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 بصلة تمت ال التي ويستبعد بآرائه، تتعلق التي المبحوث لدى المعلومات بعض يستثير أن يحاول

 عن الميدانية الدراسة وتتحقق لوجه وجها فردين بين مباشر التقاء" هي األحرىب أو. للموضوع

 اتجاهاته عن للكشف أو محدد موضوع في المجيب رأي لمعرفة السائل يلقيها أسئلة طريق

.)1("الفكرية

 تم الذين األفراد إزاء تستعمل العلمي للتقصي مباشرة تقنية: أنها" أنجرس موريس"عرفها قدف

 استجوابهم أجل من المجموعات إزاء الحاالت بعض في تستعمل أنها غير منعزلة، بكيفية سحبهم

أهمو ،)2("المستجوبين على بعمق التعرف بهدف كيفية عينة بسحب والقيام موجهة نصف بطريقة

-المناقشة إطار تحديد-الغرض وضوح-تهمصارح-المبحوث إعالم هو المقابلة إجراء خطوات

  :أنها مزاياها أهم ومن بالتسجيل، اإلذن طلب-المقابلة موعد تحديد-المساعدين تدريب

.األسئلة شرح في الباحث تساعد-

.الكتابة و القراءة عرفي ال مبحوث حالة في مفيدة-

.الجيد الفهم على الباحث تساعد-

.الشخصية الصفات لتقييم وسيلة أفضل-

.المبحوث إجابات تناقض اكتشاف من الباحث تمكن-

 ـالمالحظةـ أخرى أداة مع استخدامها يمكن-

  :منها نذكر عيوب عدة فلها المقابلة عيوب عن أما

.السريان بطيئة-

.والوقت للمال مكلفة-

.األسئلة خضم في للمبحوث إزعاجا تسبب قد-

 ذوي مع) االستمارة(ةیاألساسلألداةمكملةكأداة المقابلة استخدام تمالدراسةهذهوفي

 العملية أطراف مختلف وكذلك ،)المتفوقين التالميذ أولياء على التركيز( الميدان وأهل الخبرة

 فهم أجل من االستطالعية الدراسة أثناء ومدراء أساتذة من الدراسة بهذه عالقة لهم ذينال التربوية

 وأهم البحث خطوات حول"  معينة نقاط عن بآرائهم  واالسترشاد  ألبعاده دقيق وتحديد الموضوع

 مع باالستبيان الشبه قريبة البيانات لجمع طريقة هي والتي المقننة بالمقابلة يتعلق فيما أما. جزئياته

 الباحث بين يتحقق الذي. التفاعل خاصية مثل والجوانب الوجوه ضبع في االختالف بعض

 مبوبا، يكون أن وشرط والدراسة، البحث موضوع في بينهم يجري الذي للحوار نتيجة والمبحوث

3الباحث طرف من ومسيرا للمحاور ومحدد منظما،

.95،ص م1969العرب،بيروت،لبنان، الطلبة ،داراالجتماع علم مناهج في المعاصرة االتجاهات اسماعيل، قباري 1

.197ص ،   مرجع سابق أنجرس، موريس 2

عبد الهادي أحمد الجوهري،على عبد لرزاق إبراهيم¡المدخل إلى المناهج و تصميم البحوث االجتماعية،المكتب الجامعي الحديث االزاريطية، اإلسكندرية ،2002،ص275
3
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 لجمع طبعا وهذا" المقابلة دليل" في أساسا تمثلت المقننة المقابلة الباحثة استخدمت قدو 

 تتعلق التي خاصة المتوسطة بالمرحلة يدرسون الذين التالميذ أولياء طرف من والبيانات الحقائق

 التي الصعوبات وكذلك ،الحديث التربوي جاالمنه ظل في دراسيا األبناء متابعة في تهمبطريق

 مع فردية مقابالت إجراء تم وقد. وأشكاله والمدرسة األسرة تكامل مستقبل ،وعن ذلك في تواجههم

 تتعلق أسئلة بطرح وقمنا األساتذة بعض مع مقننة غير مقابالت عدة أجرينا كما التالميذ، أولياء

 االجتماعي وحتى والتعليمي المادي الجانب االعتبار بعين أخذ مع ألبنائهم األولياء متابعة بمدى

 حذفت حيث النهائية" البحث استمارة" بناء في كثيرا ساعدتنا المقابالت هذه كل. األولياء لهؤالء

دانیمالمنجمعهاتمیالتياتیالمعطإلثراءو البحث وموضوع لتتماشى أخرى وأضيفت أسئلة

النتائجلیتحلفيتهایأهمونرىة،یاألساس باألداةهایعلالحصولمننتمكنلمبمعلومات

   .ومناقشتها

إذاحتى سابقادایتحدتحددالأسئلتهاألن المقننةمنمرونةأكثرتعتبر مقننةریالغالمقابلةو

 والموقفنةیعالأفرادتناسبثیبحتعدلفإنهاد،یوالتحدطیالتخطسابقةأسئلةوجهت

ةیبحروآرائهمأفكارهمعنریبالتعبنیالمبحوثعیتشجمكنیفإنهذلكإلىوباإلضافة

ةیوالتربوةیاالجتماعالبحوثمجالفيالمقننةریغالمقابلةتستخدممارایوكث ةیوتلقائ

1ةیوالتربوةیاالجتماعوالدوافعاالتجاهاتعنمتعمقةاناتیب علىللحصول

  :االستمارة ـ3ـ

 طريق عن الدراسة موضوع أبعاد اكتشاف يتم طريقها عن مؤشرات من مجموعة هي

 نبي رئيسية اتصال وسيلة وهي) الناس من مجموعة على ميداني بحث( التجريبي االستقصاء

 من عنها معلومات نريد تيال القضايا تخص األسئلة من مجموعة على وتحتوى والمبحوث الباحث

 ظاهرة أو سلوكا معا تكون التي والعبارات األسئلة من مجموعة: بأنها يعرفها من هناك المبحوث،

 معلمين من عادة التدريس بأمر المعنيون ويقوم ومواصفاتها لخصائصها تشير أو تدريسية،

 عليها واإلجابة باإلطالع المحلي المجتمع وقادة التالميذ أسر من األمر وأولي ومتعلمين رفينومش

 آراء عموما سيوضح فهو ...تجسده الذي التدريسي للموضوع مشاهداتهم أو معرفتهم حسب

عنها ويستفسر يجسدها التي الظاهرة أو العملية بخصوص مرئياتهم اآلخرين،

علىالحصول أجلمناألفرادإلىتوجهأسئلةمجموعةضمينموذج:بأنهاتعرف كما

الشخصيةالمقابلةطريق عنإمااالستمارةتنفيذويتمموقفأومشكلةأوموضوعحولمعلومات

2البريدطريقعنالمبحوثينإلىترسلأنأو

.137،ص2002ة،یة،اإلسكندریالفناإلشعاعمكتبة¡العلميالبحثومبادئأسس:خفاجةعلىرفتیمبر،صاعوضفاطمة1

.123زرواتي، مرجع سابق ،صرشید2
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 صيغألنذلكموجهة،وبطريقةاألفرادعلىاألسئلةلطرحمباشرةتقنيةاالستمارةوتعتبر

 وإقامةرياضيةعالقاتاكتشافبهدفكميةبمعالجةبالقياميسمحماهذامسبقا،تحدداإلجابات

عليهم األسئلةطرحبواسطةبالمخبريناتصالفيللدخولوسيلةهياالستمارةإنكمية،مقارنات

انطالقا.األفرادمنكبيرةمنمجموعةياتوسلوكاتجاهاتاستخالصبهدفالطريقةوبنفسواحدا

 والمرسلة المكتوبة االستمارة-1: االستمارة من نوعين وهناك.)1("عليهاالمتحصلاألجوبةمن

 تكون أن يجب :االستمارة بناء حيث من أما).االستيبار االستجواب،( المقابلة استمارة - 2. بالبريد

 ينتابها وال المنظمة غير األسئلة من متناهية ال قائمة ليست فهي منطقي ترتيب وفق منظمة

  .الغموض

إليها يتوصلالتيالنتائجألنذلككبيرةأهميةالميدانيةالبحوثفياالستمارةتحتل كما

الذياناالستبي علىهذهدراستناقياعتمدناولقداالستمارة،لهذهالجيداإلعدادعلىتتوقفالباحث

التيالكميةالبياناتلجمع رئيسيةأداةيعدحيثالعلميةالبياناتجمعفيالهامةالوسائل منيعتبر

محددةوقائععنبياناتجمعتتطلب التيالوصفيةالدراساتوخاصةاالجتماعية،البحوثتتطلبها

2األشخاصمننسبياكبيرعددمن

االتجاهات قياس أداة  

 دراساتال نوع بتعدد" االجتماع علم" بينها ومن العلوم مختلف في البحث ساليبأ تعددت    

 من االجتماع لعلم العلمية والمادة العلمية، النظريات وهو واحد هدف لىإ الوصول بغية وطبيعتها

 رالظواه"  المادة هذه بها تتميز التي للخصائص نظرا اإلطالق على المواد أعقدو أصعب

 جراءإ صعوبة بينها من الصعوبات بعض إلى أدى الذي اإلنساني، الطابع صةوخا"  االجتماعية

 من االتجاهات قياس وموضوع.  قياسها لصعوبة نظرا االجتماعية هراالظو على العلمية التجارب

 الجماعات، و فراداأل وآراء مواقف عن الدقيقة وماتالمعل وجمع لدراسة المتميزة البحث أساليب

 االتجاهات مث المقاييس، دراسة لىإ أوال التطرق من بد ال الموضوع اهذ القلي ولو نغطي وحتى

  . االتجاهات قياس نفهم نأ  نستطيع للعنصران فهمنا خالل ومن

  :القياس-أ

  :القياس مفهوم -1-

 نوع وهو معينة، لصفة ما فرد امتالك درجة لمعرفة يسعى البحث، أدوات من داةأ هو القياس

 النواحي إلى وتنتهي يفيةالك بالنواحي المقارنة تبدأ و رقمي، شكل في ضتعر التي المقارنة من

 الوزن مقياس عن الذكاء مقياس يختلف حيث مقارنتها، يراد التي للصفة المقياس ويخضع" الكمية

.204ص ، سابق أنجرس،مرجع موريس   1
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1.العام والرأي االجتماعية العالقات مقياس عن واالتجاهات المواقف مقياس يختلف كما والطول،

:تشمل عمومها في" قياس" وكلمة

  .ذاتها القياس عملية_  

  .المستخدمة القياس أدوات_

  .ذاته القياس في المستخدمة المعايير أو الوحدات_

  .القياس ليهاإ يوصل التي النتائج_

 عملية هو االجتماعية، النفسية الدراسة مجاالت في سيماوال العلمية مجاالته شتى في ياسوالق

  :هي محاور أربعة في تتمثل غاية لتحقيق الوسيلة فهو هادفة

  .والكم والقدر..  الكم و الوزن معرفة -     

  .والمنزلة القيمة عطاءإ أي التقويم لغرض -    

  .الضعف مواطن جهةوموا القوة مواطن تقوية في التوجيه -    

   والتوجيه، التقويم من لمزيد القياس عمليات عادةبإ اإلشراف متابعة في -   

 :القياس أنواع -2-

  : نوعان العلوم مجاالت مختلف في عام بوجه القياس

 وقريب سهل القياس وهذا ن حجامواأل والمساحات واألوزان األطوال قياس في :المباشر القياس-

  .ودقيق

 وأ الترمومتر، في الزئبق عمود رتفاعا حسب الحرارة درجة معرفة مثل :مباشر غير قياس-

 والعلوم .بصحة عليها جابأ التي األسئلة بعدد دراسية بمادة الطالب برةخ مقدار نعرف حين

 من ودقة وضوحا اقل أنها رغم والتي المباشر غير القياس من النوع هذا استخدمت سانيةاإلن

 عدة في السلوكية االستجابات بعض قياس في تطورا حققت قد نهاأ إال المادية، رةالمباش المقاييس

2واجتماعية نفسية مجاالت

  :االتجاه - ب

  :االتجاه مفهوم - 1

 ونقصده، إليه نتوجه الذي والموضع القبلة تعني والتي"  الوجهة" من مشتقة كلمة لغة التجاها

  :منها لالتجاهات عليها متفق الغير التعريفات من العديد هناكو 3."نقصده الذي السبيل الكالم ووجه

  .محدد موقف في محدد سلوك وقوع احتمال هو- 

81،ص1995القاهرة،والتوزيع،والنشر للطباعةغريبداراالجتماعي،البحثوأدواتأساليب:طفيلإبراهيمطلعت 1

2عبد الحميد محمد الهاشمي،المرشد في علم النفس االجتماعي،  دار الشروق،جدة، 1984،ص (29)

65ص. ابن منظور، مرجع سابق3
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  .معينة وجهة سلوكه تعطي بطريقة ستجابةلال الفرد استعداد هو- 

.1سالبة أو موجبة ارتباطات ذات لمعارف تنظيم هو- 

 اقتصاديةو واجتماعية بةسومكت فطرية عديدة عوامل بين التفاعل حصيلة هو فاالتجاه  

 ووظائفه مكوناته وله ،نفسية حالة عن االتجاه بريع النفس علم وفي. وسياسية إيديولوجيةو

 وضوعاتم مقدمة في وقياسها االتجاهات دراسة وتقع. الشخصية جوانب أهم من ويعد ،وخصائصه

 المسوغ معا يعدان هابين القائم والترابط الفرد لدى االتجاهات كثرة نإ ثم االجتماعي، النفس علم

  . باالتجاه المعنية فسيةالن البحوث من الكثير يثارإ في الرئيسي

Herbert"،"سبنسرهربرت" االنجليزي المفكر يعتبرو Spencer"مصطلح ستخدما من أول 

 لكثير مثيرة مسائل في صحيحة أحكام إلى وصولنا إن:"كتب حيث 1862 عام األولي بشكله االتجاه

2" فيه نشارك أو الجدل هذا إلى نصغي ونحن الذهبي اتجاهنا على كبير حد إلى يعتمد الجدل، من

  :االتجاه مكونات-2

 على تساعده والتي الفرد يمتلكها التي والمفاهيم األفكار جملة ويشمل: المعرفي المكون-

. معين اتجاه تبني

. االتجاه موضوع نحو الفرد مشاعر في ويتمثل: لوجدانيا المكون-

 أو معينـة  بطريقـة  للتصرف المبدئي االستعداد أو الميل يمثل وهو :السلوكي المكون-

 محـدد  شعور ذلك بعد تولد ثم معين بموضوع معرفة لديه توفرت إذا فالفرد محدد، باتجاه

3.الموضوع نحو حددم سلوك يتخذ أن إلى مياال يصبح بالتالي ،فإنه نحوه،

 مجموعة عن عبارة وهو اإلدراكي المكون أضافا فقد الرحمان عبد وسعد البهي السيد أما

 التي اإلدراكية غةالصي آخر بمعنى أو االجتماعي، الموقف إدراك على الفرد تساعد التي المثيرات

4.ذاك أو الموقف هذا في فعله رد الفرد يحدد

1عبد الحافظ سالمة،علم النفس االجتماعي، دار اليازوري للنشر و التوزيع، عمان ،2007، ص59.

.178ص ،  1965القاهرة،: المصرية النهضة مكتبة ،النفسي اإلرشاد وأصول للفرد االجتماعي السلوكزيدان، مصطفى محمد 2

.327ص ،2008 األردن،-عمان: زهران دار ،-وممارسات مفاهيم-العامة العالقات جودة، أحمد محفوظ3

فؤاد البهي السيد،سعد عبد الرحمان،علم النفس االجتماعي-رؤية معاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة،1990،ص253.
4
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1932THE:(1"الخماسي لكرت" مقياس Likert Scale(

 حيث النهائية بصورتها إعدادها في كبيرا وقتا منا أخذت البحث في االستمارة ألهمية نظرا

 هذه مثل أن ذلك بعد اتضح ومفتوحة مغلقة أسئلة على تحتوي استمارة بإعداد البداية في قمنا

 إطار في تصميمها أعيد فقد ومنه. الموضوع بيعةلط نتيجة قياسه نريد ما لقياس تصلح ال األسئلة

"الخماسي ليكرت تدرج" على باالعتماد االتجاهات، لمقياس وفقا الدراسة وأهداف النظرية الدراسة

  . المطلق الرفض أو الكامل بالتأييد تقييدهم دون واحد، الختيار تقديرات عدة للمبحوث يعطي الذيو

  :  تاليال الشكل على التقديرات هذه وجاءت

درجات خمس لها                   بشدة أوافق

 درجات أربع لها                        أوافق

درجات ثالث لها                        محايد 

درجتان لها                   موافق غير

واحدة درجة لها             بشدة موافق غير  

 أي ذلك، عكس فتأخذ السلبية بالعبارات يتعلق فيما أما االيجابية، تللعبارا بالنسبة هذا

  ).بشدة أوافق أوافق، محايد، موافق، غير بشدة، موافق غير( الترتيب على للبدائل) 5،4،3،2،1(

¡)05-01( من االختيارات هذه إلى درجات بإعطاء نقوم فإننا ، االتجاه قياس من نتمكن وحتى

 موضوع لالتجاه 2المواتية العبارات حالة في بشدة أوافق اإلجابة إلى )05( الدرجة تعطى بحيث

 المواتية العبارات حالة في بشدة موافق غير اإلجابة إلى )01(الدرجة كذلك وتعطى ، الدراسة

 إجابة فإن الدراسة، موضوع تجاهلال المواتية غير للعبارات بالنسبة أما. الدراسة موضوع لالتجاه

 أن يعني هذا 3.)05( الدرجة تعطى بشدة أوافق ال إجابة بينما ،)01( الدرجة تعطى بشدة موافق

 كل صياغة تمت والتي السلبية، األسئلة وبعض الغالب في إيجابية أسئلة على شملت االستمارة

  . الدراسة تساؤالت لمؤشرات وفقا منها واحدة

 من االفتصاد تخصص في البكالوريوس شهادة على وحصل األمريكية،) (Cheynne,Wyoming    وايومنغ بوالية تشييني مدينة في ، م1903 عام ليكرت رينسس ولد 1

 خالل االجتماعي، النفس علم موضوع في البحثية اهتماماته بدأت وقد ، م1932 عام كولومبيا جامعة من الدكتوراه شهادة على حصل ثم ومن ، م1926 هام ميتشيغان جامعة

" االتجاهات لقياس طريقة"  بعنوان علمي مفال في للمقياس األساسية الفكرة تبلورت وقد".ليكرت مقياس"  بناء في الحقيقية البداية هذه وكانت ، البكالوريوس مرحلة في دراسته

.المقاييس بتدريج قيتعل فيما ثيرستون العالم نشره ما على للمقياس بناءه في ليكرت اعتمد وقد.م1932 عام في النفس بعلم متخصصة علمية دورية في ليكرت نشره

  .333-332،  مرجع سابقمحفوظ أحمد جودة،  -.2
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  )05(رقم الجدول

"الخماسي ليكرت" مقياس درجات على وزاناأل توزيع يوضح

  الدرجات

  العبارة نوع

موافقغيرموافقغيرمحايدموافقبشدةموافق

  بشدة

عبارة

  إيجابية

0504030201

عبارة

  السلبية

0102030405

1:اآلتي النحو على" ليكرت"  مقياس عمل إجراءات تلخيص يمكن

باتجاهـات  تتعلـق  عبـارة  100 إلى تصل قد العبارات من مجموعة بإعداد باحثال يقوم 

. العالقات من موضوع نحو األفراد ومشاعر

المتدرجة إجاباتهم تحديد منهم ويطلب تجريبية، عينة إلى العبارات تقدم.

 اخـتالف  االعتبار بعين األخذ مع العبارات من عبارة لكل )05-01(من درجات تعطى 

).والسلبية االيجابية(العبارات معاملة قةطري

كان فإذا للدرجات األقصى الحد مع المجموع ومقارنة مبحوث لكل العبارات درجات جمع 

 للدرجات األدنى الحد بينما¡100=5×20:هو للدرجات األقصى الحد فإن عبارة 20 لدينا

 المثال سبيل على كان المبحوثين أحد درجات مجموع أن افترضنا ولو ،20=1×20: هو

 آخـر  شـخص  مع مقارنة البحث، موضوع نحو إيجابية اتجاهاته أن ذلك معنى فإن ، 80

35 درجاته مجموع

ستمارةا في إلبقائها للقياس صالحية العبارات أكثر إلى نصل بحيث عبارة، لكل تحليل عمل 

  .االستبيان

  : التالية المحاور على مقسمة سؤاال 57 على بحثنا استمارة احتوت وقد

  :األول المحور*

 -الجنس(11إلى 1 من األسئلة ويضم البحث مجتمع بأفراد الخاصة الشخصية البيانات ويشمل

 الدخل - السكن نوع - اإلخوة عدد -األم مهنة - األب مهنة-المعدل - التعليميالمستوى - السن

  .)أمر كولي معك للتواصل وسيلة أفضل -للوالدينالتعليميالمستوى - لألسرة الشهري
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  :الثاني المحور*

 من سؤاال،  13 ويضم. لألبناء الدراسيوالتفوقاألسريالمناخ بعالقة الخاصة البيانات يضم 

 - المتفوق واالبن الولي بين اإليجابي التفاعل - الديمقراطية -التعاون- االستقرار(24 إلى 12

 مصروف- النظافة-ترتيبال-النظام -اآلمن األسري المناخ-الحاجة لسدكافيةاألسرةموارد

  )النفس ولتجديد للترفيه الرحالت لبعض الذهاب -الصحي بالوضع االهتمام -االبن

:الثالث المحور*

 ،ادراسي األبناء تفوق على تأثيره ومدى األسرية المتابعة بأسلوب الخاصة البيانات يضم

 فهم في المساعدة متقدي-المتفوق االبن بنتائج االهتمام(39 إلى 25 من سؤاال 15  ويضم

 تنمية- الدراسي تفوقه من للزيادة االبن بمواهب االهتمام - والتفاهم للتحاور وقت تخصيص- الدروس

 على التشجيع- العلمي التفوق لزيادة خارجية لدورات االنضمام على التشجيع- العلميةالمنافسةروح

للمواد الصفخارجتدعيميةسادرو توفير - االبن ألصدقاء التعليمي بالمستوى االهتمام - المطالعة

ممارسةبينالتوازنعلى التشجيع - معنوية أو مادية نوعها كان أيا تحفيزات تقديم- بها متفوقالغير

 تحسين -األسرة أفراد بين تدور التي الهادفة الحوارات من االستفادة- الدروس ومراجعة الهوايات

 األبناء أولياء مع والحوار االحتكاك - جديد هو ما كل وتصفح المطالعة خالل من  األولياء مستوى

  ).طرفهم من المتبعة التربوية االستراتيجيات من أكثر لالستفادة المتفوقين

:الرابع المحور*

 األبناء تفوق على وتأثيره والمدرسة األسرة بين العالقة بتفعيل الخاصة البيانات يضم

 أفكاراً المدرسة تقديم - للمدرسةوريةالدالزيارات( 56 إلى 40 من سؤاال 17  ويضم.دراسيا

 التي الالصفية األنشطة ضعف- المنزل في المتفوق البن التعليمي الدعم تقديم كيفية حول مفيدة

- والمدرسة األسرة بين التواصل تنشيط في الموجهين دور ضعف- والمدرسة األسرة بين تربط

 المستمرة المشاكل بشأن القلق - والمدرسة األسرة بين التواصل تنشيط في الموجهين دور ضعف

 وجود عدم - الدراسي ابني صف داخل التعليمية العملية تعطل التي الطلبة سلوكيات عن الناتجة

 الذي األستاذ مع التواصل سهولة -األولياء الستقبال الزمني الجدول في ومخصص مناسب توقيت

 - التالميذأولياءجمعيةجتماعاتابحضور االهتمام- لذلك الحاجة دعت كلما البني بالتدريس يقوم

 التي المجالس اجتماعات إدارة سوء-فقط المتفوقين التالميذ آباء من المجالس في المشاركين

 االجتماعات عقد عدم -المجالس بهذه تعنى التي معنوية حوافز وجود عدم- األولياء يحضرها

 من متنوعة مجموعة مؤسسةال توفر- وتوصيات قرارات من يصدر لما المتابعة قلة - دورية بصورة

 والتكوين المعلومات المؤسسة تقدم-التعليمية العملية في األمور أولياء مشاركة لتعزيز الفرص

  - المتابعة مجال في كفاءاتهم تطوير على لمساعدتهم لألسر الالزم
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 أهم حول آرائهم عن التعبير -للمبحوثين يتيح مفتوح بسؤال المقياس استمارة لتنتهي

  .اقتراحاتهم وأبرز -الجديدة اإلصالحات ظل في األولياء تواجه التي الصعوبات

  ) :06( رقم الجدول

  "ليكرت "سلمقيا بالنسبة ونسبتها محور كل تعبارا عدد يوضح

  العبارات عدد  المقياس محاور
  بالنسبة  العبارات نسبة

للمقياس %

  األسريالمناخ

  11.36  05  األسرية والعالقات االستقرار

  6.81  03  األسري طالضب

  4.54  02  األسرة أفرادحاجاتإشباعمستوى

  6.81  03  األسري الفيزيقي الوضع

 المتابعة أسلوب

  األسرية

  6.81  03  السوية األساليب اختيار

  9.09  04  والتحفيزالتشجيع

  13.63  06  التربوية المتابعة مهارة امتالك

  4.54  02  التربوية الخبرة 

 بين العالقة

 سرةاأل

  والمدرسة

049.09التعليمية والهيئة األسرة بين العالقة

  13.63  06  المدرسي للنشاط األسرة مشاركة

  13.63  06  التالميذ أولياء جمعية دور تفعيل

4499.95  المجموع

 تبعاً االتجاه قياس استمارة ضوئها في تم التي الكيفية أعاله الموضح الجدول من يتبين

 معبر مؤشرات عدة منها تنضوي فرعية، فرضيات ثالث إلى قسمت والتي سة،الدرا لفرضيات

 المتابعة مهارة متالكإ( .الخاصة العبارات بلغت حيث الدالة، العبارات من عدد خالل من عنها

 بالنسبة النسب أعلى )التالميذ أولياء جمعية دور تفعيل المدرسي، للنشاط األسرة مشاركة التربوية،

 أبنائهم بتفوق التالميذ أولياء اهتمام مدى على يدل وهذا¡%13.63 بنسبة عنها عبروالم للمقياس

  .بالمدرسة التواصل خالل من

11.36 بنسبة عنها والمعبر األسرية والعالقات الستقراربا المتعلقة العبارات مباشرة تليها 

بالتشجيع الخاصة العبارات كوكذل التعليمية، والهيئة األسرة بين بالعالقة المتعلقة العبارات ثم ،%

 تدفعه التي التلميذ لدى الدافعية يخلق ألنهم للحدوث السلوك دفع في بالغ أثر من له لما والتحفيز

 من ينبع داخلي تعزيز إلى األسرة تقدمه الذي الخارجي التعزيز ويتحول المستقبل في االنجاز نحو

 ومالءمة السوية األساليب باختيار لخاصةا العبارات تليها¡%9.09 بنسبة .لإلنجاز الشخص ذات
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 أفرادحاجاتإشباع بمستوى المتعلقة العبارات لتحتل%6.81بنسبة األسري الفيزيقي الوضع

.%4.54  بـ والمعبر نسبة أقل التربوية الخبرة وكذلك األسرة

)35( أفرادها عدد بلغ تجريبية عشوائية عينة على طبقت  االستمارة صدق من التأكد وبعد

 مع الدراسة ألداة السيكومترية الخصائص لتحديد وذلك. األساسية الدراسة عينة خارج متفوقا تلميذا

 بوضوح يرى حتى وذلك المبحوثين، مع الشخصية المقابلة وخالل نفسه الباحث حضور"  مراعاة

1" الصياغات أو المفاهيم بعض وضوح عدم أو الغموض مثل األسئلة في الموجودة التغيرات

المقياس وثبات صدق:

 البعض ببعضهما مرتبطان وهما القياس أداة سالمة شروط أهم أحد والصدق الثبات يعتبر

2الثبات مظهر الصدق":كورتون" يقول هذا وفي

: للمقياس الظاهري الصدق-أ

 والتربية، االجتماع علم في متخصصين المحكمين من مجموعة على االستمارة عرض تم وقد

 عباراتها، وضوح مدى في رأيهم إبداء منهم طلب حيث. الظاهري صدقها من للتأكد النفس وعلم

 وقد عباراتها، في حذف أو تعديل أو إضافة بأي وإفادتنا الدراسة لمتغيرات وقياسها انتمائها، ومدى

 والمقترحات التوجيهات على بناءا عليها التعديالت ببعض القيام مع صالحيتها على معظمهم أجمع

  :التوالي على المحكمون واألساتذة ،قدموها التي

  .بسكرة بجامعة االجتماع علم أستاذ              زمام نالدي نور األستاذ

  .  بسكرة بجامعة نفس علم أستاذ                   إسماعيل رابحي األستاذ

  .  بسكرة بجامعة- باألنثروبولوجيا مختص أستاذ                    بوغديري كمال األستاذ

  .  بسكرة بجامعة نفس علم ستاذةأ               العزيز عبد وينح عائشة ةاألستاذ 

  العراق -بغداد بجامعة تربوي نفس علم أستاذ                     رزوقي الحسين عبد األستاذ

  ليبيا - مصراتة جامعة نفس علمو تربية أستاذ                   عمران أنور األستاذ 

المقياس ثبات:

 لسمة بالنسبة جمعها يتم التي الدرجة قراراست فكرة على القياس أداة ثبات مفهوم يسند

 من للتأكد أيضاً حصائيإ اختبار وهو :الثبات اختبارو¡3معينة سمة لقياس أكثر أو مرتين الشخص

  أداة ثبات قياس تم وقد. ذاتها النتائج ويعطي أخرى، مرة استخدامه أعيد لو صالحاً يعد المقياس أن

مجد الدين عمر خيري خمش : علم االجتماع –الموضوع و المنهج -عمان : دار مجدالوي للنشر، 1999.ص287.
1

2أحمد محمد الطيب،اإلحصاء في التربية وعلم النفس،المكتب الجامعي الحديث، األزريطة ،اإلسكندرية،1999،ص292

.292ص المرجع، تفس 3
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 للعبارة األول النصف: نصفين إلى عباراتها كل تقسيم تم حيث النصفية، التجزئة ةطريق باستخدام

  : الجدول يوضحه ما وهذا الزوجية للعبارات الثاني والنصف الفردية،

  ) :07( رقم الجدول

النصفية التجزئة طريقة باستخدام نصفين إلى االستبيان عبارات تقسيم يوضح

 الذي االرتباط معامل حساب ثم ،ثباتها لحساب براون – سبيرمان معادلة تطبيق ثم ومن

  .المقياس ثبات على خاللها نم االطمئنان يمكن مقبولة قيمة وهي 0.77= ر:   نتيجته كانت

 ر  =
ن ∑ س �ቁصቁσቀس�σቀିص

ට ن] ∑ س

ିቀ∑س)��ቃ��ሾن ∑ ص


ିቀ∑ص)��ቃ���������������

  المقياس محاور

عدد

 الفقرات

  الكلية

عدد

 الفقرات

)س(الفردية

الفقراتعدد

  )ص(الزوجية

2ص2س

ص×س

01
والعالقاتاالستقرار

  األسرية

050302090406

030201040102األسريالضبط02

03
إشباعمستوى

  األسرة أفرادحاجات

050302090406

04
األساليباختيار

  السوية

030201040102

040202040404التحفيزوالتشجيع05

06
مهارةامتالك

  التربوية المتابعة

060303090909

07
الخبرةزيادة

  التربوية

020101010101

08
األسرةبينالعالقة

  التعليمية والهيئة

040202040404

09
األسرةمشاركة

  المدرسي للنشاط

060303090909

جمعيةوردتفعيل10

  التالميذ أولياء

060303090909

المجمـــــــــــ

  ـــــــــوع

442420624652
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  الدراسة مجتمع=   ن    ، الزوجية البنود عدد=  ص   ، الفردية البنود عدد=  س     ،    االرتباط معامل=  ر

 االستبيان عبارات تقسيم يوضح والذي) 07( رقم الجدول إلى استنادا العددي التطبيق خالل فمن

  :النصفية التجزئة طريقة باستخدام نصفين إلى

 ر =
�������������������������������ൈ�–��ൈ��

ඥ�������ሾൈିሻ�ሺൈି(ሻ��]

 ر =


√�������������������������
=



Ǥૡ
=0.77

:هو نالقانو بسح ككل االختبار ثبات معامل بالتالي*

=  س:  لدينا 
�Ǥر

ାر
 بين االرتباط معامل هو: ر ، ككل االختبار ثبات معامل هو: س حيث¡

  .النصفية التجزئة طريقة بتطبيق االختبار نصفي

=  س:    نجد  العددي بالتطبيق
���ൈǤૠૠ�

ାǤૠૠ
=

��Ǥ�

Ǥૠૠ
=0.87

المقياس صدق:

 صادق اختبار فعالً الذكاء يقيس الذي الذكاء فاختبار لقياسه وضع ام يقيس الصادق االختبار

 للـزمن،  ياسهاق في والساعة لألوزان قياسه في والكيلو لألطوال قياسه في لمترا كمثل ذلك في مثله

 فتهد التي الصفة تلك تقدير من ابتعادها أو القترابها تبعاً صدقها مستويات في االختبارات وتختلف

 القياس ذاه في أصدق 0.8 توىمس إلى القدرة لتلك قياسه في يصل الذي الذكاء فاختبار قياسها إلى

 يصـل  الذي االختبار من مثالً أصدق أنه أي المستوى هذا إلى يصل ال للذكاء آخر اختبار أي من

 شامل تقييم:أنه على االختبار صدق) 1994 ماسيك( يعرفو.  0.5 مستوى إلى للذكاء قياسه في

 أو تأويل أي نىومع ومالءمة كفاية إلثبات الالزمين النظري والمبرر المادي الدليل خالله من يوفر

 صـدق  بين قوي ارتباط لوجود الثبات من الصدق استخراج ويمكن 1االختيار درجة على يبنى فعل

.وثباته االختبار

  .للثبات التربيعي الجذر= االختبار صدق

0.87=  الثبات كان فإذا

0.93=0.87  لـ التربيعي الجذر=    الصدق فإن

 وثبات بصدق تتمتع القياس أداة ومنه 0.93 هو بمحاوره الكلي االستبيان صدق معامل التاليب

. عاليين

.230 سابق،صال مرجعال تفس
1
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 اإلداري بالطاقم باالستعانة االستمارات توزيع تم المقياس، وثبات صدق إلى االطمئنان بعد

 نها،م والهدف أسئلتها مضمون وشرح بتوضيح قمنا بعدما بالدراسة، المعنية للمؤسسات التابع

  .متفوقا تلميذا 150 ب والمقدرة الدراسة عينة على تطبيقها وكيفية

  :والسجالت الوثائق ـ4ـ

 لتسيير الداخلية والقوانين الوطنية القوانين تشمل التي القانونية اللوائح تلك عن عبارة هي          

 العمل طبيعة وتشرح اجاإلنت تسيير وطرائق واإلداريين العمال قوائم تشمل كما االجتماعية المؤسسة

 بياناته جمع في الباحث إليها يحتاج التي المهمة المصادر بين من والسجالت الوثائق وتعتبر .بها

 التعليمية المؤسسات حول العامة المعلومات معرفة في الوثائق من استفدنا وقد بالدراسة، المتعلقة

  .االفتتاح وسنة المساحة الموقع حيث من الدراسة، مجال

 طبيعة على للتعرف التأديب محاضر كسجل الرسمية، السجالت على االطالع تم كما

 التالميذ بين العالئقي بالجانب المتعلقة وخاصة بالمؤسسات، تحدث التي والمخالفات المشكالت

 وكذا األولياء، وزيارة المدرسية، النتائج وسجل ساتذة،األ بينها من األخرى، واألطراف المتفوقين

 هناك وهل فيه، الواردة المحاور عن فكرة خذأل المتوسطات لبعض المؤسسة مشروع ىعل االطالع

 طرف من فيه المبرمجة والعمليات األنشطة ضمن المتفوق، بالتلميذ والتكفل العالئقي بالجانب اهتمام

 توالسجال الوثائق تلك كل خالل من جمعها تم التي البيانات وهذه بذلك المكلفة البيداغوجية اللجنة

 عملية في وكذا الدراسة تساؤالت عن اإلجابة في بدورها أفادتنا التربوية والندوات التقارير ومختلف

  .صدقها من والتحقق وتدعيمها النتائج واستخالص والتفسير التحليل

  :اإلحصائية المعالجة أساليب -خامسا

أنينبغيبل قالحقائجمعمجردفيتنحصرالأنيجبالوصفيةالبحوثإن:"هويتي"يقول

إلىخاللهامن الوصولثمكافيا،دقيقاتحليالوتحليلهاوالحقائق،البياناتتصنيفإلىتتجه

 بها تقوم التي اإلحصاءات مختلف هي واإلحصاءات.1الدراسةموضوعالموقفبشأن تعميمات

 المواقف أو لألفراد الحصر أسلوب تعتمد هيو البحث مراكز أو الجماعات أو اتالمؤسس مختلف

 كزومرا المؤسسات عن الصادرة التقارير فهي: التقارير أما.الرسمية بالصفة تتميز وهي راءواآل

 اعتمدنا وقد 2)استداللية- ضرورية - التوفر سهلة(: مميزاتها أهم ومن العلمية بالصفة وتتميز البحث

 بسيطة جداول في وتفريغها المئوية النسب باستخدام اإلحصائي المنهج على الدراسة هذه في

  . االستمارة بيانات تفريغ في الوصفية اإلحصائية األساليب من بمجموعة باالستعانة ومركبة

.224،ص 1976مصر،¡5طوهبة،مكتبةاالجتماعي،البحثأصول:حسنمحمدالباسطعبد1

.126 ص ،122 ص سابق، مرجع زرواتي، درشي 2
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 تكرارات باعتبارها معينة فئة أو مجموعة في تالحاال عدد وهي: المئوية والنسب التكرارات-1

 المئوية النسبة أما ،)ت( بالرمز لها ورمزنا )1( العينة داخل األفراد أو القيم أو الحاالت هذه لظهور

.النتائجوعرضاناتیالبلیتحلفيالنظريالجانبعلىاالعتماد كذلك).%( بالرمز اعليه فعبر

  ): الحسابي الوسط(الحسابي المتوسط- 2

 في أساسا ويستخدم ة،االجتماعي العلوم في عدة مجاالت في الحسابي المتوسط استخدام يشيع

 من فيها يطلب التي األسئلة مثل يالنسب والمقياس التفاضلي، المقياس فيها يستخدم التي األسئلة حالة

 مقياس مثل معين مقياس على إجابته تحديد إليه ويطلب معينة ظاهرة حول رأيه إعطاء المبحوث

 اعتدال مدى معرفة أجل من الحسابي المتوسط ستخدموي. المثال سبيل على الخماسي لكرت

  :اآلتي القانون حسب .عبارة كل حول تمركزها وكذا العينة، مفردات استجابات

  األوزان × التكرارات مجموع                                          

    =  م                                 

  العينة مفردات عدد                                             

 المقياس، في والفئات الخيارات عدد على بناءاً حسابه بعد الحسابي المتوسط قيمة تفسير ويتم

:الخماسي ليكرت مقياس استخدام حالة في التفسير لخطوات وصفاً يلي وفيما

4 =1-5 يساوي حيث ،المدى حساب يتم-

0.80=4/5 ذنإ ،)الخيارات(الفئات عدد على لمدىا تقسيم خالل من الفئة طول حساب يتم-

 لبقية بالنسبة وهكذا 0.80+1 لىإ 1 من:  هي الحسابي المتوسط لقيم األولى الفئة فتكون·

  :الحسابية المتوسطات قيم تفسير طريقة يبين الذي التالي الجدول فيكون الحسابية، المتوسطات قيم

  :)08( رقم جدول

الحسابية المتوسطات قيم يفسر

لتفسيراالحسابيالمتوسطقيمة

تماماًموافقغير1.80لىإ1نم

موافقغير2.60إلى1.81من

دمحاي3.40إلى2.61من

موافق4.20إلى3.41من

تماماًموافق5.00إلى4.21من

1هالة منصور،محاضرات في علم االحصاء التقني واالجتماعي،المكتبة الجامعية، األزاريطة ،االسكندرية ،2000 ،ص 06.
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 استخدامه ألن الحسابي المتوسط استخدام فيها يمكن ال التي األسئلة أو للمشاهدات بالنسبة أما

 تقاس التي المشاهدات أو باألسئلة فتتمثل لها معنى ال أو مظللة نتائج سيعطي الحاالت هذه مثل في

 الوسط إيجاد المنطق غير فمن الجنسية، االجتماعية، الحالة الديانة، الجنس، مثل سمياال بالمقياس

1.المتقاطعة والجداول التكرار استخدام الحاالت هذه مثل في يتم بل مثال للجنس الحسابي

:ھي الحسابيالمتوسطوخصائص

.استعمالهوشيوعاووضوحهفكرتهببساطةيتميز- ·

قوية·وسيلةمنهيجعلالذياألمررياضياً،معالجتهإلمكاناألخرىالمتوسطاتعنيمتاز-

.البحثفي

.صفريساويالمتوسطعناالنحرافاتمجموع- ·

.القيم هذهمجموعيساويعددهافيالقيممنلمجموعةالحسابيالمتوسطضربحاصل

أي ،كبيراتأثراًالبعيدةبالمفرداتويتأثرقليالً،تأثرامنهالقريبةبالمفرداتالمتوسطيتأثر-

.القيمهذهمثلوجودحالةفيمناسبغيرمقياسفهوولذاالشاذةبالقيميتأثرأنه

 عناصر بين االختالف مدى تعطي والتيالتشتت مقاييس أهم من يعتبر :المعياري االنحراف- 3

 مقاييس تعطي وقد الدراسة، مشاهدات بين االنسجام مدى عن صورة تعطي فهي ،الدراسة أفراد

 النزعة مقاييس تعطيه ما مع مقارنة الدراسة نتائج عن أفضل صورة الحاالت بعض في التشتت

 كل إزاء المبحوثين استجابات في التشتت مدى لقياس المعياري االنحراف اعتماد تمو المركزية،

  :التالي القانون خالل من ويحسب الحسابي، توسطالم وعن .االستبيان عبارات من عبارة

 األفراد عدد على مقسوماً الحسابي متوسطها عن القيم انحرافات مربعات لمجموع التربيعي الجذر 

 التشتت قل كلما الصفر من يمتهق اقتربت فكلما المعياري، االنحراف قيم لتفسير بةبالنس أما ، الكلي

 العامة والقاعدة الحسابي، المتوسط قيمة على واتفاقهم ماستجابته حول األفراد تجانس وزاد

 الحسابي للمتوسط الثقة فترات على تعتمد والتي المعياري االنحراف قيمة تفسير في المستخدمة

2:التالي بالجدول تتلخص

124ص ،مرجع سابق  وآخرون، عبيدات محمد  1

http://www.maqalaty.com/47803.html 2
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  :)09( رقم جدول

المعياري االنحراف قيمة يفسر

لتفسيراالثقةفترة

+الحسابيالمتوسط معياريانحراف)-¡(

واحد

الفترةهذهضمناالستجاباتمن68%

+الحسابيالمتوسط معياريينانحرافين)-¡(

اثنين

الفترةهذهضمناالستجاباتمن95%

+الحسابيالمتوسط انحرافات3)-¡(

معيارية

الفترةهذهضمناالستجاباتمن99%

  :والثبات االرتباط امالتمع - 4

 بين العالقة مقدار على يدل الذي اإلحصائي المقياس إلى يشير تعبير هو االرتباط معامل

 االرتباط وبين) 1(+ التام الموجب االرتباط بين قيمته وتتراوح إيجابية، أم كانت سلبية المتغيرات

 التي المتغيرات بين داللة ذات عالقات عن البحث إلى يسعى االرتباط ومعامل،) 1-( التام السالب

 القائمة العالقات عن البحث هو االرتباط أن أي الفرضيات من انطالقاً دراسته خالل الباحث يوظفها

  . المتغيرات مختلف بين

 تغير إذا أنه أي ، بينهما عالقة وجود متغيرين بين أو ظاهرتين بين االرتباط هنا يقصد كما

 الكمية القياس أن كما معين، اتجاه في التغير إلى يميل اآلخر المتغير فإن  اتجاه في المتغيرين أحد

 درجة على يدل االرتباط معامل أن حيث االرتباط موضوع هو أكثر أو متغيرين بين العالقة لدرجة

 المعامل أن بالذكر والجديد ضعيفة عالقة هي أم قوية عالقة هي هل بمعنى المتغيرين بين العالقة

  :  يلي فيما حصرها يمكن كثيرة فوائد االرتباط

  . المتغيرات بين العالقة ضعف أو قوة مدى يفسر االرتباط معامل أن-

 المتغيرين أحد في الزيادة ترافق موجبة تكون حين التي العالقة اتجاه عن أيضا يخبرنا كما-

. اآلخر المتغير في زيادة المترابطين

 التجزئة بطريقة االستمارة أداة ثبات حساب عند االرتباط معامل لتصحيح: براون سيبرمان معادلة-

 عن تزيد ال بحيث )1- (و) 1(بين االرتباط معامل قيمة تنحصر االرتباط معامالت وفي.النصفية

 س  =
2.ر

1+ر
.النصفية التجزئة طريقة بتطبيق االختبار نصفي بين االرتباط معامل هو: ر ، ككل االختبار ثبات معامل هو: س حيث   ،  
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 إشارته ومن المتغيرين بين العالقة قوة نحدد االرتباط معامل قيمة ومن ،)1- (عن تنقص وال) 1(+

1العالقة اتجاه احدد

 بينمحصورةقيمتهوتكونمباشرةاألصليةالقيمعلىحسابهفيويعتمدلالرتباط:بيرسونمعامل-

كانتذاإسالباًويكونطردية متغيرينبينالعالقةكانتذاإموجباًاالرتباطيكونحيث1- و1

عكسيةبينهماالعالقة

 توزيع دنع تجريبية عينة بواسطة تتم األداة ثبات لحساب عادلةالم :كرونباخ ألفا الثبات معامل-

.كرونباخ ألفا الثبات معامل بحساب إحصائيا معالجتها ثم ترميزها بعد البيانات تفريغ يتم االستبيان

:استخالص

 واقعبكشفوالكفيلةالمختلفة،المنهجيةاألسسلرسمبسيطةمحاولةالفصلهذايعتبر

 المنهجحيثياتخاللهاومنالمنهجيةلإلجراءاتمفصلعرضخاللمن الدراسة بحث موضوع

الدراسةهذهلطبيعةموائمايكونأنفيهروعيالذيواإلحصائي الوصفيالمنهجوهوالمعتمد

التحليل،وأساليبالميدانيالبحثأدواتاختيارمنالتمكنوكذاميدانيا،عناصره تطبيقوإمكانيات

عليهاتحصلتالتيالبياناتمختلفمعالجةفيالكيفيةواألبعادالكميةلمكوناتا بتحقيقتسمحالتي

 محاورعلىمبنيةاستمارةعلىأساسااالعتمادتمأمبريقيا،الحدثواقعمقاربةأجلومن .الباحثة

إلىسعيناالذيالواقعصورةتقريبعلى ساعدتالتيوالمالحظاتالمقابالتبنتائجمدعمة

بتحليالتالمدعومةالكميةالنتائجمن مجموعةالوصولفياإلجراءاتهذهجملةوساهمتمعاينته،

.الفصلفيتفاصيلهاعلىنقفواستنتاجاتوتفسيرات

1،جمال محمد شاكر،المرشد في التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام، الدار الجامعية ،اإلسكندرية،2005  ،ص283.



والنتائج البيانات وتفسير تحليل  -السادس الفصل

   البيانات وتفسير وتحليل عرض - أوال

الشخصية البيانات وتفسير وتحليل عرض.1

األولى الجزئية الفرضية وتفسير وتحليل عرض.2

الثانية الجزئية الفرضية وتفسير ليلوتح عرض.3

الثالثة الجزئية الفرضية وتفسير وتحليل عرض.4

لدراسةا العامة نتائجال عرض – ثانيا
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  :تمهيد

 المتحصل للبيانات حصائيةاإل المعالجة أفرزتها كما ميدانيةال الدراسة نتائج الفصل هذا تناول

 ضوء في النتائج وتفسير تحليل أجل من المدروسة العينة أفراد على الميداني التطبيق بعد عليها

  .السابقة الدراسات لنتائج تطابقها مدى لمعرفة مناقشتها ثمة ومن الفرضيات

  :باالستمارة الخاصة البيانات وتحليل عرض - أوال

  )شخصية متغيرات ( : األول المحور

 المدروسة العينة أفراد خصائص فةمعر خالل من الدراسة هذه مجتمع على التعرف يتم

 بسكرة، بمدينة المتوسط التعليم بمرحلة يدرسون الذين التالميذ أسر من أسرة)150( عددها والبالغ

 العينة أفراد إجابات وتمثلت بها، المتعلقة النتائج وعرض جداولال خالل من نتناعي خصائص إلبراز

  :التالي النحو على االستمارة من الشخصية بالبيانات الخاص الجزء على

  ) :10( رقم الجدول

  الجنس متغير وفق العينة أفراد خصائص يوضح

المئويةالنسبةالتكراراتالجنس

%7449.33ذكــــر

%7650.66ىأنثــــ

%150100المجمــــوع

 وفقا الدراسة عينة أبناء بتوزيع يتعلق مافي)02( رقم الشكلو )10( رقم الجدول من يتضح

 هم) %50.66( نسبة وأن ذكور، هم الدراسة عينة أفراد من) %49.33( نسبة أن الجنس لمتغير

 ناثاإل ونسب. إناث هم المتميزين وقينالمتف نسبة أن على يدل مما سبيان متفاوتة النسبة وهذه إناث،

 أكثر وقت استغالل بالتالي المنزل في وقتها معظم تقضي الفتاة أن إلى ترجع ربما المرتفعة

 الذات وإبراز النشاط  مرحلة)  المراهقة( المرحلة هذه في الذكور نجد بينما - واالطالع للمراجعة

  .  الخارج في الوقت معظم فنجده

 التركيز في أكبر صعوبة لديهم لذلك الحركة، الصغر من يحبون الذكور أن يرى من فهناك

 يسهل اإلناث فإن جادة بمقارنة القيام وعند التفاصيل، على تركزن اإلناث أن حين في الدراسة، في

 مجال وضيق النمط، أحادية" هناك بأن يرون أنهم كما المدرسة، متطلبات مع التأقلم أكثر عليهن

 وطريقة التدريس محتوى بالتالي. باستمرار تتزايد الجنسين بين الفوارق جعال ذانالل هما" التعليم

 بين الدراسي التفوق في الفوارق وراء الرئيسي السبب هو وهذا الذكور، مواهب مع تتعارض التقييم

  .الجنسين
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 والتي التغيرات من جملة إلى خضع

  .الوطنية التنمية

  العينة لمفردات

  .السنا

المئويةالنسبة

12.66%

17.33%

19.33%

22.66%

28%

100%

 أن يتضح) 03(رقم والشكل) 11

 قدر حيث سنة 15سن في هم فاألغلبية

 التالميذ فئة الثاني الترتيب في وحل

 المرتبة وفي ،%22.66 بنسبة

 تلميذ 26و 29 الترتيب على عددهم

 19 عددهم بلغ وقد سنة11 سن

 سنة 15الـ تقارب أعمارهم المتفوقين

 إلى 14من تمتد والتي )الوسطى

وتتوفر والسكينة،بالهدوء االتصاف

يخفحيثالمراهقلدىالتوازن

5

وتفسير تحليل :

263

خضع الجزائري المجتمع أن وهو عنصر أهم

التنمية في فعاال عنصرا أصبحت بحيث المرأة تعليم

لمفردات النوعي التوزيع يبين )02(رقم الشكل

  ) :11( رقم الجدول

متغير حسب الدراسة عينة توزيع يوضح

التكراراتالعمر

19سنة

26سنة

29سنة

34سنة

42سنة

150المجمــــوع

11( رقم الموضح الجدول لمعطيات اإلحصائية

فاألغلبية سنة، 15 إلى 11 من تتراوح البحث عينة

وحل العينة، حجم نم %28 بنسبة وتلميذة تلميذ

تلميذ 34 عددهم بلغ فقد سنة 14 تقريبا أعمارهم

عددهم بلغ حيث سنة 12و 13 أعمارهم تتراوح الذين

في هم األقلية أو رةاألخي والمرتبة. 17.33%

12.66%

المتفوقين من نسبة أعلى أن الجدول معطيات خالل من

بالمراهقة( تعرف والتي المراهقة سن في الحساسة

االتصاف ،أهمها والنفسية البيولوجية غيراتالت عديد تضم

التوازناستعادةمرحلة وهي العمل،علىوقدرةهائلةطاقة

49 .33 %
50.66%

ذكور

إناث

:السادس الفصل

إلى افةضإ

طابع عليه أضفت

العمر

سنة11

سنة12

سنة13

سنة14

سنة15

المجمــــوع

القراءة من

عينة أبناء أفراد أعمار

تلميذ 42:بـ عددهم

أعمارهم تتراوح الذين

الذين التالميذ الثالثة

17.33و %19.33بنسبة

12.66بنسبة تلميذ

من المالحظ

الحساسة المرحلة وهي

تضم التي سنة، 16

طاقةالمراهقلدى
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عالمعلىاالنفتاحمحلهاويحل

 لضغوط نتيجة دفاعية وكوسيلة ،

.

  السن متغير حسب

  المتفوق بنلال التعليمي

المئويةالنسبة

24%

16.66%

24%

35.33%

100%

 الدراسي المستوى حسب المبحوثين

 ذينال بينما¡متوسط الثالثة والسنة

%16.66: بـ نسبتهم قدرت حيث

 النسبة قدرت إذ متوسط الرابعة السنة

 متوسط، الرابعة السنة مستوى من

03منالمتوسطالتعليممدة تمديد

 يقضون المرحلة هذه في  الرابعة

 السنة هذه ألن الدراسي التفوق لتحقيق

 داللة أكثر تكون إجاباتها وبالتالي

  .اإللزاميللتعليماألخيرةالصورة

23%

28%

وتفسير تحليل :
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تغيراتمنداخلهفييجري ماومراقبةالذاتحول

واإلمكاناتالرغباتبينالتوازن تحقيقعلىمل

.الدراسة في التفوق خالل من ذاته إبراز إلى المراهق

حسب البحث عينة توزيع وضحي )03(رقم الشكل

  ) :12( رقم الجدول

التعليميالمستوى حسب العينة أفراد توزيع يوضح

التكراراتالمستوى

36متوسط

25متوسط

36متوسط

53متوسط

150المجمــــوع

المبحوثين توزيع يوضح )04(رقم والشكل) 12( رقم

والسنة أولى السنة من لكل %24: بـ قدرت نسبة سجلت

حيث سابقتها من أقل نسبة سجلوا متوسط الثانية

السنة مستوى سجلها نسبة أعلى بينما عينتنا، في نسبة

من المتفوقين عدد في ارتفاعا نسبال خالل من

تمديد أساس على الباحثة من مقصودا كان الفئة هذه

الرابعة السنة تالميذ خاصة التالميذ بالتالي سنوات،

لتحقيق جهد أقصى ويبذلون كماليإلا يمالتعل مؤسسة

وبالتالي ،الدراسية السنة نهاية في المتوسط التعليم شهادة

الصورة تشكل المرحلة هذه أن إلى اظافة أخرى، مراحل

13%

17%

19%

سنة11

سنة12

سنة13

سنة14

سنة15

:السادس الفصل

حولالتمركزلديه

ملالعأجلمنالكبار

المراهق يلجأ المراهقة

يوضح

المستوى

متوسطأولى

متوسطثانية

متوسطثالثة

متوسطرابعة

المجمــــوع

رقم الجدول

سجلت حيث ألبنائهم

الثانية بالسنة يدرسون

نسبة أضعف وهي

.%35.33 :بـ

من والمالحظ

هذه اختيار وسبب

أربعةإلىسنوات

مؤسسة في فترة أكبر

شهادة بامتحان تتوج

مراحل من وتمثيل
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المتفوق لالبن التعليمي

  .المتفوق لالبن

المئويةالنسبة

20.66%

32%

32.66%

14.66%

100%

 التحصيلي المستوى يعكس ألنه

) 13( رقم الجدول بيانات من

 معدالت حصد على دهميساع ما

 مع ألنه ،18و 16 بين المحصورة

 الثانية النسبة أما. النتائج هذه حصد

 المتوسطة ئجالنتا تمثل وهي 16

 العراقيل بعض هناك نجد لكن لألبناء

 الجديدة التعليمية المناهج متابعة

%14.66 نسبة أما عليمي،الت

35%

وتفسير تحليل :
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المستوى حسب البحث عينة توزيع وضحي )04

  ) :13( رقم الجدول

الدراسي المعدل حسب العينة أفراد توزيع يوضح

التكراراتالدراسي

1631

1748

1849

1822من

150ـوعالمجمـــ

البحث هذا في أهمية الجداول أكثر من الجدول

يتضحو .عدمها من األولياء متابعة على الوقوف

هذا دراسيا أبنائها بمتابعة تقوم األسر أغلبية أن

المحصورة المعدالت مثلت %32: بــ قدرت نسبة أعلى

حصد بمفرده التلميذ يستطيع ال المقررات وتكثيف

16و 15بين المحصورة المعدالت مثلت 20.66%

لألبناء الوالدية المتابعة إنكار اليمكننا وهنا للمتفوقين،

في صعوبة يجدون فهم لآلباء المتوسط التعليمي

مستواهم إلى بالنظر القديمة المناهج عن كثيرا

.18من

24%

17%

24%

أولى متوسط

ثانیة متوسط

ثالثة متوسط

رابعة متوسط

:السادس الفصل

04(رقم الشكل

يوضح

الدراسيالمعدل

15-16

16-17

17-18

منأكثر

المجمـــ

هذا يعتبر        

الوقوف بالتالي للتلميذ

)05(رقم والشكل

أعلى فنجد مرتفعة

وتكثيف المناهج صعوبة

20.66: بـ والمقدرة

للمتفوقين، بالنسبة نسبيا

التعليمي المستوى مثل

كثيرا تختلف والتي

من أكثر فمعدالتهم

أولى متوسط

ثانیة متوسط

ثالثة متوسط

رابعة متوسط
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  المتفوق لالبن الدراسي

  الوالدين مهن

المجموع

النسبة

المئوية

العدد

  )ت( 

النسبة

  المئوية

22%7926.33%

38%9933%

/3812.66%

/165.33%

40%6822.66%

100%300100%

 ينتمون المتفوقين التالميذ من نسبة

: بــ النسبة قدرت وقد) مدراء

¡% 12.66 بنسبة اليومي المهني

 وقدرت بالبيت الماكثات لألمهات

 على والسهر األبناء لتربية متفرغات

 األبناء لتربية البيت في المرأة مكوث

 خاصة ،األبناء متابعة على كثيرا

علىاإلقبالنسبةازدادت 1968

 العنصر وهذا المجتمع، في الدراسي

33%

وتفسير تحليل :
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المعدل حسب البحث عينة توزيع وضحي )05(رقم

  ) :14( رقم الجدول

مهن توزيع حسب العينة أفراد توزيع يوضح

األماألب

العدد

  )ت( 

النسبة

  المئوية

العدد

  )ت( 

النسبة

المئوية

4630.66%3322

4228%5738

3825.33%//

1610.66 %//

085.33%6040

150100%150100

نسبة أكبر أن )06(رقم الشكل و) 14( رقم الجدول

- أساتذة - إداريين– موظفين( متوسط مهني مستوى

المهني النشاط ذوي من كل يتقاسمها المتبقية النسبة حين

لألمهات األكبر النسبة وكانت ،% 22.66  بنسبة مهنة

متفرغات بالبيت الماكثات األمهات أن يؤكد وهذا %

مكوث يفضل الذي الجزائري المجتمع لطبيعة راجع

كثيرا يساعدها البيت في األم ومكوث ،لها بالنسبة دور

1968عامفمنذ. متوسطا أو مرتفعا إما التعليمي

الدراسيالتحصيلارتفاععلىبدورهانعكسكبير

21%

32%

14%

15-16

16-17

17-18

18أكثر من

:السادس الفصل

رقم الشكل

المهن

موظف

أستاذ

يوميعامل

متقاعد

بطال

المجمــــوع

الجدول يوضح 

مستوى ذات أسر إلى

حين في ،59.33%

مهنة بدون هم والذين

%40 :بــ نسبتهم

  .الدراسي تفوقهم

راجع أيضا هذا

دور أهم يعتبر ذاوه

التعليمي مستواهن  وأن

كبيربشكلالتمدرس
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  نسبة وهي الموظفات األمهات نسبة

عنهنتجاالستقاللبعد المجتمع

ووظائفمناصبلشغلأهلتهم

 :بــ قدرت إذ نسبة أضعف يمثلون

 يمكنهم مناسب دخل لديهم يتوفر

 على األبناء تساعد وترفيهية ،تعليمية

 لألبناء بيولوجيةحماية توفير

التنشئةعلىتساعدلألسرة االيجابية

 توفر التي فاألسرة لألسرة، المادي

 بقية أما واالستيعاب، الفهم عملية

 مستلزمات توفير في لألسر عجزا

 عن للبحث يتفرغون األسر هذه

 أن إال.كذلك والجهد الوقت النعدام

 األولى المراحل في خاصة مرتفعة

.مرتفع

  األب مهنة حسب

25%

وتفسير تحليل :
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نسبة تمثل فهي %60 نسبة أما. جيد بشكل الطفل

فيوالتعليمالتمدرسنسبةفارتفاع الماضية بالسنين

الشهاداتعلىالحاصلينعددفي الزيادة المقابل

يمثلون فهم المتقاعدين أما. والعامةالخاصةالمؤسسات

والذين الموظفين واألمهات اآلباء أن الجدول من

،تعليمية مدرسية وأدوات وملبس غذاء من األبناء احتياجات

من يمكنهم كما حرمان، أو نقص دون واالجتهاد

االيجابية االقتصاديةالوظيفةو ،الدراسيالتفوقعلى

.

المادي جانببال وثيقا اطاارتب ترتبط األسرية المتابعة

عملية عليهم لتسه العلمي البحث ووسائل األنترنيت و

عجزا يسبب ما وهذا بالتدريج تقل أنها نالحظ الجدول

في األولياء فنجد تهاذا حد في  الحياة ضروريات

النعدام نظرا األبناء متابعة جانب على يؤثر مما أكثر

مرتفعة معدالت على يتحصلون الذين التالميذ أن عامة

مرتفع ومهني ثقافي مستوى إلى ينتمون) االبتدائية المرحلة

الدراسة عينة أفراد توزيع وضحي )06(رقم الشكل

31%

28%

11% 5%

موظف

أستاذ

عامل یومي

متقاعد

بطال

:السادس الفصل

الطفل يخدم ذاتبال

بالسنين مقارنة مرتفعة

المقابل وفياألمية نقص

المؤسسات مختلففي

5.33%.

مننستنتج كما

احتياجات تلبية من

واالجتهاد للدراسة التفرغ

علىلإلقبالتؤهلهم

.لألبناء االجتماعية

المتابعة أن أي 

و الحاسوب ألبنائها

الجدول خالل فمن المهن

ضروريات وحتى الدراسة

أكثر ال العيش لقمة

عامة وبصفة المالحظ

المرحلة( التعليم من

الشكل

عامل یومي
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األم مهنة حسب

  .األسرة رعاية في المتفوق

المئويةالنسبة

3.33%

38.66%

36.66%

16%

5.33%

100%

محصورةاألسرةداخلاألبناءلعدد

: بــ مقدرة بعيدة غير بنسبةو

 بنسبة أبناء 06 إلى 05 من فئة

 أن على يدل هذا إخوة، 0 الفئة تخص

 توفير األسر هذه مكانبإ بالتالي

 الدراسي التحصيل على يركب جد

 الكبيرة األسر عكس ومستمرة كبيرة

تشملوهيالحديثالصناعيالمجتمع

عليهايطلقأطفالهم،معواحدمسكن

الحجم،صغرخصائصهامن¡المجتمع

وأكثرتفاهماأكثريكونانالزوجين

40

0%

وتفسير تحليل :
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الدراسة عينة أفراد توزيع وضحي )07(رقم الشكل

  ) :15( رقم الجدول

المتفوق االبن إخوة عدد حسب العينة أفراد توزيع

التكراراتاالحتماالت

05

258

455

624

08فوق

150المجمــــوع

لعددنسبةأكبرأن)08( رقم الشكل) 15( رقم الجدول

و مباشرة تليها %38.66 بنسبةأبناء 02و 01

فئة ثم أبناء، 04و 03 بين المحصورة للفئة بالنسبة

تخص%3.33 :بــ مقدرة عينتنا في األقل النسبة

بالتالي،الحجم متوسطة أو الحجم صغيرة تعتبر المبحوثة

جد تأثير له األسرة حجم ألن ،لألبناء والمعيشية

كبيرة األسرية المتابعة تكون الحجم الصغيرة األسرة

  أبنائهم تصرفات في حتى التحكم األولياء فيها

المجتمعخصائصمنتعتبرالصغيرةاألسرةأن

مسكنفييسكنونالذينوالزواجبروابطيشتركون

المجتمعفيقرابيةوحدةأصغروهي،"البسيطة

الزوجينأنكماالتربية،دورالوالدينممارسةقارب،

22%

38%

40%

موظفة

أستاذة

ربة بیت

:السادس الفصل

الشكل

يوضح

االحتماالت

0

1-2

3-4

5-6

فوقفما7

المجمــــوع

الجدول يبين

01 من الفئةفي

بالنسبة36.66%

النسبة أما ،5.33%

المبحوثة األسر أغلب

التعليمية ائلالوس

األسرة ففي لألبناء،

فيها يستطيع ال التي

أن والمالحظ

يشتركونالذيناألفراد

األسرة"اسمأيضا

قارب،األتأثيرغياب

موظفة

أستاذة

ربة بیت
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شدةوكذلككالملكية،الفرديةالنزعة

. ألبنائهم الوالدين ةمتابع على يؤثر

 تتسم وسائل استخدامإلىاألمهات

انضباطاأكثرالحجممتوسطةاألسر

 الذي متقاربةفتراتفياإلنجاب

  .األبناءنحوسلبيةاتجاهات إلى

 خاصة( المجتمعات بعض ففي نسبي،

 في سرةاأل نفس تعتبر بينما كبيرة،

 أكثر يهتمون الحجم صغيرة األسر

 كلما قليل األسرة أفراد عدد كان

 ما خاصة..... الصحية المعيشية،

تنظيم األسرة بالتالي نجد .أكثر

والتخطيط لإلنجاب يرتبطان باالهتمام باألسرة والحب العميق لألبناء والحرص الشديد على توفير 

وسوء التنظيم األسري يؤدي إلى تفكك وحدة األسرة وتفكك 

 رعاية في المتفوق االبن إخوة

37%

16%

وتفسير تحليل :
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النزعةسيطرةإلىاألسرةمنالنوعهذاشيوع

  .واالجتماعي

يؤثر كما واألبناء اآلباء بين التقارب على يؤثر األسرة

األمهاتوميلاألسرةفياألبناءعددبين  ترابطوجودالدراسات

األسرفياألمهات مابين أبنائهن، متابعة فيوالعقاب

اإلنجابكثرة إلى اهذ يرجع وربما ،الحجم الكبيرةاألسر

إلىيؤدي والذيخاصةالصغيرةاألمعلىضاغطا

نسبي، أمر الصغيرة أو الكبيرة األسرة أن المعروف

كبيرة، أسرة رأكث أو أطفال أربعة لديها التي األسرة

األسر في ألولياء أن والمالحظ ،صغيرة أسرة

  . الكبيرة األسر في اآلباء

كان كلما أنه هو المعطيات خالل من استنتاجه

المعيشية، لدراسية،ا سواء األبناء متطلبات فيرتو األخيرة

تكون والمتابعة االهتمام أيضا الدراسي، تفوقهم

والتخطيط لإلنجاب يرتبطان باالهتمام باألسرة والحب العميق لألبناء والحرص الشديد على توفير 

وسوء التنظيم األسري يؤدي إلى تفكك وحدة األسرة وتفكك المالئمة لتربيتهم

  .احد أو أكثر في القيام باألدوارأي فشل و

إخوة عدد حسب الدراسة عينة أفراد توزيع وضحي )

  .األسرة

3%

39%

5%

0

(1-2)

(3-4)

(5-6)

فما فوق7

:السادس الفصل

شيوعويعودا،اقتراب

الجغرافيالحراك

األسرة حجمف

الدراساتأثبتت فقد

المتشددة بالسيطرة

األسرفياألمهاتمن

ضاغطاعبئا بدوره يشكل

المعروف لكن.

األسرة تعتبر)  المتقدمة

أخرى مجتمعات

اآلباء عكس باألطفال

استنتاجه يمكن ما

األخيرة هذه استطاعت

تفوقهم في األبناء يميز

والتخطيط لإلنجاب يرتبطان باالهتمام باألسرة والحب العميق لألبناء والحرص الشديد على توفير 

المالئمة لتربيتهم أفضل الظروف

أي فشل و أدوارها أيضا

)08(رقم الشكل
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  ) :16( رقم الجدول

  .السكن حالة حسب عينةال أفراد خصائص يوضح

المئويةالنسبةالتكراراتاالحتماالت

%3221.33عمارةفيشقة

%11073.33خاصسكن

%085.33العائلةسكن

%150100المجمــــوع

 وسط في تعيش المبحوثة األسر أغلبية أن )09(رقم والشكل) 16( رقم الجدول من يتضح

 تمثل %21.33 نسبة بينما  %73.33 : بـ نسبتهم رتقد حيث لألسرة ملك بمنزل مستقل أسري

 تمثل %5.33 نسبة تمثل والتي الضعيفة النسبة بينما ،عمارة في شقة في يعيشون الذين األسر

 ويشمل اإلنسان إليه يأوي الذي البناء أنه على السكن ويعرف. العائلة سكن في يعيشون الذين األسر

 الصحة تحقيق لضمان الفرد يحتاجها التي واألدوات والتجهيزات والتسهيالت الضروريات كل

 بالراحة فيه وينعم الفرد فيه يسعد الذي المكان هو والسكن وألسرته، له والعقلية الطبيعية

 العادات ومكونات المختلفة الثقافات فيه وتحفظ له، اآلخرين باحترام الفرد فيه ويشعر والخصوصية

 وكرامة انتماء دليل ذلك كل فوق هوو واإلبداع، والخلق تالهوايا ارسةلمم مكان وهو قاليد،والت

)1(وبحبوحة

 استقرار من يوفره لما األسرية الحياة مقومات أهم من المسكن اتساع أن إلى اإلشارة تجدرو

 في الغرف من مناسب عدد فوجود دراسيا األبناء لمتابعة أكثر الفرصة وإتاحة واجتماعي نفسي

 خاصة غرفة أو مكان هناك يكون بحيث الدراسي التحصيل على بناءاأل مساعدة في يساهم السكن

 عامة، بصفة المدرسية وأدواته كتبه وتنظيم الدراسة في الراحة إيجاد االبن يستطيع بحيث للدراسة

 بالتالي. واالجتهاد للجد المناسب الجو يوفر ما وهذا هادئ مكان في وتمارينه واجباته حل وكذلك

 يدفعممااألسريةالعالقاتاستقرار في إيجابيا دورا يلعبالمالئم السكنكامتال أن القول يمكن

.الدراسي التفوق نحو باألبناء

وكلالبعضيبعضهامرتبطة بعوامل مرتبطةلألسرةالسكنيةالظروف  أن ننسي أن دون

وفظر يوفرالمسكنعليهيترتبلألسرةاالقتصاديالمستوىفانخفاضاألخر فييؤثرعامل

الضيقللمسكنالمكانيالحيزأوالجوهذافيفالطفل الرعاية، إلىأيضايفتقد كمااجتماعيةوصحية

 واسعا المسكن كان كلما الدخلارتفع فكلما. المسكن هذا داخل والدراسة اللعبفرصمنيحرم

463.1ص سابق، مرجع زغينة، نوال 
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 والمتطلبات ءمتتال وال بسيطة المساكن فنجد الدخل نقص إذا بينما الحياة، لمتطلبات أكثر مالئما

  .لمتابعتهم لألولياء أو لألبناء سواء المنزل في الدراسة على تساعد وال الحياتية

 المستوى ارتفع كلما إذ لألسرة، االقتصادي المستوى مع يتناسبان وعدمها السكن ملكية إن

 من السكن عن األسرة ورضا 1مستملكة منازل في السكن إلى األخيرة هذه مالت لألسرة االقتصادي

2:منها األمور من جملة مع يتناسب عدمه

فيه يوجد الذي الحي ومستوى المسكن موقع.

ومستواه المسكن تجهيز حالة.

عدمه من المسكن ملكية.

المسكن مساحة.

الجوار عالقات.  

فيه يبددأنيستطيعكيواسعاحيزايتطلبوهذاواللعبالحركةإلىيميلطبيعتهبحكمالطفلف

منأنماطممارسة إلىيضطرهمما¡ذلكلهيتمفلنضيقًاالمسكنكانفإذا¡الطاقةمنديهلمابعض

 التربوية خاصة ووظيفتها بدورها األسرة قيام بالتالي السكنداخلواالضطرابالقلقتثيرالسلوك

  . ومتابعتهم األبناء على كاإلشراف

 ضيق مع األوالد وكثرة ،لمعيشةا مستوى وتدني لألسرة االقتصادية الحالة سوء أن كما

 هذا. خإ..الشمس وأشعة كالتهوية الالزمة الصحية بالعناصر والضرر الحرمان إلى يعرض السكن

 ألنه خاصة بصفة دراستهم وعلى األبناء على وكذلك أبنائهم متابعة في الوالدين على يؤثر الوضع

 الذي التركيز صعوبة بالتالي ةالمدرسي الواجبات وحل للدراسة مخصص مكان إيجاد عليهم يصعب

 الزوج لمساعدة العمل عن لبحثا إلى) األم( المرأةب يدفع أيضا "الدراسي، تحصيلهم على سلبا يؤثر

 األبناء على مؤثرا عامل طويلة لفترات البيت عن والغياب للعمل ذهابها يكون وقد دوره داءأ في

)3("وأبنائها األم بين اكواالحتك والحوار التواصل نقص بسبب الدراسي وتحصيلهم

178.1 سابق،ص مرجع لقصير،ا القادر عبد 

180.2 ص المرجع، نفس 

3) الخولي سناء : األسرة والحياة العائلية، مرجع سابق، ص 53. )
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السكن حالة حسب

  لألسرة الشهري

المئويةالنسبة

20.66%

30.66%

24%

24.66%

100%

 أسر إلى ينتمون المتفوقين التالميذ

 وضعيف متوسط المعيشي للمستوى

 أقل فتمثل جدا المرتفع معيشيال

 ذوي عامة بصفة الجزائري المجتمع

 نظرا التفوق نحو باألبناء يدفع إيجابي

 الوضعية أن يؤكد ما وهو التدعيمية،

 المادية اإلمكانيات ونقص الضعيف

 تثبت الدراسات من مجموعة" منصوري

 مقارنات أجريت حيث المدرسي،

 الثانية أما ومالئم مريح اجتماعي

74%

وتفسير تحليل :
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حسب الدراسة عينة أفراد توزيع وضحي )09(رقم الشكل

  ) :17( رقم الجدول

الشهري الدخل لمتغير وفقا العينة أفراد خصائص يوضح

التكراراتالمعيشي

31جدا

46مرتفع

36متوسط

37عيف

150المجمــــوع

التالميذ معظم أن )10( رقم والشكل )17( رقم الجدول

للمستوى بالنسبة أما ،)%30.66( بنسبة مرتفع معيشي

للمستوى بالنسبة أما ،%24 :بـ قدرت إذ متوسطة

.%20.66:بــ

المجتمع في األسر أغلب ألن جلي النسب في الترتيب

إيجابي دور له المعيشي المستوى بالتالي ،متوسط

التدعيمية، سالدرو فيها بما للتفوق الضرورية

الضعيف ـفالدخل. الدراسي التفوق في المؤثرة العوامل

منصوري" أورد وقد تعليميا، الطفل تنشئة على انعكاسات

المدرسي، والنجاح ولوجيالسيك التطور حول تونسية دراسة

اجتماعي اقتصادي وسط من تنحدر األولى التالميذ، من

21%
5%

0%

شقة

سكن خاص

سكن العائلة

:السادس الفصل

الشكل

يوضح

المعيشيالمستوى

مرتفع

مرتفع

متوسط

عيفض

المجمــــوع

الجدول من يتبين

معيشي مستوى ذوي

متوسطة النسبة فنجد

بــ قدرت إذ نسبة

الترتيب هذا

متوسط معيشي مستوى

الحاجيات لتوفير

العوامل من االقتصادية

انعكاسات له يكون

دراسة بينها من ذلك،

من مجموعتين بين
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 دراساتهم في يتأخرون ال الثانية المجموعة تالميذ أن قاس،وتبين اجتماعي- اقتصادي وسط من فهي

1.الذكاء مقياس تطبيق بعد الحقيقي سنهم من أقل كان الذي ذكائهم في حتى بل فحسب

 عينة مجموع من) %24.66( نسبة تمثل والتي المعيشي المستوى ضعيفي لفئة بالنسبة أما 

 أو العقلي العامل ويعتبر) نفسه الطالب قدرات( عقلية قدرات إلى األبناء هؤالء تفوق فيرجع الدراسة

ويرجع اختالف التالميذ في  .دراسيا ذالتلمي تفوق تسبب التي العوامل مقدمة في الذكاء عامل

قدراتهم العقلية لعدة أسباب منها خلفية الطفل اللغوية، والمهارية في مادة من المواد، وكذلك حب 

 وهذا دراسته في يفشل لكنه مرتفعة األطفال عند الذكاء نسبة تكون حاالت هناك أنه كماالمادة، 

 إلى تفتقد مدارسنا ألن حالته، مع تتماشى دريست طرق و دراسية مواد و منهاج وجود عدمل راجع

  .القدرات هذه مثل تقيس التي االختبارات تطبيق

 ذلك في البارز الدور الدافعية تلعب ربما أخرى نفسية أمور هناك عقليةال قدراتال إلى افةإض

 .دراسيال التفوق نحو باالبن يدفع خارجي دافع أو مثير يعتبر لألسرة المتدني المادي الوضع ألن

 والتحصيل النفسية و االنفعالية النواحي بين العالقة بحث في الدراسات من العديد أجريت قدف

 في يفشلون ونفسية انفعالية اضطرابات من يعانون الذين األطفال أن ووجد للتالميذ الدراسي

 واملوالع الدراسي التفوق أو الدراسي الفشل بين ترابط هناك أن على أكدوا وبذلك دراستهم،

 الدراسي التحصيل ارتفع وكلما .مرتفع دراسي تحصيل عنه ينتج النفسي االستقرار كذلك النفسية،

 دراسته على يؤثر ذلك فإن والتوتر بالقلق المصاب التلميذ بينما بنفسه، التلميذ ثقة بناء في أسهم كلما

   .صعوبة أكثر المعلومات استدعاء عملية يجعل مما االمتحانات أثناء خاصة

 لتحقيق سعيهم مستوى وكذلك يضعونها التي األهداف حيث من األفراد بين اختالف نجد كما

 من الفرد تمكين هدفها محرك أو طاقة تعتبر التي الدافعية في التباين إلى ذلك ويعزى األهداف، هذه

 وتقوده لفردا لدى تنشط داخلية عملية بأنها القول ويمكننا تحقيقها، على والعمل معينة أهداف اختيار

  .الوقت عبر سلوكه فاعلية على وتحافظ

 بين العالقة عن للكشف الدراسات من العديد أجريت التحصيل في الدافعية العوامل ألهمية نظراو

أخرى، دون أعمال نحو الفرد نشاط توجيهعلى تعمل التي العوامل من الدافعية باعتبار والتحصيل الدافعية

 الطيبة بالمعيشة اهتماما أكثر فكانوا المتأخرون أما كبيرا الثقافي طموحهم وىمست كان المتفوقين أن فنجد

  . الثروات وتكوين

1 زقاوة أحمد، محددات النجاح الدراسي، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية،عدد12 جوان 2014، الجزائر، ص47
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 مستوى ارتفع كلما أنه حيث الدراسي

 اهتمام هو فلالط لدى الدافعية إثارة

 الفرحة وإبداء تعلمها التي الجديدة بالمعارف

 مع متناسبة وغير لطفلهم بالنسبة عالية

 األهالي ضغط بسبب دافعيته ضعف

 في يإيجاب دور المرتفع المعيشي للمستوى

 عقلية قدرات إلى تفوقهم يرجع المنخفض

  لألسرة الشهري الدخل لمتغير

  .للوالدين التعليمي

المجموع

العدد

  )ت( 

المئويةالنسبة

124%

299.66%

227.33%

%8327.66%

14949.66%

051.66%

300100%

24%

وتفسير تحليل :
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الدراسي والتحصيل اإلنجاز دافعية بين وطيدة عالقة

إثارة عوامل أهم ومن.  صحيح والعكس والنجاح التحصيل

بالمعارف بتزويدهما المدرسة في يجري عما بسؤاله

عالية توقعاتهم األولياء نجد عديدة مرات وفي لكننا

ضعف التاليب الفشل من يتخوف ويجعله الطفل على يؤثر

للمستوى أن سبق ما كل من نستنتج الدراسي، بالتحصيل

المنخفض المعيشي المستوى أصحاب أما الدراسي، التفوق

لمتغير وفقا الدراسة عينة أفراد توزيع ضحوي )10

  ) :18( رقم الجدول

التعليمي المستوى حسب العينة أفراد خصائص يوضح

األماألب

العدد

  )ت( 

النسبة

  المئوية

العدد

  )ت( 

النسبة

المئوية

021.33%106.66%

2013.33%096%

085.33%149.33%

5234.66%3120.66%

6543.33%8456%

032%021.33%

%150100%150100المجمــــوع

20%

31%

25%

مرتفع جدا

مرتفع

متوسط

ضعیف

:السادس الفصل

عالقة هناك بالتالي

التحصيل زاد الدافعية

بسؤاله خاصة الوالدين

لكننا. بذلك والسرور

يؤثر ما هذا إمكانياته

بالتحصيل والمتعلق الزائد

التفوق نحو األبناء دفع

  .بحتة ونفسية

10(رقم الشكل

يوضح

المستوى

التعليمي

أمي

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

مهنيتكوين

المجمــــوع

مرتفع جدا

مرتفع

متوسط

ضعیف
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 المتفوقين الطالب معظم أن) 12(و) 11( رقم الشكل و) 18(رقم الجدول لخال من يتضح

 المرتفع التعليمي المستوى ذات األسر سبةن تبلغ حيث ،مرتفع تعليمي مستوى ذات أسر إلى ينتمون

  نسبة مقابل %27.66 بـــ المتوسط التعليمي المستوى ذات األسر ونسبة¡%49.66:بــ

 األضعف النسبة تليها المنخفض، التعليمي المستوى ذات سراأل ومن % 7.33و 9.66%

 هذه الوالدة أو الوالد طرف من سواء تعليما تتلقى لم التي األسر في والمتمثلة % 4: بــ والمقدرة

 نسبة وهناك .األميين اآلباء من %1.33 نسبة مقابل ،%6.66 بنسبة األغلبية تمثل التي األخيرة

.% 1.66 :بــ النسبة تمثلت مهنيا تكوينا تلقت التي األسر من جدا قليلة

 جيل من األولياء معظم ألن. لألولياء التعليمي المستوى ارتفاع هو الجدول هذا في يالحظ ما

 األمية محو سياسات وبتطبيق التعليم مجانية وإدخال اإلجباري التعليم سياسة فرض فبعد االستقالل،

 ، المجتمع في المتعلمين عدد ارتفع والجهل، األمية على لقضاءل الدولة طرف من المتزايد واالهتمام

 وحل سلوكياتهموتفهم دراسيا، األبناءمتابعة من يمكنهالألم المرتفعالتعليميالمستوى أن كما

تساعدتربويةبأساليبالمتمدرسين األبناء فيها يقع التي األخطاءكشف كذلك و المدرسيةمشاكلهم

 تنشئةفي األثر بالغ لهلألمالتعليميالمستوى بالتالي. أخطائهمتصحيح علىو المتمدرس على هم

 نجد المقابل وفي ،السليمةالتنشئةهذهنتائجمنهو الذي الدراسيوالتفوقالنجاحيكون فقد األبناء

الوظيفةتعيقالتياألسريةالثقافيةالعوائقمنيعتبر لألمهاتالمتدنيالتعليميالمستوى أن

  .األسريةتعليميةال

 لألبناء الدراسي بالتفوق االهتمام إلى باألسرة يدفع ال المنخفض التعليمي المستوى أن فنجد

 الدروس أكثر وربما الذاتية، قدراتهم على االعتماد على باألبناء يدفع ما وهذا ألهميته إدراكهم لعدم

حيث  رأس المال الثقافيمفهوم انطالقا من  "بورديو"هذا ما تطرق له .النقص هذا لسد الخصوصية

بين الحصيلة السابقة للتلميذ المرتبطة بنوع الطبقة التي ينتسب إليها وبين   طبيعة العالقة وضح

عكس عمليات التفوق الدراسي والتي ت األولى عتمد أساسا على السنوات العمريةالتفوق والتي تعملية 

.رأس المال الثقافيإلى   -تهم التي ينتمون إليهامن خالل امتالك طبق - للتالميذ من الطبقات العليا 

يركز على المهارات اللغوية التي تترك آثارها في األطفال " بيرنستين"في نفس االتجاه نجد

وعلى تجربتهم المدرسية الالحقة، ويقصد هنا بالرموز اللغوية صيغ التعبير وأساليب استخدام اللغة 

وهذه "رموزا مقيدة"رى حديث أطفال الطبقة العاملة تمثلبين األطفال الفقراء واألغنياء حيث ي

الرموز ترتبط بسياقات ثقافية محددة ألن أفراد هذه الطبقة يلتزمون بمعايير معينة دون الحديث 

أي أسلوب الحديث الذي " الرموز المفصلة"وفي المقابل نجد أطفال الطبقة الوسطى يكتسبون .عنها

واب والعقاب نجد الطبقة الوسطى تشرح وتعطي المبررات يفصل معاني الكلمات فحتى في الث

أن األطفال الذين " بيرنستين"عكس الطبقة العاملة التي تنزل العقاب مباشرة دون شرح، بالتالي يرى
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يكتسبون الرموز المفصلة يكونون أقدر على التفوق الدراسي من غيرهم الذين يكتسبون الرموز 

 األسرة بين والعالقة التعليمي النظام

 و المجتمعات هذه لخصوصية نتيجة

 التي والضوابط التعليمية العملية

ومنتظراتهم من المدرسة وانخراطهم واهتمامهم بها كذلك نوعية السلطة 

إلخ كل هذه األسباب تؤثر على عملية التحصيل الدراسي لألبناء 

 لوجدنا التربوي واقعنا إلى الرجوع

 في والباحثين المثقفين من الكثير

المرتفع التعليميالمستوى أن أيضا

جيداثقافيامستوى"أنهوهنا إليه

ثقافتهموبتفهمهمفاألهلسيء،

 حياتهمحسابعلىلووالمدرسية

سببااالقتصاديمستواهمتدنين

 أبنائهم بنتائج اهتمامهم زاد كلما للوالدين

.الدراسي

  لألب التعليمي المستوى حسب

والنشر،بيروت،1997،ص183.  

44%

وتفسير تحليل :
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يكتسبون الرموز المفصلة يكونون أقدر على التفوق الدراسي من غيرهم الذين يكتسبون الرموز 

النظام تخص قضايا من" بيرنستين"و"بورديو"طرحه

نتيجة معينة مجتمعات في الصدق من نسبة له تكون

العملية في المؤثرة الجوانب من الكثير أهمل أنه إال

ومنتظراتهم من المدرسة وانخراطهم واهتمامهم بها كذلك نوعية السلطة فنجد طموح اآلباء

إلخ كل هذه األسباب تؤثر على عملية التحصيل الدراسي لألبناء ...والمناخ العاطفي السائد في البيت

الرجوع حاولنا ولووليس المدرسة أو النظام التعليمي هو المتهم الوحيد، 

الكثير أن ذلك على دليل وخير تالشي، في اضاتهاوافتر

  بسيطة عائالت من

أيضا والواقع الدراسة من استخالصه يمكن والذي

إليهارةاإلشتجدر وما دراسيا، األبناء تفوق في األثر

سيء،اقتصاديمستوىيسببه عماالشيءبعضيعوض

المدرسيةابنهممتطلبات الخاصةبطريقتهمالمستطاع

نيكووإالالحرمانو بالنقصالطفليشعرواالأن

.)1("متعددة سلبيةنتائجذاتعائلية

للوالدين التعليمي المستوى ارتفع كلما أنه القول يمكن

الدراسي تفوقهم من يزيدان اللذان والتشجيع المتابعة طريق

حسب الدراسة عينة أفراد توزيع حوضي )11(رقم

األهل في مستقبل أبنائهم على الصعيد توجه الدراسي والمهني ،المعارف للطباعة والنشر،بيروت،

1%

13% 5%

35%

2%

أمي

ابتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

تكوین مھني

:السادس الفصل

يكتسبون الرموز المفصلة يكونون أقدر على التفوق الدراسي من غيرهم الذين يكتسبون الرموز 

  .المقيدة

طرحه ما إن

تكون قد والمدرسة

الفكرية منطلقاتها

فنجد طموح اآلباء .تحكمها

والمناخ العاطفي السائد في البيت

وليس المدرسة أو النظام التعليمي هو المتهم الوحيد، 

وافتر اياهاقض أن

ينحدرون المجتمع

والذي األكيد لكن

األثر بالغ لهللوالدين

يعوضأنيستطيع

المستطاعقدريؤمنون

أنفيكفيالشخصية

عائليةاضطراباتفي

يمكن عموما

طريق عن الدراسية

الشكل

1) جليل وديع شكور، تأثير األهل )
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  لألم التعليمي المستوى حسب

  األولياء مع للتواصل

المئويةالنسبة

26.19%

19.64%

1.19%

20.83%

22.02%

10.11%

100%

 مذكرة تفضلالمبحوثة األسر أغلبية

 ،ألنها26.19%بـ قدرت بنسبة

: التوالي على متباعدة الغير النسب

 اجتماعات: التوالي على تفضل

 نسبة أضعف أما المؤسسة، تنظمها

 عبر)القصيرة الرسائل( النصية الرسائل

 التي األسر تخص والتي 10.11%

 للمدرسة ألكترونية مواقع إنشاء

56%

وتفسير تحليل :
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حسب الدراسة عينة أفراد توزيع وضحي )12(رقم الشكل

  ) :19( رقم الجدول

للتواصل وسيلة أفضل حسب العينة أفراد توزيع يوضح

التكراراتاالحتماالت

44البنييعطيهاالذي

33المؤسسةتنظمهاالتي

الرسائل(النصية

)القصيرة

2

35المباشرةالهاتفية

37األمورأولياء

17)تحديدهايرجى

168المجمــــوع

أغلبية أن )13(رقم والشكل) 19( رقم الجدول

بنسبة المدرسة مع لتواصلل وسيلة فضلكأ لالبن تعطى

النسب تليها لهم، بالنسبة واألسهل الفعالة الرسمية،

التي األسر تخص والتي 19.64%¡20.83%

تنظمها التي االجتماعات المباشرة، الهاتفية المكالمات

الرسائل تفضل التي األسر في والمتمثلة 1.19%

10.11: بـ والمقدرة عينتنا في ألخيرةا النسبة بينما

أهمها المدرسة طرف من معهم للتواصل أخرى

. االلكتروني البريد عبر معهم

7% 6%
9%

21%

1%

أمي

ابندائي

متوسط

ثانوي

جامعي

تكوین مھني

:السادس الفصل

الشكل

يوضح

االحتماالت

الذيالمعلممذكرة

التياالجتماعات

النصيةالرسائل

القصيرة

الهاتفيةالمكالمات

اجتماعات

يرجى(أخرى

المجمــــوع

من يتضح

تعطى التي المعلم

الرسمية، الوسيلة تعتبر

22.02%¡20.83

المكالمات األمور، أولياء

1.19:بــ والمقدرة

بينما .الجوال الهاتف

أخرى لوسائ حتاقتر

معهم التواصل وكذلك
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 األساتذة ذلكوك األولياء مع نظمناها التي المقابالت وكذلك الجدول هذا خالل من نالحظه ما

 لصالح وضروري هام أمر المدرسة مع األولياء جانب من المستمر التواصل أن الميدان، في

 في التواصل وسيلة فمشكلة". والمدرسة األسرة بين الشراكة بناء" يسمى ما أو المتفوق الطالب

 رغبة فبين ،الطالب وأساسها المدرسية، واإلدارة والمعلمون األمور أولياء أطرافها ،مستمر جددت

 مستوى حيث من بأبنائهم يتعلق ما كل إلى والتعرف المدرسين مع قرب عن التواصل في األهالي

 في وتحديداً المدرسية، اإلدارات بعض نجد يواجهونها، التي المشكالت أو الدراسي التحصيل

 إال ياراتز وال والمعلمات، المعلمين مع مباشر تواصل فال بالمرصاد، لهم تقف الخاصة المدارس

  .بمواعيد

 األمر ولي إشعار إلى يضطر عندما خاصة األمور أولياء مع التواصل في مشكلة أيضا نجد

 الذي الثابت الهاتف خالل من أو يصل، ال قد أو اإلشعار هذا يصل وقد ،الطالب إليه ينقله بخطاب

 المنطلق هذا من مل،الع أوقات في خاصة المنزل في األسرة أفراد أحد يتواجد أن يصعب ما غالباً

 وسائل استحداث على األساتذة خاصة التعليمية العملية على والقائمين األولياء من الكثير اقترح

 أهم ومن المعقدة، االجتماعية العالقات شبكة وكذلك نشهده الذي العلمي للتطور مواكبة فعالة اتصال

  :نجد الوسائل هذه

 األمر ولي إلبالغ تستخدم والتي القصيرة الرسائل أو ):الرسائل النصیة(الجوال الهاتف خدمة.1

 الطالب تهم التي األمور من وغيرها ودرجاته الشهري الطالب ومستوى اآلباء، مجلس باجتماع

 مباشرة فهي الجوال ورسائل فيه، األمر ولي إلبالغ ضرورياً أمراً فيه وتجد المدرسة وتهم

 بالنسبة المتناول في و عملية طريقة وهي .بهغيا أو الطالب تأخر في سواء األمر ولي إلى تصل

. للجميع

 وهي وللطالب للمدرسة الهامة الخدمات من العديد تقدم فهي: للمدارس اإللكترونية المواقع.2

 حتى المدرسة منسوبي من أي على يسهل ،السنين مدار على للمدرسة المعلومات مركز بمثابة

 سبق الذين والمعلمين منها المتخرجين والطلبة ازاتهاوإنج المدرسة تاريخ إلى بالعودة تغيروا ولو

 للرجوع عنها الباحث يسهل الموقع على وتوفرها مهمة هذه المعلومات وجميع ،فيها التدريس لهم

 وبرامج  للمحادثة )جرووب( مجموعة يتضمن أن يجب المدرسة موقعو ،وسهولة بسرعة إليها

.تويمس لكل الدراسية للخطة عام وبرنامج للتحميل

 يتجاوز ،والمدرسة األمور أولياء مع المستمر االيجابي التواصل من نوع خلق المهم فمن

 مشاكلهم، وحل الدراسي مردودهم بعوتت األبناء وضبط الخالفات بحل تتسم التي التقليدية العالقة

 منا لكل نوأ ،الجهود وتظافر التعاون بأهمية الوعي الجميع من تحتاج التعلمية التعليمية فالعملية

 والتواصل االتصال أن ذلك من واألهم البيت، في أو الفصل داخل المتعلمين حياة في هام دور

  .لذلك الوحيد السبيل يشكالن



والنتائج البيانات وتفسير

 مع للتواصل وسيلة أفضل حسب

  .لألبناء الدراسيوالتفوق

) بنود( عبارات حول عينتنا أفراد

 معتمدين) الدراسي التفوق -األسري

 ترتيبه ثم ومن بند، بكل الخاص

 في النتائج تفسير ذلك بعد ليأتي

حاجاتإشباعمستوى األسري،

يبين) 20( رقم الموالي الجدول

  .لألبناء الدراسيوالتفوق

21%

22%

10

وتفسير تحليل :
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حسب الدراسة عينة أفراد توزيع وضحي )13( رقم

  األولياء

  )األولى الفرضيةنتائجوتفسيرتحليل

والتفوقاألسريالمناخبينارتباطيةعالقةهناك*

أفراد استجابات معالجة تم عدمها من الفرضية هذه صحة

األسري المناخ( للعالقة مخصص جدول على معتمدين

الخاص الحسابي المتوسط المئوية، سبالن التكرارات،

تنازليا، ترتيبا الثاني المحور لعبارات الحسابية

األسري، الضبط األسرية، والعالقات االستقرار(األسري

الجدولو ).والنظافة-النظام(األسري فيزيقيال الوضع

والتفوقاألسريالمناخبينعالقةال حولالبحثعينة

26%

20%

1%

10%

مذكرة المعلم

االجتماعات

الرسائل النصیة

المكالمات الھات

اجتماع األولیاء

أخرى

:السادس الفصل

رقم الشكل

تحليل:  (الثاني المحور

*

صحة إلثبات

معتمدين المحور، هذا

التكرارات، على التحليل في

المتوسطات ضمن

المناخ تأثير ضوء

الوضع األسرة، أفراد

عينةأفراد تاستجابا
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  ) :20( رقم الجدول

.لألبناء الدراسيوالتفوقاألسريالمناخبينعالقةال حولالبحثعينةأفراد تاستجابايوضح

  ةباــــــــــــجاإل بدائل

ق  العبارات
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4.6401////10066.664731.33032باالستقرار أسرتيتتمتع1

4.1607////2818.6611878.66042.66   أسرتي أفراد يتعاون-2

روحاألسرةتسود-3

 الديمقراطية

36249865.331610.66////4.1308

 ايجابي تفاعل هناك-4

  المتفوق ابني وبين بيني

4630.669966053.33////4.2705

 ضوابط لوضع أكترث5

  بالخارج ابني يتعلمه لما

84566342032////4.5403

كافيةاألسرةواردم-6

.حاجاتنالسد

1610.6611375.33117.33106.66//3.9010

 البني غرفة أخصص-7

  .أحد يعيقه ال كي المتفوق

1610.6699662315.33128//3.7912

مناخالبني أوفر-8

متفهمآمنأسري

1711.3312180.66128////4.0309

 ميزة والنظافة ظامالن-9

  ألسرتيبارزة

6845.338254.66//////4.4504

 من ابني أحرم ال- 10

  الخاص مصروفه

181254362013.334731.33117.333.1413

 الصحي بالوضع أهتم11

  المتفوق ألبني

9563.335536.66//////4.6302

ابنيعنالرضاأظهر12

تفوقهعند

4932.669160.66106.66////4.2606

 من ابني أحرم - 13

   الرحالت لبعض الذهاب

181210771.33149.33117.33//3.8811
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الثاني المحور بنود على العينة الستجابة تكراري مدرج يمثل) 14(رقم الشكل

التحصيلوللنجاحوإعدادهالطفلتربيةعالمسئولةاألولىالخليةتمثلاألسرةأنالشك

االقتصاديالوضعفيهبماالعائليوالمناخالبيتدورإلىالدراساتمن الكثيروتشير الجيد،

بالرجوعو واالجتماعي،الدراسيللنجاحوتهيئتهم األبناء تفوقعلىالتأثيرفيلألسرةواالجتماعي

1من(للبنودإستجاباتهم بتحليلسنقومذلكنحوهاتهماتجالمعرفة )العينةأفراد(المبحوثينإلى

  .المحوربهذاالخاصة)13إلى

 جاءت )20( رقم الجدول خالل من :" والتفاهمباالستقرارأسرتيتتمتع:"  )1البند(

أنكما) بشدة موافق: (بـ أجابوا%66.66 نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

 المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا %2 نسبة بينما ،)موافق: (بـ ابواأج %31.33 نسبة

)موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.64:(بـ الحسابي

 تمتع( البند هذا على موافقينالمبحوثين اجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم

 الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق( درجة إلى لتصل) هموالتفا باالستقرا أسرهم

.الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)1(األولى

 أسرهم تتمتع %98 نسبتهم تبلغ والتي المبحوثين أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

إبقاءعلى تعملالتيالجاذبةالقوىمنمجموعة هو األسري االستقرارو ،والتفاهمباالستقرار

فيوالتشابهالمناسبةوالمهنةالمناسب والدخلوالصداقةواالحترامالحبمثلالجماعةداخلاألفراد

الروابطونمو األطفال،نحوااللتزاممثلعنهاالخروجمنتمنعهمالتيوالقوىاالجتماعيةالبيئة

  .االقتصاديةوالموانعونوالقاناألوليةبالجماعةواالرتباط والدينية،الزوجية

 األبوين بين القائمة العالقة وتعد العالقات من نسق على تشتمل ووظائفها بنيتها بحكم فاألسرة

 كبيرا تأثيرا يؤثر والذي لألسرة العاطفي الجو تعكس ،حيث العالقات  لهذه األساسي المحور هي
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 فاألسرة. الطفل لهذا متابعتهم عملية في الوالدين على وكذلك ومعرفيا نفسيا األطفال نمو عملية على

 الوالدين مسؤولية فالرعاية واجباته، عن األطراف أحد تخلى إذا يكتمل ال الذي البناء أو الهيكل هي

 الزوجان تآلف ّإذا إال وجه أكمل على المسؤولية هذه تتم وال رعيته عن مسؤول وكالهما معا

  .البعض بعضهما مع وتعاونا وتحابا

 إلىالطفلنموعلىيساعدجوايخلقممااألسرةتماسكإلى"تؤدي لزوجيةا والسعادة 

إلى تؤدىالوالدينبيناإليجابيةوالتفاعالتالسويةوالعالقاتفالوفاق ومتزنة،متكاملةشخصية

السلبيوالتفاعل الزوجيةالتعاسة،أما االجتماعيتوافقهوالىالنفسياألمنإلىالطفلحاجةإشباع

 أن كما )1("سليم غيرنفسيانمواالطفلنموإلىيؤدىجوايخلقممااألسرةتفككإلىتؤدى

 من الخالي المناسب الجو لتوفر نظرا أبنائهم متابعة حسن على الزوجين يشجع الزواجي التوافق

.الحالي وقتنا في األزواج بين تكثر التي المشاحنات

 أولى في األبناء مصلحة ووضع للزوجين حالصحي باالختيار يبدأ األسري واالستقرار

Pruchno وآخرون برجنو"ويؤكد .االعتبارات et al "ووجود لألسرة، النفسية الصحة سوء أن 

 بعض إلى يؤدي كما واألبناء الوالدين بين العالقة تصدع إلى يؤدي الزوجين بين المستمرة الخالفات

 من األطفال من مسمع على تكون التي خالفاتال أن إلى افةباالض االكتئاب مثل النفسية مراضاأل

 إذا ذلك من واألخطر الصغار، هؤالء لدى واالضطراب القلق يسبب مما نفوسهم في يؤثر ما أسوأ

 متعارضة أحزاب وكأنها األسرة فتصبح اآلخر كره هؤالء نفوس في الوالدين من كل غرس

)2(.متصارعة

 ثقافة إطار في أسرته أفراد وبين بينه القائم تفاعلال خالل من ومساره نموه يأخذ الطفل أن فنجد

 بين الداخلي األسري الترابط بالتالي¡سلوكية ومعايير وقيم لغة من تتضمنه بما غيرها عن متميزة معينة

 األسرة، كيان يمس مدمر أكبر األسري التفكك نجد المقابل وفي المدعمات أقوى من يعتبر األسرة أفراد

 عن واألم األب فغياب ومستقبله، الطفل حياة على تؤثر حاالت كلها هجرة أو وتم أو طالق كان سواء

 الطفل وإرشاد توجيه في تشارك أخرى أطراف عدة ظهور إلى تؤدي البيت في السلطة وغياب المنزل

توصلتوقد.أخرى حاالت أو المطلقين للوالدين بالنسبة الزواج إعادة حالة في األب زوجة أو األم كزوج

)3(:كالتاليوهي المشكالتواألزماتتتخطىالتيالمتماسكةاألسرةعناصرإلىحاثاألب

واالحترامالحبمشاعروجود

الديمقراطيةالعالقاتسيادة .

1). زھران حامد عبد السالم: الصحة النفسیة والعالج النفسي، مرجع سابق ، ص156 - 157  )

 التربية منشورة،كلية غير دكتراه رسالة ،المنورة بالمدينة المراهقين اءاألبن لدى الذات بمفهوم وعالقته الوالدين بين الزواجي التوافق:فالته قمر إبراهيم محمود، .2

6 ،ص2008 السعودية، العربية التربوي، النفس علم قسم اإلنسانية، والعلوم

67-65عبد الحمید العناني حنان، مرجع سابق ، ص 3
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الدوربناءعلىاالتفاق.

الفراغوقتوقضاءواألصدقاءاألهلمعالخارجيةالعالقاتفيالزواجيالتوافق.

أجلهامنعيشوالاألسرةأجلمنالتضحية.

األسرةعنالرضا.

جمعبأسلوبتحقيقهاعلىوالعملمشتركةأهدافوجود.

األسرةأفرادلدىأخالقيةمشكالتوجودعدم.

  : منها أوجه عدة يتخذ األسري االستقرار عدم بينما

   :الزوجات تعدد-

 لزوجاتا من جدد أبناء وإنجاب جديدة أسر وتكوين أخرى مرة للزواج الزوج إعادة هو

. كأب دوره ويختل األولين ألبنائه ومتابعته اهتمامه ينعدم أو ينقص بالتالي األخريات

:الوالد هجرة-

 تواجد مكان عن بعيدا والعمل الهجرة بسبب األسرة عن الغياب إلى األب فيه  يضطر الذي

 أال األسرة في يالرئيس الدور غياب بسبب األسرة نظام في خلال يسبب مما تركها إلى فيضطر أسرته

اآلباءذويباألطفاليسمىماأو،األبمعاالتصالفاقدياألطفالدراسةتمتقدف األب، دور وهو

آبائهنكانتالالتيالبنات بأنالدراسةبينتوقدمتواجدين، آباءذويبأطفالومقارنتهمالمتغيبين

بالمنزل،حاضرونآبائهنكانتتيالال البناتمناآلخرينعلىاعتماداأكثركنالمنزلعنمغيبة

علىفهمآلبائهم المنتظمةالمصاحبةلعدمالبناتمنتأثراأكثركانوااألوالدأنالدراسةأوضحتكما

عالقاتلهمكانالذيناألوالدمثل جماعاتهممععالقاتهمفيمتوافقينيكونوالمالمثالسبيل

  آبائهممعمنتظمة ومصاحبات

:كالهما أو الوالدين حدأ وفاة أو مرض-

أنالدراساتأثبتت فقد األسري،االستقرار علىكبيرأثرلهالوالدينأحدوفاةأو مرض إن 

يسودالذيوالقلقالعصبيالتوتربسببعائليةمشاكلإلىيؤدي قدالوالدينألحدالمزمنالمرض

تغيرقدالتيالمرض حالةمعوتكيفهمذلكمناآلخريناألسرةأفرادتأثروبسببومصيره المريض

 لضغوط األبناء يعرض مما يتغير األسرة بناء فإن كليهما أو الوالدين أحد وفاة وعند.حياتهممسيرة

 يعرض" األرملة طرف من أخرى مرة الزواج وإعادة الدراسي، تحصيلهم على سلبا تنعكس كبيرة

 اختالف إلى يؤدي مما األهل بعض عند كهمتر إلى تلجأ وقد الجديدة األسرة داخل مشاكل لعدة أبناءها

 إذا أي صحيح والعكس)1("الدراسي تحصيلهم على هذا يؤثر وقد نحوهم الموجهة التربوية األنماط

  .الزوج وبقي الزوجة توفت

. 82 ص سابق، مرجع ،نوال زغينة،)  1 )
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:الطالق -

 على خطيرة أبعاد من له لما األسري االستقرار عدم أسباب أهم يعتبر الذيالطالق أيضا نجد

 وله معقد حدثوهو رسميا البعض بعضهما عن الوالدين انفصال فهو. عامة بصفة جتمعوالم األبناء

األبناء ترك إلى الطالق ،ويؤدي بهم واالهتمام األبناء رعاية وخاصة المختلفة األصعدة على تأثير

 أحد حاول وإن وحتى خالفات، من الوالدين بين يدور ما بسبب وقلق أمرهم من حيرة في يعيشون

 سرعة على قدرتهم لعدم ،معهم التعامل في بالغة صعوبة يجدان فإنهما األبناء متابعة كليهما أو األبوين

  . نموهم ومرحلة األبناء جنس مثل أخرى عوامل إلى افةباالض الطالق حدث مع التكيف

 بتحصيل المرأة اهتمام على الدراسة كشفت األسرية المتابعة على الطالق بتأثير يتعلق وفيما

 في إيجابياً تأثر األحيان بعض في بل سلبياً اهتمامهن يتأثر لم المطلقات من% 51"أن الدراسي اأبناءه

 أثر الطالق أن% 46 صرحت ذلك من النقيض وعلى الزوجية، والنزاعات المشاكل من خالية بيئة ظل

 من% 30 أن تبين األطفال لصحة بالنسبة أما الدراسي، األطفال تحصيل ومتابعة اهتمامها على سلبياً

.)1(" سلباً صحتهم تأثرت قدالدراسة عينة

 الكثير وتوضح للطفل، الدراسي التفوق إعاقة في يساهم أشكاله بمختلف األسري التفكك بالتالي

)1973(لطوم سعدو) 1974(زهران السالم عبد كدراسة" منصوري" إليها أشار التي الدراسات من

Linderman(لندرمانوباري ودراسة et Bary  من ينحدرون دراسيا المتأخرين األطفال أن) 1962

 على يؤثر األسرة داخل للحياة التلميذ افتقار أن كما سيئة، أسرية عالقات تسوده مفكك اسري وسط

 فقدوا الذين األطفال أن تؤكد فهي "باريو الندرمان" دراسة أما. اللغوي وتحصيله النفسية صحته

 والتحصيل المذاكرة ضعف ومنه بالمدارس االلتحاق في وبةصع يجدون سنوات خمس قبل أمهاتهم

2 الدراسي

المبحوثينإستجابات جاءتلقد" األسرة لتسعد جميعهم أسرتي أفراد يتعاون"  ):2البند(

 نسبة تليها نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا%78.66 نسبة :يليكماالبندهذاحول

 أجابوا %2.66 تمثل والتي نسبة أضعف بينما ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا 18.66%

 بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.16:  (بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ

المبحوثين اجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم

 موافق( درجة إلى لتصل) األسرة لتسعد همجميع أسرتي أفراد يتعاون( البند هذا على موافقين

.الثاني المحور متوسطاتترتيب ضمن)07(السابعة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء قدو ،)بشدة

¡ http://www.scw.gov.bh/tmp_Child.asp?action=article&ID=2057 البحريني المجتمع في األبناء على الطالق تأثير دراسة ، للمرأة األعلى المجلس)   1)

.49ص سابق، مرجع ، أحمد زقاوة (2)
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 األسرة لتسعد أفرادها جميع يتعاون المبحوثة األسر أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

تنجح فلكي."والعدوان اإلثم على تعاونوا وال ىوالتقو البر على وتعاونوا":تعالى لقوله يأكملها

أنمنذلكسبيلفيالبد" المرجوة األهداف إلى لوصول بها المنوطةبوظائفهاقيامهافياألسرة

 كان ولذلك بها، ترتبط التي الحياة جوانب من جانبكلوفياألسرةأفرادبيناألسريالتكامليقوم

 األسرة حياة عليه تعتمد والذي األسري التكامل لجوانب يدتحد في والتفكير البحث الضروري من

 سليمة اجتماعية وحدة وجودها إثبات على قادرة يجعلها مما وتماسكها ترابطها وتحقيق واستقرارها

)1("وظائفها تؤدي مجتمعية وخلية

 من األسرة تكامل به يقصد والذي البنائي المقوم من بد ال  األسري التكامل جوانب ولتحديد

 وجه أكمل على بدوره يقوم فرد كل بحيث متماسك بشكل األسرة أطراف جميع بوجود بنائها حيث

فالزوجاألبناء،والزوجينمنكلوجودأساس علىيقوماألسرةفيالبنائيالتكاملفإنثمومن

بيةترفي زوجتهمعيتعاونواالجتماعيةوالمكانةالحمايةلهمويحقق كأبدورهيؤديموجود

وزوجةبيتكربةتعملجانبهامنوالزوجة المنشودة،االجتماعيةالتنشئةتنشئتهموفياألوالد

تقتضيهامهمةفيالزوجةأو الزوجغابفإذا.ألفرادها السليمة الحياة تدبير في زوجهامعتتعاون

يجعلمما البنائيالتكاملبمقومات يخلهذافإن طالق أومرضبسببأوالمؤقتةالعملظروف

  .االستقرارمنأساسعلى تقوماللألسرةالبنائيةالحياة

 التكامل به يقصد والذي العاطفي المقوم أيضا يتوفر أن يجب البنائي المقوم إلى  وباالظافة

 المادي الكيان ترجمة بمعنى األسرة، أفراد بين والتالحم والرضا والطمأنينة المحبة بانتشار العاطفي

 في والمتمثلة األسرية الحياة أطراف بين تربط متينة عاطفية صلة إلى البنائي قومالم في المتمثل

 خاللها من بينهم فيما اإلخوة بين العالقة وكذلك واألبناء الوالدين بين والعالقة الزوجين بين العالقة

 تواجه يالت والعقبات الصعوبات إذالل من تمكنهم القوية الصلة هذه والعاطفي، النفسي اإلشباع يتم

  .حياتها مشوار في األسرة

 جاءت )والحوارالتعبيرفرص للجميعتتيح الديمقراطيةروحاألسرةتسود( ):3البند( 

 أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا%65.33 نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

 أجابوا %10.66تمثل لتيوا نسبة أضعف بينما ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %2نسبة تليها نسبة،

 بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.13: (بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ

المبحوثين اجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم

 لتصل) والحوارالتعبيرفرص للجميعتتيح الديمقراطية روحاألسرةتسود( البند هذا على موافقين

.  77ص سابق، مرجع السيد، رمضان)  1 )
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ترتيب ضمن)08(ثامنةال الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق( درجة إلى

.الثاني المحور متوسطات

تتيح الديمقراطيةروحهاتسود المبحوثة األسر أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 والذي المعقد النشاط ذلك إلى شيري تنشئةال في اإليجابي األسلوبو. والحوارالتعبيرفرص للجميع

 على إيجابي تأثير إحداث على تعمل والتي اإليجابية والتصرفاتالسلوكات من العديد يتضمن

 تنشئة في األسرة تتبعها التي السوية  األساليب بين ومن )1(الظاهرة وتصرفاتهم األبناء سلوكيات

 يبعث الذي األسلوب بأنه النظري الجانب في ليهإ تطرقنا والذي الديمقراطي األسلوب نجد أبنائها

 .منطقية بصورة نشاطاته وتوجيه الطفل نفس في واالحترام والهدوء االطمئنان غرس على

االجتماعيالتكيفعلى بالغاتأثيرا الديمقراطي النمطلهذاأنإلىالدراسات أشارت فقد

وأقلإنتاجيةًأكثروهواالجتماعيةألنشطةاومعالناسومعالبيتخارجإيجابيةًأكثر فهو"للطفل

وتحلياًاالستقاللإلىوميالًالنفسعلىاعتماداًأكثروهومواظبةًوأكثرالغيرممتلكاتعلى اعتداء 

وأقل بالود اتصافاً،أكثر صعبةظروفتحتعقلينشاطفياالنهماكعلىقدرةًوأكثرالمبادرةبروح

)2( "وإبداعاًائيةًوتلقأصالةًوأكثر عدوانيةً،

 في اآلتية العناصر توافر أهمية إلى المجال هذا في واألجنبية العربية الدراسات معظم وتشير

3:للموهبة األساسية األبعاد أحد لإلبداع الميسرة األسرية البيئة

 القسوة، أو التسلط، عن البعد أي األبناء؛ تنشئة في السوية األسرية األساليب ممارسة.1

 وغيرها المفرطة، والحماية الزائد، والتدليل األبناء، بين والمفاضلة المعاملة، في والتذبذب

.السوية غير األساليب من

.البنَّاء االختالف تشجيع.2

.القصور أوجه تقبل.3

.األبناء لدى هوايات وجود.4

.اإلكراه وعدم واألمان القبول من جو توافر.5

.النفس على واالعتماد لالستقاللية الفرصة إتاحة.6

.األبناء نحو واإليجابي الديمقراطي االتجاه.7

1)Baum rind, the influence of parenting style on adolescent competence¡substance use. Journal of early adolescence¡vol

(11);Iss;1991; p62

. 105عبد اهللا صالح،، مرجع سابق ،ص ) 2 )

http://www.alukah.net/social/0/58513/#ixzz4EeSMQvMf3
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.الخبرات على االنفتاح.8

.الخبرات في التنوع.9

واإلحباط الفشل مع التعامل على الطفل تعويد.10

 بالصحة يتمتعون أطفال عليها ترتب وسوية هادفة"الطفل نحو الوالدية االتجاهات كانت فإذا

 ذكاء مستوى على تؤثر الوالدية واالتجاهات ،خاطئة المتبعة األساليب كانت إذا والعكس النفسية

 أبحاث تطرقت وقد.)1("األسرة أفراد بين األسري التفاعل أنماط وعلى ،األسرة في الطفل

 مثل تكوين في المؤثرة العوامل أهم أن:" يرى حيث الطفل تدليل في المبالغة خطر إلى"Fitzفيتز"

 العضوية، الفسيولوجية، بحاجاته العناية في األهلو الوالدين مغاالة في تتلخص المدلل الطفل هذا

 عنه الدائم والدفاع ليال معه كالنوم عليه، المحافظة وفرط النفسية رغباته جميع وتحقيق البدنية،

 عليه اإلنفاق في والتبذير الحزينة، الخبرات من الدائمة وحمايته مدحه في والمغاالة يخطئ، عندما

.)2(" لها تعرض وكبيرة صغيرة كل في ومساعدته

حولالمبحوثينإستجابات جاءت )المتفوق ابني وبين بيني ايجابي تفاعل هناك( ):4البند( 

 أجابوا %30.66 نسبة تليها نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا%66نسبة :يليكماالبندهذا

 المتوسط وقدر ،)يدمحا:(بـ أجابوا %3.33 تمثل والتي نسبة أضعف بينما ،)بشدة موافق: (بـ

)موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.27: (بـ الحسابي

 إلى لتصل البند هذا على موافقينالمبحوثين اجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم

ترتيب ضمن)05(الخامسة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق( درجة

.الثاني المحور متوسطات

 وأبنائها ايجابي تفاعل بينها المبحوثة األسر أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 طرف من الخوف وجود عدم على يدل ما األسرية العالقات في مرونة هناك أن بمعنى ،المتفوقين

 باألمن الشعور  تكوين أن" Ariksonإريكسون" أوضح قدف األولياء، طرف من التسلط وال األبناء

Senseبالتصديق اإلحساس" أو"  بالثقة اإلحساس" أسماه فيما األول العام منذ يبدأ الطفل عند Trust"

 به يقضي الذي أمه ثدي وجد الطعام توقع فإذا يتوقعه ما يجد الطفل أن على يعتمد اإلحساس فهذا

 في والمتمثلة المنزلية البيئة تكون وعندئذ راباالضط ثم ومن القلق، إلى يقود الذي الجوع آالم على

)3( ثقته محل األم رعاية

.26 ص بق،سا مرجع الرشدان، زاهي اهللا عبد)  1 )

2) البهي السيد فؤاد، األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، مرجع سابق ،ص 238. )

3) وفيق صفوت مختار: أبناؤنا وصحتهم النفسية¡ مرجع سابق، ، ص 15  )
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شعورهشروطمنشرط أولهولألبويناالبنحبأن "سيليسبالملري" العالمةوترى

الخالفاتوحتى الوالدين،بينالظاهرالنزاعوجودللطفلالداخليةالحياةتمزقأسبابوأن باألمن،

 عالقات بنيت ذافإ)1(عنيفااضطرابالهمتسبباألطفالعلىخافيةأنهاألبوانايظنالتياألبوية

 األبناء مستقبل على إيجابياً تأثيراً يؤثر والذي متيناً قوياً بناؤها سيكون والود االحترام على األسرة

 من يةخال تكون حياتهم فإن وتكريم حب معاملة أبناءهم األبوان عامل وإذا االجتماعية وعالقاتهم

  .وتوتره االبن شخصية إضعاف يسبب البذيئة واأللفاظ العنف استعمال أما واالضطراب القلق

 أال يجب كما لهم سخرية موضوع يصبح فال باتزان المتفوق ابنها تعامل أن األسرة فعلى

 في تبالغ أال عليها يجب أخرى جهة ومن ، إهمالها أو استغاللها تسيء أو تفوقه شأن من تنقص

 الغرور إلى يؤدي قد مما )المرتفعة التوقعات( الحد عن الزائد واالستحسان اإلطراء عبارات هتوجي

 العقلية القدرات على التركيز يتم فال شاملة نظرة هإلي تنظر أنو ،والتكبر باالستعالء والشعور

 الطبيعية العادية الحياة أساليب يمارس أن المتفوق الطفل على بأن تعرف أن وعليها فقط، المتميزة

  .سنه في هم ممن غيره مثل

 وحسن معه للتحاور تخصصه الذي الوقتخالل من ثقتة كسب محاولة إلى إضافة

 االبن لتهيئة التساؤالت إثارة ومحاولة الشعور، ويبادله يفهمه لمن ماسة بحاجة ألنه ؛ االصطحاب

 وتمييزه كثيراً عليه لتركيزا وعدم.ذلك حول الرأي وتكوين ويشاهد يقرأ فيما خاصة والنقاش للحوار

.لديه والمبالغة الغرور وبعث الغيرة إثارة لعدم أخوته دون خاص بشكل

المبحوثينإستجابات جاءت )المنزل خارج ابني يتعلمه لما ضوابط لوضع أكترث: ()5البند( 

: ـب أجابوا %42 نسبةأنكما) بشدة موافق: (بـ أجابوا%56نسبة :يليكماالبندهذاحول

 هذه وتقع) 4.54:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا %2نسبة بينما ،)موافق(

 موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة

 ابني يتعلمه لما ضوابط لوضع أكترث( البند هذا على موافقينالمبحوثين اجماع أن أي) بشدة

)03( الثالثة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق( درجة إلى لتصل) المنزل ارجخ

.الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن

 المتفوق االبن يتعلمه لما ضوابط يضعونالمبحوثين أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 األسرة أمور كلو الكل يراعي محدد ضاملن وفقا تسير األسرة داخل  تهحيا أن فيشعر المنزل خارج

 يقوم تدخل كل بأنه" تانونبوم ارنولدس" يعرفه كما والضبط. الكل طرف من لها مخطط و محسوبة

1) سيد عويس، بحث مقدم إلى الحلقة األولى لمكافحة الجريمة، منشورات المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، القاهرة،1961،ص17 )
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 تغيير أجل من أخرى جماعة أو أخرين، أشخاص على الضغط أجل من جماعة أو ما انسان به

1التدخل ذاه لوال لينفذوها كانوا ما أعماال ينفذون يجعلهم بشكل سلوكهم

 سلوك على الوالدي الضبط تأثير حول الدراسات من مجموعة عبده حنين رشدي أورد فقد

 أطفال من مجموعة على)Baumrind)1983 بومريند أجرتها التي الدراسة منها االجتماعي الطفل

 زونيتمي الذين فاألطفال األطفال، شخصية ونمو  اآلباء سلوك بين عالقة هناك أن ووجدت الحضانة

 يقوم الذين أولئك هم البحث في والرغبة والرضا والثقة النفس على باالعتماد غيرهم من أكثر

 يتميزون الذين األطفال أما واجباتهم، آلداء منهم ويطلبون أطفالهم، على الضبط بممارسة آباءهم

 درجة مع ديداش ضبطا عليهم يمارسون آباؤهم كان الذين فأولئك الرضا وعدم واالنعزالية الثقة بعدم

.2أطفالهم عن والتباعد االغتراب من كبيرة درجة وعلى أقل وتقبل أقل عاطفية

 لكن المستمر اللهو سبل عن والبحث والراحة والتمرد الحرية إلى بطبعه ميال االنسان وألن

 باألمان، الفرد تشعر والقوانين أفرادها، تحكم قوانين وجود من بد ال ناجحة عائلية حياة أجل من

 المرحلة طفل أن الدراسات بينت وقد األسرة في القوانين وضع حين األبناء سن مراعاة يجب لكن

 التي القيم على التركيز أهمية هنا من ذاته الوقت في قوانين لخمسة يخضع أن يستطيع االبتدائية

3األسرة داخل طياتها في القوانين هذه تحملها

 رغبة عن ذلك كان سواء الدراسة ألوقات صارم دتحدي في المبالغة لدرجة يتشدد من فهناك

 هذه في الطفل ألن سوية الغير المتشددة األساليب من أسلوب يعتبر فهذا للطفل بالنسبة دونها من أو

 للحالة نظرا الصعبة األمور من يكون فقد"  دقيقة بصورة له الدراسة أوقات تحديد يمكن ال المرحلة

 تنظيم من األمور هذه مثل على الصغر منذ التعود طريق عن اممكن يكون قد وإنما لهم العمرية

 الطفل يترك ال بحيث وخارج المنزل داخل المراقبة طريق وعن الوالدين طرف من وتوجيه للوقت

 كنا عن الصغر منذ تطبيقها وعليه األهل يضعها قوانين بمجموعة ملزم فالطفل تصرفاته، في حرا

4. "تربيته في خيرا نأمل

البندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءتلقد) حاجاتنالسدكافيةاألسرةموارد( ):6البند(

 أجابوا %10.66نسبة تليها نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا %75.33 نسبة :يليكما

 تمثل والتي نسبة أضعف بينما¡)محايد:(بـ أجابوا %7.33نسبة تليها ، ،)بشدة موافق: (بـ

 اإلجابة هذه وتقع) 3.90: (بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)موافق غير:(بـ أجابوا 6.66%

1سامية محمد جابر،القانون والضوابط االجتماعية، دار المعرفة االجتماعية، االسكندرية،1984، ص39.

2 رشدي حنين عبده، بحوث ودراسات في المراهقة، دار المطبوعات الجديدة، القاهرة، 1983 ص11.

مریم سلیم، كیف ننمي تقدیر الذات والثقة بالنفس والنجاح عند أبنائنا دلیل الوالدین، دار النھضة العربیة،2003 ، ص53 3

53ص المرجع، نفس سليم، مريم  4



والنتائج البيانات وتفسير تحليل :                              السادس الفصل

290

 أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط

 جاء وقد العموم على) حاجاتنالسدكافيةاألسرةموارد( البند هذا على موافقينالمبحوثين إجماع

.الثاني المحور متوسطاتترتيب ضمن)10(العاشرة الرتبة في الحسابي المتوسط

 يستطيعون بحيث ماديا المكتفين من العينة أفراد أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 تحاول أنها إال سراأل بعض عند ضعيف أو متوسط الدخل كان وإن وحتى المتطلبات، معظم تلبية

 لالهتمام راجع وهذا أخرى، حياتية متطلبات حساب على لمتفوقا لالبن الدراسية متطلباتال توفر أن

 العامل تحديد يتمو .المرتفع التعليمي المستوى ذوي خاصة والتعليم بالعلم المبحوثة لألسر البالغ

 أو الشهرية الرواتب خالل من ذلك ويقاس الحاصل المادي الدخل بمستوى لألسرة االقتصادي

 عدد على المادية الدخل نسب تحسب ما وغالبا األسرة، أفراد يتقاضاها التي السنوية الدخول

 أو عقارات أو سيارات أو منازل أو غرف من األسرة ممتلكات بمستوى أيضا يقاس كما األفراد،

  .المنزل بداخل توجد التي األدوات خالل من

 األجهزة وامتالك علمية، ورحالت والعاب، وسكن،  غذاء من الحسنة المادية وففالظر

 فانتماء "المادية الحاجات إشباع وراء للهثا عوض األبناء لمتابعة للتفرغ اآلباء تساعد التعليمية

 والفقر االجتماعية األدوار في والصراع بالجهل يتميزان اقتصادي اجتماعي وسط إلى العائلة

 أو وفرت وعدم العائلة حاجيات ازدياد مقابل في الدخل لقلة المعيشية الظروف وصعوبة والبطالة

 ،أبنائهم لرعاية الوالدين إهمال ىإل يؤدي الالزمة، الصحية الرعاية توفير وصعوبة السكن، ضيق

)1("المعاش الواقع لظروف واالستسالم

أثارومنها،أمراضمنيتبعهوماالتغذيةسوءمنهامتفاعلةومتعددة آثار منه تنشأ فالفقر

األبيضطرالفقيرةاألسرفي حاالتوفي ،وإحباطقلقمنيخلفهوماالحرمانعن ناتجةنفسية

أبنائهتربيةعلىإشرافه يضعف بالتاليالمنزلعنغيابهفيطولالعملساعاتزيادةإلى

الصحيةالشروط تستوفي ال ضيقةمساكنفيالفقيرةاألسر تسكن األحيان أغلب وفي ،وتوجيهم

دفعإلى يضطرهم مما الوقت نفس في الوالدين وتريح األبناء تجذب التي الراحةلوسائلويفتقر

. مختلفة مؤثرات إلى يعرضهم الذيالشارعإلىأبنائهم

 فأبناء ومتابعتهم، األبناء تربية في سلبية آثار لهما المدقع والفقر الفاحش الغنى أن والمالحظ

 زاد قتصادياال األسرة مستوى ارتفع فكلما غيرهم، من تفوقا أكثر هم الدخل المتوسطة األسر

  .  أبنائهم تحصيل

إستجابات جاءتلقد.) أحد يعيقه ال كي المتفوق بابني خاصة غرفة أخصص(:)7البند( 

 نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا %66 نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثين

. 65 ص سابق، مرجع الدين، نصر جابر)  1 )
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 أضعف ماأ ،)محايد:(بـ أجابوا%15.33نسبة أما ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %10.66ونسبة

 هذه وتقع) 3.79: (بـ الحسابي المتوسط وقدر)موافق غير: (بـ أجابوا %8:ب قدرت نسبة

 أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة

 يقهيع ال كي المتفوق بابني خاصة غرفة أخصص( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن

 ضمن)12(عشر ثانيةال الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) أحد

.الثاني المحور متوسطاتترتيب

 التفوق، على األبناء مساعدة في مهم جد عامل البيت في للدراسة المالئمة الظروف توفير إن

 الدراسة وحتى المدرسية اتهمستلزم وضع حيث من بدراسته خاص مكاني حيز إلى يحتاج فالطفل

 ان الجيد والحفظ الذاكرة لتحسين والتربويون النفس علماء بها يوصي التي االرشادات أهم فمن

 التهوئة من كافي قدر على يكون طبعا معين مكان وفي معينة وقاتأ في االستذكار الشخص تعودي

  .االماكن وهذه المواعيد هذه في زالتركي على يتعود و ذهنيا الشخص يتهيأ بحيث والنظام، واالظاءة

 التلميذ تفوق من ينقص بالمنزل الغرف عدد ونقص الكبير األسرة أفراد عدد نجد بالمقابل

 فالمراهقة"  بالنضج لشعوره المكان في خصوصية من له بد ال المراهقة مرحلة في الطفل خاصة

 بالحاجة المراهق تشعر والنفسية ةالجسدي فالتغيرات الذات تقدير وبناء لتكوين الحرجة المرحلة هي

 في المراهق التغيرات هذه تضع حيث الذاتية، الهوية تأكيد أجل من الكبار عن واالبتعاد لالستقالل

 إلى بحاجة فهو الزائدة وحمايتهم الكبار عن االبتعاد في محاوالته من وبالرغم حساس موقف

1"بذاته زباالعتزا لشعوره وتنميتهم بقيمته واعترافهم مؤازرتهم

 رقم الجدول خالل من) المتفوقاالبنلخصالمتفهمآمنأسريمناخالبني أوفر(: )8البند(

)موافق: (بـ أجابوا%80.66 نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت )20(

 أجابوا %8 ونسبة ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %11.33نسبةأنكما الغالبة، النسبة وهي

)4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.03:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ

 على موافقينالمبحوثين اجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي

 موافق( درجة إلى لتصل) المتفوقاالبنلخصالمتفهمآمنأسريمناخالبني أوفر( البند هذا

.الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)09(التاسعة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة

12مریم سلیم، نفس المرجع، ص 1
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 داخل للدراسة المناسب المناخ توفر المبحوثين أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 ىإل يحتاج فهو ، بوضوح االبن بتفوق المنوطة المهام من األهداف تحديد الضروري فمن ،األسرة

  . وجه أحسن على المهمة إلكمال متحمسا يبقى حتى منه مايتوقع معرفة

 القيام يمكنك المستمر، للتجديد بحاجة ، الطفل ألن:المنزل في التعلم فضاء تغيير أيضا- 

 و المتعلم بتحفيز كفيل ذلك كل …بالمتفوق، يليق تغيير فهذا وثائقية أفالم رؤية ميدانية، برحالت

 من مبهرة نتيجة وانتظار مجهود أي بذل عدم كولي فاليمكنك.المفيدة المتعة و المرح من جو خلق

  .االبن

 من الكثير لتوفير للدراسة المالئم الجو ضمن أيضا العنصر هذا يدخل التكنولوجيا استخدام-

 ،بمنهجية استخدامها ماتم إذا ايجابية تأثيرات له والتعلم التعليم في التكنولوجيا فدمجوالوقت الجهد

 التعلمعنوالمعرفةالعلممنهيكلتطبيقعلىتقوممتكاملةعمليةوالتعليم التربية تكنولوجيا إن

بمنهجيةوفرديته المتعلمنشاطعلىتؤكدبشريةوغيربشريةتعلممصادرواستخداماإلنساني

 العلم ذلك نهاأ بمعنى. فعاليةأكثر تعلمإلىوالتوصلالتعليميةاألهدافلتحقيقالمنظوماتأسلوب

 والتنظيمات واآلراء واألفكار العمل وأساليب ألفراد معا األجهزة مع العلمية المادة يدمج الذي

 ووضع التعليمية المشكالت تناول خالل من التعليم بمستوى االرتقاء أو التحسين هو منها والهدف

.نتائجها وتقـويم وتنفيذها لها، المناسبة الحلول

 وضيق األسرة أفراد عدد كثرة حيث من األسرة، داخل للدراسة المناسب اخالمن توفر عدم أما

 أو المصنع في كالعمل طاقته تفوق بأعمال الطفل إرهاق األطفال، وصراخ التلفاز وفتح الغرف،

 غير الطفل يجعل الذي األمر ، إلخ..  للمذاكرة وقتاً يجد فال المادي، الوضع تحسين بهدف البستان،

 فتخصص البيت داخل أبنائها أوقات بتنظيم األسرة تقوم بأن ونقترح دراسته، في كيزالتر على قادر

.للترفيه آخر ووقتاً للدراسة وقتاً

المبحوثينإستجابات جاءتلقد) ألسرتيبارزة ميزة -النظافة-الترتيب-النظام( ):9البند(

45.33نسبة تليها نسبة، علىأ وهي) موافق: (بـ أجابوا%54.66 نسبة :يليكماالبندهذاحول

 للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.45:  (بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %

 اجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي

 إلى لتصل) ألسرتيبارزة ميزة -النظافة-الترتيب-النظام( البند هذا على موافقينالمبحوثين

 متوسطاتترتيب ضمن)04(الرابعة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق( درجة

.الثاني المحور
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والنظافة،الترتيببالنظام، تتصف المبحوثة األسر أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 ألن والتفوق الدراسة على ويشجعهم األبناء يريح يالذ األسري والنفسي الفيزيقي الجو مالءمة أي

 هم يستطيعوا لم ما أبناؤهم يحقق أن أمل على أسرة؛ كل أمل هو الحياة في ونجاحهم األبناء تفوق

 األسرة فتكون التفوق؛ على وحثهم األبناء هؤالء دعم في يتفانون فهم لذا العملية، حياتهم في تحقيقه

 فتهيئ الدراسي للعام أنفسهم هم فيستعدون العملية؛ الحياة في النجاح مشوار في األولى المحطة هي

 األبناء، حياة في المهمة المرحلة هذه في بدورها تقوم و ناجح، دراسي لعام المناسب المناخ األسرة

  .التفوق إلى بأيديهم وتأخذ

 والتغذية النظافة حيث من شخصيا بهم باالهتمام يبدأ أبنائها بدراسة األسرة اهتمام نإ

 وقتاً وتحديد ليوما ألنشطة زمنيا جدوالً أو البيت، لنظام برنامج وضع فيتم النفسي، واإلشباع

 االستعانةو .باألعباء القيام في األسرى والتعاون المشاركة تكون أن يجب كما منها، لالنتهاء

 لألوالد، أكبر مساحة يتيح بما وتكلفة جهد وبأقل وقت، أقل في األعمال إلنجاز الحديثة بالتقنيات

 احتياجاتهم وتوفير أبنائها، بتغذية تهتم أن األسرة على يجب كما .األعمال إنجاز خطوات ويختصر

 والتحصيل الغذائية العناصر استيفاء بين قوية عالقة هناك ألن المبذول؛ والجهد والجنس السن تبع

 حسب الوجبات لتخطيط ئيةغذا ثقافة األسرة لدى يكون أن يتطلب وهذا والتذكر، الدراسي

    ) األسرة ميزانية مراعاة -  الرغبات - االحتياجات(

 على الطالب حصل وكلما ،الدراسي للتفوق األساسية العناصر أهم أحد هى السليمة التغذية إن

 الدراسي مجاله وفي المذاكرة في وحيوية نشاطاً أكثر كان كلما والطعام الغذاء من يكفيه ما

 التي الغذائية العناصر كافة ويتح وأن للمدرسة الذهاب قبل الفطور وجبة لىع دوماً فالحرص

.وفيتامينات بروتينات من الجسم يحتاجها

 جاءتلقد)ومتفوق مراهق وأنه خاصة الخاص مصروفه من ابني أحرم ال( ):10البند( 

 نسبة، أعلى هيو) موافق: (بـ أجابوا %36نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

 نسبة ثم ،)محايد:(بـ أجابوا%13.33نسبة ثم ،)موافق غير: (بـ أجابوا %31.33نسبة تليها

 موافق غير:(بـ أجابوا %7.33تمثل والتي نسبة أضعف بينما)بشدة موافق(:بـ أجابوا12%

) 3(لرقما بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.14: (بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)بشدة

 هذا على محايدينالمبحوثين إجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي

 الموافقة، درجة إلى لتصل) ومتفوق مراهق وأنه خاصة الخاص مصروفه من ابني أحرم ال( البند

.الثاني المحور متوسطاتترتيب ضمن)13(عشرة الثالثة المرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد
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 على توافق فئة فهناك متباينة العينة أفراد استجابات أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 بهم الخاص المصروف من أبناءها وتحرم الرأي هذا تعارض أخرى فئة بينما االبن، مصروف

 اجتماعية طرق إلى يحتاج ألنّه األسر؛ في الحساسة وعاتالموض بين من األبناء مصروفف.

 اعتبار على مصروفهم، منحهم عند األبناء مع التعامل في البعيدة والنظرة بالحكمة قرونةم ونفسية

 عن شخصيته استقالل حيث من الطفل شخصية كتنمية ؛ االجتماعية التنشئة في دوره له أن

  .)والقرار الشخصية إستقالليةو المسؤولية تحمل بإتجاه خطوة( اآلخرين

 إدارة حيث من ذاته إدارة على وتنشئته لآلخرين، النظر ندو الفعلية الحتياجاته وتقديره 

 اعتباراته عن المختلفة واعتباراتهم نظرتهم وعن اآلخرين عن مستقالً الفعلية المادية احتياجاته

 أو األسبوعي، أو اليومي، المصروف باستالمه وذلك المسؤولية؛ تحمل جانب إلى الشخصية،

 على األبناء ترغيب إلى إضافةً المباحة، المتاحة ورغباته احتياجاته حسب صرفه وتحمل الشهري،

 عن المصروف زيادة حال في خاصةً الثانوية، حاجاته به ليقتني مبلغ لتوفير االدخار فكرة

1:مايلي شخصيتهم بناء في  باألبناء الخاص المصروف  آثار فمن يومه، في له الفعلية االحتياجات

النفس على واالعتماد باالستقاللية شعوراً الطفل يبنى.

يشترى وماذا يدخر، وكم ينفق، كم: المال إدارة يتعلم.

الشراء عند األولويات تحديد على فيتمرن أجله، من المال يدخر هدف له يكون أن يتعلم 

.النفس وضبط والصبر

هدفه تحقيق نحو تقدم كلما بنفسه ثقته وتزداد باإلنجاز يشعر.

إمكانياته حدود فى شوالعي التكيف على قدرته يطور.

تشتريه أن يمكن وما النقود بقيمة واقعى إحساس لديه يتكون.

 وجشع لألنانية تدفعه درجة إلى للمصروف الطفل إعطاء في المبالغة بعدم نملزمي الوالدينو

 مصروفاً منحه ضمنها من والتي المعقولة، طلباته وتلبية الطفل، حاجات توفير أن معتبرةً التملك،

 ال الخلق وهذا النفس، عزة على تنشئته في الوالدين يساعد إنفاقه؛ في التصرف حرية له به، خاصاً

 أن ننوه كما اآلخرين، تجاه بالنقص ويشعر الحرمان يعاني وهو الطفل نفس في يترسخ أن يمكن

 أقرانه من مجموعة وسط كان إذا خاصة-  متطلباته من بكثير أقل مصروفاً يأخذ الذي الطفل

 رغباته، لتلبية مشروعة غير أساليب إلى يلجأ قد - واالقتصادي االجتماعي الوسط في عنه ونيختلف

https://www.supermama.me/ar/1
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 فإن مستواه، من قريب طالبي محيط في طفلهم وجود على الوالدين حرص الضروري من بالتالي

 نفسيته على تؤثر التي السلبية المشاعر عن بعيداً سليمة، صحية نشأة نشأته على يساعد ذلك

  . بالسلب

  :باألبناء الخاص المصروف منح شروط همأ ومن

المال يدير أن يتعلم وحتى المواعيد، واحترام االلتزام فلالط يتعلم حتى: االنتظام 

 التى الفترة مصروفه، على فيه يحصل ثابتاً يوماً هناك أن يعلم عندما أفضل بشكل

.مالال إدارة على وقدرته الطفل سن حسب تختلف وآخر مصروف كل بين تفصل

بها أنفقوا التي الطريقة عن األبناء فسؤال: للمال انفاقه كيفية عن سؤاله 

 تنشئ أنها إلى باإلضافة اإلنفاق، ميزانية تنظيم لضرورة مداركهم ستفتح مصروفهم،

 ومنطقي متوازن إشراف لعملية وتهيئ قوية، صداقة عالقة واآلباء األبناء بين

.الطرفين من مقبول

ألنه ضرورية، منحة بهم الخاص فالمصروف :رشوة وليس ةمنحالمصروف جعل 

 ويعلمهم اآلخرون، يملك ما إلى النظر عن ويعفُّهم االحتياج، ثغرات لديهم يسد

 أو عمل إنجاز على المكافأة فإن لذا.  والسخاء البذل وقيم واالدخار اإلنفاق مهارة

.اآلباء بلق من بينهما التفريق يجب آخر شيء والمصروف شيء خدمة إسداء

هم لشراء وسيلة يعتبر الالمعطى المال مقدار زاد كلما أنه يرون اآلباء بعض :ود 

 خاطئ، أمر وهذا ألوامرهم، المطلقة وطاعتهم لهم األبناء والء زاد كلما لألبناء

 الضروري من كان لذا بالمال، والتشترى التُباع ثابتة قيم والبر والوالء فالطاعة

 مفاهيم أي من نقية األبوية العالقة وإبقاء التربية، في اضحةوو حمراء خطوط وضع

.شائكة

 من للتقليل كوسيلة المصروف من الطفل حرمان إلى يلجأ من اآلباء من أخرى فئة هناك

 للمرحلة المناسب المصروف الطفل إعطاء على مؤكّدةً مجدية، غير وسيلة أنّها معتبرةً التبذير،

 في أصدقائه لمجموعة واالقتصادي االجتماعي للمستوى مناسباً نويكو بها، يمر التي العمرية

 أن ممكن للتبذير كعقاب المصروف من الطفل حرمان أن كما التبذير، عدم على وتعويده المدرسة،

 أو القوة، طريق عن أو ودياً ذلك بطلب إما أصدقائه من يأخذ كأن مقبولة؛ غير أفعال إلى به يؤدي

 حسب طفل كل فعل رد وسيختلف األشقاء، أو الوالدين، أو أصدقائه، من السرقة إلى به يؤدي

.سلوكه
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البندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت) المتفوق ألبني الصحي بالوضع أهتم( :)11البند(

%36.66نسبة بينما نسبة، أعلى وهي) بشدة موافق: (بـ أجابوا%63.33 نسبة :يليكما

 بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.63:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)موافق: (بـ أجابوا

المبحوثين اجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم

 وقد ،)بشدة موافق( درجة إلى لتصل) المتفوق ألبني الصحي بالوضع أهتم( البند هذا على موافقين

.الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)02(الثانية الرتبة في الحسابي المتوسط جاء

 الصحي بالوضع يهتمون عينتنا أفراد من المبحوثين جل أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 وما جداً، أساسي جانب لصحةفا التفوق، مستلزمات أهم من بالصحة العناية ألن المتفوقين ألبنائهم

 والعافية العفو ارزقنا اللهم(:الدعاء كهذا والسالم الصالة هعلي النبي منه يكثر دعاء من كان

 الغذاء تقديم في تتمثل صحيا بأبنائهم األولياء وعناية 1)واآلخرة والدنيا الدين في الدائمة والمعافاة

 وإتاحة النفس، علىواالعتماد والنظافة الصحية العادات ممارسة على وتدريبهم أجسامهملتنمية

  .سليما نموا أجسامهم تنموا حتى بللع لهم الفرصة

االجتماعيةأوديةاالقتصاالناحيةمنسواء" النواحي جميع من األسرة في يؤثر المرض نجدف

عضوكلفيحالتهتؤثرللمرضاألسرةأعضاءأحديتعرضفعندما ،المحيطالنفسيالجوأو

يسببالمزمنالطويلالمرضفإن(..) لألسرة اليوميةالحياةنظاميضطربإذالبيتيضمه

إلىالمريضبنقلاألسرة ظروفتسمحوالمعديةطبيعةذاالمرضيكونوعندما بالغة،أضرارا

 العقل( حكمةو)2("وقائيةاحتياجاتاتخاذمسؤوليةاألصحاءاألعضاءعاتقعلىتقعالمستشفى

 يكون حتى صحته بسالمة االهتمام في الطفل حق على لنؤكد منها ننطلق) السليم الجسم في السليم

  :يلي ما الجسمية التربية تحقيق على تعين التي الوسائل ومن ومبدعا ناجحا فردا

 لقوله الماء وجود علينا اهللا نعم منف: والمكان والملبس البدن نظافة على المحافظة- 1

 كل لماءا من وجعلنا ففتقناهما رتقا كانتا واألرض السماوات أن كفروا الذين ير لم أو :"تعالى

 صحتنا لسالمة. ومسكننا ومأكلنا ملبسنا و أبداننا على نحافظ فبالماء 3"يؤمنون أفال حي شيء

 المناطق في الجلد على الجراثيم من هائلة أعداد وجود الجراثيم علماءأثبت فقد". األمراض وتجنب

 مستمرة بصورة وتتكاثر مربع، سنتيمتر كل في جرثومة مليون خمسة بينيتراوحالمكشوفة

عمر بن اهللا عبد عن داود أبو أخرجه 1

87-86سابق، ص  سید رمضان، مرجع 2

30 اآلية األنبياء، سورة  3
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 حيث النظافة على)ص( الكريم ارسولن حثنا وقد)1(باستمرار الجلد غسل من بد ال منها وللتخلص

 بين ما )تمأل أو(تمآلن هللا والحمد اهللا وسبحان الميزان تمأل هللا والحمد.اإليمان شطر الطهور"قال

 كل عليك أو لك حجة والقرآن.ضياء والصبر. برهان والصدقة نور والصالة ،واألرض السماوات

)2("موبقها أو فمعتقها نفسه فبايع دويغ الناس

. )09(التاسع البند في تناوله ماتم وهو :والنوم والشرب األكل في صحية قواعد إتباع - 2

 كل عند زينتكم خذوا آدم بني يا ":تعالى لقوله والشرب األكل في باالعتدال تعالى اهللا يوصيناحيث

 المقومات من تعتبر السليمة فالتغذية 3"المسرفين يحب ال إنه ا،تسرفو وال واشربوا وكلوا مسجد

 الالزمة بالطاقات المتفوق إلمداد متوازية تغذية إلى يحتاج الجسم أن إذ" دراسيال للتفوق األساسية

 وحسن بركته في وكذلك الغذائية قيمته في وإنما الكثرة في ليست الطعام قيمة ألن¡)4( "التفوق لعملية

 الدراسات أثبتت فقد اإلبداع، على القدرة لديه يقوي المبكر النوم على الطفل تعويد أن كما".تناوله

 كفاءة أكثر بشكل للعمل جاهزا الدماغ يجعل مما الليل أثناء التعلم تعيق التي األشياء يزيل الدماغ أن

 يرهقونهم ال بحيث بنائهمأل صحيحة نوم عادات تكوين الوالدين على وجب بالتالي)5("التالي اليوم في

  . التالي اليوم في أكثر نشطين ينهضون حتى بالسهر

 اللعب خالل فمن للطفل، ضروري أمر الرياضة تعتبر :الرياضية بالتمارين القيام- 3

 االنفعالية، العقلية،( المختلفة وظائفه بين التكامل يحقق بالتالي.معا وجسمه عقله يطور والحركة

 من كل يطور اللعب في انغماسه خالل ومن جدا، هام عمل"يعتبر له بةبالنس فاللعب .)واالجتماعية

 التفكير، تتضمن التي والعقلية واالنفعالية، االجتماعية، وظائفه نبي ما التكامل ويحقق وجسده، عقله

 اآلباء وتوجيه الطبيعية، البيئة تلعب كما التخيل، وسرعة المشكالت، وحل العقلية، والمحاكمات

)6( "اللعب خالل من الطفل تطوير في حاسمة أدوارا

 كل بتجنب األمراض من أبنائهم وقاية مهمة األولياء على:األمراض من والعالج الوقاية- 4

 األسنان وخاصة عليهم، الدوري والكشف المعدية، األمراض تجنيبهم" طريق عن ذلك إلى يؤدي ما

 إلى به اإلسراع وجب بالطفل المرض لنز فإذا )7( "نومهم ومكان وثيابهم أسنانهم تنظيف وتعويدهم

(1)  حليمة أبو علي رزق، توجيهات تربوية من القرآن والسنة في تربية الطفل، ط3، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة،2005، ص155 .

2) مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم بشرح النووي،ج 3، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، المطبعة المصرية، القاهرة،1349هـ، ص 100. )

31اآلية األعراف، سورة  3

23مرجع سابق ، ص ،عبد المنعم عبد القادر المیالدي ) 4)

من كيمياء الدماغ إلى التعلم واإلبداع، مكتبة المتنبي، الدمام،2003، ص 239 .  (5)  باسل عبد الجليل¡

6) عبد الباسط محمد السيد، المنهج النبوي في تربية الطفل، مكتبة ألفا،القاهرة ،1426هـ -2005م ، ص 307. )

(7)  شمس الدين فرحات، تربية األبناء قواعد وفنون، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، اإلسكندرية،2007، ص75.
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 الجسم ألن التفوق مريض هزيل جسم من ننتظر أن يمكن فال.األمر هذا في التهاون وعدم الطبيب

.فعاال مبدعا منتجا، يكون أن يستطيع ال فإنه مريضا كان إذا

 ان إلى المعطيات تشير )المدرسيونجاحهتفوقهعندابنيعنالرضاأظهر( ):12البند(

 أجابوا %32.66نسبة تليها المرتفعة، النسبة وهي) موافق: (بـ أجابوا %60.66 نسبة اكهن

)4.26:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا %6.66نسبة بينما ،)بشدة موافق:(بـ

 يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع

¡)بشدة موافق( درجة إلى لتصل البند هذا على موافقينالمبحوثين اجماع أن أي) بشدة افقمو(

.الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)06(السادسةالرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد

 أبنائهمعنالرضايظهرون المبحوثين من الساحقة األغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

الوالديناحترامعلىيحوزونالمتفوقيناألبناءأنيعنيوهذا.المدرسيونجاحهمتفوقهمعند

والمكافأة،التشجيعمنالمزيدإلىويدفعهمالوالدين،رضايجلباالبنفتفوق .لهمأسرهموتقدير

 دراسيةنتائجمنيحرزهماأساسعلىبقيمتهوالديهطرفمنالمتفوقالطفلتحسيس أنكما

أبنائهاتميزتبرزأنتحاولالالتياألسرمن القليلة القلة عكسأكثر، دافعيهلديهيولدسوفجيدة

 تراجع إلى يؤدي والذي نفوسهم،فيالملليثيرممامجهوداتهم وتتجاهلبلتفوقهم،حيثمن

.الدراسي مستواهم

 جاءتلقد.)النفس ولتجديد للترفيه الرحالت لبعض الذهاب من ابني أحرم ال( :)13البند(

 أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا %71.33نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

 بينما¡)محايد:(بـ أجابوا %9.33نسبة ثم ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %12نسبة تليها نسبة،

)3.88: (بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)موافق غير:(بـ أجابوا %7.33تمثل والتي نسبة أضعف

 يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع

 الرحالت لبعض الذهاب من ابني أحرم ال( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن أي) موافق(

 الحادية لرتبةا في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) النفس ولتجديد للترفيه

.الثاني المحور متوسطاتترتيب ضمن)11(عشر

 للرحالت المتفوقين أبناءهم يحرمون ال المبحوثين أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من 

 سواء عامة بصفة فالرحالت ،تالي لتفوق النفس وتجدد النفس على تروح أنها اعتبار على الترفيه

 إذا المناهج جمود لكسر ناجحة تربوية تعليمية وسيلة تعد المدرسة مهاتقي التي العلمية أو الترفيهية

 وإدراك المباشرة، بالمالحظة والتعلم الذاتي التعلم لمبدأ معززة فهي. وتوجيهها استخدامها أجيد
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 االنضباط مثل حسنة، سلوكات خاللها من الطالب يكتسب حيث البيئة، مكونات بين العالقات

 المسؤولية وتحمل النفس على كاالعتماد حميدة عادات تكوين إلى ضافةإ واالحترام، والنظام

 وزمالئهم أنفسهم مع التكيف على وتساعدهم االجتماعية العالقات تنمي كونها عن فضالً والصبر،

 تفوقه على ينعكس مما واالجتماعية التربوية الطالب خبرات إثراء في يسهم بالتالي ،ومجتمعهم

  .الدراسي

  )الثانية الفرضيةنتائجوتفسيرتحليل: ( لثالثا المحور

  .دراسيا األبناء تفوق في األسرية المتابعة أسلوب يؤثر*

) بنود( عبارات حول عينتنا أفراد استجابات معالجة تم عدمها من الفرضية هذه صحة إلثبات

)اسيالدر التفوق - األسرية تابعةالمأسلوب( للعالقة مخصص جدول على معتمدين المحور، هذا

 ثم ومن بند، بكل الخاص الحسابي المتوسط المئوية، النسب التكرارات، على التحليل في معتمدين

 على النتائج تفسير ذلك بعد ليأتي تنازليا، ترتيبا المحور لعبارات الحسابية المتوسطات ضمن ترتيبه

 مهارة امتالك ،يزوالتحفالتشجيع السوية، األساليب اختيار(األسرية المتابعة أسلوبتأثير ضوء

 البحثعينةأفراد تاستجابايبين) 21( رقم الموالي الجدولو .)التربوية الخبرة التربوية، المتابعة

.دراسيا األبناء تفوق في األسرية المتابعة أسلوب تأثير حول

  ) :21( رقم الجدول

  .دراسيا األبناء تفوق في األسرية المتابعة أسلوب تأثير حولالبحث،عينةأفراداستجابايوضح
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أبنيبنتائجمهتمأنا-1

  المدرسية

9261.335838.66//////4.6101

مساعدةابنييتلقى-2

  الدروس فهم في مني

875851341208////4.5002

مننصيبالبني-3

 للتحاوروقتي

.والتفاهم

7751.335335.332013.33////4.3803

منأسرتيترفع-4

المتفوق االبنمكانة

2818.6611073.331208////4.1007
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ابنيبمواهبأهتم-5

 تفوقه من للزيادة

  .الدراسي

06413086.66149.33////3.9409

روحلديهأنمي-6

  العلميةالمنافسة

4026.6610670.66042.66////4.2404

علىابنيأشجع-7

 لدورات االنضمام

   خارجية

149.3384565234.66////3.7413

 على ابني أشجع-8

  .المطالعة

392699661208////4.1806

بالمستوىأهتم-9

 ابني ألصدقاء التعليمي

181210771.332516.66////3.9508

دروساابنييتلقى-10

   صفه خارجتدعيمية

4026.66332218124630.661308.663.2715

بتقديمابنيأشجع-11

عنتعبيراتحفيزات

  تفوقه

5838.6669462315.33////4.2305

علىابنيأشجع-12

هوايتهبينالتوازن

  هدروسو

2013.339160.663422.66053.33//3.8411

منيستفيد-13

 التي الهادفة الحوارات

  األسرة فيتدور

074.6611073.332315.33106.66//3.7612

تحسينأحاول-14

 من مستواي

   خالاللمطالعة

074.6612583.331812////3.9210

االحتكاكأحاول-15

 أولياء مع والحوار

 المتفوقين األبناء

   لالستفادة

0201.33634269461610.66//3.3414
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  الثالث المحور بنود على العينة الستجابة تكراري مدرج يمثل) 15(رقم الشكل

 الثقافية األهداف ومجموعة المعلومات نقل األسرة عاتق على الملقاة المسؤوليات بين من

 نجهل ال أن يجب ولكن االجتماعية، واألهداف الوالدين أهداف نحو األوالد ودفع والقيم والمعارف

 تحصيل في المتمثلة والثقافي االجتماعي الوسط أهمية وهي النجاح معادلة في الهامة األطراف

 والهامة األساسية العوامل من للوالدين التعليمي المستوى بالتالي. ألبناءا تفوق في وتأثيره الوالدين

هذهفعاليةمنيحدالحالبطبيعة ،والجهل بهاتتأثرالوالديةالتربويةالممارسات ألن ذلك، في

 بتحليلسنقومذلكنحواتجاهاتهملمعرفة )العينةأفراد(المبحوثينإلىوبالرجوع. الممارسات

  .المحوربهذاالخاصة)15إلى1من(للبنودإستجاباتهم

 األسر معظم أن أعاله الجدول من يتبين )المدرسية أبني بنتائج مهتم أنا( :)1البند( 

 ممن %61.33 مابين النسبة قدرت حيث%100 بـنسبة الدراسية أبنائها بنتائج تهتم المبحوثة

 الحسابي المتوسط وقدر ،)وافقم: (بـ أجابوا %38.66 ونسبة) بشدة موافق: (بـ أجابوا

)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.61:(بـ

 درجة إلى لتصل  البند هذا على موافقينالمبحوثين اجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي

 المحورمتوسطاتترتيب منض)1(األولى الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق(

.الثالث

 بنتائج اهتمامهم على أجمعوا المبحوثة عينتنا أفراد كل أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 وتحمل األولياء هؤالء لدى المتزايد الوعي على يدل إنما شيء على دل إن وهذا الدراسية، أبنائهم

 بالنتائج األولياء بعض لدى الزائد اماالهتم أن ،إال المتمدرس لالبن وجه أحسن على المسؤولية

 االعتبار بعين أخذ يجب بالتالي ، الطرفين كلى على وخيمة نفسية عواقب له تكون قد الدراسية

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ب
تی
تر

ال

رقم العبارة



والنتائج البيانات وتفسير تحليل :                              السادس الفصل

302

 على وتدريبه واقعية أهداف تحديد أسلوب بتعليمه النجاح يعيش وجعله" للطفل العقلية القدرات دائما

)1(" مساره في وقيادته ومرافقته واإلبداع يةاالستقالل على وتشجيعه يحبها، بأعمال القيام

 عدم أهمها أسباب لعدة أبنائها بنتائج األسرة تهتم ال أين عينتنا عن البعيدة الحاالت بعض وفي

 األسرة مدخول ضعف ،أو...للعمل األب سفر السكن، ضيق الوفاة،( األصعدة جميع على االستقرار

 يلعب أيضا األسرة حجم عنهم، وانشغالها للعمل رأةالم خروج مع خاصة) األبناء عن واالنشغال

 ألبنائهم الدراسية بالنتائج الوالدين اهتمام قل األوالد عدد زاد كلما أته بحيث ذلك، في كبيرا دورا

 يترتب هذا كل. والتفوق التحصيل قل الدراسية بالنتائج االهتمام قل كلما بالمقابل ، صحيح والعكس

 بالنتائج االهتمام وعدم البعض عند اإلهمال وبالضرورة لألولياء لنسبةبا المتابعة في نقص عليه

 المستوى تراجع على بالضرورة يؤدي الدراسية األبناء بنتائج األسرة اهتمام وعدم المدرسية،

  .لألبناء الدراسي

 خاصة( المجتمعات بعض ففي نسبي أمر الصغيرة أو الكبيرة األسرة أن المعروف ومن

Large( كبيرة أسرة أكثر أو أطفال أربعة لديها التي األسرة رتعتب) المتقدمة Family (تعتبر بينما 

Small( صغيرة أسرة أخرى مجتمعات في األسرة نفس Family (األسر في اآلباء نجد وعموما 

 نقطة 2.الكبيرة األسر في اآلباء من معهم إيجابية أكثر ويكونون باألطفال أكثر يهتمون الصغيرة

  .منها األسر من النوعين بين فرق هناك أنه هو إليها يهالتنب وجب

 الحب موضع ليس أو عادة في فيه مرغوب غير الكبيرة األسرة في األخير الطفل يعتبر

 تربية ممارسة طريقة تختلف الصغيرة األسر أطفال وبعكس والثاني األول الطفل بعكس الكافي

 األسرة على تسيطر بينما األب عليها يسيطر الكبيرة فاألسر أوجه عدة من النمطين بين الطفل

 في به التهديد او الجسماني العقاب على فتقوم السلطة ممارسة أنماط تختلف كما.األم الصغيرة

3.الحاالت معظم في سعيدة غير وتكون التفكك مظاهر بعض عليها يبدو التي الكبيرة األسر

هذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت)الدروس فھم في مني مساعدة  ابني یتلقى(:)2البند( 

¡)موافق: (بـ أجابوا %34 نسبةأنكما) بشدة موافق: (بـ أجابوا%58 نسبة :يليكماالبند

 اإلجابة هذه وتقع) 4.50:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا %08 نسبة بينما

 أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( رقموال) موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط

.398 ص ،المرجع نفس)  1 )

2 حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المجتمع والمصنع، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،1996 ، ص28

.29ص المرجع، نفس  3
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 المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق( درجة إلى لتصل البند هذا على موافقينالمبحوثين اجماع أن

. الثالث المحورمتوسطاتترتيب ضمن)02(الثانية الرتبة في الحسابي

 والمقدرة وسالدر فهم على أبناءها تساعد المبحوثة األسر أغلبية أن الجدول خالل من يتبين

 الذي لألولياء المرتفع التعليمي المستوى إلى الذكر أسلفنا كما راجع وهذا ،% 92: بـ نسبتهم

فنجد أن الوالدين  التعليمي، المستوى ضعيفي من غيرهم من أكثر والمساعدة الفهم من يمكنهم

ديهم وعي بضرورة المتعلمين على دراية أكثر من غيرهم بأساليب المتابعة والتوجيه  وكذلك يكون ل

توفير إمكانات التحصيل ،فنجد األب المتعلم يراعي توفير الشروط الضرورية واإلمكانيات المادية 

%08:بـ والمقدرة بقية نسبةال أما ،والمعنوية الالزمة لذلك مع مراعاة رغبات وميول المتعلم

 المستوى لتدني راجع وهذا الدروس فهم في األبناء بمساعدة تقوم ال ربما االجابة في والمحايدة

  .اليومية األعباء بكثرة االنشغال أو التعليمي،

تمثلحيث طويلوقتمنذالتعليميةبالعمليةالقائمينجميعأذهانتشغل المنزليةفالواجبات

 الواجبو لديه،السليم الفكروتنميةوالمهاراتالمعلومات اكتسابعلىالتالميذلمساعدةفعالةأداة

 حل أو مراجعة أو تحضير أو حفظ من الصف خارج عمله الطالب إلى يسند ما كل وه المنزلي

 يحدده كتاب من جزء تلخيص أو المادة، وطبيعة التعليمية المرحلة يناسب مما وغيرها للتمرينات

  : نجد المنزلية الواجبات أهداف أهم ومن،المشكالت لبعض حل أو تجربة أو المعلم لهم

الدراسة وقت خارج المدرسي والكتاب بالمنهج الطالب ربط.

 يتطرق لم التي الدرس جوانب واستكمال الصف في شرحت التي المعلومات وتثبيت 

.مفصل بشكل المعلم إليها

  الدرس بموضوع تتعلق مشكالت أو أفكار من الطالب لدى ما استقصاء.

عالجها على والعمل الطالب ضعف مواطن تشخيص.

 ابنه واجبات على الطالب أمر ولي إشراف خالل نم بالمدرسة المنزل ربط.

 والفصلية الشهرية لالختبارات نفسياً الطالب تهيئة هدف وأهم.  

يؤديقدحدهعن زادإذاإالللتالميذالتحصيلمستوىرفعفي بالغة أهميةالمنزليةللواجباتف

 وقد .وجهخيرعلىالتالييوملل المدرسةفيعملهمأداءوبينالتالميذبينيحولممااإلرهاقإلى

درجةإلىاآلباءتطلعبمدىكثيرايرتبطوالتفوقالنجاحإحرازأنالدراساتمنالكثيرظهرتأ

الدراسة،نحواألبناءدافعيةمن تزيد ألنها الدراسية بأعمالهماالهتماموإبداءاألبناء،مساعدة

 هي التي المنزلية للواجبات نتطرق األسرية المساعدة عن نتحدث وعندما. األولياءإرضاءومحاولة

 قدرة أن الدراسات أثبتت حيث التعلم على ايجابي تأثير ولها،البيت في التعليمية الخبرة مالمح من
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 في ذلك تأثير ويظهر ،تفوقه من وتزيد االيجابيالتعلم فكرة تدعم البيتية بواجباته القيام على الطالب

  . صحتها منللتأكد الوالدين قبل من ازهاإنج بعد الواجبات هذه مراجعة

 الوالدين دور يقتصر أن يجب المنزل،في المدرسية بالواجبات القيام من الفائدة تكتمل وكي

 كانت مهما الواجب بحل لاأله يقوم أالّ هوذلك في األساسي والقانون. والتوجيه اإلرشاد على

 على يساعده لن فذلك المدرسي الواجب بعمل الوالدانقام وإن. الطالب مسؤولية نهاأل. الظروف

 الخاصة قدراته من واثقا يكون أن على يساعده ال وكذلك المدرسةفي يتعلمها التي المعلومات فهم

.به

 اآلباء من اهتماما األكثر أنهن وجدن المتفوقين أمهات مع لنا كانت التي المقابالت خالل منو

 األم نجد حيث تكوينها، طبيعة إلى يرجع طبعا وهذا حيث الدروس فهم على األبناء مساعدة في

 معاندة يتحمل وال أكثر عصبي األب نجد بينما ،االبن يفهم حتى الطويل الوقت تستغرق البال طويلة

 فهم على ومساعدتهم األبناء متابعة مهمة أن يعتبرون اآلباء فأغلب ،أسئلتهم كثرة حتى أو األبناء

 على األبناء يحفز ال كبير خطأ وهذا بالبيت ماكثة أو عاملة انتأك سواء األم وظيفة هي دروسهم

  . واحد طرف من المتابعة تكون عندما أكثر االجتهاد

هذاداخلهمينمو حتىالمذاكرةفيأنفسهمعلىاألبناء يعتمدأنالمهممنأنه يرى من وهناك

يكون أنعلى. بالمدرسةعليمالتبجانب الذاتيجهدهمعلىاالعتماديستطيعون وهم فيكبرواالطبع

منمساعدةإلىبالفعلويحتاج تعثرقداالبنأنيجدانعندمامعينة أوقاتفيالوالدينمنالتدخل

يستطيع حتىوكبيرةصغيرةكلاختراقوليس واإلشرافالمتابعةهو الوالدين دور أن أي.كبير

  . النفس علىاالعتمادمبدأتعلمالطفل

 االتكالية يتعلم ال ،حتى فيها جهدا هو يبذل أن دون االبن طلبات لك نلبي أن يجب فال

 هنا ،مساعدة إلى تحتاج المشكالت هذه كانت إذا إال.المدرسية الواجبات حل في خاصة والكسل

 عن مسؤوال نفسه يرى"بالتالي الحلول أفضل إلى الطفل يصل حتى بالمساعدة يبخالن ال الوالدان

معنىفيكتسب)1( "أخرى طريقة عن سيبحث معينة طريقة تنجح لم فإذا به، المحيطة الظروف تغير

 الوالدين دور يبرز وهنا،العكس وليس ويقودها الحياة يوجه الذي هو ثم ومن النفسعلىاالتكال

 االنتقال أي التكليف في التدرج مبدأ إتباع كذلك الفشل من والتعلم التحمل على درةالق غرس في جليا

  .للدروس والتحضير فروضهم إنجاز في خاصة الصعب إلى السهل من

ما نستنتجه هو أن المستوى التعليمي المرتفع لألولياء  يسهل من عملية متابعة األبناء 

 اإلبداع لتنمية الالزمة واألدوات المواد توفير على المقدرة"ومساعدتهم دراسيا وكلما كانت لديهم 

. 73ص ،2005 دمشق، ، الفكر داراإليمان، حالوة العاطفي الذكاء فوق ما ياسر،  العبتي)1(
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 تعمل أن شأنها من بها،والتي يشعر التي النفسية لراحةا عن فضال عملية بطريقة األفكار ،وتجريب

وهم )1("االقتصادي المستوى تدني عن الناجمة بالمشكالت الفرد انشغال وتقليل الذهن، صفاء على

  .بذلك يعطون قيمة كبيرة للعلم مما ينعكس أثره على األبناء ويساعدهم على التفوق الدراسي

هذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت )والتفاهم للتحاوروقتيمننصيب البني(:)3البند( 

: بـ أجابوا %35.33نسبةأنكما) بشدة موافق: (بـ أجابوا%51.33نسبة :يليكماالبند

 هذه وتقع) 4.38:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا %13.33 نسبة بينما ،)موافق(

 موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي )4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة

 جاء وقد ،)بشدة موافق( درجة إلى لتصل البند هذا على موافقينالمبحوثين إجماع أن أي) بشدة

.الثالث المحورمتوسطاتترتيب ضمن)03(لثالثةا الرتبة في الحسابي المتوسط

 المتفوقين ألبنائهم وقت صونيخص المبحوثين أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

وهذا المدرسي،والنجاحالدراسةبضرورةأبنائهم معيتحدثونبأنهمصرحوا معهم والتفاهم للتحاور

أنفسهم،فيوثقةدافعيةأكثرويجعلهم المدرسيأبنائهمبنجاحاهتمامايبدوناألولياءأغلبأنيعني

بجانباألبناءاهتمامإلىذلكأدىوالدين،الاهتمامضمنتندرج المدرسةكانتكلماأنهكما

 راجع طبعا وهذا األبناء مع للتحاور وقت أي تخصص ال  التي األسر بينما ،الدراسالتحصيل

   سبق والتي االجتماعية الظروف بعض وكذلك التعليمي المستوى ضعف أو لالمباالة

 أن ،أي األطفال تصرفات في تؤثران ومعاملتهما الوالدين سلوك"أن يتبين سبق لما استنادا

 إيجابا أو سلبا تصرفاتهم تتغير لهذا البيت في الوالدان يعيشها التي بالحالة يرتبط األطفال سلوك

 التي المعاملة أسلوب وفق عدواني إلى يتحول قد المسالم الطفل فمثال بهم، المحيطة األحوال حسب

 على ينبغي بالتالي.)2("وتصرفاته لهأفعا تغيرت معاملته طريقة تغيرت فإذا البيت في يتلقاها

 حتى طويال وقتا يكن لم وإن حتى لألبناء معينا وقتا يخصصا أن انشغالهما كان مهما الوالدين

 األوامر كثرة على اإلمكان قدر االبتعاد عليهما يجب كما والحنان باالهتمام األبناء يشعر

 متابعتهم تأتي حتى باألهمية إشعارهمو لهم اإلصغاء حسن هو لتوجيههم الطرق وأسهل والنواهي،

       .بثمارها

 حول إيجابيمفهومتكوين على وتساعدهالمتفوق االبنمكانةمنأسرتيترفع:()4البند( 

كما) موافق: (بـ أجابوا%73.3 نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت )ذاته

 المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا%08 نسبة بينما ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %18.66نسبةأن

، ص 58. المتفوقون عقليا، مرجع سابق 1) عبد الرحمان، سيد سليمان¡ )

2) سليمان علي، دور األسرة في تربية األبناء، إنتاج وحدة ثقافة الطفل بشركة سفير،القاهرة ،(د.ت) ،ص 41.  )
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)موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.10:(بـ الحسابي

ترفع( البند هذا على موافقينالمبحوثين إجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم

 درجة إلى لتصل) ذاته حول إيجابيمفهومتكوين على وتساعدهالمتفوق االبنمكانةمنأسرتي

متوسطاتترتيب ضمن)07( السابعة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق(

.الثالث المحور

 وتساعده المتفوق ابنها مكانة من ترفع المبحوثين أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 بأنك عتقاداإل هي بالنفس الثقةف بالنفس، الثقة زرع من تبدأ ذاته حول إيجابيمفهومتكوين على

 ال انك معرفتك هى بالنفس الثقة أن كما.صحيحة بطريقة معين موقف فى تتصرف أن تستطيع

 من تختلف أن ممكن المهمة وهذة. بنجاح بأكملها ما بمهمة للقيام الالزمة المهارات إحدى ينقصك

 نشاط كونها من أو تعرفه ال شخص مع والتعامل لناسا مع التحدث مثل اجتماعيا نشاطا كونها

 هو اإلحباط أن عن اآلباء يغفل فقد. عملك يتطلبها معينة مهمة استكمال على القدرة مثل مهنى

 ال، أو ذلك يتوقعكان سواء متدنية عالمات على حصل إذا خاصةً الطفل، إلى يتسلل شعور أسرع

 خاللها من يستطيع عقلية قوة يمتلك وبأنه وبقدراته بنفسه الطفل ثقة إعادة اآلباء على ينبغى لذا

 لخلق المادي التحفيز إلى باإلضافة جدا مهم المعنوي التحفيز بأن سيما وال مخاوف، على التغلّب

.والتفوق نفسه إلثبات لديه جامحة رغبة

 وهاماشيك ericksion واريكسون porockooverبركوفر بها قام التي الدراسة كشفتوقد

hamachek شأنها من التي واألساليب الطرق الستكشاف المدرسي التحصيل مستويات تحسين 

 قُدرتهم وإلى أنفسهم إلى نظرتهم تحسين على اعتمادا الثانوي، التعليم من األولى الصفوف لتالميذ

 نتائجها نُشرت والتي األمريكية، المتحدة للواليات الفيدرالي التعليم مكتب من بتكليف التعلُّم، على

 بنتائج جاءت الوالدين طريق عن التعلُّم على قُدرته عن التلميذ فكرة تحسين محاولة أن- م1966 عام

 تحسين محاوالت أن حين في للتلميذ، المدرسي التحصيل مستوى على ستانعك إحصائية داللة ذات

 نظر في خاصة أهمية لهم ليس آخَرين أشخاص طريق عن التعلُّم على قُدرته عن التلميذ فكرة

1.التحصيلي مستواه في تُؤثِّر لم التلميذ،

 الحلول تلقِّي على لهمأطفا يعودون الذين اآلباء أن) 1964( تورانس وجد" أخرى جهة من

 بعد، فيما المدرسين ثقة كسب في نَجاحهم ضمان بهدف مشكالت، من يواجِههم ما لكلِّ الجاهزة

 على يشجعونهم وال والفشل، اإلحباط ظروف مع التوافُق إعادة على التدريب من أبناءهم يحرِمون

 على يشجع الذي فالتعليم 2"الخيال مواستخدا االستكشاف ومحاوالت واالستفسارات األسئلة توجيه

: http://www.alukah.net/library/0/60168/#ixzz4Exb6lYZ21

.الموقع نفس 2
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 الوسائل استخدام في مهاراتهم وينمي الناشئة، لدى والتحليل التحاور قدرات ويعزز األسئلة طرح

   والمتفوقين والمخترعين المبدعين براعم ينتج بأن جدير الحديثة، التقنية

المبحوثينتجاباتإس جاءتلقد )الدراسي تفوقه من للزيادة ابني بمواهب أهتم(:)5البند(

%4 ونسبة نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا %86.66 نسبة :يليكماالبندهذاحول

: بـ الحسابي المتوسط وقدر¡)محايد:(بـ أجابوا %9.33نسبة أما ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا

 والذي)4( لرقموا) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه عوتق) 3.94(

 من للزيادة ابني بمواهب أهتم( البند هذا على محايدينالمبحوثين إجماع أن أي) موافق( يعني

)09(تاسعةال الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) الدراسي تفوقه

  .الثالث المحور متوسطاتترتيب ضمن

 من فهناك ،البند هذا على بتحفظ موافقة العينة أفراد أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 إلى ذلك يرجعون وهم فقط أحيانا وربما والهوايات، اللعب بممارسة ألبنائها تسمح ال من األسر

 لممارسة الكافي الوقت لديهم يوجد ال بالتالي المناهج صعوبة وكذلك الدراسة خالل الدروس كثرة

 األولياء على يجب بل والتشدد، القسوة أساليب من أسلوب وهذا ط،فق العطل في ربما دائما الهوايات

 المعارض زيارة على وتشجيعه ،الهوايات بعض و اللعب لممارسة لألبناء معينة أوقات تخصيص

 الحوافز وتقوية المثابرة على وتعويـده مداركـه توسع التي األثرية والمواقع والفنية العلمية

 وتشجيعه وأدواته كتبه لحفظ المتفوق لالبن مناسب مكان تخصيص تحسنويس لديه الداخلية والدوافع

 االكتشاف حب التلميذ لدى وتخلق األفكار تنمي واأللعاب الهوايات ألن ،هواياته ممارسة على

 أكثر والتفوق االجتهاد على يساعده ما أكثر العقلية قدراته وتنمي النشاط لديه تجدد ،كما والتجريب

  .الدراسة في

كماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت) العلميةالمنافسةروحلديهأنمي:( )6دالبن(

¡)بشدة موافق: (بـ أجابوا %26.66 نسبةأنكما) موافق: (بـ أجابوا%70.66 نسبة :يلي

 اإلجابة هذه وتقع) 4.24:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا %2.66 نسبة بينما

 أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط

 درجة إلى لتصل) العلميةالمنافسةروحلديهأنمي( البند هذا على موافقينالمبحوثين اجماع أن

 المحورمتوسطاتترتيب ضمن)04(رابعةال الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق(

.لثالثا
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 أبنائهم لدى العلميةالمنافسةروح ينمون المبحوثين أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

العليا المستوياتذاتاألسرأوساطفيغالباينتشرواإلرشادالنصحإسداءأننجدكما ،المتفوقين

اجتماعياالمستوى المتوسطةاألسرفياآلباءأنأوضحتالدراساتتبينهماوحسبوالمتوسطة،

بالذنبالطفلشعورإثارةيستهدف والذيواإلرشادالنصحفياللفظياألسلوبيستخدمونماغالبا

التهديدأسلوباستخدامإلىالمستوىهذا آباءعادةيلجأكمااألسرة،فيمركزهفقدمنوقلقه

.الدنياالطبقاتآباءمنأكثروالحرمان

 وإكتشاف النجاح، نسبة زيادة في كبيرة أهمية لرياضيةوا الثقافية العلمية، للمنافسات إن

 المذاكرة في الرغبة عندهم ويعزز التالميذ يشحن الذي والتحدي المنافسة جو بفضل المواهب

 على التعرف الجماعي، العمل تشجيع الشريفة، المنافسة من جو خلق أهدافها ومن واالجتهاد،

 روح لبعث الفكرية للمنافسات فرص له نوفر أن في الحق المتفوق فلتلميذ .والنقاش الحوار الطالب،

 التحدي في التلميذ لدى الرغبة تفتح فالمنافسة وصقلها وتنميتها المواهب واكتشاف الفكري اإلبداع

 اللغوية الفصاحة المجيب التلميذ ويكسب.  الذهنية وإبداعاته العقلية قدراته يظهر كي والنجاح

 أثبتت فلقد .احيانا أصحابه يسأل وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسو كان فقد الجمهور ومواجهة

 الجادين التالميذ تجعل الدراسي التحصيل حول األسئلة في المتمثل الفكري التنافس أن الدراسات

 التي األشياء إن"كونفوشيوس بقول عمال الدراجات أعلى على الحصول اجل من طاقاته يفجرون

" فعال نفعلها عندما إال نتعلمها ال نتعلمها أن يجب

 جاءتلقد )العلمي التحصيل لزيادة خارجية لدورات االنضمام على ابني أشجع(:)7البند(

 نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا %56نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

: بـ أجابوا %9.33 تمثل والتي نسبة أضعف بينما ¡)محايد:(بـ أجابوا %34.66نسبة تليها

 بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.74(:بـ الحسابي المتوسط وقدر  ،)بشدة موافق(

 محايدينالمبحوثين اجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم

 إلى لتصل) يالعلم التحصيل لزيادة خارجية لدورات االنضمام على ابني أشجع( البند هذا على

 متوسطاتترتيب ضمن)13(عشر ثالثةال الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة

.الثالث المحور

 خارجية لدورات االنضمام على أبناءها تشجع العينة أفراد أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 أو ةالعلمي وإمكانياته طالبال قدرات رفع إلى تهدف العلمية الدورات ألن ،العلمي التحصيل لزيادة

  .العلمية الممارسة مجاالت من عدد في مقنن علمي لطابع  وفقاً الحياتية

:يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت) المطالعة على ابني أشجع: ()8البند(

%08 نسبة بينما ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %26نسبةأنكما) موافق: (بـ أجابوا%66 نسبة
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 بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.18:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا

المبحوثين إجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم

 جاء دوق ،)بشدة موافق( درجة إلى لتصل) المطالعة على ابني أشجع( البند هذا على موافقين

  .الثالث المحورمتوسطاتترتيب ضمن)06( السادسة الرتبة في الحسابي المتوسط

%92: بـ نسبتهم قدرت والذين المبحوثين أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 يعود الذي هو الذكي واألب للروح  غذاء المطالعة أن اعتبار على،المطالعة على أبناءهم يشجعون

 طريق عن وذلك عليها، االستغناء يمكن ال عادة ملديه تصبح حتى الصغر منذ العةالمط على أبناءه

 خالل من الجديد وتصفح ، الذهنية قدراته متناول في تكون والتي والروايات والقصص الكتب شراء

 القدرات تنمي المطالعة أن علميا اثبت فقد بالغربة، يشعر وال عصره مواكبة من يتمكن حتى النت

  .الدراسي التفوق على وتساعده العلمي، بالخيال وتزوده للطفل الفكرية

 أو العادة ههذ تترسخ وبعدها 12سن في تفتحها أوج تبلغ" القراءة ملكة" أن الخبراء أكد فقد

 إلى المبكر األسرة وتوجيه الهتمام وفقاً الطفل يتحول وبعدها ،الطفل ةشخصي تكوين في تهمل

 على دورها األسرة تؤدي أن بعد. دراسته أثناء" القراءة ضد حساسية لديه شخص"أو" قارئ شخص"

 ال والتي %8:  بـ والمقدرة العينة من الباقية الصغيرة النسبة أما الطُّفولة، مرحلة في وجه أكمل

 المطالعة ألهمية هاإدراك وعدم الدراسي مستواها لتدني راجع هذا و المطالعة على أبناءها تشجع

.لها ممارسته عدم رغم المطالعة على أبناءه يشجع من ولياءاأل من نجد أننا ،إال

)معهم الجماعي العمل على أشجعه حتى ابني ألصدقاء التعليمي بالمستوى  أهتم(:)9البند(

 وهي) موافق: (بـ أجابوا %71.33نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءتلقد

¡بشدة موافق: (بـ أجابوا%12نسبة تليها¡)محايد: (بـ بواأجا %16.66نسبة تليها نسبة، أعلى

 يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.95: (بـ الحسابي المتوسط وقدر

  أهتم( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد(

 درجة إلى لتصل )معهم الجماعي العمل على أشجعه حتى ابني اءألصدق التعليمي بالمستوى

 المحور متوسطاتترتيب ضمن)08(الثامنة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق(

  .الثالث

 على الموافقة إلى تقترب محايدة العينة أفراد أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 أن إال السوء، أصدقاء مخالطة من األبناء على للخوف راجع هذا ربما البند هذا خالل من التشجيع

 الرفيق ألن تقدر إذ أبنائها ألصدقاء التعليمي ىبالمستو تهتم المبحوثة األسر من معتبرة نسبة  هناك
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 على االبن تشجع المجتهد الرفيق فمصادقة أكثر، واالجتهاد التفوق على االبن يساعد المجتهد

 مرضية تعتبر الغيرة وهذه التفوق وحب الغيرة لديه تخلق أي عليه للتفوق أكثر واالجتهاد المثابرة

 الدراسية األمور في معه للمناقشة تدفعه المجتهد للصديق االبن فمصادقة.الحاالت هذه مثل في

 تفوق بالتالي .التفوق على المنافسة يولد كما دراستهم، أسلوب من واالستفادة عامة بصفة والعلمية

.األبناء لدى النتائج أفضل لتحقيق دافع هو ءاألصدقا

 مصطلحي بين العمرية المرحلة هذه في التالميذ عند خلط وجود يالحظ" أخرى جهة من

 عينة مرور نتيجة الصداقات من كبير عدد تكوين إلى منهم كبير عدد ويميل والزمالة، الصداقة

 اآلخرين على والتعرف واالكتشاف طالعاالست وحب باالندفاع تمتاز والتي المراهقة بمرحلة البحث

 صورة يعكس مرآة الصديق ألن أصدقائهم اختيار في أبنائهم متابعة الوالدين وعلى 1".الذات إلثبات

 ال سيقع االبن فإن صحيحة وجهة الصداقة هذه توجه لم إذا ألنها حدين ذو سالح وهي صديقه،

 عن المتفوق تلهي قد األصدقاء كثرة أن إلى اإلشارة تجدر كما.السوء أصدقاء شباك في محالة

  .الدراسي مستواه تراجع بالتالي هتدراس

 إلى المرأة نزول نتيجة العالقات هذه من كثير اختصار فرض الحضرية الحياة نمط لكن

 متعبين الزوجين وعودة طويلة، لفترات المنزل عن والبعد العمل إلى والذهاب العملية الحياة معترك

 مع عالقاتهم فتقل األبناء على هذا وينعكس الجيران مع اللقاءات كثرة دون يحول المنزل، إلى

 إلى الفرد انتمى كلما الجيران مع العالقة فتزيد الدرجة حيث من العالقات هذه وتتفاوت جيرانهم

 إلى التلميذ انتمى كلما الجيران من األقران مع العالقة وتقل شعبية أحياء تقطن عمالية فئات من أسر

2.راقية أحياء من راقية أسر

 جاءتلقد) بها متفوقالغيرللمواد صفه خارجتدعيميةدروساابني يتلقى():10البند(

 وهي) موافق غير: (بـ أجابوا %30.66نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

 أجابوا %22نسبة تليها ، ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا  %26.66نسبة تليها نسبة، أعلى

)محايد( :بـ أجابوا%08.66 و %12 التوالي على تمثل والتي نسبة أضعف بينما¡)موافق:(بـ

 الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.27: (بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)بشدة موافق غير(و

وثينالمبح اجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين

 لتصل)  بها متفوقالغيرللمواد صفه خارجتدعيميةدروساابني يتلقى( البند هذا على محايدين

ترتيب ضمن)15(عشر الخامسة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى

  .الثالث المحور متوسطات

12، صمرجع سابق ،مریم سلیم 1

.185 ص سابق، مرجع القصير، القادر عبد  2
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 خاصة خصوصية دروسا همأبناؤ يتلقى العينة أفراد أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 مادة برنامج أن األولياء معظم به لنا أفصح ما فحسب األجنبية، واللغات الرياضيات مادة في

 لم الخصوصيةوالدروس.العمرية المرحلة هذه في أبنائهم وقدرات يتناسب وال مكثف الرياضيات

 المرحلة حتى لسنواتا كل تشمل أصبحت بل الماضي، في مثلما النهائية السنوات على حكرا تعد

  .الدخل المحدودة خاصة األسرة ميزانية ترهق باهضة وبمبالغ االبتدائية

 لصالح العامل هذا استغالل اإلمكان قدر تحاول المعتبر المادي الدخل ذات األسر أن فنجد

 قريب زمن فمنذ الخصوصية الدروس نفقات تغطية في يساهم الذي هو األجر قيمة أن أي أبنائها

 - األسرةميزانيةمنالموازيالتمدرس هذاقيمةتدفعأنتستطيعالتيالميسورةالطبقةبناءأ كان

 المرتب من جزء باقتطاع التزمت لكنها ضعيف دخل ذات أسر فهناك - استثناء قاعدة لكل لكن

  .أخرى مستلزمات حساب على كان وإن حتى الخصوصية الدروس لصالح

 الدروس أن ترى %39.32:  بـ والمقدرة تناعين من معتبرة نسبة هناك بالمقابل

 الدروس معه تجدي لن بالمدرسة يفهم لم فمن والمال للوقت مضيعة فهي منها فائدة ال الخصوصية

 تراهم يتحسنوا أن من فبدالً ،التالميذ على وباالً تكون األحيان بعض في أنها حتى ،الخصوصية

 أو فقط، الخصوصي الدرس على اعتمادهم لىإ ذلك في السبب يرجع وقد دراستهم، في يتراجعون

 فيحدث المدرسة، في التلميذ معلم يستخدمها ال تدريسية وطرائق وسائل الخصوصي المعلم استخدام

  . لذلك مؤهل غير المعلم يكون وقد المعلومة، فهم في لديه اضطراباً

 األساتذة من لكثيرا إن معهم أجريناها التي المقابلة أثناء لنا صرحوا األولياء من والكثير

 واالطالة للدرس الكافي الشرح يقدمون ال انهم بحيث المادي، الكسب قصد ملتوية سياسة يستخدمون

 الدعم بدروس االلتحاق يجب الوقت لضيق ونظرا بأنه التالميذ ويعلمون مهمة الغير الجزئيات في

 سيجتازون من خاصة رينمخي غير ذلك على مجبرين التالميذ فنجد للدرس الوافي الفهم يتم حتى

 الدعم دروس أن الميدانية المعطيات خالل من استنتاجه يمكن ما لكن.  الرسمية االمتحانات

  .ملحوظة بصورة التالميذ تفوق من وتزيد المراحل معظم في ضرورية أصبحت

إستجابات جاءتلقد) وتفوقهنجاحهعنتعبيراتحفيزاتبتقديم  ابني أشجع(:)11البند(

 نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا%46 نسبة :يليكماالبندهذاحولوثينالمبح

 المتوسط وقدر¡)محايد:(بـ أجابوا%15.33نسبة أما ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %38.66ونسبة

)موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.23: (بـ الحسابي

 إلى لتصل البند هذا على موافقينالمبحوثين إجماع أن أي) بشدة موافق( عنيي والذي)5( والرقم

ترتيب ضمن)05( الخامسة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق( درجة

  الثالث المحورمتوسطات
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  عينة أفراد بين واتفاقا إجماعا سجلت العينة أفراد أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 فنجد تفوقهم، نظيرتحفيزاتتقديم خالل من  أبنائها تشجيع يخص فيما الفقرة هذه حول دراسةال

 للتفوق راجعةمال تغذيتهم من ويزيد بالنفس،الثقةلديهمينميممااألولياء بتشجيعاتيتأثرون األبناء

 زيادة إلى وكالسل توابع أدت فإذا السلوك، على نتائجه خالل من وظيفياً يعرف فالتعزيز.أكثر

 الوحيد والمعيار تعزيزاً، حدث ما ويكون معززة التوابع تلك تكون المستقبل في حدوثه احتمال

  .السلوك على نتائجه ومالحظة تجربته هو ال أم معززاً الشيء كون على للحكم

 ظهور احتمال يقوي الذي المثير ذلك هو التعزيزات أنواع أهم يعتبر الذي اإليجابي والمعزز

 في االستجابة هذه ظهور احتمالية من يزيد مما عليه سابقاً شرطاً تعتبر والتي اإلجرائية ستجابةاال

 أن أظهرت قد اإليجابي التعزيز أثر لمعرفة أجريت التي والتجارب الدراسات فجميع."المستقبل

 على ال حسن اثر له اإليجابي التعزيز إن ثم التعلم، تحسن إلى تؤدي أشكاله بجميع اإليجابي التعزيز

 طريق عن المتفوق أبنها تكافئ التي فاألسر. أيضاً العقلية المتعلم صحة على ولكن فحسب التعلم

 قصص،ألعاب( المادية المعززات وتقديم المرضية، نتائجهم نظير لهم الفرحة وإظهار عليهم الثناء

 مجهودا بذل بأنه تشعرهو ،تفوقه زيادة في إيجابيا تأثيرا تؤثر...) مالية، مبالغ نافعة، إلكترونية

  .الثناء عليه استحق

مابقدر الوجدانيةلإلثابةاعتبارايقيمالالكثيرأنإلىنشيرأنالمجالهذافيبنايجدركما

أوذاتيعملمجردهيأبنائهملدىالمدرسيالتفوقأن أساس المادية،علىالمحفزاتبأهميةيؤمن

الميدانيةالدراساتأغلبأنحينفي ومعلميه،التلميذبين يةالمدرسالعالقاتإطارفيينحصرأنه

مناستمراريتهوضماناألبناءونجاحتفوقتثمينفيالوالدينوباألخص األسرةدورعلىتؤكد

 أو الوجدانية واإلثابةالتشجيعأن تبين كما ذلك،علىوتشجيعهماألبناءبتحصيل االهتمامخالل

للنجاحالضرورية الدوافعبعضتقويةعلىتساعداالبتسامةالظهر،علىالربتكالتقبيل، المعنوية

المدرسي

 جاءت )دروسهومراجعةهوايتهممارسةبينالتوازنعلى ابني أشجع: ()12البند(

أنكما) موافق: (بـ أجابوا%60.66 نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

 ،ونسبة)محايد:(بـ أجابوا 22.66%نسبة بينما ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %13.33نسبة

 الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع .)3.84:(بـ الحسابي المتوسط وقدر¡)موافق غير (3.33%

المبحوثين اجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين

 الحادية الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)وافقم( درجة إلى لتصل البند هذا على محايدين

الثالث المحور متوسطاتترتيب ضمن)11(عشر
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بينالتوازنعلى همائأبن عيشجت على المبحوثين إجماع عدم نالحظ الجدول نتائج خالل من

 درسيةالم الواجبات آداء بين االبن وقت بتنظيم تكون الموازنةو ،مدروسهومراجعةمتهاهوايممارسة

 حافزاً الهواية ممارسة تكون أن يمكن بل ،التفوق لتدعيم الهواية ممارسة ينوب الدروس واستذكار

  .الدراسي والتفوق العلمي التحصيل من قدر أعلى لتحقيق للطفل

 ،وتدعيمها والهوايات  المواهب تنمية وبين اسيالدر التفوقب بالموازنة اآلباء ينصح لذا

 االستيعاب على أكبر قدرة الكتساب الطفل وتهيئة المدارك سعةتو شأنه من ذلك أن خاصة

 كل من االنتهاء بعد واستراحة كمكافأة سيأتي الهواية للممارسة التفرغ فإن ولهذا والتحصيل،

 تلك بزيادة المدارس أيضا مطالبين .أفضل بصورة أدائها على الطفل سيحرص التي الواجبات

 روتين من إلخراجهم للطالب والتثقيفية الترفيهية الرحالت تنظيم بين وتنويعها ،والهوايات األنشطة

 الطالب ومنح المدارس بقية مع ومنافسات مسابقات وتنظيم الجافة، الدروس وتلقي المقاعد

.لذلك تشجيعية جوائز المتميزين

 جاءتلقد.) األسرة أفراد بين تدور التي الهادفة الحوارات من يستفيد( :)13البند(

 أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا %73.33 نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

 أما¡)محايد:(بـ أجابوا %15.33ونسبة ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %4.66ونسبة نسبة،

 اإلجابة هذه وتقع) 3.76: (بـ الحسابي المتوسط وقدر) موافق غير: (بـ أجابوا %6.66نسبة

 أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط

 الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل  البند هذا على محايدينالمبحوثين إجماع

.الثالث المحور متوسطاتترتيب ضمن)12(عشر الثانية الرتبة في

 على والحياد الموافقة بين تتأرجح ينةالع أفراد أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 كبيرة بدرجة تساعدهم والتي األسرة تقدمها التي العلمية والثقافة الحوارات من أبنائهم استفادة

 معلومات معرفة وفي الدروس تقديم في الدراسي الصف في والمشاركة المراجعة أثناء وواضحة

 من االبن يتلقاها التي المعلومات في الدمج من نوع نجد حيث العلمي، تحصيلهم في للزيادة جديدة

.تفوقه ويزيد فهمه يسهل بالتالي الصف في المعلم يقدمه ما مع األسري وسطه

 األسر أن" بوردييه" أكد إذ غيرهم من حظا أكثر العالية التعليمية المستويات ذوي أبناء إن

 تحصيلهم على إيجابيا تنعكس ةعلمي ثقافة أبنائها إكساب في تحرص العالي التعليمي المستوى ذات

 ثقافية أو علمية أكانت سواء ألبنائها قيمة كتب تقدم األوساط هذه مثل في األولياء نجد إذ العلمي،

 في تطرح التي والعلمية الثقافية المناقشات مختلف ذلك إلى ضف. بها الفكر وتغذية عليها لإلطالع

 كتابة في خاصة دراسته في تفيده التي لقيمةا المعلومات االبن إكساب شأنها من األسري الوسط

 حين في سهولة، بكل والكتابة التعبير يستطيع حيث االبتدائية المرحلة في اإلدماجية الوضعيات
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 ألن ألبنائها العلمية الثقافة إلعطاء تسعى ال المنخفض أو المتوسط التعليمي المستوى ذات األسر

  . يعطيه ال الشيء فاقد

 جاءتلقد) جديد هو ما كل وتصفح المطالعة خالل من مستواي تحسين لأحاو():14البند(

 أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا %83.33نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

 وقدر¡)محايد:(بـ أجابوا%12نسبة أما ، ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %4.66ونسبة نسبة،

 يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه قعوت) 3.92: (بـ الحسابي المتوسط

 أحاول( البند هذا على محايدينالمبحوثين إجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد(

 جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) جديد هو ما كل وتصفح المطالعة خالل من مستواي تحسين

.الثالث المحور متوسطاتترتيب ضمن)10(شرةالعا الرتبة في الحسابي المتوسط

 والمقدرة العينة أفراد من بها يستهان ال نسبة أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 جديد هو ما كل وتصفح المطالعة خالل من والثقافي العلمي مستواها تحسين تحاول %87.99:بـ

 في متفوقين أبناء نالحظ ما فكثيرا زاهر، مستقبل إلى بيدهم واألخذ التفوق على أبنائها لمساعدة

 المحيطين وعي عدم ذلك في سبب هموأ الكبر في التفوق هذا يتالشى ما سرعان لكن الصغر

 رعايتهم وأساليب معهم التعامل وطرق بخصائصهم والمجتمع والمدرسة األسرة من باألطفال

 التربوية النواحي يعجم من وكبرت نمت المالئمة الظروف لها توفرت إذا البذرة مثل فالتفوق

 الالزمة بالخبرات وتزويدهم األبناء تربية على اآلباء جانب من المستمر اإلشراف بحكمِ". والنفسية

 األبناء يكتسب واألبناء، اآلباء بين المستمر االتِّصال وبحكم الكبير، المجتمع في المتوافقة للحياة

 األسرة في بها يمرون التي بالخبرات ويتأثَّرون تماعية،االج العادات ويتشربون السلوكية، النماذج

1".المختلفة الحياة لمواقف وتكييفهم استجاباتهم في كله ذلك وينعكس المحيطة، بالبيئة

 والكتب الجرائد قراءة بين طردية عالقة توجد أنه سابقةال دراساتال خالل من يالحظ ماو

 لألولياء بالنسبة المقروئية نسبة ارتفعت فكلما لألبناء سيةالدرا والمعدالت عامة، بصفة والمطالعة

 كلما األولياء لدى المقروئية قلت كلما أي صحيح، العكسو لألبناء الدراسي المعدل ارتفع كلما

 وقراءة المدرسة تعليم يضاهي الوالدين وعي إن القول يمكن إذ.لألبناء الدراسي المعدل انخفض

 يكون بالتالي المتنوعة األخبار ومعرفة الثقافة في وزيادة الهتماما على دليل اليومية الجرائد

 خاصة أبنائه إفادة يستطيع بالتالي عالمية أو وطنية أكانت سواء بالمستجدات اطالع على الشخص

  .األسئلة طرح عند

http://www.alukah.net/library/0/60168/#ixzz4ExXeebQm1
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 جاءتلقد )لالستفادة المتفوقين األبناء أولياء مع والحوار االحتكاك أحاول:()15البند(

 نسبة، أعلى وهي) محايد: (بـ أجابوا %46 نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينتإستجابا

 أما ،)موافق غير: (بـ أجابوا %10.66 نسبة ثم ،)موافق: (بـ أجابوا %42نسبة مباشرة تليها

: بـ الحسابي المتوسط وقدر¡)بشدة موافق:(بـ أجابوا %01.33: بـ والمقدرة األخيرة النسبة

 والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.34(

 جاء وقد). موافق( درجة إلى لتصل البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن أي) موافق( يعني

.الثالث المحور متوسطاتترتيب ضمن)14(عشر الرابعة الرتبة في الحسابي المتوسط

 المتفوقين األبناء أولياء مع العينة أفراد احتكاك نسبة أن نالحظ الجدول تائجن خالل من

 األولياء لدى والمعرفية الفكرية والقدرات الوعي من زيدي االيجابي حتكاكالاف¡متوسطة لالستفادة

 وتشجيع الدافعية إثارة أن القول يمكن. وتربويا دراسيا أبنائهم مساعدة على أكثر يساعدهم مما

 طريقة إلى األبناء توجيهو ،والتأنيب العقاب بدل والتعزيز الثواب واستخدام التحصيل في رغبةال

 ممكنة درجة أكبر يحققوا حتى واألساليب، التقنيات بأفضل والمراجعة السليم والتحصيل االستذكار

 إشكالية/وضعيات اليومية حياتهم وضعيات في هاونيعيش التي التربوية الخبرة من وجعل النجاح، من

. التفوق من منهم عدد أكبر يمكن مما. لديهم التعلمات لترسيخ كنماذج تصلح

  )الثالثة الفرضيةنتائجوتفسيرتحليل: ( الرابع المحور

.دراسیا األبناء تفوق في إیجابیا یؤثر والمدرسة األسرة بین العالقة تفعیل إن*

) بنود( عبارات حول عينتنا أفراد تاستجابا معالجة تم عدمها من الفرضية هذه صحة إلثبات

)الدراسي التفوق - بالمدرسة األسرة عالقة( للعالقة مخصص جدول على معتمدين المحور، هذا

 ثم ومن بند، بكل الخاص الحسابي المتوسط المئوية، النسب التكرارات، على التحليل في معتمدين

 على النتائج تفسير ذلك بعد ليأتي ازليا،تن ترتيبا المحور لعبارات الحسابية المتوسطات ضمن ترتيبه

 مشاركة التعليمية، والهيئة األسرة بين العالقة(والمدرسة األسرة بين العالقة تفعيل تأثير ضوء

يبين) 22( رقم الموالي الجدولو .)التالميذ أولياء جمعية دور تفعيل المدرسي، للنشاط األسرة

 في االيجابي وتأثيره والمدرسة األسرة بين العالقة تفعيل حول حول، البحثعينةأفراد تاستجابا

.دراسيا األبناء تفوق

  ) :22( رقم الجدول

 في االيجابي وتأثيره والمدرسة األسرة بين العالقة تفعيل حولالبحث،عينةأفراداستجاباتيوضح

  .دراسيا األبناء تفوق
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 بزيارات أقوم- 1 

  لمدرسةل

3120.6610469.33053.33106.66//4.0402

فكاراًأالمدرسةتقدم-2

 الدعم حول مفيدة

   التعليمي

074.668858.662919.332617.33//3.5007

األنشطةضعف-3

 تربط التي صفيةالال

  والمدرسة األسرة بين

106.662214.664127.337751.33//2.7614

دورضعف-4

 تنشيط في الموجهين

 األسرة بين التواصل

  والمدرسة

3120.665335.3336243020//3.5606

بشأنبالقلقأشعر-5

 صف داخل المشاكل

   ابني

8053.335637.33149.33////4.4401

توقيتوجودعدم-6

 الستقبال مناسب

  األولياء

2214.663825.3336245436//3.1811

 التواصل يمكنني-7

   ابني أستاذ مع بسهولة

21148858.661711.3321140323.6804

مهتمأنا-8

جمعيةاجتماعبحضور

  التالميذأولياء

3120.665033.336946////3.7403

 من المشاركين نسبة-9

   المتفوقين التالميذ آباء

085.33117.3312986021.33//3.1612

 إدارة سوء- 10

   المجالس اجتماعات

1283825.337046.663020//3.2110

 حوافز وجود عدم- 11

  بالمجالس تعنى معنوية

085.3360408254.66////3.5007

عقدعدم-12

 بصورة االجتماعات

  .دورية

18123120.6684561711.33//3.3309
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 لما المتابعة قلة- 13

   قرارات من يصدر

2315.335335.334328.663120.66//3.4508

المؤسسةتوفر-14

 الفرص من مجموعة

   أولياء مشاركة لتعزيز

138.668556.662818.662416//3.5805

المؤسسةتقدم-15

 والتكوين المعلومات

 لألسر الالزم

   لمساعدتهم

//2516.6675505033.33//2.8313

  الرابع المحور بنود على العينة الستجابة تكراري مدرج يمثل) 16(رقم الشكل

 جهة من أكثر أدوارها تتقاسم العناصر متفاعلة معادلة تعتبر أبعادها بكافة التربوية العملية إن

 الجهات هذه كل والمجتمع، ومعلميها بإدارتها والمدرسة بالبيت والتربية األسرة أهمها ، معنية

 التربوية والعملية الرسالة هذه أداء سبل تيسير إلى تهدف التي الجوانب بمختلف ميعهاج بتعاون

 جسور وبناء الصالت توثيق خالل من إال ذلك يتحقق وال المرجوة للنتائج للوصول وجه خير على

 من اإلطراف جميع يهاف يشارك أن بد ال مجتمعية قضية فالتعليم درسة،والم البيت بين التواصل

)العينةأفراد(المبحوثينإلىوبالرجوع. المختلف مؤسساته المجتمع إفراد وجميع والمدرسة ةاألسر

  .المحوربهذاالخاصة)15إلى1من(للبنودإستجاباتهم بتحليلسنقومذلكنحواتجاهاتهملمعرفة

كماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت) ابني لمدرسةدوريةبزيارات أقوم( : 1البند

: بـ أجابوا %20.66 نسبة تليها نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا%69.33نسبة :يلي

 ،للمدرسة بزيارات يقومون ال أنهم أي )موافق غير: (بـ أجابوا %6.66نسبة ثم ،)بشدة موافق(
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)4.04:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا %3.33:بـ والمقدرة نسبة أضعف بينما

 يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه تقعو

)ابني لمدرسةدوريةبزيارات أقوم( البند هذا على موافقينالمبحوثين اجماع أن أي) بشدة موافق(

رتيبت ضمن)02( ثانيةال الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)بشدة موافق( درجة إلى لتصل

.الرابع المحورمتوسطات

 أبنائهم لمدارس دورية بزيارات يقومون المبحوثين أغلبية أن نالحظ الجدول نتائج خالل من

 لشرح أبنائهم أساتذة مقابلة تحاول فاألغلبية وسلوكيا دراسيا األبناء ومتابعة للتواصل المتفوقين

 لتحفيز وأيضا صفهم، مع اوبهمتج ومدى األبناء مستوى عن االستفسار وكذلك أبنائهم ظروف

 يعتبر للمدرسة االبن مرافقة ألن.مراقبة محل أنهم ويشعرون العلم وحب أكثر التفوق على أبنائها

.العالي الدراسي والتحصيل االنجاز نحو به تدفع التي المعنوية التعزيزات من نوع

 إلرضائهما أكثر جتهاداال ويحاول أهميتها يدرك المدرسة يزوران أولياءه االبن يرى فعندما

 على وتطري تمدحك المعلمة إن له يقوال كأن لالبن، ةمفرح أخبار نقل األولياء حاول إذا خاصة

 في الزيادة هي ذلك إلى األقرب والطريقة للمعلمة نفسه يبرز أن يحاول بذلك فهو وسلوكك نتائجك

للدراسةدوافعهوعلىللطفلوالعاطفيالنفسيالنموعلىتأثيرايمارسالعائليالوسط ألن. التفوق

علىوترددهمالمدرسةإلىاآلباءبهايقومالتيالزياراتتكراربالتالي الدراسي،مستقبلهعلىأي

  لالبنالدراسيبالمستقبلاالهتماممدىواضحبشكليعكس المدرسين

 وليس ناأحيا المدرسة يزورون الذين األسر تخص فهي عينتنا من الضعيفة النسبة أما

 فقط تستدعى عندما أو أبنائهم، نتائج لتفحص المفتوحة األبواب أيام بالزيارة يقومون فهم باستمرار

  :إلى األحيان معظم في راجع وهذا ابنها، يخص ألمر المدرسة إدارة طرف من

لذلك المناسب الوقت وجود وعدم تاالنشغاال كثرة.

يؤدي بينهما،مماالتواصلوضرورةوالبيتالمدرسةبينالعالقةأهمية إدراك عدم  

 النخفاض ذلك يرجع ربما  أبنائهم وتربية بتعليم األمور أولياء بعض إهتمام قلة إلى

.الالمباالة أو التعليمي المستوى

عندما أنهم األمور أولياء بعض يظن :للمدارس والتبرعات األموال دفع من التخوف 

  .للمدرسة رعاتوتب مبالغ دفع منهم سيطلب المدرسة يزورون

 على التعليمية العملية من المرجوة األهداف لتحقيق دائم األسر مع التواصل من جعلن ىحتو

:يلي ما تحقيقخصوصا المدارس إدارات

 كآلية اآلباء مجالس بإجتماعات اإلكتفاء وعدم األسر مع التواصل آليات في والتطوير التنويع .1
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 الثقافية المسابقة و األسرة صديقة المدرسة مسابقة مثل مسابقات – ثقافية أسابيع(  للتواصل تقليدية

 وإجتماعية تربوية برامج – مشتركة عمل ورش – وغيرها المثالية األسرة ومسابقة األسر بين

)الخ..هادفة وأسرية

 تعزيز لحد العالقة تصبح حتى واألحزان األفراح في المحلي المجتمع المدرسة إدارة مشاركة .2

.التواصل مةديمو

 ندوات( االتصال وسائل أنواع بشتى لألسر الوصول عناء تجشم المدرسة إدارة على .3

   ألنها التواصل وأهمية التواصل رةضرو توضح حتى)  الخ....  توعوية زيارات – محاضراتو

الرسالة صاحبة) المدرسة( 

 خطورة تحديدا واألسر جتمعالم يعي حتى كقضية المشكلة هذه لطرح اإلعالم وسائل مع التنسيق.4

1.الطالب على والمدرسة البيت بين التواصل غياب

 جاءت )تقدم المدرسة أفكارًا مفیدة حول كیفیة تقدیم الدعم التعلیمي البني في المنزل( :2البند

 نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا%58.66نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

أن أي) موافق غير: (بـ أجابوا %17.33نسبة ثم ،)محايد:(بـ أجابوا %19.33بةنس تليها

 نسبة أضعف بينما ،المدرسة ال تقدم أفكارًا مفیدة حول كیفیة تقدیم الدعم التعلیمي البني في المنزل

 هذه وتقع) 3.50:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %4.6:بـ والمقدرة

 أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط ابةاإلج

تقدم المدرسة أفكارًا مفیدة حول كیفیة تقدیم الدعم (البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن

 السابعة ةالرتب في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) التعلیمي البني في المنزل

.الرابع المحورمتوسطاتترتيب ضمن)07(

المتبادل الشعور إرساء تستدعي فعالة بصورة التعليمية العملية في األمور أولياء مشاركة إن

‘سواء حد على المدرسة وإدارة األمور أولياء جانب من للطالب العلمي التحصيل تجاه بالمسؤولية

 قنوات لتعزيز السعي المدارس وعلى التعليمية، العملية يف االستراتيجي الشريك هو األمر فولي

:خاللها من يتم والتي المدرسية الفعاليات تنظيم خالل من وذلك األمور أولياء مع الفعال التواصل

وتساؤالتهم مالحظتهم إبداء على تشجيعهم.

التعليمية العملية في تؤثر التي والمتطلبات بالمتغيرات توعيتهم.

البيت داخل تلميذلل مناسبة بيئة توفير كيفية عن تدريبية دورات عمل.

أبنائهم حياة في التكنولوجيا بأهمية توعيتهم .

http://www.startimes.com/?t=25594871 1
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وبرامج اإللكتروني الموقع عبر المدرسة مع التواصل كيفية إلى وإرشادهم تدريبهم 

.المدرسي التواصل

المعلمين مع التواصل خالل من أوالدهم تفوق مدى متابعة كيفية.

لألبناء والمتابعة اإلشراف كيفية عن تدريبية مجبرا

 وتعطيهم يحتاجون، التي المعلومة لهم تقدم األهل مع التواصل في تنجح التي فالمدرسة

 كالمراهقة حياتهم في حاسمة فترات في خاصةً أبنائهم مع السليم التعامل على والمهارة الخبرة

 االنفعالية، االجتماعية، خاصة الجانب هذا في ومهارات لمعلومات الوالدين يحتاج فقد... مثالً

  .المرحلة ومتطلبات التعامل في األمثل األسلوب إيجاد أجل ومن السلوكية،

المبحوثينإستجابات جاءت) ضعف األنشطة الالصفیة التي تربط بین األسرة والمدرسة( :3البند

 تليها نسبة، أعلى هيو) موافقغير: (بـ أجابوا%51.33نسبة :يليكماالبندهذاحول

 نسبة أضعف بينما ،)موافق: ( بـ أجابوا %14.66نسبة ثم  ،)محايد: (بـ أجابوا %27.33نسبة

 هذه وتقع) 2.76:(بـ الحسابي المتوسط وقدر  ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %6.66:بـ والمقدرة

) محايد( يعني والذي)3( قموالر) موافق غير( يعني والذي) 2(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة

ضعف األنشطة الالصفیة التي تربط بین ( البند هذا على موافقين غير المبحوثين اجماع أن أي

 عشر رابعةال الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)محايد( درجة إلى لتصل) األسرة والمدرسة

.الرابع المحورمتوسطاتترتيب ضمن)14(

 وأهملت الطالب لدى العقلي الجانب تنمية في اهتمامها قديما ليميةالتع العملية حصرت لقد

 ألوان من لون فإنه نشاط من الفصل خارج يحدث ما أن معتبرة .لديه األخرى الجوانب بقية تنمية

 التربوية البحوث أثبتت فقد حاليا أما.المحدود بمعناه التعليم مفهوم في يدخل ال الذي واللعب اللهو

 تعلمه وكيفية نموه خصائص مراعاة يجب ثم ومن التعليمية، العملية محور التلميذ أن والنفسية

 الفصل، داخل الدرس عن األحوال من بحال أهميته تقل ال الالصفي النشاط وأن. الخبرات واكتسابه

.الفصل داخل تعلمها يصعب تعليمية ومواقف خبرات اكتساب أيضاً الطالب يستطيع خالله فمن

 البرنامج مع متكامالً المدرسة تنظمه الذي البرنامج ذلك بأنه المدرسي النشاط ويعرف

 تربوية أهدافاً يحقق بحيث تلقائي وميل بشوق ويزاوله برغبة الطالب عليه يقبل والذي التعليمي

 اتجاه أو مهارة أو خبرة باكتساب أو الدراسية المواد بتعليم األهداف هذه ارتبطت سواء معينة،

 أن على الدراسة؛ انتهاء بعد أو الدراسي اليوم وأثناء خارجه، أو الفصل داخل عملي، أو علمي

 واالجتماعية التربوية واالتجاهات وقدراته هواياته وتنمية التلميذ، خبرة في نمو إلى ذلك يؤدي

  .المرغوبة
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 مجال أنه على عالوة تربوية أهدافاً يحقق حيث الدراسية المواد شأن شأنه المدرسي والنشاط

 من له لما نظراً الدراسة قاعة أو الفصل بيئة في التعليم أثر أحياناً يفوق ولذلك المنتقاه للخبرات

1:أهدافه ومن أقل، ووقت بجهد المرجوة األهداف قتحقي إلى تؤدي خصائص

 من الطالب نفوس في الحنيف ديننا تعاليم من النابعة الحميدة واألخالق الخصال غرس.1

.الهادفة طوالمناش البرامج خالل

 يؤدي مما العامة الخدمة مبدأ وتعميق الشريف والتنافس والمحبة واإليثار التعاون روح بث.2

.النفس على االعتماد على والقدرة إتقانه، إلى

 الفرد لخدمة وتوجيهها وتنميتها وصقلها والمواهب والمهارات القدرات اكتشاف.3

.والمجتمع

.بالنفع والبيئة والمجتمع الطالب لىع يعود فيما الفراغ أوقات استثمار.4

 يستوعبها لكي للمادة المصاحب النشاط طريق عن وذلك محسوس بواقع العلمية المادة ربط.5

.أفضل بشكل الطالب

.به واالستمتاع اليدوي العمل قيمة وتقدير والعاملين العمل احترام.6

.وأمته دينه يخدم صالحاً مواطناً ليصبح للطالب متكاملة شخصية بناء.7

 النشاط جماعات خالل من ذلك يتم أن ويمكن للطالب، الجسمي النمو تحقيق في المساهمة.8

.البيئة خدمة وجماعة الصحي الوعي نشر وجماعة الرياضي

 والصداقة االجتماعي االنتماء إلى كالحاجة الطالب لدى والنفسية االجتماعية الحاجات تلبية.9

 مشاكل من يعانيه ما بعض من التخلص على الطالب ومساعدة والتقدير الذات وتحقيق

.واالنطواء واالضطراب كالقلق

 لمواجهتها السبل ومعرفة لتذليلها المدرسي النشاط ممارسة تواجه التي المعوقات أهم عن أما

  :نجد

  . وأهميته النشاط بقيمة الحقيقي اإليمان عدم  .1  

 وخامـات  وأجهزة للنشاط وأماكن ميزانيات من رسةالمد في المتوفرة المادية اإلمكانات قلة  .2  

  .الخ.. وورش وأدوات

   الدراسي اليوم أثناء المختلفة األنشطة لممارسة الكافي الوقت توفر عدم.3

  الدراسية المواد وكثرة المقررات طول.4

  األنشطة، هذه على للقائمين التربوي اإلعداد نقص.5

http://www.de-ouargla.com/node/2300 1
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 اعتبـار  فيها،على الطالب مشاركة وضرورة األنشطة ألهمية األمور أولياء معظم تفهم عدم. 6

.الدراسي اليوم خارج منها يكون ما خاصة المعارف، تحصيل عن يعطلهم أنه

إستجابات جاءت )ضعف دور الموجھین في تنشیط التواصل بین األسرة والمدرسة( :4البند

 تليها نسبة، أعلى يوه) موافق: (بـ أجابوا%35.33بةنس :يليكماالبندهذاحولالمبحوثين

 أضعف بينما  ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا 20.66%نسبة ثم  ،)محايد: (بـ أجابوا %24نسبة

 وتقع) 3.56:(بـ الحسابي المتوسط وقدر  ،) موافق غير: (بـ أجابوا %20:بـ والمقدرة نسبة

) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه

ضعف دور الموجھین في تنشیط التواصل بین ( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن أي

)06( السادسة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) األسرة والمدرسة

.الرابع المحورمتوسطاتترتيب ضمن

في التربويالنفسي المرشد دور هو والمدرسة األسرة بين التواصل تنشيط في دور أهم إن

 بين التلميذ لمصلحة المثمر التواصل تحقيق في هاماً دوراً التربوي شدرالم أو النفسي فلألخصائي

 أو النفسية المشكالت بعض من  المتفوق التلميذ يعاني األحيان بعض ففي والمدرسة البيت

 الطفل عن معلومات ألخذ األسرة، مع للتواصل الماسة اجةالح وتقتضي االجتماعية أو االنفعالية،

 المشرف على بالتالي المشكلة، حدوث في األثر له يكون قد ذلك ألن المبكرة المراحل في ونموه

 أو الولي، حضور طريق عن أما التواصل من بد فال وجه، أكمل على بدوره يقوم أن التربوي

.التلميذ هذا منها يعاني التي الصعوبات خطيلت التربوي المرشد قبل من منزلية زيادة

 التغلب في للمساعدة ماسة بحاجة أنهما واألهل الوالدين يالحظ المراهقة مرحلة في خاصة

 األسرة، أفراد مع والتواصل الحديث في وطريقته المراهق وبين بينهم تحدث التي المشكالت على

 إطفاء أجل من المرشد برأي لالسترشاد مراأل ولي يلجأ وقد. المشكالت هذه على التغلب أجل من

 التواصل تتطلب األمر وولي المرشد بين للقاء فرص هناك بالتالي.. إضعافها أو سيئة سلوكات

 على تساعده ووقائية وعالجية إرشادية، برامج وبناء التلميذ قدرات تعزيز أجل من مستمر وبشكل

..ينشدها تيال النفسية والصحة التكيف له وتحقق السليم النمو

  :خالل من التربويالنفسي المرشد وتكوين اختيار حسن التعليمية المؤسسات على يجب كما

 والمهارات  والمرونة القوية بالشخصية المتميزين األفراد تعيين على الحرص.1

. األسر مع إيجابية عالقات إنشاء عل تساعد التي والكفايات

 من يتمكنوا حتى منظما تدريباً المنزلية ياراتبالز القيام عن المسئولة العناصر تدريب.2

  . المطلوب بالشكل المنهج تنفيذ
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 تعطل التي الطلبة سلوكيات عن الناتجة المستمرة المشاكل بشأن بالقلق أشعر( :5البند

:يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت) الدراسي ابني صف داخل التعليمية العملية

 نسبة بينما ،)موافق: (بـ أجابوا %37.33 نسبةأنكما) بشدة موافق: (بـ اأجابو%53.3نسبة

 للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 4.44:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)محايد:(بـ أجابوا 9.33%

 إجماع أن أي) بشدة موافق( يعني والذي)5( والرقم) موافق( يعني والذي) 4(الرقم بين الحسابي

 سلوكيات عن الناتجة المستمرة المشاكل بشأن بالقلق أشعر( البند هذا على نموافقيالمبحوثين

¡)بشدة موافق( درجة إلى لتصل) الدراسي ابني صف داخل التعليمية العملية تعطل التي الطلبة

.الرابع المحورمتوسطاتترتيب ضمن)01(األولى الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد

 الجوانب حدأ واألساتذة التالميذ بين تفاعلية عالقات من يسوده بما المدرسي المناخ يمثل

 والقيم المعتقدات من ونوعية جملة أنه على المدرسي المناخ ويعرف الدراسي التفوق على المؤثرة

 الحاجز ويشير األمور، وأولياء نوالعاملي التالميذ بين االجتماعية والعالقات والتفاعالت

 فهو التربوية، العملية مخرجات على واضحا تأثيرا االيجابي المدرسي للمناخ أن) 2007(والحجار

 لنجاح المهمة األساسية العوامل من ويعتبر واتجاهاتهم، وقيمهم وسلوكهم الطلبة تحصيل على يؤثر

 المدرسة وظائف في الجيد التناسق حاالت تزداد أن يمكن خاللها فمن دراسي، برنامج أي

1.وعملياتها

 لذا عنهم مختلف شخص أنه على إليه ينظرون ما غالباً الصف في الموهوب بالطال فزمالء

 ومن .وبينهم بينه المشكالت نشوء إلى يؤدي مما عنهم وتميزه لتفوقه بالكراهية نحوه يشعرون فإنهم

 الصحيحة اإلدارة خالل من المعلم هو المواقف هذه مثل في الفصل ضبط في الحاسمة العوامل

 حضور ومتابعة النظام، على المحافظة:منها أمور عدة تشمل الصف ضبط ةفعملي. الصف داخل

 األمن وإشاعة وتوجيههم، وإرشادهم الصف، داخل الطالب سلوك ومراقبة وغيابهم، الطالب

  الطالب بين والهدوء

 إلي االنتباه جلب طريق عن يعوض أن ويريد دروسه في فاشالً المشاغب التلميذ يكون فقد

 هناك ألن لذلك الناجعة األساليب انتقاء في والحذر الحيطة المعلم فعلى ألسلوب،ا هذا بواسطة

:يلي ما منها نذكر للعالج عديدة أساليب

األسئلة طريق عن الدرس سير في المشاغب التلميذ إشراك من المضاعفة 

الفصل ضبط أمور في شكلياً ولو بالمساعدة المشاغب التلميذ تكليف.

مهم أمر الدرس أثناء للطالب المدرس مراقبة.

.51ص سابق، مرجع ، أحمد زقاوة  1
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 وأن عاجزاً، ضعيفاً، المدرس يكون أال :الصف ضبط على تساعد التي اإلجراءات ومن

 االحترام على الطالب مع عالقته تقوم وأن بأول، أوالً واالضطراب الفوضى حاالت يعالج

 العمل نحو ابياًإيج اتجاهاً لديهم يخلق وأن الصف، إدارة مسؤولية تحمل يعودهم وأن والصداقة،

 تحدثالصفية المشكالت وألن. وفعال حقيقي تعلم إلى يؤدي الصف ضبط ألن الصف داخل

 ؛سهل الصوت منخفض ، القدرات ضعيف فالمعلم ؛ بالطالب وبعضها بالمعلم تتعلق بعضها ألسباب

 طالب ينب متعددة مشكالت حدوث في يتسبب المزاجي والعصبي المتجبر القاسي وكذا.  االستثارة

 غير سلوكية أنماط إلى يلجأ الملل سريع أو المحبط أو المظلوم أو العنيد الطالب أن كما.  الصف

.متنوعة صفية مشكالت حدوث إلى تؤدي سوية

 جاءت) األولياء الستقبال الزمني الجدول في ومخصص مناسب توقيت وجود عدم( :6البند

 أعلى وهي) موافق غير: (بـ أجابوا%36 نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات

 بينما  ،)محايد: (بـ أجابوا %24نسبة ثم  ،)موافق: (بـ أجابوا %25.33نسبة تليها نسبة،

 :بـ الحسابي المتوسط وقدر  ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %14.66:بـ والمقدرة نسبة أضعف

 والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم نبي الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.18(

 مناسب توقيت وجود عدم( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن أي) موافق( يعني

 المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل )األولياء الستقبال الزمني الجدول في ومخصص

.الرابع المحورطاتمتوسترتيب ضمن)11( عشر الحادية الرتبة في الحسابي

 تالميذ من التربوية المؤسسات إلى يوميا المتوافد الغفير الجمهور استقبال عملية أن شك ال

 من التي واإلعالمية التنظيمية اإلجراءات من جملة يتطلب ومشرفين ومتعاملين ياءوأول وموظفين

   شأنها

واألشخاص الممتلكات حماية.

والتوجيه قبالاالست حسن من ممكن قدر أكبر توفير

1.المؤسسة في واإلداري التربوي لألداء المالئم الجو ضمان

 بين التكامل إطار في مطالبون األولياء فإن التربوية، الجماعة نظام من 94المادة إلى وبالنظر

 مختلفة، وطرق قتوات طريق عن إال ذلك يتم وال أبنائهم، تمدرس بمتابعة والمدرسة األسرة

 إطار في أو الغرض، لهذا محددة أوقات في التربوي أو اإلداري الفريق أعضاءب المباشر االتصال

2إلخ..التالميذ أولياء جمعية مكتب طريق عن أو ثالثي، كل نهاية في منظمة دورية لقاءات

.122ص ،2005 الجزائر، التربية، مستخدمي لتكوين الوطني المعهد االداري، التسيير وحدة واالكمالي، الثانوي التعليم مؤسسات مديري لفائدة نيتكوي سند 1

.17ص ،20030الجزائر، التربية، مستخدمي لتكوين الوطني المعهد البيداغوجي،، التربية،التنشيط مستشاري لفائدة تكويني سند  2
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 بهم الخاصة الجمعية ضمن التعليمية العملية في فعال جد طرف األمور أولياء أن اعتبار على

 ما أهم ومن لهم، بالنسبة الدخول أوقات وتنظيم استقبالهم حسن ربويةالت المؤسسات على وجب

  :الدخول تنظيم يتضمنه

oالمؤسس، سمعة على حفاظا إنسانية أخالقية، مهنية، مواصفات وفق االستقبال أعوان انتقاء 

 وإجراءات الداخلي، والنظام االستقبال بمواقيت المتعلقة التنظيمية اللوائح بمختلف وتزويدهم

.وموقعها المؤسسة ظروف حسب المطبقة والوقاية مناأل

oالزوار، طرف من بها لالسترشاد بالمؤسسة المصالح مختلف على الدالة الالفتات تركيب 

1.لهم والجسمية النفسية الراحة أسباب وضمان

 المؤسسات لجميع بالنسبة مركزية مسألة أضحت والمدرسة األولياء بين العالقة بناء إن

 ال تصرف أو مشكل هناك يكون عندما إال اآلباء استدعاء يتم فال للمدرسة، معنى عطاءإل التعليمية

 فيجب ،صحيح والعكس المدرسة على األسرة اتكال االتكالية، إبعاد يجب ،التلميذ طرق من تربوي

 على فالتعر التربوية المؤسسة علىو أبناءهم، تهم وتعليمية تربوية أمور لمناقشة اآلباء استدعاء

 جدول لتحديد التعليمية بالمؤسسة دراسته يتابعون الذين التالميذ أولياءو آلباء الزمنية إليقاعاتا

 انفرادي بقرار ليس و اآلباء بإشراك تحدد االستماع و االجتماع وأماكن, لالجتماعات منسجم زمني

: لمؤسسةا مشروع مراحل جميع في طرفا األسرة وضع يجب...المؤسسة إدارة من

 الجودة على يساعد تعاون بناء أجل من إلخ...والتقويم االنجاز عمليات األولويات، تحديد,التشخيص

  .والتعليمي التربوي النجاح سبل ويعزز المعرفية والمفاهيم القيم ترسيخ في

 الحاجة دعت كلما البني بالتدريس يقوم الذي األستاذ مع بسهولة التواصل يمكنني( :7البند

 وهي) موافق: (بـ أجابوا%58.66نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت )لذلك

 أجابوا %11.33نسبة ثم  ،)موافق غير(و) بشدة موافق: (بـ أجابوا %14نسبة تليها نسبة، أعلى

 وقدر  ،)بشدة موافق غير: (بـ أجابوا %2:بـ والمقدرة نسبة أضعف بينما  ،)محايد: (بـ

 يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.68:(بـ الحسابي المتوسط

 يمكنني( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد(

 درجة إلى لتصل) لذلك الحاجة دعت كلما البني بالتدريس يقوم الذي األستاذ مع بسهولة التواصل

 المحورمتوسطاتترتيب ضمن)04( الرابعة الرتبة في الحسابي المتوسط ءجا وقد ،)موافق(

.الرابع

124ص ، السابق المرجع  1
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 بدوره اإلحساس زاد العصور تتابع ومع التاريخ، فجر منذ االتصال أهمية البشر أدرك لقد

 ضروري المجتمع أفراد بين واالتصال المختلفة، مصالحهم وتحقيق حياتهم، استمرار في البارز

 نماذج من نموذجا والمدرسة األسرة بين التواصل ويعتبر. اإلنساني االجتماع متطلبات لتحقيق

 وصل:يقال ،"وصل"  من وأصله االشتراك، يفيد لغة والتواصل" .المجتمع أفراد بين التواصل

 والتواصل الهجران، ضد والوصل. صلة يصلها رحمه فالن وصل: ومنه وصلة، وصال الشيء

1."والتقاطع التهاجر ضد

 من نوع أي يبدي ال األستاذ لكون المدرسة زيارة عن يحجمون األمور أولياء من يرفكث

 إتباع في ينحصر دوره األمر ولي أن ويرى بفوقية، معه الحديث أو مثالً للزائر، واالحترام التقدير

 ةوثقاف فهماً أكثر األمور أولياء بعض أن وينسى... المشاركة عن بعيداً فقط، وتعليماته إرشاداته

 إكمال في ومهاراته قدراته، من االستفادة األحيان بعض في المدرسة واجب وأن منه خبرة وحتى

..والمعلوماتية والوقائية اإلرشادية البرامج

 بمجتمــــع باتصاله والمدرسة، األسرة بين التعاون تعميق في كبير دور للمعلم بالتالي

 ومشكلتــــه، ومعالجــة الطــالب إلى التقرب يستطيع حياته بظروف واهتمامه الطالب

 يهمهم ما معرفة فـي مقصراً كان بعائالتهم إتصاله وعدم بهم واالهتمام طالبه عن بعيداً كان وكلما

  . رعيته على مؤتمن كمعلم وظيفته أداء في مقصراً وبالتالي

مبحوثينالإستجابات جاءتلقد )التالميذأولياءجمعيةاجتماعاتبحضورمهتم أنا(:8دالبن

%33.33نسبة تليها نسبة، أعلى وهي) محايد: (بـ أجابوا %46بةنس :يليكماالبندهذاحول

 وقدر ،)بشدة موافق :(بـ أجابوا %20.66 تمثل والتي نسبة أضعف بينما ،)موافق: (بـ أجابوا

 يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.74: (بـ الحسابي المتوسط

مهتم أنا( البند هذا على موافقينالمبحوثين اجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد(

ثالثةال الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد العموم على )التالميذأولياءجمعيةاجتماعاتبحضور

.الرابع المحور متوسطاتترتيب ضمن)03(

 04/12/1990 بتاريخ 31- 90 القانون نص بحس للجمعيات العمام التعريف حسب

 للقوانين تخضع اتفاقية الجمعية تمثل 05/12/1990 بتاريخ 53رقم الرسمية الجريدة في المنشور

 غير ولغرض تعاقدي أساس على معنويون أو طبيعيون أشخاص إطارها في وتجمع بها، المعمول

 األنشطة ترقية أجل محددةمن غير أو نحددة لمدة ووسائل معارفهم تسخير في يشتركون كما مربح،

  .الخصوص على والرياضي والثقافي والتربوي والديني والعلمي واالجتماعي المهني الطابع ذات

http://www.tarbawiyat.net/news11777.html 1
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 أولياء اجتماع بحضور تهتم العينة أفراد من معتبرة نسبة أن نالحظ الجدول نتائج خالل منو

 المساعدة، لتقديم  - التالميذ حيث ومن المبنى حيث من المدرسة مستجدات على لإلطالع التالميذ

 وكذلك بالمدرسة، أبنائها وجود هو األولى بالدرجة الحضور سببو. المادية المساعدات خاصة

 يخص ما بكل باالهتمام األبناء إشعار وكذلك المدرسة، في تظهر التي المشاكل حل في المساهمة

 يشاهدون عندما خاصة والتحصيل الجد على أكثر ذلك يشجعهم حتى عامة بصفة والعلم المدرسة

  .المدرسة في حتى بهم متصلين ياءهمأول

 والتقاليد، والعادات والقيم التراث" على المحافظة أجل من التالميذ أولياء جمعية أنشئت وقد

 صاروخية، بسرعة المتطور العصر هذا ظل في والتغير للتطور المدرسة مواكبة إلى باإلضافة

 محافظتها إلى باإلضافة وتطور جديد كل ومواكبة مطلعة المدرسة جعلي المجالس هذه مثل فوجود

.)1("إليه تنتمي الذي للمجتمع وتقاليد تراث كل على

 حياتهم في أبنائهم لتفوق فعاال حافزا يعد التنظيمات هذه مثل في األولياء إنخراط فمجرد

 البيداغوجي اإلصالح تنفيذ قصد المدرسة مع تعاونهم بمدى مرهون أبنائهم نجاح ألن الدراسية،

 تنمية على مؤسس تعلم منطق إلى المعارف تلقين على مؤسس تعليم منطق من باإلنتقال المتميز

 بما بالمدرسة التدريسية والهيئة األمور أولياء بين الصالت توثيق الهيئة هذه أهداف من. الكفاءات

  :خالل من المجتمع يف صالحين مواطنين ليصبحوا الطالب تنشئة على تعاونهم يحقق

 التعليمية المؤسسة تجاه والحقوق بالواجبات وتعريفهم واألولياء المدرسة بين تنسيق.1

 والمعلمين األولياء بين الجمعية مكتب يعقدها تحسيسية دورية لقاءت خالل من

واألساتذة

 المدرسية الحياة في مباشرة التربوية الجماعة في أعضاء بصفتهم األولياء يشارك.2

.المؤسسات ورؤساء المعلمين مع تعاون عالقات مةبإقا

 دون تحول قد التي الصعوبات وتذليل المعضالت معالجة على المؤسسة مساعدة.3

.طبيعية بصفة المدرسية ألنشطتهم التالميذ مزاولة

 والظروف المادية الوسائل توفير في المساهمة بضرورة وتوعيتهم األولياء تحسيس.4

.التربوية العملية لنجاح المعنوية

 و شراءالكتب خالل من المعارف دائرة توسيع في والمساهمة المدرسي المحيط نشيط.5

.بالمحيط اإلعتناء في المساهمة وكذلك الهدايا

.المدرسة مع العالقة وتوطيد إقامة إلى وتسعى ومشاريعها المدرسة ببرامج تعرف.6

المختلفة المراحل فى المدارس فى الطلبة ومشاكل واألسرة المدرسة بين العالقة طبيل، عدنان أدهم)  1 )

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/04/04/128887.html
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 ضرورة على معهم ءتلقا تنظيم خالل من التالميذ أمور أولياء توعية في المساهمة.7

1ألوالدهم األقل على المعنوية المساعدة وتقديم التعليمية التربوية بالمؤسسات اإلتصال

 اآلباء بين التفاهم من نوع وإحداث النظر وجهات تقريب من تتمكن المجالس هذه فمثل       

 من التي األهداف ويحقق والمدرسة البيت بين المنشود التعاون إلى بالتالي يؤدي مما والمعلمين

  المجالس هذه تقوم أجلها

 أهمها أسباب لعدة راجع وهذا التالميذأولياءجمعيةاجتماعاتبحضور تهتمال التي الفئة أما

 يعتبر من وهناك دعوات، تلقي عدم- ) معا واألم األب عمل عند خاصة( الوقت ضيق -   الالمباالة

 موسم، كل بداية مع األموال جمع في فقط تضحي ودورها االجتماعات هذه من ترجى فائدة ال أنه

 هزيلة السنة آخر في المجتهدين لألبناء يقدمونها التي جوائزهم فحتى مادي تغير أي مالحظة دون

  :ذلك إلى إضافة تحفزه، وال أبدا الطفل مجهود تقدر وال جدا

المدرسة مع والتواصل التعاون بأهمية األمور أولياء بعض لدى الوعي قلة .

معهم التواصل وعدم والمعلمين بالمدرسة مطلق بشكل األسر من العديد ثقة معد.

الوالدين انفصال مثل األسرية المشاكل.

اإلعالم لوسائل السلبي الدور

المدرسة عاتق على األبناء تربية مسؤولية إلقاء.  

جاباتإست جاءت) فقط المتفوقين التالميذ آباء من المجالس في المشاركين نسبة( :9البند

 تليها نسبة، أعلى وهي ،)محايد: (بـ أجابوا%86نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثين

 نسبة أضعف بينما  ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا%5.33نسبة ثم)  موافق:(بـ أجابوا %7.33نسبة

 ههذ وتقع) 3.16:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)موافق غير: (بـ أجابوا %1.33:بـ والمقدرة

 أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة

 التالميذ آباء من المجالس في المشاركين نسبة( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن

( عشر الثانية الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) فقط المتفوقين

.الرابع المحورمتوسطاتترتيب ضمن)12

 ليبعث باستمرار التلميذ يحفز حقيقي حافز األمور وأولياء المدرسة بين المستمرة الصلةإن

 أقرانه أمام به يفاخرون أولياءه يجعل تفوقه أن الطالب يحس وعندما التفوق، على التنافس فيه

 دراسيا أبنائهم بمستوي المستمرة األمور أولياء رفةمع أن كما والتفوق، النجاح من للمزيد سيدفعه

 تعليمية كمؤسسة المدرسة يساندون األمور أولياء يجعل وزمالئهم مدرسيهم مع تفاعلهم ومدى

 ومثقفون أفكار حاملوا عينتا أفراد معظم ان بخاصة ذلك في جدية ويبدون دعوتها بتلبية ويسرعون

http://benmalek.yoo7.com/t116-topic 1
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 فهم .ابناؤهم اليها ينتمي التي المدرسة ادارة مع واحد كفريق للعمل جديتهم عن فضال ومتعلمون

 ابنائهم مستوى على كثب عن اطالع على يجعلهم المجالس هذه مثل في اشتراكهم بأن يدركون

  .والدراسي السلوكي

 نقاط عالج في معا ليتعاونوا أبنائهم عند والقوة الضعف نقاط على تطلعهم المدرسة أن كما 

 نجد أخرى جهة ومن.التفوق في االستمرار على األبناء وتشجيع قوةال نقاط وتدعيم الضعف،

 والمشاركة وماديا، معنويا المدرسة ودعم وخبراتهم بآرائهم بالمشاركة األولياء من تستفيد المدرسة

 سيدفعه ، ابنه يتابع التلميذ هذا والد بأن يشعر الذي األستاذ نجد أننا حتى. المدرسية االنشطة في

 اليتابعون الذين اآلباء أما بنه،إ عن سيسأله االب بأن دائما يتوقعس ألنه باالبن هتماماال إلى ذلك

 يعتقدون المجالس هذه في مشاركين الغير األولياء فئة أما .يهملونهم األساتذة من كثيرا فإن أبناءهم،

 عليه مالحظاتوال متفوقون أبناؤهم دام ما للمدرسة، لزيارتهم وحتى الهيئات هذه لمثل أهمية ال أنه

 المشاغبين الطالب أولياء على مقصورة المدرسة زيارة ألن سلوكيه، أم دراسية أكانت سواء

.فقط والمقصرين

إستجابات جاءت) األولياء يحضرها التي المجالس اجتماعات إدارة سوء( :10البند

 تليها نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا%25.33نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثين

 أضعف بينما  ،)موافق غير: (بـ أجابوا 20%نسبة ثم  ،)محايد: (بـ أجابوا %46.66نسبة

 وتقع) 3.21:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %8:بـ والمقدرة نسبة

) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه

 يحضرها التي المجالس اجتماعات إدارة سوء( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن أي

 ضمن)10(  العاشرة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) األولياء

.الرابع المحورمتوسطاتترتيب

: على للداللة عادة كلمة فهيMeetingلالجتماع تعريفهم في النظر وجهات اختلفت مهما

.محدد هدف إلى للتوصل يهدف معين، موضوع لمناقشة ما، مكان في البشر، من معين عدد التئام

 لتحقيق معاً يتفاعلون الناس من معين عدد وجود في االجتماع أركان تتمثل التعريف هذا ضوء وفي

 فعالة وسيلة مازالت فاالجتماعات .لمناسبةا المادية اإلمكانات توافر إلى باإلضافة محدد، هدف

 خبرات من واإلفادة النظر، وجهات تبادل يتم وبها طريقها فعن ،الجماعية للمشاركة ومهمة

 األفراد بين المعلومات وتوصيل النظر، وجهات بين للتنسيق مقبولة وسيلة أنها كما اآلخرين،

.للنقاش المطروحة للموضوعات العلمية والدراسة
1

http://www.de-ouargla.com/node/3258 1
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 األمور وأولياء الطالب مطالب فيه تلتقي الذي الوعاء بمثابة األولياء مجالس برتعتو

 االحتياجات، هذه تحقيق سبيل في مستطاع جهد كل يبذل أن دوره ويقتضي والمجتمع والمعلمين

 االجتماعات، لتلك محدد أعمال جدول تنظيم عدم هوالمجالس اجتماعات تنظيم سوء في سبب وأهم

 في يتحدث المدراء بعض أن كما للقاءات، واالستعداد األعضاء، بين الحوار يةديمقراط وغياب

 والذم اللوم، عبارات خالل من يحرجهم وربما بل لآلخرين، ويستمع ينصت أن دون كثيرة أحيان

:وهي االعتبارات من مجموعة خالل من يتم فعاالً االتصال يكون وحتى .األبناء لسلوك 1

 أهداف مع متناسبة تكون أن وينبغي االتصال من أهدافي هي ما :االتصال من الهدف حدد.1

.للطالب األمور وأولياء األسرة

 بعملية قيامك قبل حاجاتهم ميولهم األمور وأولياء األهل اهتمام يثير ما اكتشاف حاول.2

.االتصال

 لللرسائ واعي وكن والتقدير واالحترام الثقة على مبني والتفاعل واضحة، الرسالة اجعل.3

 مع التفاعل أثناء المدرسة في معلم أو كمدير وعيونك جسمك يصدرها التي اللفظية غير

.األمر ولي

 الزمان، المكان، حيث من التواصل لعملية التخطيط في اآلخرين مشاركة على احرص.4

.وزمانها وقتها بسبب اللقاءات هذه تفشل ما فكثيراً... للبدء الوقت

ومثمر صريح اللقاء يجعل هذا فوقية أو إطالة أو تضع دون الحديث في والمباشرة اإليجاز.5

 االتصال أثناء نفسي حاجز يضع ذلك ألن التواصل أثناء السلطات أو بالدور التباهي عدم.6

.األمور وأولياء باألهل

. وتعززها اقوالك تدعم افعالك بأن وتأكد صادقاً، كن.7

 االستهزاء أو باآلخرين، سخريةال أو التعليق أو اآلخرين تقييم في التسرع من احذر.8

. بأفكارهم

 معلوماتك نظم بطالقة عبر بارز، شخصي حضور صاحب لبق، متحدث جيد، مستمع كن.9

 لعملية والوعي الفهم من درجة على كن البناء، بالحوار التزم جيد، مناقش جيد، بشكل

لآلخرين جيدة راجعة تغذية وقدم.. االتصال

 استندت فربما تجاربهم خبراتهم، عن يتكلمون خريناآل اترك بالحديث، تستأثر ال.10

 في لآلخرين والتوتر الضيق يسبب ذلك ألن التواصل أثناء شيء بأي االنشغال تجنب منها،

التواصل

http://www.4algeria.com/vb/4algeria302062/ 1
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 غريبة لغة تستخدم ال األمور، أولياء وخلفية للثقافة للبيئة، مناسبة لغة استخدم.11

.التواصل أثناء غريبة وعادات

 تقتضي العامة فالمصلحة لرأيك، المخالفة أو المعارضة النظر توجها تقبل وأخيراً.12

.متعددة نظر وجهات

 التحضير يتضمن ما وعادة له، التجهيز حسن على كبير حد إلى االجتماع نجاح يعتمد كما

1:يلي ما لالجتماع

:االجتماع قبل االجتماع مدير أو منظم يعلمه ما: أوالً

،االجتماع عقد مكان وتهيئة تحديد ،االجتماع وقت تحديد،مشاركينال اختيار،األهداف تحديد

  : االجتماع محضر إعداد،وإرسالها لالجتماع الدعوة إعداد،األعمال جدول إعداد

:االجتماع أثناء لالجتماع المنظم أو المدير يعمله ما: ثانياً

.ذلك في يرغب عضو كل نظر وجهة عن للتعبير زمناً حدد-1

.ذاتياً نقداً األعضاء دتنق ال-2

.عضو ألي المخالف الرأي احترام-3

.بعضاً بعضهم تجريح أو لبعض، بعضهم األعضاء نقد امنع-4

.والمداخالت الجيدة والمقترحات األفكار بتسجيل يقوم لالجتماع مقرراً كلف-5

.األعضاء جميع تصويت من االنتهاء وبعد التساوي، حالة في إال قرار أي على تصوت ال-6

.األعمال جدول تضمنه ما على ووزعه االجتماع، زمن على احرص-7

.ألفكارهم األعضاء طرح أثناء تتشاغل ال-8

.يشارك ال الذي العضو رأي اطلب-9

 والبشرية، المادية اإلمكانات وفق تطبيقها يمكن مما جميعها القرارات تكون أن على احرص-10

.وبيهومنس العمل احتياجات تلبي وأن

 إلى القرار يتعرض ال حتى عليه؛ للتصويت األعضاء نصف يحضره لم الذي االجتماع أجل-11

.اإللغاء

.فيه للتصويت القرار يطرح ثم اآلراء، إلبداء كافية فرصة اترك ثم للنقاش، الموضوع اطرح-12

.آلخر وقت من والمناقشات واألفكار اآلراء لخص-13

:االجتماع بعد لالجتماع المنظم أو المدير يعمله ما :ثالثاً

.االجتماع محضر على اطلع-1
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.وجدت إن األعضاء علم بدون المحضر على أضيفت التي اإلضافات احذف-2

 جيدة لتكون ذلك األمر اقتضى إذا المجلس في إليها التوصل تم التي القرارات صياغة عدل-3

.ومفيدة ومختصرة

.بوضوح المحضر اكتب-4

.المحضر أسفل األعضاء توقيع اطلب-5

.االجتماع قرارات تنفيذ لمتابعة لجنة شكل-6

إقرار قبل له مخالفاً كنت وإن األصح، الرأي هو مجتمعين األعضاء رأي أن اعلم-7

المبحوثينإستجابات جاءت)  المجالس بهذه تعنى التي معنوية حوافز وجود عدم( :11البند

% 40نسبة تليها نسبة، أعلى وهي ،)محايد: (بـ أجابوا%54.66نسبة :يليكماالبندهذاحول

¡)بشدة موافق: (بـ أجابوا %5.33:بـ والمقدرة نسبة أضعف بينما  ،)موافق: (بـ أجابوا

 يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.50:(بـ الحسابي المتوسط وقدر

 عدم( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد(

 المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) المجالس بهذه تعنى التي معنوية حوافز وجود

.الرابع المحورمتوسطاتترتيب ضمن)07( السابعة الرتبة في الحسابي

 أكثر أو حاجة تشبع والتي عنوية،الم الحاجات تشبع التى الحوافز تلك هى المعنوية الحوافز

 يتطلب وإنما المادية الحوافز تشبع أن أبدا يكفى فال للشخص، الذاتية أو االجتماعية الحاجات من

 ،. متكامل بشكل والمعنوية المادية حاجاتهم تشبع أن العمل، جماعات أعضاء وفعالية استقرار

 بتقديم لألعضاء السماح القرارات، تخاذا في المشاركةاالجتماعي، القبول أو للتقدير كالحاجة

 األعضاء إدراج خالل من الشرف، لوحات تقديم ، مباشرة يرونها التي واآلراء المقترحات

 لبذل يدفعهم و والئهم من يزيد مما الهيئة أو المنظمة داخل الشرف لوحات في العمل في المتميزين

.الجهد من المزيد

 تتضمن مربح الغير التعاقد ذات الهيئات ضمن خاصة ،لالعم بيئة فى المعنوية الحوافز إن

 بما اإلدارة فى والمشاركة والرؤساء، الزمالء مع والعالقات الفعال، اإلنساني اإلشراف أسلوب

 تتمثل بالغة أهمية عامة بصفة وللحوافز الجماعية، المناقشة وجلسات المقترحات نظام من تتضمنه

1في

.المعنوية روحهم ورفع لينيالعم إشباع في المساهمة.1

.أولوياتها وتنسيق العاملين احتياجات منظومة تنظيم إعادة في المساهمة.2

http://forum.amrkhaled.net/showthread.php?1
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 و وتعزيزه السلوك هذا تحريك يضمن بما العاملين سلوك في التحكم في المساهمة.3

.والعاملين المنظمة بين المشتركة المصلحة حسب وتعديله توجيهه

.العاملين بين وجودها إلى المنظمة تسعى جديدة سلوكية وقيم عادات تنمية.4

.وميولهم قدراتهم وتعزيز سياساتها أو المنظمة ألهداف العاملين تعزيز في المساهمة.5

.وتفوقها المنظمة ازدهار يضمن بما العاملين لدى اإلبداعية الطاقات تنمية.6

  .انجازها على المنظمة تسعى أنشطة او أعمال أي تحقيق في المساهمة.7

 بحيث العاملين بين التعاون تعزيز و الفريق روح تشجيع إلى تهدف الجماعية وافزالح بينما

 الرئيسية باألهداف إضرار ذلك في ألن الزمالء، عمل مع عمله يتعارض أن على منهم كل يحرص

 في فرع أو وزارة، في إدارة ألحسن جائزة تخصيص الحوافز من النوع هذا في يدخلو. للعمل

 الفريق روح إشاعة الجماعية الحوافز شأن فمن. دواليك هكذا و جامعة، في يةكل أو بنك، أو شركة

Team Spirit، أحيانا، التناقض حد إلى يصل الذي التنافس روح بدل العاملين بين التعاون وروح 

 أن واحد، آن في الفريق وروح اإليجابي الفردي التنافس يتحقق أن أجل من و لإلدارة فيمكن

 و الفرد مستوى على حوافز تكون بحيث واحد، أسلوب على تقتصر ال و معا ناألسلوبي تستعمل

 المعنوي التحفيز وعدم .1.ككل المنظمة مستوى على وحوافز العمل جماعة مستوى على حوافز

:أهمها سلبيات جملة عنه تنجر لألعضاء

المؤسسة من الرهبة.

األهداف وضوح عدم ـ.

 المتابعة عدم

األخطاء لتصحيح التوجيه قلة.

واالدارة األعضاء بين اتصال قنوات وجود عدم.

 وتضاربها القرارات كتعدد اإلدارية األخطاء.

 أوامرها وتضارب القيادات تعدد.

 األهداف تحديد في األولياء مجالس أعضاء إشراك التربوية المؤسسات على بالتالي

 إلى والنظر العاملين شعور أهمية اكإدر و فيها، يعملون التي المنظمة مع وتفاعلهم دورهم وزيادة

 كما لديهم، الدافعية زيادة في تحققت إذا تساهم التي المعنوية رغباتهم إشباع من تمكنهم التي الطرق

 التعليمي بدورها  القيام بمعنى التربوي اإلعالم دور تفعيل التعليمية المؤسسات على يجب

 دور أهمية من زادت  التي والعولمة، رفيالمع والتفجر التقني التطور مع خاصة واإلعالمي،

1الموقع نفس
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 إنتاج تتضمن تربوية دورية نشرة مؤسسة كل في يكون كأن التربوي، اإلعالمي المدرسة

 خاصة دورية نشرة أيضا التعليمية، واإلدارة المدرسة مستوى على ومنجزاتهم وأخبارهم الموهوبين

  .ومقترحاتهم همانجازات اجتماعاتهم، أهم تتضمن التالميذ أولياء بجمعية

 االتصال وسائل من االستفادة على اقادر اتربوي إعالما نحقق أن إلى بحاجة اليومحياتنا إن

 بل التربوي الفعل عن فصله يمكن ال التربوي اإلعالم ألن التربوي، الفعل لخدمة وتطويعها الحديثة

 أركانه أحد يعتبر بل والمهني المدرسي بالتوجيه وظيفية عالقة تربطه  منه يتجزأ ال جزء هو

 فيما المناسبة القرارات واتخاذ االختيار مستوى إلى بالتلميذ االرتقاء يتم بواسطته الذي األساسية

 المحيط على المدرسة تتفتح طريقه وعن .االجتماعي وحتى والمهني الدراسي مستقبله يخص

 على الحاصلة التطورات مسايرة من تتمكن وبفضله.  والثقافي واالقتصادي االجتماعي الخارجي،

.المستويات كل على الطارئة للتغيرات االستجابة ،وبالتالي والمعرفي التقني العلمي، المستوى

 االستراتيجية الدعائم أحد وهو والعشرين، الواحد القرن عالم يميز رئيسيا بعدا يعتبر اإلعالمف

 المدرسة كانت فإذا وعليه.لمجتمعاتا لكل والحضارية واالجتماعية االقتصادية التنمية مشاريع لبناء

 لمختلف المعلوماتي التدفق في التحكم عليها لزاما أصبح للغد اليوم أجيال وإعداد تنشئة مهمة لها

 وظيفة لها وماتلالمع أن ذلك. العصر مستجدات مع والتأقلم التكيف من األجيال لتمكين المجاالت

 أن) المدرسة( عليها يلزم ما وهو.شخصيته ناءب وفي اإلنسان واتجاهات مواقف تشكيل في تربوية

 األساسية التربوية النشاطات ضمن االتصال وتقنيات اإلعالمية العملية بإدخال التطور هذا تواكب

 قيمه وفق ومنضبط مجتمعه في مندمج إنسان تكوين في المتمثلة المنشودة وغاياتها أهدافها لبلوغ

.العالم على ومتفتح وقوانينه

البندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت.)دورية بصورة االجتماعات عقد عدم( :12البند

: بـ أجابوا %20.66 نسبة تليها نسبة، أعلى وهي) محايد: (بـ أجابوا%56نسبة :يليكما

%11.33:بـ والمقدرة نسبة أضعف بينما  ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %12نسبة ثم  ،)موافق(

 الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.33:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)فقموا غير: (بـ أجابوا

المبحوثين اجماع أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين

 جاء وقد ،)موافق( درجة إلى لتصل) دورية بصورة االجتماعات عقد عدم( البند هذا على محايدين

.الرابع المحورمتوسطاتترتيب ضمن)09(التاسعة الرتبة في الحسابي المتوسط

 إضافة دورية عقدهابصورة عدم هواآلباء مجالس دور ضعف في تسبب التي العوامل فمن

 في هادور وضوح عدمل نتيجة والمعلمين اآلباء مجالسال هذه لحضور موجهين إرسال عدم إلى



والنتائج البيانات وتفسير تحليل :                              السادس الفصل

335

 في المجالس هذه لفاعلية يكفي وضوحاً األمور ءوأوليا المجلس هذا أعضاء عند التربوية العملية

  :إلى إضافة ،وإثرائها التربوية العملية

 القتصارها اآلباء مجالس تشكيل قبل األمور وأولياء المعلمين بين منظمة مقابالت وجود قلة•

 منهم كل بها يقوم كافية محاوالت هناك فليست للتلميذ، مشكلة حدوث أو المناسبات، على

.اآلخرب باالتصال

 واألمهات اآلباء مجالس بأهمية المدارس إدارات بعض إيمان ضعف•

 المحيط على االنفتاح تبعات تحمل على والمهارة القدرة مدارسنا من كثير امتالك عدم•

الخارجي

عملها ممارسة في واألمهات اآلباء مجالس بها تهتدي أن يمكن ونماذج أدلة وجود عدم•

 جلسة لكل مفصل تقرير ووضع المجلس اجتماعات جدول وضع رسالمدا إدارات على بالتالي

 قبل من مطويات أو نشرات إصدار  خالل من تكون .الموالية للجلسة االنطالق نقطة بمثابة يكون

 على وفوائدها والمعلمين اآلباء مجالس أهداف خاللها من تبين وشيق جذاب بأسلوب المدارس

 تنظيم ،الطالبأمور أولياء بعض لظروف االجتماعات ههذ عقد مالءمة مع.التعليمية العملية

 المدارس مع التعاون أهمية لتوضيح األمور ألولياء التوعية وحمالت والمحاضرات الندوات

 التي المدارس مع والتواصل التعاون عدم عن الناجمة األضرار وتوضيح الطالب ألبنائهم وفوائدها

.أبنائهم على تنعكس

حولالمبحوثينإستجابات جاءت) وتوصيات قرارات من يصدر لما بعةالمتا قلة( :13البند

28.66نسبة تليها نسبة، أعلى وهي) موافق: (بـ أجابوا%35.33نسبة :يليكماالبندهذا

 والمقدرة نسبة أضعف بينما  ،)موافقغير: (بـ أجابوا%20.66نسبة ثم  ،)محايد: (بـ أجابوا%

 اإلجابة هذه وتقع) 3.45:(بـ الحسابي المتوسط وقدر  ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %15.33:بـ

 أن أي) موافق( يعني والذي)4( والرقم) محايد( يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط

 إلى لتصل) وتوصيات قرارات من يصدر لما المتابعة قلة( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع

 المحورمتوسطاتترتيب ضمن)08(الثامنة الرتبة في الحسابي توسطالم جاء وقد ،)موافق( درجة

.الرابع

 تنفيذها تم إذا ذاتها حد في جيدة فكرة هي مدارسبال اآلباء مجالس فكرة أن يرى البعض

 أي لهم وليس وقتلل تضييع مجرد فيها يرى اآلخر ضوالبع كملاأل الوجه وعلى الصحيح بالشكل

 اجتماعاتهم يصفون البعض هذا جعل وقد شئ بكل يستأثر لترخيصا صاحب الن المدرسة في دور

 ركنين على تقوم االجتماع فعالية أن" بالمب" وزميلها" باربارا" ترى .ورق علي حبر مجرد بانها

:أساسين  الوقت، فيها بما لالجتماع المتاحة للموارد األمثل االستخدام به ويقصد) الكفاءة ركن)
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 وثمة .المتاحة الفرص من القصوى واإلفادة المحددة، األهداف نحو لتقدما يعني) اإلنتاجية ركن(و

:االجتماع فعالية على للحكم استخدامها يمكن مؤثرات

.المشاركين بين المتبادل االحترام-1

.تحقيقها في ورغبتهم االجتماع، بأهداف المشاركين التزام-2

.التعاون روح سيادة-3

 التي البناءة المناقشات صوب واالنتحاء اآلخرين، مالحظاتو ألفكار مشارك كل إصغاء-4

.المشاركين معظم فيها يشارك

.الصراع حاالت وتجنب الهدام، النقد عن االبتعاد-5

.جماعية بصورة القرارات اتخاذ-6
1

 تنفيذ في والصدق والمعلمين اآلباء مجالس اجتماعات مع التعامل في الجدية وجب بالتالي

 بحد الغاية هي تكون ما ونادراً ما، غاية لتحقيق وسلة هي فاالجتماعات. اتخاذها يتم يالت القرارات

 وهي آخر، اجتماع عقد مجرد كانت لو حتى أخرى لنشاطات بداية االجتماع حصيلة وتكون ذاتها،

 تخطيط، إلى تحتاج كعملية االجتماعات هذه مع التعامل يجب لذا القرارات، لصنع بناءة وسيلة

.ووقت جهد من فيها يبذل ما مع منسجمة النتائج تأتي حتى ورقابة، وتوجيه، ،وتنظيم

 في األمور أولياء مشاركة لتعزيز الفرص من متنوعة مجموعة المؤسسة توفر( :14البند

: بـ أجابوا%56.66نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت) التعليمية العملية

: بـ أجابوا%16نسبة ثم ،)محايد: (بـ أجابوا %18.66نسبة تليها ة،نسب أعلى وهي) موافق(

 وقدر  ،)بشدة موافق: (بـ أجابوا %8.66:بـ والمقدرة نسبة أضعف بينما  ،)موافق غير(

 يعني والذي) 3(الرقم بين الحسابي للمتوسط اإلجابة هذه وتقع) 3.58:(بـ الحسابي المتوسط

 توفر( البند هذا على محايدينالمبحوثين اجماع أن أي) موافق( ييعن والذي)4( والرقم) محايد(

 لتصل) التعليمية العملية في األمور أولياء مشاركة لتعزيز الفرص من متنوعة مجموعة المؤسسة

متوسطاتترتيب ضمن)05(الخامسة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد ،)موافق( درجة إلى

.الرابع المحور

 أن حيث ،بالمدرسة عالقتهم على كبير بشكل يؤثر التعليمية العملية في ولياءاأل مشاركة إن

 اتاليالفع وإنجاح التربوية، العملية تطوير على تعمل واألهالي، المدرسة بين االتصال زيادة

 المدرسة إلى ننظر أن نستطيع ال ونموهم األوالد تربية عملية في ألنه المدرسة، في االجتماعية

 طبعا .وتعزيزها بينهما قيامها يجب التي الشراكة عمق إلى ننظر بل منفصلتين، كوحدتين يتوالب

http://www.de-ouargla.com/node/3258 1
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 ازداد كلّما أنّه حيث أبنائهم، عن لألهالي المعلومات توفير درجة حسب ومتغيرة، متأثّرة العالقة هذه

 العملية في ياألهال مشاركة ازدادت التحصيلي، أبنائهم وضع عن وإخبارهم باألهالي المعلم اتّصال

:مختلفة بطرق األولياء مشاركة عن والتعبير التعليمية،

.االجتماعي الوجداني ابنهم أداء جوانب حول معلومات تلقّي•

.قيمية –اجتماعية مسائل حول الرأي إبداء •

.االجتماعي المجال في المدرسية السياسة وتحديد القرارات اتّخاذ في المشاركة •

 الرحالت في إرشاد محاضرات، إعداد والمدرسية، الصفّية المناسبات في فعالة مشاركة•

.الدراسية والحلقات

...وغيرها والمدرسية الصفّية اتاليالفع تقييم أو التنفيذ التخطيط، في مشاركة •

 تصنيفا والمدرسة البيت بين ما العالقة مجال في المعروفة الباحثة "أبتسين جويس" وقدمت

:1يلي كما وهي أبناءهم تعليم في األمور أولياء مشاركة أنشطة من واعأن لستة

 التي الجيدة المنزلية البيئة ألبنائهم الوالدين توفير بها ويقصد(Parenting)األبوية الرعاية.1

 أساليب المالئمة، التغذية الصحية، الرعاية النفسي، األمن توفير تتضمن والتي التعلم تدعم

.واألخالق والقيم السلوك تنمية اإليجابية، والتنشئة التربية

 والمعلمين األمور أولياء بين ما التواصل عملية بها ويقصد(Communication)التواصل.2

 ميوله االختبارات، في أداءه سلوكه، الطفل، بتحصيل تتعلق معلومات على للحصول

 اليوم المدرسية، الزيارات خالل من التواصل عملية تتم أن ويمكن. وغيرها واهتماماته

..والمالحظات الرسائل الهاتفية، االتصاالت المفتوح،

 المدرسة تنضمها التي األنشطة في األمور أولياء تطوع وتتضمن(Volunteering)التطوع.3

 الدعم أو الخبرات توفير الرحالت، الرياضية، المسابقات االحتفاالت، في كالمساهمة

.المادي

Learning)المنزل في التعلم.4 at home)أداء في ألبنائهم األمور أولياء مساعدة به ويقصد 

 المشاريع عمل البحث، القراءة، المذاكرة، المدرسية، كالواجبات التعليمية األنشطة

.والتجارب

Decision)القرار اتخاذ.5 making)في القرار اتخاذ عملية في األمور أولياء مشاركة أي 

 مجتمع وتمثيل قيادة أو المدرسة، إدارة مجلس أو اءاآلب مجلس إلى كاالنضمام المدرسة

.األمور أولياء

https://www.linkedin.com/pulse/ ما-العالقة-وتعزيز- أبناءهم-تعليم- في-األمور-أولياء-شاركةم -al-mahdi1
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Collaborating)المجتمع مؤسسات مع التعاون.6 with the community)العالقة وهي 

 المجال في خدماتها توفر التي المختلفة المجتمع ومؤسسات والمدرسة األسرة بين التعاونية

. وغيرها علميال االجتماعي، الرياضي، الديني، الصحي،

 خالل من ويتم والعمق باالستمرارية يمتاز أن يجب األولياء مع المدرسة تواصل إن

two-wayاالتجاه ثنائي التواصل( communicatio األمور ألولياء المدرسة من معلومات تقديم أي 

 إلى يؤدي كما ة،تربوي اجتماعية ومعايير قيما التلميذ إكساب يتم المشاركة هذه خالل فمن)  والعكس

 مشاركة أن على دلت الدراسات من فكثير. االجتماعية عالقاتهم وتحسين التعلّمي مستواهم تحسين

 الذات، صورة تحسن للتلميذ، التعلّم ودافعية الفكرية المهارات تحسن التعليمية العملية في األولياء

 اإلحساس اإليجابي التأثير يعزز حيث وكية،والسل األخالقية المشاكل في كبير انخفاض إلى وتؤدي

.ثانيا والمعلّمين أوالً التالميذ لدى بالراحة

 التعليمية العملية في والفعالة النشطة المشاركة إلى مدعوون األمور أولياء جميع أن كما

 عالياتالف في التطوعية والمشاركة المدرسية الزيارات خالل من .المدارس لسياسات وفقًا ألبنائهم

 الذين المعلمين جهود دعم .واألمهات اآلباء مجالس في المشاركة إلى إضافة المدارس تقيمها التي

  :كذلك ألبنائهم بالتدريس يقومون

ا المدرسة إلى أبنائهم حضور على الحرصالمحدد الوقت في يومي

المنزلية لواجباتهم الطلبة أبنائهم أداء من التأكد

ا االستفسارالمدرسي يومهم سير عن ألبناءا من دائم

باستمرار المدرسة في تحدث التي التغييرات متابعة  

 تطوير على لمساعدتهم لألسر الالزم والتكوين المعلومات المؤسسة تقدم: (15البند

 أجابوا%50نسبة :يليكماالبندهذاحولالمبحوثينإستجابات جاءت) المتابعة مجال في كفاءاتهم

 نسبة أضعف بينما ،)موافقغير: (بـ أجابوا %33.33 نسبة تليها نسبة، أعلى يوه  ،)محايد: (بـ

 اإلجابة هذه وتقع) 2.83:(بـ الحسابي المتوسط وقدر ،)موافق: (بـ أجابوا%16.66:بـ والمقدرة

 أن أي) محايد( يعني والذي)3( والرقم) موافق غير( يعني والذي) 2(الرقم بين الحسابي للمتوسط

 لألسر الالزم والتكوين المعلومات المؤسسة تقدم( البند هذا على محايدينحوثينالمب اجماع

 جاء وقد ،)موافق غير( درجة إلى لتصل) المتابعة مجال في كفاءاتهم تطوير على لمساعدتهم

 فمؤسساتنا .الرابع المحورمتوسطاتترتيب ضمن)13(عشر الثالثة الرتبة في الحسابي المتوسط

  . اإلستراتيجية هذه لمثل تفتقر التربوية

 خالل من التعليمية العملية دعم في للمساهمة األمور ألولياء األكبر الدور إعطاء فالواجب

 تكون أن ضرورة الدراسات من الكثير اكدت فقد أبنائهم، لتفوق المستمرة والمتابعة المساندة



والنتائج البيانات وتفسير تحليل :                              السادس الفصل

339

 مراحل في معهم بالمشاركة تسمح وكذلك خالقا، و فعاال حوارا تنشط األولياء على منفتحة المدرسة

 تسمح كما تربوية، اختيارات و البيداغوجية طرقه وشرح إلظهار.مشتركا تكوينا تتضمن تعاون

  .العالقة بتثمين

 يمكن فمثال. ألبنائهم الكافي التعليمي الدعم لتقديم األمور ألولياء المدرسة مساعدة يتضمن كما

 في أبنائهم تعليم أثناء استخدامها يمكنهم التي جياتواالستراتي الطرق ألفضل األمور أولياء إرشاد

 التعرف أو المتعلمون، يواجهها التي التعليمية أو السلوكية المشكالت على التغلب كيفية المنزل،

الجديدة التربوية المشاريع أو المناهج على

  ) :23( رقم الجدول

 اإلصالحات ظل في ولیاءاأل تواجھ التي الصعوبات أھم حسب العينة أفراد توزيع يوضح

الجدیدة

المئويةالنسبةالتكراراتاالحتماالت

%2010.52مشاكلوجودعدم

%7539.47الدراسيةالمناهج

%084.21ءبالزمالتتعلق

%4021.05بالمعلمتتعلق

%3518.42  المدرسة

%126.31  الوقت

%190100المجمــــوع

 النواحيجميعومنالجزائريةالتربويةالمنظومةتجديدحولثالحدياألخيرةاآلونةفيكثر

علىتعملالتيالنظاميةالصفةذاتالتعليميةالتربويةالمؤسسةباعتبارهاالمدرسةأنذلك

المختلفة،واألخالقيةاالجتماعيةوالنظمالقواعداحترامعلىوالحرصالمجتمعبقاء استمرارية

بينالتنسيقإطارفيتتحققمتعددةوظيفيةاجتماعيةأدوارلهاتماعياجتنظيم أوكبناءفالمدرسة

 باشرتها  التي واإلصالحات التعديالت رغم لكن)1("األخرىاالجتماعيةوالمؤسسات التعليميالنظام

 و) 23( رقم الجدول خالل من نالحظ فإننا  الزمن من عشرية من أكثر منذ الوطنية التربية وزارة

 المناهج صعوبة من تشكو%39.47: بـ والمقدرة عينتنا في نسبة أكبر أن) 17( رقم الشكل

  .الدراسية

 في األولياء تواجه التي الصعوبات تخص أسئلة طرحنا إذ بها قمنا التي المقابالت خالل فمن

 من أحدث الحالي الدراسي المنهج أن لنا أكدت فاألغلبية. التربوي اإلصالح ظل في األبناء متابعة

.49ص سابق، مرجع الرحمن، عبد محمد اهللا عبد)    1 )
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 إلى افةإض الدروس، وكثافةالدراسيةالموادكثرةإلىراجع  وهذا بكثير، منه أصعب لكنه ديمالق

 األساسية، المواد في خاصة سيا،درا أبنائهم متابعة من المستوى ضعيفي األولياء على يصعب  أنه

 زد معا، ولالولياء للتلميذ هاجسا يشكل الذي المستمر التقويم أو المكثفة الفروض مشكل إلى افةأض

 الحصص مع الدروس في حشو مع بالمدرسة التالميذ يقضيها التي المدة أو.الساعي الحجم ذلك إلى

 سوف الذي الوضع هذا للراحة متنفسا يجد ال مبرمجة آلة وكأته الحالة هذه في التلميذ نجد التدعيمية

  .مستقبال تفوقه على ويؤثر سلبا عليه ينعكس

: بـ نسبتهم والمقدرة المعلم مستوى تدني من يشتكون ياءالذيناألول مباشرة النسبة هذه تلي

 بين الصفي التفاعل ضعف األساتذة، مستوى ضعف منعدمة، التربوية الكفاءة حيث من 21.05%

 على يشوش مما صفه داخل باطاالنض في تحكمه وعدم ،والتالميذ المعلم التعليمية العملية طرفي

وعدماألستاذة تكويننقص الالزمة، المعلومات اكتسابهم عدم ىإل يؤدي وربما تركيزهم، المتفوقين

 النفسي الجانب يدخل وهنا بالكفاءاتالمقاربةفيالمتمثلةالمتبعةالجديدةالمقاربةفيتحكمهم

 مع للتعامل صالحة أرضية له تكون حتى المعلم تكوين أهمية ندرج وهنا للتالميذ، الفردية والفروق

 النفس علم وكذلك والبيداغوجيا التربوي النفس علم على االطالع خالل من يكتسبها طبعا الطفل

االجتماعي

 نسبتهم والمقدرة المدرسي المبنى من تكمن الصعوبات أن يرون الذين األولياء نسبة تليها  

 روتين لكسر نتيجة أبنائهم تفوق على تؤثر والتي اإلضرابات كثرة حيث من % 18.42:  بـ

 فنجد األمومة وعطل األستاذات خاصة لألساتذة بالنسبة االستخالف  كثرة هو ثاني مشكل الدراسة،

 التعلمي الوضع مع التكيف وصعوبة باإلحباط فيصاب فجأة يغير ثم معينة مدة بأستاذه يعتاد التلميذ

 إظافة ،والتلميذ المعلم بين الصفي التواصل عملية يعيق مما الدراسية الصفوف إكتظاظ الجديد،أيضا

 المدرسة طرف من لذلك مناسب ومكان وقت تحديد عدم نتيجة المدرسة مع التواصل ضعف  إلى

 األمن قلة و ، بقوة ويرجع الدراسي نشاطه التلميذ يجدد حتى الترفيهية الحصص انعدام ،أيضا

  .المدرسي

 آخر لتأتي المنزل، أو المدرسة حيث من سواء نهائيا صعوبات تجد ال % 10.52نسبة ثم  

 والزمالء بالوقت تتعلق التي الصعوبات تخص التوالي على %4.21و %6.31: بـ والمقدرة بةنس

 المرأة خروج مع خاصة المسؤوليات وكثرة الوقت ضيق من تعاني  %6.31فنسبة المدرسة، في

 األبناء دراسة حساب على المنزل شؤون تدبر أن فتحاول منهكة النهار آخر في ترجع فهي للعمل

 األبناء مع التعامل صعوبة من يشتكي من وهناك. األبناء عدد كثرة مع خاصة االت،الح بعض في

  . بها يمرون التي العمرية المرحلة وطبيعة الذكور األبناء خاصة.
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فيما صعوبات تجد األسر جل أن الجدول بيانات

افةإض بالكفاءات، المقاربة في تحكمهم وعدم األساتذة

لألولياء بالنسبة الوقت ضيق  كذلك المنافسة، أو الغيرة

أھم على العينة الستجابة تكراري مدرج يمثل) 17

  ) :24( رقم الجدول

أبرز حسب العينة أفراد توزيع يوضح

التكراراتحتماالت

15اقتراحات

72الدراسية

48

40

175المجمــــوع

حسب العينة الستجابة تكراري مدرج يمثل) 18(رقم

األولياء معظم أن )18( رقم والشكل )24( رقم الجدول

من%41.14 وبنسبة 72: بـ عددهم قدر حيث

. اختيارية تكون واحدة أجنبية لغة

األساسية المواد خاصة المناهج

الساعي الحجم

.المدرسية بالرياضة

.الحديثة قنيةالت الوسائل

المناھج  
الدراسیة

الزمالء المعلم المدرسة الوقت

االحتماالت

:السادس الفصل

بيانات من يتضح

األساتذة تكوين نقص

الغيرة نتيجة الزمالء

17(رقم الشكل

حتماالتاال

اقتراحاتوجودعدم

الدراسيةالمناهج

المعلم

  المدرسة

المجمــــوع

الشكل

الجدول من يتبين

الدراسيةبالمناهج

لغة اعتماد

المناهج تخفيف

الحجم تخفيف

بالرياضة االهتمام

 الوسائل استخدام
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األخالقية للتربية حصة تخصيص .

للتلميذ العقلية القدرات مع البرامج محتوى يتماشى أن 

للمتفوقين األقل على دراسية صفوف أو مدارس إنشاء  

 لها تتيح التي المعرفة األجيال تتلقى ففيها للمستقبل، عبور محطَّة المدرسة أن اعتبار على

 إعداد يكون سليمة المدارس في التعليم مناهج تكون ما وبقدر تمعات،المج بناء عملية في االنخراط

 كبرى مشكلة فإن أنواعها، بشتى التحوالت مواكبة عن التعليم مناهج تتخلَّف وعندما ناجحاً، األجيال

  . المناهج موضوع في والسريع الجدي للنظر وتدعوها التعليمية، المؤسسات تواجهها

 تحسينه، بقصد قائم منهج عناصر من أكثر أو عنصر في تغييرات ثإحدا المنهج بتطوير يقصدو

 بما والثقافة واالجتماعية، االقتصادية، المجاالت في والتغيرات والتربوية، العلمية للمستجدات ومواكبته

 يعني"كما. والكلفة والجهد الوقت من المتاحة اإلمكانات مراعاة مع وأفراده، المجتمع حاجات يلبي

 أحسن إلى ،...  برنامجا أم مؤسسة أم نظاما أكان سواء ، تطويره المرغوب مستهدفبال الوصول

 وجه، أتم على أهداف من له رسم ما ويحقق بكفاءة، منه المطلوب الغرض يؤدي حتى صورة

   ومضمونه شكله في تغييرا يستدعي الذي األمر التكاليف، و الجهد و الوقت في اقتصادية بطريقة

 الدراسية، المناهج تطوير فعند الموضوع، جوانب جميع تمس شاملة عملية التطوير أن بمعنى

 دواعي أهم ومن. التقويم وأسلوب مدرسية وكتب ووسائل طرق األهداف، المقررات، يشمل أن البد

 يرتبط ما ومنها ، السائدة المناهج وقصور بسوء يرتبط ما فمنها كثيرة، الدراسي المنهاج تطوير

 النظام تمس التي أو التالميذ، تصيب التي تلك أو البيئة و المجتمع على رأتط التي بالتغيرات

1وغيرها التربوية الساحة على يستجد ما تأثير بحكم ، ذاته التعليمي

2:يلي فيما تتمثل الخطوات من بمجموعة المنهج تطوير عملية تمر كما

.التطوير عملية قبللت ونفسياً ذهنياً التعليمية العملية عن المسئولين تهيئة(1)

.وفلسفته التعليمي النظام لسياسة المستقبلية التوجهات تحديد (2)

.التوجهات تلك ضوء في الحالي التعليمي النظام تقويم (3)

.المنهج لتطوير خطة وضع (4)

.المقترحة الخطة تنفيذ (5)

.المقترح المنهج تجريب (6)

.مطورال المنهج لتعميم االستعداد (7)

.ومتابعته المطور المنهج تعميم (8)

http://anfasse.org/2010-1

https://ikhwanwayonline.wordpress.com/2009/11/30D8 / 2
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 التعليمية، لألنظمة الشامل واإلصالح الناجح التطوير أن إلى المنهاج علماء من العديد ويذهب

 التي البحوث من العديد فأنجزوا ، الدراسي منهاجها تنظيم نموذج شمل إذا إال يكتمل أن يمكن ال

 بقيت والتي المدارس عن العزلة فك تحاول جديدة، جيةمنها لتنظيمات نماذج اقتراح إلى انتهت

 على الشديد بتركيزه يتميز والذي المنفصلة المواد منهاج خاصة المواد، منهاج وحبيسة منغلقة

 وتهميشه  منعزلة كجزر المقررات مع والتعامل مستقل، وبشكل العلوم شتى في المعرفية المحتويات

.وميولهم تياجاتهمواح الفردية فروقهم وتجاهل للطالب

:وهي المناهج تطوير و بناء في أساسية منظورات ثالثة تميز إلى األبحاث تلك أدت كما

.المعرفة على  المتمركز المنظور-1

.التلميذ على المتمركز المنظور-2

1المجتمع على  المتمركز المنظور-3

 والتي النظري، الجانب في بالتفصيل له تطرقنا ذيوال بالكفايات المقاربة إليه دعت ما وهذا

 هو التلميذ أن بمعنىالتعليمية، للعملية محورا باعتباره المتعلم على التركيز على باألساس تدعوا

 يعمل ثم ومن المناسبة التعلم مواقف تهيئة خالل من فقط موجها يعتبر والمعلم. معلوماته يبني الذي

 و إصالحها كيفية عن وبالتالي األخطاء تلك دالالت عن والكشف التالميذ، أخطاء اكتشاف على

  .تجاوزه

 تتعلق باقتراحات أدلوا الذين األولياء فئة أعاله الجدول خالل من الثاني الترتيب في وحل

المعلم أن اعتبار فعلى العينة، حجم من%27.42 وبنسبة48: بـ عددهم قدر حيث باألساتذة

منمجموعةإلكسابه األولويات من تعتبر وتكوينه إعداده عملية التاليب التربويةالعمليةمفتاح

 منظومتنا اھمن تعاني التي االختالالت لتجاوز فعالية أكثر يكون حتى بمهنتهتتعلقالتيالكفايات

  :نجد الفئة هذه بها أدلت التي االقتراحات أبرز ومن. يلهاھوتأ بتطويرها لةیوالكف  التربوية،

المراهقة( العمرية المرحلة تقتضيه بما األستاذ رفط من التحفيز(

اتیالكفا في للتحكم لألساتذة التكوينية الدورات تكثيف .

لغيرهم قدوة يكونوا حتى الدراسي الصف في المتفوقين بالتالميذ العناية

األستاذ طرف من المتفوقين التالميذ على يشوشون الذين للتالميذ زاجر نظام وضع.

تثبيطهم يتم ال حتى شأنهم من االنقاص عدم.

دراية على األستاذ يكون كي التربوي النفس علم خاصة النفس علم ميدان في أكثر التكوين 

.تالمذته بين الفردية الفروق وكذلك المعرفي نموهم بمستوى كافية

http://anfasse.org/20101
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ابنه دراسة سير على لإلطالع األمر لولي فصليا حتى أو شهرياً تقريرا إرسال اقتراح 

.والسلوكية النفسية وضعيته وكذلك المواد جميع في قالمتفو

المختلفة المتفوق شؤون يخص فيما للتواصل) والولي األستاذ( للطرفين مناسب وقت تحديد.  

 الثقافية شعبه اختيارات ويكرس مجتمعه طموحات يعكس كان بلد أي في التربوي النظام إن

 وكل.  سليمة اجتماعية تنشئة األجيال لتنشئة مالئمال النظام يوجد أن ويحاول واالجتماعية والسياسية

 هو و التربوي النظام في األساسية الحلقات من حلقة باعتباره أولى بدرجة المربي على يتوقف هذا

 الحاصلة الحديثة التطورات مسايرة على وحرصه الجاد وتكوينه ووعيه فثقافتة.فيها الحي العنصر

 التكوين ضعف ألن ذلك." التربوية المنظومة نجاح في ومهم أساسي عامل والتعليم التربية ميدان في

 في الطارئة األحداث مسايرة على قادر غير يجعله المربي لدى والبيداغوجي النفسي الجانب في

 تطبيق في التربوية المنظومة فشل إلى يؤدي ما وهذا التربوي الوعي لغياب التربوي المجال

.1"المتطور ونظامها برامجها

 والوضعياتاألنشطةمجموع :أنهعلى"التكوين"مفهومالتربيةعلوممعجمفيورد قدو

,مهاراتمعلومات(المعارفاكتسابهدفهايكونالتيالديداكتيكيةوالوسائلالبيداغوجية

شخصا تجعلالتيالنظريةالمعارفمجموعوتشمل عمل،أومهنةممارسةأجلمن)...مواقف

فيجاءكما يشيرفهو"المعلمينتكوين"مفهوم أما2.وظيفةأومهنةأوغلشممارسة قادراعلى

تكوينلبرنامجالواصفةواألنشطةوالعملياتوالوسائلاألهداف مجموع"إلى التربيةعلوممعجم

نظاماالتكوينعناصروتشكل,...معينةتخصصاتأومناسبةتدريسية مهماتأدائهمقصد أفراد

وفقتخريجهمقصدتكوينيةلعملياتيخضعونمعينةمواصفاتذويحينمرش يدخلمتكامال

3ومخرجاتوعملياتمدخالتيشملنظاماالتكوينيعتبرلهذافيها،مرغوب مواصفات

وسرعةبمهارةكمعلمبعملهالقيامعلىالمعلمقدرة  هي المعلمين لدى المهنية الكفاية أما

فيالنجاحتحقيقوعلىمميزبشكلدورهأداءعلىيساعدهاتالكفايلهذهالمعلم امتالكألنواتقان

.4مهنته

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1209356&page=21

49ص، مرجع سابق،وآخرونالفرابياللطیفعبد2

151.3ص المرجع، نفس 

.137،ص2007 عمان،,وقالشردار,والتطبيقيةالنظريةاألسس,العمليةالتربية.خطايبةماجد 4
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 فال يريد، من فوقه من ينط قصيرا حائطا الوظيفة جعل وعدم األستاذ مراقبة ننسى ان دون

 من بد فال عدمه، من الفصل إلى األستاذ حضور في المراقبة وحصر المفتش دور يتراجع أن يجب

 يدرسون ال" األساتذة، من كثيرا وأن خاصة الشهرية، باألجرة شرمبا بشكل تقييمه وربط محاسبته

  .الخاص القطاع في يفعلون كما العمومي القطاع في الجدية بنفس

 عددهم قدر حيث بالمدرسة تتعلق باقتراحات أدلوا الذين األولياء فئة الثالث الترتيب في وحل

:احاتاالقتر جملة ومن العينة، حجم من%22.85 وبنسبة40: بـ

االلكتروني البريد خالل من خاصة التواصل للمدرسة الكتروني موقع إنشاء.

المدرسة في ونوادي نشاطات خلق.

الشهادة هذه بقيمة دراية لهم الذين للمؤطرين مصيرية امتحانات على المقبلة األقسام إسناد.

الجامعة زيارة مثل للمتفوقين ترفيهية تثقيفية رحالت تنظيم.

 بالمتفوقين صةخا أقسام.

والمعنوي المادي التعزيز.

وتنامي المجتمع، تجاه العزلة من مؤسساتنا تعاني إذ المدرسة حول والتعبئة التواصل دعم 

.فيها نیالعامل إزاء الثقة عدم مشاعر

واألسري التربوي اإلرشاد تجربة میتعم.

للطلبة يسيؤون نهمأل أمورهم أولياء الستدعاء المشاغبين الطلبة ومراقبة أمنية حراسة 

المتفوقين

اتیآل إعمال خالل من مي،یالتعل الفعل بجودة االرتقاء المؤسسة إلدارة بد ال أنه كما 

 ةیدور ةیفیبك المعلم مییتق خاصة ، والمتعلم للمعلم ة،یالتربو والمواكبة المراقبة

 من وذلك يالمهن األداء میلتقو اتیآل إرساء اقتراح خالل من ، المساءلة قصد ومنتظمة،

بالواجب نیللمخل ةیالزجر نیالقوان لیتفع خالل

رةھظا بينها من ة،یمیالتعل المؤسسات منها تعاني التي ةیالسلب رھالظوا بعض معالجة 

.ةیالخصوص الساعات سیوتدر االمتحانات، في الغش

ةالمؤسس ثقافة بناء( بها العاملين بين الثقة خلق و المؤسسة داخل التواصل سبل تسهيل(

األولياء لزيارة محدد ومكان وقت تحيد.

إلى تفتقر  التعليمية المؤسسات معظم ألن. النظافة خاصة للمدرسة المادي بالبناء االهتمام 

 التجهيزات وتوفير التسيير وسوء النظافة قلة من الكماليات عن ناهيك التحسينات من الكثير

 المؤسسات تعاني الجزائري لقطرا من المناطق بعض ففي.  الحديثة العلمية والوسائل

. والمواصالت والكهرباء المياه توفير عدم من التعليمية
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والمبادئ المفاهيم مجموعة تعتبر والتي  المدرسية الصحة

خالل من المجتمع صحة وتعزيز التالميذ، صحة لتعزيز

العلوم من لمجموعة بلورة هي وإنما تقالمس تخصصاً

واإلحصاء الصحية والتوعية الوبائيات وعلم الوقائي

  .  والتمريض واألسنان الفم

اقتراحات بأية يدلوا لم الذين األولياء فئة األخير الترتيب

  .العينة حجم من

االرتقاء على العمل بد ال أنه نستخلص أن يمكننا

من ن،یوالتكو ةیالترب بقطاع العاملة ةیالبشر

بمعن ؛تهایمستو كل في األساس نیالتكو نسق

تحقيق إلى للوصول االختصاص أهل تشمل وتربوية

التعليمية العملية محور األخير هذا باعتبار األولى بالدرجة

ئلبوسا تزويدهم مع مستواهم من والرفع وضعيتهم

واحترام تقدير محل تكون أن تحتاج سلطة مصدر المربين

من بالمربي الكاملة العناية لنا يتعين فإنه التربوية

بمختلف اإلعالم وسائل تسخير يجب كما. والمعرفي

التربوي الوعي لخلق ) والبصرية والسمعية المكتوبة

یعمل لهاوجع يهالتوج على والمساعدة اإلعالم

  . نیللمتعلم

عدم وجود اقتراحات المناھج الدراسیة المعلم المدرسة

االحتماالت

:السادس الفصل

الصحة تفعيل

لتعزيز تقدم

تخصصاً ليست

الوقائي كالطب

الفم وصحة

الترتيب في وحل

من%8.57 بنسبةو

يمكننا سبق مما 

البشر للموارد ةيريالتدب

ومراجعة المستمر

وتربوية علمية ورشات

بالدرجة والمتعلم المعلم

وضعيتهم لتحسين للمربين

المربين أن ذلك

التربوية المنظومة نجاح

والمعرفي العلمي الجانب

المكتوبة( التربوية

خدمات میوتعم.

ةیاألساس الحقوق
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االقتراحات أبرز حسب العينة تجابةالس تكراري مدرج يمثل) 18(رقم الشكل

:الفرضيات ضوء في الميدانية الدراسة نتائج ومناقشة تفسير - ثانيا

 للوقوف الفرضيات ضوء في مناقشتها سنحاول الميدانية الدراسة بيانات يللوتح عرض بعد

 سرةاأل إسهام كيفية عن الكشف هو هذا بحثنا إجراء من والهدف .بطالنها أو تحققها درجة على

 النتائج عرض من البد  الدراسة نتائج ولعرض دراسيا، األبناء تفوق على وتأثيره التربوي

 النتائج وكانت االجتماعية، أو الشخصية أكانت سواء العينة خصائص على للتعرف أوال الشخصية

  :التالي النحو على إليها توصلنا التي

:للدراسةالعامةالبيانات)1

  :إلى ميدانيةال الدراسة نتائج تشير

 تتراوح إناث، )%50.66( نسبة مقابل ذكور) %49.33( نسبة من البحث عينة تتكون - 

 وتلميذة تلميذ 42:بـ عددهم قدر حيث سنة 15سن في هم واألغلبية سنة، 15- 11 بين أعمارهم

 بالمراهقة( تعرف والتي المراهقة سن في الحساسة المرحلة ألنها. العينة حجم من %28 بنسبة

 إلى أظافة والنفسية، البيولوجية التغيرات عديد تضم التي سنة، 16 إلى 14من تمتد والتي )سطىالو

 أكثر تكون إجاباتها بالتالي اإلكمالي التعليم مؤسسة في فترة أكبر التلميذ يقضي المرحلة هذه في أنه

  .أخرى مراحل من وتمثيل داللة

: نسبة فهناك لألبناء الدراسي معدلال يحددها مجموعات ثالث إلى بحثنا عينة انقسمت - 

 المعدالت مثلت %20.66: نسبة تليها ثم ،18و 16 بين المحصورة المعدالت مثلت 32%

  .18 تفوق معدالتهم  %14.66 نسبة وأخيرا ،16و 15بين المحصورة

) مدراء - أساتذة - إداريين– موظفين( متوسط مهني مستوى ذات أسر عينتنا أفراد أغلب إن- 

 المهني النشاط ذوي من كل يتقاسمها المتبقية النسبة حين في ،%59.33: بــ لنسبةا قدرت وقد

 لألمهات األكبر النسبة وكانت ،% 22.66  بنسبة مهنة بدون هم والذين ،% 12.66 بنسبة اليومي

 نوعية أن إلى زغينة نوال تشير الصدد هذا وفي. %40 :بــ نسبتهم وقدرت بالبيت الماكثات

 الطبيب فابن ، تورث ال العملية المكانة ألن ، دراسيا األبناء تفوق في كبير بشكل تؤثر ال العمل

 فهناك كذلك، يكون أن بالضرورة ليس العادي العامل وابن طبيبا، يكون أن بالضرورة ليس

 إال جيدة مهنية مكانة إلى الحاالت أغلب وفي دائما بقود الجيد العلمي فالمستوى...دائما استثناءات

1عليها يقاس ال نادرة خاصة التحا في

.513-512ص سابق، مرجع ، زغينة نوال 1
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 على%36.66و %38.66 بنسبة أطفال ثالث أو طفلين تمتلك عينتنا أفراد أغلبية أن  - 

 لالهتمام لألولياء أكثر الفرصة يعطي ما وهذا عينتنا أفراد لدى األبناء قلة على يدل وهذا التوالي،

 كلما أي صحيح والعكس الدراسي التفوق ادز كلما األبناء عدد قل كلما ألنه لألبناء الدراسي بالجانب

  .دراسيا األبناء تفوق انخفض كلما العدد زاد

 قدرت حيث لألسرة ملك بمنزل مستقل أسري وسط في تعيش المبحوثة األسر أغلبية أن - 

 بينما عمارة، في شقة في يعيشون الذين األسر تمثل %21.33 نسبة تليها ،%73.33 : بـ نسبتهم

 لنا سبق وقد. العائلة سكن في يعيشون الذين األسر تمثل %5.33 نسبة تمثل والتي الضعيفة النسبة

 األسرة، دخل بمستوى وثيقا ارتباطا ترتبط السكن نوعية أن إلى النظري الجانب في تطرقنا وأن

 إلى األسرة لجأت كلما الدخل قل إذا بينما خاصة، مساكنا األسرة امتلكت كلما عاليا الدخل كان فكلما

  .األهل مع السكن إلى اللجوء أو المساكن، تئجاراس

 االستقرار،إلىأقرب بها األسرياالجتماعيالمناخيكون خاص سكن تمتلك التي فاألسر

 في والحرية بالراحة التمتع بالتاليلألبناء،والتعليميةالتربويةللوظيفةالتفرغفرصة لألبوين ويتيح

 وتشغل اآلباء كاهل تثقل التي اإليجار بمستحقات االهتمام نقص ىإل باإلضافة دراسيا، أبنائها متابعة

التيللعائالت يحدث ذلكمنالعكسوعلى.دراسيا األبناء متابعة وبين بينهم يحول مما تفكيرهم

عناالشتغاللكذ عنينتجكماالعائلة،ميزانيةعلىسلبايؤثرممامستأجرةسكناتفيتعيش

.دراسيا األبناء متابعة

 معا، والحكومات األسر تقلق معضلة تشكل السكن أزمة نأ" ذلك إلى زغينة نوال أشارت وقد

 المشكلة هذه من تعاني األسر من كثيرا زالت ال الدولة بها تتعهد التي المختلفة اإلسكان برامج فرغم

 تتوفر ال قد التي المساكن الستئجار فيضطرون والبطالين والمحدود الضعيف الدخل أصحاب خاصة

 أحياء وفي ضيقة تكون قد هذا كل وفوق...للحياة الضرورية الشروط على األحيان من كثير في

 يشكل مما سنتين أو سنة إيجار مقدم طلب إلى البيت صاحب يلجأ وقد. مرتفعة وبأسعار فقيرة

1".المستأجر على عبىء

%51.32 بنسبة جدا مرتفع و مرتفع، معيشي مستوى ذات المبحوثة األسر أغلبية أن - 

 الحاجيات لتوفير نظرا التفوق نحو باألبناء يدفع إيجابي دور له المرتفع المعيشي فالمستوى

. وضعيف متوسط معيشي مستوى بين بالتساوي تتأرجح الباقية النسبة ،بينما للتفوق الضرورية

 من والتي الدراسية والمستلزمات الحياة متطلبات توفير من تحول سلبية آثار له الحال بطبيعة والفقر

 المراهقة سن في وأنهم خاصة الدراسي التفوق حيال ودافعيتهم األبناء عزيمة من تثبط أن شأنها

516ص سابق،ال مرجعال1
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 الحالة وتزداد وعملهما للوالدين العلمية الشهادة أهمها عوامل عدة فيه تتحكم الدخل قيمة ان كما.

  .السابقة ساتالدرا معظم إليه أشارت ما وهذا إضافي دخل وجود حالة في تحسنا

 أما¡%77.32 نسبتهم تبلغ حيث مرتفع، تعليمي مستوى ذوي عينتنا أفراد معظم أن - 

 المستوى ارتفع كلما هأن يثبت ما هذا.ضعيف و متوسط ليميتع مستوى ذات فهي المتبقية النسبة

 يدفع ال ضالمنخف التعليمي المستوى أن نجد بالمقابل دراسيا، األبناء تفوق كلما للوالدين التعليمي

 إلى باألبناء يدفع ما وهذا ألهميته إدراكهم لعدم لألبناء الدراسي بالتفوق االهتمام إلى باألسرة

المستوىأن إلى تطرق حين" شكور وديع جليل"هذا في أكد وقد. الذاتية قدراتهم على االعتماد

وبتفهمهمفاألهلسيء،اقتصاديمستوىيسببه عماالشيءبعضيعوضأنيستطيعالجيدالثقافي

 حياتهمحسابعلىلووالمدرسيةابنهممتطلبات الخاصةبطريقتهمالمستطاعقدريؤمنونثقافتهم

سببااالقتصاديمستواهمتدنييكونوإالوالحرمان بالنقصالطفليشعرواالأنفيكفيالشخصية

.)1("متعددة سلبيةنتائجذاتعائليةاضطراباتفي

 مع للتواصل وسيلة فضلكأ لالبن تعطى التي المعلم مذكرة تفضلالمبحوثة األسر أغلبية - 

. لهم بالنسبة واألسهل الفعالة الرسمية، الوسيلة تعتبر ألنها ،26.19%بـ قدرت بنسبة المدرسة

 الهاتف خدمة أهمها العلمي، للتطور مواكبة فعالة اتصال وسائل استحداث حول اقتراحات وهناك

.للمدارس اإللكترونية المواقع ،)صيةالن الرسائل(الجوال

 تمثل العينة أفراد من الغالبة النسبة أن للعينة، العامة الخصائص من خالصهاست يمكن ما *

%32المرتفعة النسبة18و 16 بين المحصورة المعدالت مثلت ،15سن في هم واألغلبية اإلناث،

 ومستوى متوسط مهني مستوى مرتفع، ميتعلي مستوى ذوي أغلبهم الدراسية، أبنائهم لمعدالت

 ملك بمنزل مستقل أسري وسط في يعيشون ثالث، أو طفلين يمتلكون .ما حد إلى مرتفع معيشي

 مع للتواصل وسيلة فضلكأ لالبن تعطى التي المعلم مذكرة تفضلالمبحوثة األسر أغلبية لألسرة،

  .المدرسة

ارتباطيةعالقةهناك " مفادها والتي: األولى ةالجزئي الفرضية ضوء في الدراسة نتائج مناقشة)2

الجداولفيالواردةوالبياناتالمعطياتخاللمن "لألبناء الدراسيوالتفوقاألسريالمناخبين

  :إلى الميدانية الدراسة نتائج تشير)13إلى01من( البنود يحوي والذي )20( رقم

أسرتيتتمتع( األولى العبارة نحو الدراسة  عينة أفراد بين واتفاقا اجماعا نسجل - 

 األغلبية أن إال ،%2: بـ قدرت المحايدين من ضئيلة نسبة وجود رغم )والتفاهمباالستقرار

)1(األولى الرتبة احتل وقد) 4.64:(بـ الحسابي المتوسط وقدر. العبارة في ورد ما على موافقة

ومستوىاألسرياالستقراردرجةينبعالقةتوجدأنه أي .الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن

. 183،ص مرجع سابق جلیل ودیع شكور،1
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متفوقونعاليأسريواستقرار أمانبوجوديشعرونالذينالتالميذنجدبحيث دراسيا، األبناء تفوق

 ،والتركيز الدروس متابعة على األبناء وكذلك األولياء من كل يساعد ألنه راسيالدتحصيلهم في

 نجد بالمقابل. التلميذ تفوق مستوى على تؤثر يالت العوامل من وتكافلها األسرة استقرار بالتالي

 ينعكس مما.  المدرسية خاصة المختلفة النواحي في األبناء متابعة عدم إلى يؤدي األسري التفكك

  . التحصيلي مستواهم على

 جميعهم أسرتي أفراد يتعاون( الثانية العبارة في ورد ما على موافقينالمبحوثين اجماع إن- 

 المتوسط وقدر ،%2.66: بـ قدرت المحايدين من جدا بسيطة نسبة وجود غمر )األسرة لتسعد

.الثاني المحور متوسطاتترتيب ضمن)07(السابعة الرتبة في جاء وقد)4.16:(بـ الحسابي

 أو التلميذ تفوق على تساعد أنها كما األسرية، المتابعة عملية نجاح في كبير دور األسرية فللعالقات

 الذي البيت بالتالي.العكس أو والتفاهم بالحب يتسم أسري جو من األخيرة هذه رهتوف لما العكس،

 مهاراتهم ويكمل األطفال قدرات توسيع في يساهم المتبادل واإلحترام الهادئ، الحوار يسوده

 ثم ومن المدرسة وفي الشارع وفي البيت داخل والعطاء والبذل التعاون على وينشئهم ومعارفهم

.ومنتجة فاعلة متوازنة، سوية خصيةش منهم تتشكل

تتيحالديمقراطيةروحاألسرةتسود( الثالثة العبارة نحو للعينة إيجابيا اتجاها نسجل -

 أن إال ،%10.66:بـ قدرت المحايدين من نسبة وجود رغم )والحوارالتعبيرفرص للجميع

 الرتبة احتل وقد) 4.13:(بـ الحسابي المتوسط وقدر. العبارة في ورد ما على موافقة األغلبية

 حوار من الديمقراطي األسلوب فاتباع.  الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)08(الثامنة

 األسلوب باألحرى أو ذلك، تستحق التي المواقف في والشدة الحزم مع الحنان وتوفير ونقاش،

  .دراسيا األبناء تفوق على إيجابيا تأثيرا يؤثر المرن

 سلبية آثار له تكون والتسلط والتخويف العقاب يشمل والذي المتشدد األسلوب عكس على

 للجد فيدفعها فقط أحيانا التشدد أسلوب فيهم يؤثر أطفال فنجد .لألبناء الدراسي التحصيل على

 الدراسي تحصيلهم في كبير تراجع فنجد تماما العكس على آخرين أطفال نجد بينما أكثر، والمثابرة

 النفسية األمراض من الكثير ظهور بالتالي الواقع أرض على إظهارها يستطيعون ال لمواهبهم وكبت

  .المتشدد األسلوب هذا جراء

 ابني وبين بيني ايجابي تفاعل هناك( الرابعة العبارة نحو للعينة إيجابيا اتجاها نسجل - 

 ورد ما على موافقة األغلبية أن إال ،%3.33:بـ قدرت المحايدين من نسبة وجود رغم )المتفوق

ترتيب ضمن)05( الخامسة الرتبة احتل وقد) 4.27:(بـ الحسابي المتوسط وقدر. العبارة في

 أكثر وتشجعهما تساعدهما بابنهما الوالدين تجمع التي الطيبة فالعالقة. الثاني المحورمتوسطات

 هذه ختلفة،الم نشاطاته أوجه في اشتركا إذا خاصة الطفل طرف من والتقبل المتابعة حسن على
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 األسري الجو توفير على األسرة تساعد كما نفسه على االعتماد على االبن تساعد السلوكات

  .لذلك المناسب

 لوضع أكترث( االخامسة العبارة حول الدراسة  عينة أفراد بين واتفاقا اجماعا نسجل - 

 أن إال ،%2: بـ قدرت المحايدين من ضئيلة نسبة وجود رغم )خارج ابني يتعلمه لما ضوابط

 الرتبة احتل وقد) 4.54:(بـ الحسابي المتوسط وقدر. العبارة في ورد ما على موافقة األغلبية

 يمر األولى خاصة المراهقة مرحلة في فالطفل .الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)03( الثالثة

 ذلك كان واءس عليهم الرقابة تشديد على األسر من بكثير يدفع ما ،هذا حرجة عمرية بمرحلة

 التطور ومع أصدقائهم عن للمنزل، ودخولهم خروجهم مواعيد حول مباشرة غير أو مباشرة بطريقة

 حساباتهم تفقد على الحرص كل يحرصون ألبنائهم المتابعون األولياء اصبح فقد الهائل التكنولوجي

 يتحمل كي االبن صحالن تقديم ومحاولة .بهم الخاصة االجتماعي التواصل مواقع وحتى االلكترونية

  . المسؤولية

 كانت بل المطلوب اإلجماع تحقق لم )حاجاتنالسدكافيةاألسرةموارد( السادسة العبارة-

 ما حول إجماع وجود وعدم اإلجابات تشتت على داال 3.90 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في

¡%6.66و %7.33ليالتوا على الموافقين وغير المحايدين نسبة قدرت حيث. الفقرة في ورد

 .الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)10( العاشرة الرتبة بذلك  الحسابي متوسطال واحتل

.دراسيا تفوقهم زيادة بالتالي األبناء لمتابعة للتفرغ اآلباء تساعد الحسنة المادية فالظروف

 على التشجيعو االستقالل اتجاهات وتعزيز تقوية إلى تميل الضعيف الدخل ذات األسرة فنجد

 حين في اليومية، األسرة مصاريف وسد العيش على ليساعدوهم وذلك األبناء نفسية في االنجاز

 الزائدة الحماية اتجاهات وتتبنى أفرادها عدد من التقليل إلى تميل المرتفع الدخل ذات األسر

 خالل من نالحظو)1(.ناعمة تنشئة وتنشئتهم وتدليلهم عليهم والخوف لألطفال الشديدة والرعاية

 سواء األبناء احتياجات تلبية من يمكنهم المناسب الدخلف يعملون األولياء أغلبية أن النتائج

  .الدراسي التفوق على األبناء تساعد الترفيهية أو المدرسية أو البيولوجية

 بين موجبة ارتباطية عالقة هناك أن مختلفة مجتمعات في الدراسات من العديد أوضحت فقد

 – لألسرة االقتصادية الحاجة كذلك والتعليمي االقتصادي األسرة ومستوى العلمي التحصيل مستوى

 تكليفه وعدم الواجبات وأداء للمذاكرة له المناسب الجو وتهيئة الطالب متطلبات توفير يمكن – الغنية

 واهامست التي األسر أن نجد بالمقابل. والتحصيل المذاكرة على التركيز غير أخرى أعمال بأي

 ورعي الزراعة مثل أخرى بأعمال بالقيام أبنائهم يطالبون العادي المستوى من أقل االقتصادي

.     11،ص  مرجع سابق ،رشدي، عبده حنین) 1 )
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 الوجه على الواجبات وأداء المذاكرة بين تحول التي األخرى األعمال من وغيرها المواشي

  . المطلوب

 يرتبط ال المدرسية المتطلبات توفير أن والمقابالت االستمارات خالل من والمالحظ

 توفير على جدا حريصة لكنها بسيط دخلها أسر نجد ألننا لألسرة االقتصادي بالمستوى بالضرورة

 الدراسة مستلزمات توفير في تساهم الحسنة المادية فالحالة استثناءات هناك"بالتالي المتطلبات، هذه

 بسبب باطاإلح إلى يدفع الفقر أما النجاح، تصنع ال ولكن الخصوصية والدروس المالئم والسكن

 عند يكون وقد الدراسي التحصيل انخفاض إلى يؤدي مما الدراسة ضروريات توفير في العجز

 وقدراته التلميذ بشخصية مرهون هذا ويبقى أسرته ظروف لتغيير الجيد للتحصيل حافزا البعض

 أن فنجد سيادرا األبناء لتفوق مقياسا دائما الجيدة المدية الحالة أن القول يمكن ال وهنا 1."ومواهبه

  .منخفض األبناء تحصيل أن إال ماديا مرتاحة األسر بعض

 اإلجماع تحقق لم )أحد يعيقه ال كي المتفوق بابني خاصة غرفة أخصص( السابعة العبارة - 

 وجود وعدم اإلجابات تشتت على داال3.79 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب

15.33%التوالي على الموافقين وغير المحايدين نسبة قدرت يثح. الفقرة في ورد ما حول إجماع

 المحورمتوسطاتترتيب ضمن)12( عشر الثانية الرتبة بذلك الحسابي متوسطال واحتل ،%8و

  الثاني

 امتالك إلى تلجأ فإنها جيدا األسرة دخل يكون فعندما األسرة، دخل بمستوى السكن يرتبط

 يتوقف بالتالي. األهل مع السكن أو المساكن استئجار إلى تلجأ ضعيف دخلها كان إذا أما المساكن

 أغلبيتها وعينتنا به، الغرف وعدد المنزل مساحة على المتفوق لالبن غرفة تخصيص موضوع

 نجد بالمقابل االبن، لتفوق البند هذا ضرورة على تصر فهي مرتفع والتعليمي االقتصادي مستواها

  .األفراد عدد كثرة مع خاصة األبناء لدراسة مناسب مكان بتوفير يسمح ال السكن ضيق

متفهمآمنأسريمناخالبني أوفر(  الثامنة العبارة نحو للعينة إيجابيا اتجاها نسجل-

 ما على موافقة األغلبية أن إال ،%8:بـ قدرت المحايدين من نسبة وجود رغم )االبنلخصال

 الرتبة بذلك واحتل 4.03:بـ الحسابي وسطمتال وقدر .الجدول يوضحه كما. العبارة في ورد

 بين عالقة توجد أنه النتائج خالل من نستنتج. الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)09( التاسعة

 الذين التالميذ معظم نجد بحيث الدراسي تحصيلهم ومستوى التالميذ فيه يعيش الذي األسري المناخ

 مناخ في يعيشون الذين التالميذ كل نجد المقابل في متفوقون، ومالئم جيد أسري مناخ في يعيشون

  .دراستهم في متفوقين  غير مالئم غير أسري

.513ص سابق، مرجع ، زغينة نوال  1
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-الترتيب-النظام( التاسعة الفقرة حول الدراسة عينة أفراد بين واتفاقا إجماعا نسجل -

 هذه حول قوي إجماع وجود على داال 4.45 حسابي بمتوسط) ألسرتيبارزة ميزة -النظافة

 المحورمتوسطاتترتيب ضمن)04( الرابعة الرتبة بذلك  الحسابي متوسطال واحتل .العبارة

 أن بمعنى صقله، األسرة على لكن األبناء لدى فطرى استعداد الدراسي التفوق أن صحيح.الثاني

-النظام( لذلك المالئم الفيزيقي الجو وتهيئة المستمرة المتابعة خالل من تقتله أو تقويه األسرة

 تعتبر ألنها )ظافةالن-تيبالتر

.الدراسي النجاح أعمدةُ بين من

 لم)ومتفوق مراهق وأنه خاصة الخاص مصروفه من ابني أحرم ال( العاشرة العبارة -

 تشتت على داال 3.14 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب اإلجماع تحقق

 الثالثة المرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد .الفقرة في ورد ما حول إجماع وجود وعدم اإلجابات

 وربما مجدية غير وسيلةبأنه يرى من فهناك.الثاني المحور متوسطاتترتيب ضمن)13(عشرة

بأنه من الضروري أن يحصل األبناء على مصروفهم  يرى من هناك لكن التفوق عن تشغله

أحاسيس االحتياج، كما أنه من الممكن أن الخاص، فهذا يشعرهم بالكرامة واالستقالل، ويلغي لديهم 

لكن هذا كله يجب أن يتم في ظل . يغرس فيهم بذور العطاء وتلمس احتياج اآلخرين األقل منهم شأناً

إشراف أبوي متكامل ينبغي أن يخضع لشروط معينة ومعايير محددة حتى ال تتحول إيجابياته إلى 

.سلبيات ومحاسنه إلى سيئات

 بالوضع أهتم(عشر الحادية الفقرة حول الدراسة  عينة أفراد بين واتفاقا إجماعا سجلنا-

 وقد .العبارة هذه حول قوي إجماع وجود على داال4.63 حسابي بمتوسط )المتفوق ألبني الصحي

ذايكونالجسمصحيحالطفل ألن. الثاني المحور متوسطاتترتيب ضمن) 02(الثانية المرتبة احتل

الجسدمنمتكاملةوحدةاإلنسان ألن التفوق، إحراز يستطيع بالتالي عالية قليةع وقدراتقويةبنية

.سليماصحيحاالطفلينشأحتىالجوانب بجميعاالعتناءوجبلذا.فصلهمايمكن الوالروحوالعقل

ونجاحهتفوقهعندابنيعنالرضاأظهر( عشر الثانية العبارة نحو للعينة إيجابيا اتجاها نسجل-

 ورد ما على موافقة األغلبية أن إال ،%6.66:بـ قدرت المحايدين من نسبة وجود رغم) مدرسيال

 السادسة الرتبة بذلك واحتل4.26:بـ الحسابي متوسطال وقدر .الجدول يوضحه كما. العبارة في

عنالرضايظهرون المبحوثين من الساحقة فاألغلبية. الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)06(

.المدرسيونجاحهمتفوقهمعند أبنائهم

 لم) النفس ولتجديد للترفيه الرحالت لبعض الذهاب من ابني أحرم ال( عشر الثالثة العبارة - 

 الحادية الرتبة احتل 3.88 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب اإلجماع تحقق
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 إجماع وجود وعدم اإلجابات شتتت على داال. الثاني المحورمتوسطاتترتيب ضمن)11( عشر

 إكساب وكذلكللنفس تجديد للترفيه الرحالت في يرون األولياء من فكثير .الفقرة في ورد ما حول

 المختلفة مناطقه إلى التعرف خالل من بوطنه ارتباطه زيادة مثل عديدة، اجتماعية مهارات الطالب

 للتحفيز أيضا ،...اقتصادية ومنشآت سياسية ومواقع آثار من تتضمنه وما وصفاتها، اختالفاتها على

 وتكسبه النفس على االعتماد تعلمه كذلك. القدرات وتنمية والتغيير التفوق، على أكثر والتشجيع

 والصبر الجماعي العمل وحب والترابط كالتعاون الفاضلة األخالق وأيضاً المهارات من الكثير

  .والتحمل

 حيث الموجب المجال ضمن كان الثاني المحور قراتف نحو العينة رأي اتجاه أن نستنتج *

 في وجوده رغم أنه نسجل أننا غير ،)3.14( من أكبر كان االستبيان لمجاالت الحسابي المتوسط أن

 الحياد جانب فضل من فهناك العينة، أفراد قبل منالشديدة بالموافقة يحظى ال لكنه الموجب المجال

المناخ أن القول يمكن سبق ما على وبناءا .العبارات عظمم على عينتنا أفراد من اإلجابة في

فرص للجميعتتيح التي الديمقراطيةروحسيادة األسري، والتعاون االستقرار حيث مناألسري

 اكتراث المتفوق، االبن وبين األولياء بين االيجابي التفاعل وجود األسرة، داخل والحوارالتعبير

 الحاجات،لسداألسرةموارد كفاية المنزل، خارج االبن لمهيتع لما ضوابط لوضع األولياء

 عدم النظافة،-الترتيب-النظام توفير أحد، يعيقه ال كي المتفوق باالبن خاصة غرفة تخصيص

 لالبن الصحي بالوضع الهتماما ومتفوق، مراهق وأنه خاصة الخاص مصروفه من االبن حرمان

 لبعض الذهاب من حرمانه عدم المدرسي،ونجاحههتفوقعنداالبنعنالرضاإظهار المتفوق،

 ما وهذا.دراسيا األبناءتفوق على إيجابيا تؤثر العوامل هذه كل النفس ولتجديد للترفيه الرحالت

).لألبناء الدراسيوالتفوقاألسريالمناخبينيةارتباطعالقةهناك( األولى الفرضية صحة يثبت

 المتابعة أسلوب يؤثر" مفادها والتي : الثانية الجزئية فرضيةال ضوء في الدراسة نتائج مناقشة)3

)21( رقم الجداولفيالواردةتوالبياناالمعطياتخاللمنف ".دراسيا األبناء تفوق في األسرية

  :إلى الميدانية الدراسة نتائج تشير)15إلى01من( البنود يحوي والذي

 إجماعا نسجل بالتالي ،%100 بـنسبة راسيةالد أبنائها بنتائج تهتم المبحوثة األسر جل - 

 بمتوسط)  المدرسية أبني بنتائج مهتم أنا( األولى الفقرة حول الدراسة  عينة أفراد بين واتفاقا

)01(األولى الرتبة بذلك واحتل .العبارة هذه حول قوي إجماع وجود على داال )4.61(حسابي

 بمدى األولياء وعي على يدل إنما شيء على دل إن وهذا ،الثالث المحورمتوسطاتترتيب ضمن

  والعلمي الدراسي التفوق أهمية

)الدروس فهم في مني مساعدة ابني يتلقى( الثانية العبارة نحو للعينة إيجابيا اتجاها نسجل-

 أو التعليمي، المستوى لضعف راجع وهذا ،%08: بـ قدرت المحايدين من نسبة وجود رغم
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 يوضحه كما. العبارة في ورد ما على موافقة األغلبية أن إال .ليوميةا األعباء بكثرة االنشغال

ترتيب ضمن)02(الثانية الرتبة احتل وقد) 4.50:(بـ الحسابي المتوسط قدر حيث) 21( الجدول

 راجع هذا طبعا الدروس، فهم على أبناءها تساعد المبحوثة األسرأن أي الثالث المحورمتوسطات

  .لألولياء العالي التعليمي المستوى إلى

 األمور على يركزون بحيث المتابعة، وقت لتقسيم ذكية خطة وضع األولياء على يجب كما

 على يساعدونهم الطريقة بهذه الفهم في يتدرجون لوحدهم واألبناء فقط مفهومة والغير الصعبة

 يضاف أن يجب بل ة،للمتابع دقيقا مقياسا ليست الزمنية المدة ألن المرضية، النتائج وتحقيق التفكير

 منذ الطفل يكون فعندما ، الدراسة قبل حتى المسبق التكوين إلى وكذلك للطفل الذهنية القدرات إليها

 العوامل هذه كل يفهم كي طويل وقت إلى يحتاج وال بسرعة االستيعاب يستطيع مبكرة مرحلة

  .لذلك طويلة أوقات تخصيص دون من التفوق على تساعد

 وجود رغم والتفاهم للتحاور معين وقت المتفوقين ألبنائها تخصص لمبحوثةا األسر معظم-

 الثالثة العبارة في ورد ما على موافقة األغلبية أن إال ،%13.33:بـ قدرت المحايدين من نسبة

 احتل وقد) 4.38:(بـ الحسابي المتوسط قدر حيث)  والتفاهم للتحاوروقتيمننصيبالبني(

 ألبناء الدراسي التفوق يفسر ما هذا.الثالث المحورمتوسطاتترتيب ضمن)03( الثالثة الرتبة

 النصح وتقديم لألخطاء تنبيههم مع ويناقشونهم األبناء تصرفات يستفسرون  فاألولياء عينتنا، أفراد

 عكس على.الدراسي التفوق على إيجابيا تأثيرا له التنشئة في األسلوب وهذا واإلقناع، والتوجيه

 دراسيا لألبناء على سلبية آثار له تكون والتسلط والتخويف العقاب يشمل والذي المتشدد األسلوب

.عامة الحياة مسار في وحتى

 االبنمكانةمناألسرةرفع( بـ والمتعلقة الرابعة العبارة نحو للعينة إيجابيا اتجاها نسجل-

 قدرت المحايدين من نسبة وجود رغم )ذاته حول إيجابيمفهومتكوين على ومساعدتهالمتفوق

 العوامل من الوالدية االتِّجاهات ألن العبارة في ورد ما على موافقة األغلبية أن إال ،%08:بـ

 إذ لألبناء؛ واالنفعالي النفسي التوافُق في كبير حد إلى تؤثِّر ألنها األسرية؛ التنشئة في الرئيسية

 كبير تأثير لهاو ،المختلفة للمواقف سلبية أو إيجابية بطريقة بةلالستجا وتعدهم كثيرة بخبرات تمدهم

 يكتسبها والتحصيل التعلُّم على قُدرته عن الفرد وفكرة أنفسهم عن الذاتية األبناء فكرة تكوين في

 الحسابي المتوسط قدر وقد .نظره في الخاصة األهمية ذوي سيما ال اآلخَرين، مع تفاعله خالل

.الثالث المحورمتوسطاتترتيب ضمن)07(السابعة الرتبة احتل وقد) 4.10:(بـ

 اإلجماع تحقق لم )الدراسي تفوقه من للزيادة ابني بمواهب أهتم( الخامسة العبارة - 

 ما حول إجماع وجود عدم على داال3.94 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب
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 متوسطاتترتيب ضمن)09(التاسعة الرتبة في الحسابي توسطالم جاء وقد .الفقرة في ورد

 يجب بالعكس ،الدراسي التفوق خالل من إال يأتي ال النجاح أن البعض يظن فقد. الثالث المحور

 لهم نترك أن يجب تعجبنا، ال كانت لو فحتى ،وتشجيعها مواهبهم اكتشاف على األبناء مساعدة

 تنقصهم التي المهارات تنمية على موساعدته أحالمهم بعتت مع بأنفسهم، ذلك الكتشاف مساحة

.الحلم هذا إلى للوصول

 من نسبة وجود رغم المتفوقين أبنائها لدى العلميةالمنافسةروحتنمي عينتنا أفراد أغلبية-

روحلديهأنمي( العبارة في ورد ما على موافقة األغلبية أن إال ،%2.66:بـ قدرت المحايدين

 وإكتشاف األبناء، لدي التفوق زيادة في أهمية من العلمية لمنافساتا لهذه لما) العلميةالمنافسة

 المتوسط قدر حيث ،واالجتهاد المذاكرة في الرغبة عندهم يعزز الذي المنافسة جو بفضل مواهبهم

  الثالث المحورمتوسطاتترتيب ضمن)04(الرابعة الرتبة احتل وقد) 4.24:(بـ الحسابي

 لزيادة خارجية لدورات االنضمام األبناءعلى جيعبتش( تتعلق والتي السابعة ةالعبار -

3.74 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب اإلجماع تحقق لم )العلمي التحصيل

 الثالثة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد .الفقرة في ورد ما حول إجماع وجود عدم على داال

 هذه ألهمية األولياء إدراك لعدم راجع وهذا.الثالث المحور متوسطاتيبترت ضمن)13(عشر

  . ةالعلمي وإمكانياته الطالب قدرات من رفعت فهي.أساسا توفرها لعدم أو الدورات

 جدا، عالية المطالعة على أبناءهم يشجعون الذين األولياء نسبة أن الميدانية النتائج توضح-

 نسبة وجود رغم) المطالعة على ابني أشجع( الثامنةالفقرة يف ورد ما حول إجماع وجود بمعنى

 السادسة الرتبة بذلك واحتل4.18:بـ الحسابي متوسطال وقدر ،08%:بـ قدرت المحايدين من

 فوائد لها للروح  غذاء المطالعة أن اعتبار على. الثالث المحورمتوسطاتترتيب ضمن)06(

 في صعوبة يجد فال اإلدماجية الوحدة في خاصة اللغة احيةن من تفيده فهي للطفل بالنسبة كثيرة

 يمكن ال عادة تصبح حتى الصغر منذ المطالعة على الطفل تعويد وجب بالتالي.والتعبير الكتابة

 ننسى أن دون. المختلفة بالمعلومات للتزود العقل تفتح وهي للروح غذاء ألنها  عنها التخلي

 والروايات والقصص الكتب كشراء المطالعة على األبناء شجيعلت األولياء يقدمها التي المحفزات

  .الذهنية قدراته متناول في تكون والتي

 العمل على أشجعه حتى ابني ألصدقاء التعليمي بالمستوى  أهتم( التاسعة العبارة - 

 داال 3.95حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب اإلجماع تحقق لم) معهم الجماعي

 تشجع معتبرة نسبة هناك أن إال الفقرة، في ورد ما حول إجماع وجود وعدم اإلجابات تشتت على

 رقم الجدول نتائج بينته ما هذا أصدقاء يمتلكون أنهم أي الجماعي العمل على المتفوقين أبناءها
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. الثالث المحورمتوسطاتترتيب ضمن)08( الثامنة الرتبة الحسابي المتوسط احتل وقد .)21(

 تضيع ال التي الصداقة نوع نحو األبناء إرشاد اتجاه لمسؤوليتها متحملة األسر أن على يدل ذاوه

 روح فيهم تنمي كما.تفوقهم من للزيادة الدراسي المشوار في وتشاركهم لتساعدهم ولكن أبناءهم

 من" ليقو فالمثل بصفاته ويتصف الطفل في يؤثر الرفيق ألن. التملك وحب األنانية ونبذ المشاركة

 صحيح والعكس أكثر، واالجتهاد التفوق على االبن يساعد فالمجتهد"   أنت من لك أقول صديقك

 إذن. الدراسي تحصيلهم وفي تربيتهم في خاصة غيره على سلبا يؤثر واالجتهاد التربية قليل فالطفل

 العمرية ةالمرحل هذه في يساعدهم ما آخرين،هذا أطفال مع صداقة عالقات تجمعهم األبناء أغلب

  . واالجتماعي النفسي النمو على

 متفوق الغير المواد في االبن يتلقاها التي التدعيمية الدروس بجانب المتعلقة العاشرة العبارة-

 تشتت على داال 3.27 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب اإلجماع تحقق لم بها

 صفه خارجتدعيميةدروساابني يتلقى( فقرةال في ورد ما حول إجماع وجود وعدم اإلجابات

واألخيرة) 15( عشر الخامسة الرتبة في الحسابي المتوسط جاء وقد .)بها متفوقالغيرللمواد

 االتكالية يذالتلم تكسب التدعيمية الدروس أن اعتبار على .الثالث المحور متوسطاتترتيب ضمن

 المواد في خاصة مهة جد بأنها يرى من كوهنا .الدراسي الصف داخل التركيز عدم بالتالي

 وقت تنظم أنها ذلك إلى ضف النهائية الشهادات امتحانات على يقدمون الذين التالميذ لدى األساسية

وهيالمدعمة الوسائل من وسيلة تعتبر التدعيمية والدروس. المراجعة برنامج يخص فيما التلميذ

جميعمتناولفيليستوهيالدراسي،المقررواستيعاب لفهممدعمةدراسيةموادعنعبارة

تحصيلهارتفاعثمومنللدراسةودافعيتهالتلميذقدرات علىمباشراتأثيراغالباوتحدث التالميذ،

.الدراسي

تعبيراتحفيزاتبتقديم  ابني أشجع(عشر الحادية الفقرة نحو للعينة إيجابيا اتجاها نسجل - 

 أن إال) %15.33( بـ قدرت المحايدين من نسبة وجود رغم الالمج هذا في) وتفوقهنجاحهعن

 )4.23(بـ الحسابي المتوسط قدر فقد.الجدول يوضحه كما العبارة في ورد ما على موافقة األغلبية

 عينتنا في األسر فأغلب. الثالث المحور متوسطاتترتيب ضمن) 05( الخامسة الرتبة في جاء وقد

 بينها فيما تختلف وهي ،)21(رقم الجدول نتائج بينته ما هذا مرضيةال نتائجهم على أبناءها تكافئ

 بنتائج الفرح عن فالتعبير الرمزية، وحتى المعنوية المادية، الحوافز حيث من أبنائها مكافأة في

 بذلوا بأنهم فتشعرهم الدراسي تفوقهم في إيجابيا يؤثر ذلك ألن عليهم والثناء المرضية األبناء

  التفوق في أكثر الزيادة بالتالي ثناءال استحق مجهودا
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والمعنويالمادي بنوعيهااإلثابةبينالعالقةهذهحولالدراساتمنالكثيرتمتفقد

لنظامالحكيمالتطبيقأنعلى النفسعلماءأجمعحيثالدراسي،المجالفيخاصةالطفلواستجابة

أوفيها،المرغوبغيرسلوكياتالبعض كفحيثمنالطفلتدريبفيفنيأسلوبهوالمكافئة

 السلوك مثل مثله متعلم السيء السلوك أن أساس على يقرها،التيالسلوكياتاستمراريةحيثمن

 عن إطفائه في التدريج خالل من حسن بأخر واستبداله عافهإض أو إطفاؤه يمكن بالتالي الحسن

  المعززات سحب طريق

 لم الدروس ومراجعةالهواياتممارسةبينلتوازناعلى األبناء بتشجيع المتعلقة العبارة-

 تشتت على داال 3.84 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب اإلجماع تحقق

بينالتوازنعلى ابني أشجع(عشر الثانية الفقرة في ورد ما حول إجماع وجود وعدم اإلجابات

) 11( عشر الحادية الرتبة في ابيالحس المتوسط جاء وقد ،)دروسهومراجعةهوايتهممارسة

 بعد مكافأة يعتبر األبناء لدى المفضلة اياتالهو فممارسة .الثالث المحور متوسطات ترتيب ضمن

 نحو يدفعه وحافز أفضل، بصورة أدائها على الطفل سيحرص والتي المدرسية الواجبات من االنتهاء

  .اكثر التفوق

 من نسبة وجود رغم المجال هذا في عشر الثالثة ةالفقر نحو للعينة إيجابيا اتجاها نسجل - 

 مجال في العائلية الحوارات من يستفيد ال االبن أن بمعنى الموافقين غير من قليلة ونسبة المحايدين،

 من يستفيد( العبارة في ورد ما على موافقة األغلبية أن إال ،)%6.66( بـ النسبة قدرت تفوقه

: بـ الحسابي المتوسط وقدر .الجدول يوضحه كما )األسرة أفراد بين تدور التي الهادفة الحوارات

  .الثالث المحور متوسطاتترتيب ضمن)12(عشر الثانية الرتبة بذلك واحتل ،)3.76(

 تساعد والتي األسرة تقدمها التي العلمية الثقافة من يستفيدون المبحوثة عينتنا أبناء فأغلبية

 معلومات معرفة وفي الدروس، تقديم في الدراسي الصف في والمشاركة المراجعة على األبناء

 من االبن يتلقاها التي المعلومات في الدمج من نوع نجد حيث العلمي، تحصيلهم في للزيادة جديدة

أنإلىاإلشارةوينبغي.تفوقه ويزيد فهمه يسهل بالتالي الصف في المعلم يقدمه ما مع أسرته

المفرداتكممنيزيدمماالمنزلداخلاللغويالتفاعل شرمبابشكليعكساآلباءتعليممستوى

أثناءألبنائهماآلباءبمساعدةاألمرتعلقسواءالمناقشةأثناء ويستوعبهاالطفليسمعهاالتي

العائلية الجلساتأثناءأودراستهم،

 تحسين أحاول(عشر الرابعة الفقرة هذه حول الدراسة  عينة أفراد بين واتفاقا اجماعا نسجل-

 وجود على داال3.92 حسابي بمتوسط )جديد هو ما كل وتصفح المطالعة خالل من مستواي

 واحتل %12:بـ قدرت المحايدين من نسبة وجود رغم ،العبارة هذه حول بعيد حد إلى إجماع

 نسبة ارتفعت فكلما. الثالث المحور متوسطاتترتيب ضمن)10(العاشرة الرتبة الحسابي المتوسط
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 التعلم أداة فالقراءة التفوق، وزاد لألبناء الدراسي المعدل ارتفع كلما لألولياء بالنسبة روئيةالمق

 واهتمامهم الوالدين وعي على تدل والقراءة .الخبرات وتثري الفكر تنمي فهي الشخصية وتكوين

 أبنائهم فوقت على تنعكس والتي بالمستجدات اطالع على يكونوا بالتالي. الثقافي مستواهم من بالرفع

 أسئلة مواجهة بها يستطيعون المعلومات من بمخزون محصنين يكونون األولياء أن أي الدراسي،

  .واستفساراتهم األبناء

 من أكثر لالستفادة المتفوقين األبناء أولياء مع والحوار االحتكاك(بجانب المتعلقة العبارة - 

 حدود في كانت بل المطلوب االجماع تحقق لم ) طرفهم من المتبعة التربوية االستراتيجيات

 المحور متوسطاتترتيب ضمن)14(عشرة الرابعة الرتبة واحتل 3.34حسابي بمتوسط المتوسط

 من نسبة لوجود نظرا.الفقرة في ورد ما حول إجماع وجود وعدم االجابات تشتت على داال الثالث،

.%10.66 بنسبة العبارة على موافقين األولياءغير من ونسبة¡%46:بـ قدرت المحايدين

 على أكثر يساعدهم مما األولياء لدى والمعرفية الفكرية والقدرات الوعي من زيدي فاالحتكاك

.وتربويا دراسيا أبنائهم مساعدة

 الموجب المجال ضمن كان الثالث المحور فقرات نحو العينة رأي اتجاه أن نستنتجه ما* 

 رغم أنه نسجل أننا غير ،)3.27( من أكبر كان اناالستبي لمجاالت الحسابي المتوسط أن حيث

 يفضل من فهناك العينة، أفراد قبل منالشديدة بالموافقة يحظى ال لكنه الموجب المجال في وجوده

 أن القول يمكن سبق ما على وبناءا .العبارات معظم على عينتنا أفراد من االجابة في الحياد جانب

معين وقت وتخصيص الدراسية، بنتائجهم واالهتمام مساعدةال حيث من األسرية المتابعة أسلوب

 ذواتهم، حول إيجابيمفهومتكوين على لمساعدتهم مكانتهممن والرفع معهم والتفاهم للتحاور

 لدورات االنضمامو المطالعة على التشجيع كذلك لديهم، المنافسة روح وتنمية بمواهبهم االهتمام

 العمل على وتشجيعهم المتفوقين بزمالئهم االهتمام حيث من العلمي، تحصيلهم لزيادة خارجية

 وقت تنظيم حيث من خاصة تفوقهم من تزيد التي التدعيميةالدروس إلى افةإض معهم الجماعي

 والتشجيع العمرية والمرحلة الموقف حسب آلخر حين من المعززات تقديم ننسى أن دون المراجعة،

 العلمي مستواهم تحسين األولياء يحاول  كما. الدروسراجعةومالهواياتممارسةبينالتوازنعلى

 مع والحوار واالحتكاك جديد هو ما كل وتصفح المطالعة خالل من المتفوقين أبنائهم تجاه والتربوي

 تؤثر كلها. طرفهم من المتبعة التربوية االستراتيجيات من أكثر لالستفادة المتفوقين األبناء أولياء

  دراسيا ألبناءا تفوق في إيجابيا

 أن جدن حيث لألبناء، الدراسي التفوق مستوى على يؤثر األسرية المتابعة نمط أن نجد بالتالي

 وضع مع سلبي، أثر له المتسيب أو المتشدد النمط أي صحيح والعكس،إيجابي أثر له المرن النمط
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 يؤثر( الثانية الفرضية ةصح يثبت ما وهذا باألبناء الخاصة والقدرات الفردية الفروق االعتبار بعين

).دراسيا األبناء تفوق في األسرية المتابعة أسلوب

 بين العالقة تفعيل إن "مفادها والتي :الثالثة الجزئية الفرضية ضوء في الدراسة نتائج مناقشة)4

الواردةوالبياناتالمعطياتخاللمنف ".دراسيا األبناء تفوق في إيجابيا يؤثر والمدرسة األسرة

  :إلى الميدانية الدراسة نتائج تشير)15إلى01من( البنود يحوي والذي )22( رقمالجداولفي

 من نسبة وجود رغم المجال هذا في األولى الفقرة نحو للعينة إيجابيا اتجاها نسجل - 

 أن بمعنى%6.66و %3.33:التوالي على والمقدرة الموافقين غير من قليلة ونسبة المحايدين،

 يوضحه كما) ابني لمدرسةدوريةبزيارات أقوم( العبارة في ورد ما على افقةمو األغلبية

ترتيب ضمن)02( الثانية الرتبة بذلك واحتل ،)4.04: (بـ الحسابي المتوسط وقدر .)22(الجدول

 زيارة هو المنزل خارج لألبناء المدرسي النشاط متابعة أنماط أهم فمن. الرابع المحور متوسطات

 أبعادها بكل التربوية العملية ألن الدراسية ونتائجهم األبناء سلوك على االطالع قصد وهذا المدرسة

 خير على الرسالة هذه تأدية في جميعها تتعاون عدة أطراف أدوارها تتقاسم العناصر متفاعلة معادلة

 ة،والمدرس البيت بين الصالت توثيق خالل من إال ذلك  يتحقق وال المرجوة للنتائج للوصول وجه

 وتقويم والتربوي العلمي األبناء مستقبل حول الموضوعي الحوار فرص توفير على يعمل الذي

 األولياء فئة أن والمالحظ. سويه الغير التصرفات بعض تالفي على ويعين الطالبية السلوكيات

  . معها  وثيقة وعالقتهم المدارس مع وتعاونا تواصال األكثر هي التعليمي المستوى مرتفعي

 في البني التعليمي الدعم تقديم كيفية حول مفيدة أفكاراً المدرسة تقدم( الثانية لعبارةا-

 على داال 3.50 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب االجماع تحقق لم) المنزل

 الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل الفقرة، في ورد ما حول إجماع وجود وعدم االجابات تشتت

 في مقصرة التربوية المؤسسات أن بمعنى الرابع، المحور متوسطاتترتيب ضمن)07( بعةالسا

 السليم التعامل  مهارة خاصة المنزل، في أبنائهم لمساعدة لألولياء الكافية المعلومات أو الدعم تقديم

 مع لتعلموا للتعلم نظريات من يحويه وما التربوي النفس علم على اطالع يتطلب ذلك ألن أبنائهم مع

  .بها يمرون التي العمرية والمراحل الفردية الفروق حسب األبناء

 ضعيفة جاءت) والمدرسة األسرة بين تربط التي صفيةالال األنشطة ضعف( الثالثة العبارة - 

ترتيب ضمن)14( عشر الرابعة الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل 2.76حسابي بمتوسط

 بمعنى الفقرة على العينة أفراد رضا وعدم االجابة تشتت على يدل مماالرابع، المحور متوسطات

 أهمية ينكر أحد فال .ضعيفة غير والمدرسة األسرة بين تربط التي صفيةالال األنشطة يعتبرون أنهم

 العامة، والتعليمية التربوية العملية أهداف لتحقيق الهامة المحاور أحد يمثل لكونه المدرسي النشاط

 ورغبات ميول وتحقيق وتنمية والمهارية والوجدانية المعرفية األهداف تحقيق خالل من وذلك
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 وقدراتهم استعداداتهم مع يتناسب بما المرغوبة وباإلتجاهات والنبيلة السامية بالقيم وإثرائهم الطالب

  .المختلفة التعليمية المراحل خالل وميولهم

 من)والمدرسة األسرة بين واصلالت تنشيط في الموجهين دور ضعف( الرابعة العبارة-

 داال 3.56 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب االجماع تحقق لم الرابع المحور

 بذاك الحسابي المتوسط واحتل الفقرة، في ورد ما حول إجماع وجود وعدم االجابات تشتت على

 عاتق على المسؤولية ههذ تلقى الرابع، المحور متوسطاتترتيب ضمن)06( السادسة الرتبة

 المشكالت بعض من يعاني المتفوق التلميذ  فنجد.التربوية بالمؤسسات التربويالنفسي المرشد

 أغلب في لكن األسرة، مع للتواصل الماسة الحاجة وتقتضي االجتماعية أو االنفعالية، أو النفسية

  .الدراسي هتفوق على سلبا وتؤثر المشكلة تتفاقم بالتالي ذلك يتم ال األحيان

 بشأن بالقلق أشعر( الخامسة الفقرة حول الدراسة  عينة أفراد بين واتفاقا اجماعا نسجل - 

 ابني صف داخل التعليمية العملية تعطل التي الطلبة سلوكيات عن الناتجة المستمرة المشاكل

 سبةن وجود رغم.العبارة هذه حول قوي إجماع وجود على داال4.44  حسابي بمتوسط )الدراسي

ترتيب ضمن)01(األولى الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل ،%9.33:ب مقدرة المحايدين من

 دراسيا، التلميذ تفوق على المؤثرة الجوانب من يعتبر المدرسي فالمناخ .الرابع المحور متوسطات

 انقطاع حدوث تعني والتي الصفية المشكلة دراسيا المتفوقين تواجه التي المدرسية المشاكل أهم ومن

 الطالب من يصدر سلوكاً ماتكون وغالباً التعليمي، والمحتوى والطالب المعلم بين االتصال في

 تشتيت أو جميعاً الطالب أو الطالب تعلم تعطيل إلى ويؤدي التعليمية المعلم أهداف مع يتعارض

 ومحاولة ءالزمال بغض غيرة هو بالمدرسة المتفوق تواجه التي المشاكل أهم منو. انتباههم

  .الدراسي الصف داخل التعليمية ليةالعم قليعر مما عليه االتشويش

 الستقبال الزمني الجدول في ومخصص مناسب توقيت وجود عدم( السادسة العبارة-

 بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب االجماع تحقق لم الرابع المحور من) األولياء

 المتوسط واحتل الفقرة، في ورد ما حول إجماع وجود وعدم اتاالجاب تشتت على داال 3.18حسابي

 األمور فأولياء الرابع، المحور متوسطاتترتيب ضمن)11( عشر الحادية الرتبة بذاك الحسابي

 معينة أوقات تنظيم التربوية المؤسسات على بالتالي التعليمية العملية في فعال طرف يعتبرون

 وقتا لهم تخصص وال األولياء تستدعي ال مدارسنا معظم نأل.الزمني جدولهم ضمن الستقبالهم

  .مالية تبرعات أو مشكل هناك يكون عندما إال لإلستقبال

 كلما البني بالتدريس يقوم الذي األستاذ مع بسهولة التواصل يمكنني( السابعة العبارة-

 المتوسط حدود في كانت بل المطلوب االجماع تحقق لم الرابع المحور من) لذلك الحاجة دعت

 واحتل الفقرة، في ورد ما حول إجماع وجود وعدم االجابات تشتت على داال3.68 حسابي بمتوسط
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 الولي فتواصل. الرابع المحور متوسطاتترتيب ضمن)04( الرابعة الرتبة بذاك الحسابي المتوسط

 في والمعلمين اآلباء بين االتصاالت أن إال التفوق، الستمرار ضروري أمر المتفوق ابنه أساتذة مع

 يخشى الطرفين وكال والوضوح، الصراحة وتنقصها مستمرة، وغير مترددة تكون األحوال معظم

 حال في كلياً حجبها إلى أو المهمة، المعلومات من اإلقالل إلى ويميل اآلخر، الطرف مع الصراع

 ثقافية خلفية إلى نتمياني الطرفان كان إذا والسيما الخالف، إلى تؤدي أن الممكن من بأنها شعوره

.مختلفة

 لم الرابع المحور من) التالميذأولياءجمعيةاجتماعاتبحضورمهتم أنا( الثامنة العبارة - 

 تشتت على داال 3.74 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب االجماع تحقق

 الثالثة الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل الفقرة، في ورد ما حول إجماع وجود وعدم االجابات

 مؤسستين والمدرسة األسرة اعتبار يمكن فال الرابع، المحور متوسطاتترتيب ضمن)03(

 على يساعد بينهم والتعاون التكامل وهذا األخرى أحداهما تكمل واحدة مؤسسة وإنما منفصلتين

 أولياء جمعيةنجد لمدرسةواالبيتبيناالتصالأشكال فمن. والتعليمية التربوية األهداف تحقيق

فيمنتظمةبصفةدراستهم يزاولونالذينالتالميذأولياءمنيتكونتنظيم عن عبارة فهي التالميذ

 هذه عن االجابة في الحياد إلتزمت %46عينتنا أفراد من معتبرة نسبة نجد بالمقابل. معينةمدرسة

 أو ذاتها، حد في بالجمعية االقتناع معد أهمها عدة ألسباب الحضور بعدم هذا يفسر ربما الفقرة

 ال أنه صرحوا األولياء من والكثير. االجتماعات عقد وتوقيت تتناسب ال عملية اللتزامات نظرا

 دون موسم كل بداية مع األموال جمع في فقط يتضح ودورها االجتماعات هذه من ترجى فائدة

 . ملموس تغير أي مالحظة

 تحقق لم )فقط المتفوقين التالميذ آباء من المجالس في اركينالمش نسبة( التاسعة العبارة - 

 االجابات تشتت على داال 3.16 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب االجماع

 عشر الثانية الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل الفقرة، في ورد ما حول إجماع وجود وعدم

 فيها يواظب التي المدارس أن هو استنتاجه يمكن ما. بعالرا المحور متوسطاتترتيب ضمن)12(

 السلوكية، المشكالت فيها وتقل متفوقين، طالبا تخرج ، أبنائهم لمتابعة المدرسة زيارة على اآلباء

 التربوية العملية ألن والتعليم، التربية إدارة في المسؤولين وامام المجتمع في طيبة سمعتها وتكون

 والمدرسة األسرة أهمها جهة، من أكثر أدوارها تتقاسم العناصر متفاعلة معادلة تعتبر أبعادها بكافة

 والمدرسة، البيت بين التواصل جسور وبناء الصالت توثيق خالل من إال ذلك يتحقق وال والمجتمع،

  اإلطراف جميع فيها يشارك أن بد ال مجتمعية قضية فالتعليم

 االجماع تحقق لم )األولياء يحضرها التي مجالسال اجتماعات إدارة سوء( العاشرة العبارة - 

 وجود وعدم االجابات تشتت على داال 3.21 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب



والنتائج البيانات وتفسير تحليل :                              السادس الفصل

363

ترتيب ضمن)10( العاشرة الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل الفقرة، في ورد ما حول إجماع

 اجتماعاتهم تكون وأال المجالس هذه دور عيلتف ضرورة هو نستنتجه ما. الرابع المحور متوسطات

 يحدث فيما والمشورة الرأي ابداء في الحق لهم يكون ان فالبد فقط، وأحاديث عابرة لقاءات مجرد

 والمدرسة البيت بين التعاون أساليب وتطوير األولياء مجالس ألعضاء دورات وعمل المدرسة داخل

  .الخبرات لتبادل صغيرة مجموعات شكل على مفتوحة لقاءات وعمل

 تحقق لم )المجالس بهذه تعنى التي معنوية حوافز وجود عدم(عشر الحادية العبارة - 

 االجابات تشتت على داال 3.50 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب االجماع

)07( السابعة الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل الفقرة، في ورد ما حول إجماع وجود وعدم

 الكثير به أدلى ما وحسب مؤسساتنا معظم في يالحظ فما. الرابع المحور متوسطاتترتيب ضمن

 التي  للمؤسسات المعنوية الحوافز في الكبير الضعف هو الشخصية المقابالت خالل األولياء من

 سةالمدر بين التعاون تطوير مجال في الرائدة النماذج إلى واالفتقار المجالس، هذه بمثل تعني

 واألمهات اآلباء مجلس أعضاء بعض واتخاذ عامة، بصفة المحلي والمجتمع األمور وأولياء

   تطوعي عمل وليس كسلطة المجلس في مناصبهم

 بل المطلوب االجماع تحقق لم )دورية بصورة االجتماعات عقد عدم(عشر الثانية العبارة-

 حول إجماع وجود وعدم االجابات تشتت على داال 3.33 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت

 متوسطاتترتيب ضمن)09( عةتاسال الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل الفقرة، في ورد ما

 .ألولياءا مجالس دور ضعف أسباب منتظمة دورية بصورة االجتماعات عقد فعدم .الرابع المحور

 نقطة بمثابة يكون لسةج لكل مفصل تقرير ووضع اجتماعات جدول وضع المدارس على بالتالي

  .والمصداقية الفعالية تكون حتى الموالية للجلسة االنطالق

 االجماع تحقق لم )وتوصيات قرارات من يصدر لما المتابعة قلة(عشر الثالثة العبارة-

 وجود وعدم االجابات تشتت على داال 3.45 حسابي بمتوسط المتوسط حدود في كانت بل المطلوب

ترتيب ضمن)08(الثامنة الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل الفقرة، يف ورد ما حول إجماع

 القرارات معظم بأن صرح أو الحياد إلتزم عينتنا أفراد من فكثير. الرابع المحور متوسطات

 على تجسيدها يتم وال االعتبار بعين تؤخذ ال المجالس من النوع هذا من تصدر التي والتوصيات

 هذه مع التعامل في الجدية يجب بالتالي ذاتها، حد في المجالس لهذه يطالتخط لضعف الواقع أرض

  .ثمارها تؤتي حتى ورقابة وتوجيه، وتنظيم، تخطيط إلى تحتاج كعملية االجتماعات

 مشاركة لتعزيز الفرص من متنوعة مجموعة المؤسسة توفر(عشر الرابعة العبارة أما - 

 المتوسط حدود في كانت بل المطلوب االجماع حققت لم )التعليمية العملية في األمور أولياء

 الفقرة، في ورد ما حول إجماع وجود وعدم االجابات تشتت على داال 3.58 حسابي بمتوسط

 أولياءف .الرابع المحور متوسطاتترتيب ضمن)05(الخامسة الرتبة بذاك الحسابي المتوسط واحتل
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 أولياء مع بالمدارس العاملون يتعاون أن يجب كلذل التربوية، العملية في كاملين شركاء األمور

 على والفائدة بالنفع نهايةال في يعود وبما التعليمية العملية في مشاركتهم توسيع يضمن بما األمور

 التعليمية، العملية في األهالي مشاركة وتشجيع لتطوير السعي المدرسة على يتعين بالتالي.التالميذ

 تتناسب متنوعة اتصال وسائل توفير خالل من وذلك األمور أولياء مع لالمتباد التواصل تعزز وأن

  .المختلفة وظروفها األسر مع

 والتكوين للمعلومات المؤسسة تقديم على تدل والتي واألخيرة عشر الخامسة العبارة أما - 

 حسابي بمتوسط ضعيفة جاءت المتابعة مجال في كفاءاتهم تطوير على لمساعدتهم لألسر الالزم

 الحسابي المتوسط واحتل. البند على العينة أفراد رضا وعدم االجابة تشتت على يدل مما2.83

 أبعادها بكل التربوية العملية إن .الرابع المحور متوسطاتترتيب ضمن)13(عشر الثالثة الرتبة

 تأدية في جميعها تتعاون بحيث األسرة أهمها أطراف عدة أدوارها تتقاسم العناصر متفاعلة معادلة

 الصالت توثيق خالل من إال ذلك يتحقق وال المرجوة للنتائج للوصول وجه خير على الرسالة هذه

 يستطيعون عما ومناقشتهم أبنائهم، أداء مستوى عن األولياء اطالع خالل من .والمدرسة البيت بين

 توضيح مع تحصيلهم، مستوى للرفع ألبنائهم الكافي التعليمي الدعم لتقديم ومساعدتهم تقديمه

.أبنائهم على تنعكس التي المدارس مع والتواصل التعاون عدم عن الناجمة األضرار

 في نسبة أكبر أن )23( رقم الجدول نتائج بينت األولياء تواجه التي الصعوبات عن أما - 

 المنهج أن لنا أكدت فقد الدراسية، المناهج صعوبة من تشكو%39.47:بـ والمقدرة عينتنا

 والتقويم مشكل الكثافة حيث من خاصة بكثير، منه أصعب لكنه القديم من أحدث الحالي الدراسي

. مستقبال تفوقه على ويؤثر سلبا عليه ينعكس والذي التلميذ كاهل أثقل الذي الساعي والحجم المستمر

: بـ نسبتهم والمقدرة المعلم مستوى تدني من يشتكون األولياءالذين مباشرة النسبة هذه تلي

  التربوية الكفاءة حيث من 21.05%

 وكثرة المنهاج، بطول مقارنة الوقت ضيق مثل نسبة أقل أخرى صعوبات إلى باإلضافة

 من بالمدرسة تتعلق الصعوبات أن يرى من وهناك. للعمل المرأة خروج مع خاصة المسؤوليات

 يجدد حتى يةالترفيه الحصص انعدام أيضا لألساتذة بالنسبة االستخالفو اإلضرابات كثرة حيث

 األبناء مع التعامل صعوبة من تشكو أخرى وأسر. المدرسي األمن قلة و الدراسي، نشاطه التلميذ

  . بها يمرون التي العمرية المرحلة وطبيعة الذكور األبناء خاصة.

 أدلوا العينة أفراد معظم أن )24(رقم الجدول نتائج بينت فقد االقتراحات أبرز أما - 

 تكون واحدة أجنبية لغة اعتماد( حيث من %41.14 بنسبة الدراسيةالمناهجب تتعلق باقتراحات

 بالرياضة االهتمام- الساعي الحجم تخفيف - األساسية المواد خاصة المناهج تخفيف- اختيارية

 محتوى يتماشى أن-االخالقية للتربية حصة تخصيص- الحديثة التقنية الوسائل استخدام- المدرسية
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 تطويرو )للمتفوقين األقل على دراسية صفوف أو مدارس إنشاء- للتلميذ قليةالع القدرات مع البرامج

  .والتربوية العلمية للمستجدات ومواكبته تحسينه، بقصد تغييرات إحداثب هجاالمن

 التكوين حسن حيث من باألستاذ تتعلق اقتراحاتقدموا%27.42: بـ والمقدرة الثانية النسبة

 إلى إظافة فعالية، أكثر يكون حتى التكوينية الدورات يفتكث الكفاياتمنمجموعةإلكسابه

 البريد خالل من خاصة التواصل للمدرسة الكتروني موقع إنشاء في تتمثل أخرى اقتراحات

 رھالظوا بعض معالجة - بالمتفوقين خاصة أقسام - المدرسة في ونوادي نشاطات خلق- االلكتروني

 سیوتدر االمتحانات، في الغش رةھظا بينها من ة،یمیالتعل المؤسسات منها تعاني التي ةیالسلب

.المدرسية الصحة تفعيل - األولياء لزيارة محدد ومكان وقت تحيد - ةیالخصوص الساعات

 الموجب المجال بين متأرجحا كان الرابع المحور فقرات نحو العينة رأي اتجاه أن نستنتجه ما* 

 فأغلب 4.44و 2.76 بين ما سجلت يوالت الحسابي المتوسط قيم خالل من السالب والمجال

 العينة أفراد رضا وعدم االجابة تشتت على يدل مما متوسطة أو ضعيفة جاءت المحور عبارات

 ةوالمدرس األسرة بين العالقة تفعيل أن القول يمكن سبق ما على وبناءا.المحور بنود معظمعلى

 والسلوكي التحصيلي أبنائهم مستوى عن للسؤال للمدرسة المستمرة ألولياءا زيارة حيث من

بحضور االلتزام كذلك المدرسة، هيئة طرف من المهمة يسرت إذا خاصة ،األستاذة مع بالتواصلو

 الواقع أرض على ميدانيا قراراتها تنفيذ وتم إدارتها أحسنت ذاإ التالميذأولياءجمعيةاجتماعات

 المدرسة عملت إذا أخرى جهة من. نهمم المتفوقين خاصة تالمذتنا لخدمة ومعنويا ماديا وتدعيمها

 تحصيلهم، مستوى من للرفع ألبنائهم الكافي التعليمي الدعم لتقديم لألولياء المساعدة يد تقديم على

 األنشطة  تقديم ومحاولة التعليمية، العملية في مشاركتهم لتعزيز الفرص من مجموعة توفر بحيث

 اتصال وسائل استحداث مع المدرسي األمن وفيروت والمدرسة، األسرة بين تربط التي الآلصفية

 يثبت ما وهذا التفوق نحو بالتالميذ تدفع سوف العوامل هذه كل. العصر ومتطلبات تتماشى حديثة

 األبناء تفوق في إيجابيا يؤثر والمدرسة األسرة بين العالقة تفعيل إن( الثالثة الفرضية صحة

).دراسيا

خصائصمنها المتغيراتمنالعديدفيهاتحكمتنسبية،إليهاالمتوصلالنتائجهذهوتبقى

نترك بالتالي مغايرة،نتائجعلىلتحصلنامغايرة عينة علىطبقتالدراسةهذهأنفلوالعينة،

.ودقةعمقاأكثرتكونبدراسات أكثر الموضوع إلثراء آخرين لباحثين المجال
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لبناء االجتماعي بصفة عامة فهي تعد األسرة أهم المؤسسات االجتماعیة التي یتكون منها ا

وحدة تماسك المجتمع وهي نقطة المحور الذي تدور حوله كل النشاطات االجتماعیة باعتبارها 

 وقد.االتصال بالنظم االجتماعیة األخرى، حیث إذا صلحت األسرة صلحت بقیة النظم والعكس صحیح

وقد تحملت األسرة ، نشاطاتهتطورو  حیاتهوسائلومستلزماتاإلنسانتطورمعالعملیة هذه تطورت

االستراتیجیة هذه  .هذا العبء بتبنیها استراتیجیات تربویة محددة  نحو أبنائها خاصة المتفوقین منهم

منجملةاألخیرة هذه تضمحیث،المدرسيتفوق األبناء في األثربالغ األسرة لها التي تتبعها 

المتفوقاالبنلخصالمتفهمالمناخ األسري الهیئة تفإلى جانب المؤثرة في بعضها البعض المتغیرات

.من أهم العوامل المساعدة على تفوق األبناءألنه 

الجو الذي یسود البیت من عطف وحنان وأمان یساعد كل من األولیاء وكذلك األبناء على ف 

ي تنفیذ سرة فالمادي والثقافي الذي یساعد األعاملال، إظافة إلى متابعة الدروس والتركیز أكثر

تعطيالتياألسر أنكما .أسلوب المتابعة األسریة، نجد أهم عامل أال وهو استراتیجیتها التربویة

وكل عناصرها، وتحاول توثیق الصالت وبناء جسور التواصل بین البیت للمدرسةقصوى أهمیة

المستمرة لتفوق في دعم العملیة التعلیمیة من خالل المساندة والمتابعة ساهم تبذلكوالمدرسة فهي

.الدراسيأبنائها

إسهام األسرة التربوي في تفوق األبناء ":بـوالمعنونةأیدینابینالتيالدراسة هذه بالتالي

قمنا،لهذاالموضوعتشعبلكثرةنظراعناصرال بجمیعإلمامها وعدم محدودیتهاتماماندرك"دراسیا

.مهمال الموضوع هذا في بالمستقأكثرللتعمقالطلبةأماماالهتمامبإثارة
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد خیضر بسكرة

العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةكلیة 

جتماعقسم علم اال

كملة للحصول على درجة الدكتوراه تخصص علم اجتماع التربیةدراسة م

وضع عالمة الولي الفاضل یرجى التكرم بملء االستبیان بكل صراحة وموضوعیة وذلك بقراءة كل عبارة ثم

المعلوماتألن تھ ولیكن في علمك أن إجابتك تستغل ألغراض علمیة بحورأیك ،ناسب تأمام التقدیر الذي ی)×(

.العلميالبحثألغراضإالتستخدموالسریةاالستمارةھذه في الواردة

مالحظة: 

.أمام كل عبارة)×(من فضلك تأكد من وضع عالمة*

.ال تضع أكثر من عالمة أمام كل عبارة*

.تعامل مع كل عبارة على حدى*

*نجاز ھذا البحث العلميشكرا على تعاونكم في إ*

في تفوق األبناء دراسیاالتربويإسھام األسرة

اكمالیات مدینة بسكرةعلى عینة أسر متفوقيمطبقة نیة ادراسة مید
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:العامةیاناتالب:المحور األول 
)ذكر    :الجنس.1 )أنثى أ( )
 سنة: ................    السن.2
............:التعلیميالمستوى.3
:..................................المعدل.4
:...................................................مھنة األب.5
:.........................................................مھنة األم.6
..........)دون حساب نفسك-في رعایة األسرة(عدد اإلخوة.7 ...........إنـــــاث ......ذكور:
)شقة في عمارة   :نوع السكن.8 )سكن خاص( )سكن العائلة( )
..........................................:بالدینار الجزائري لألسرةالشھري الدخل .9

:للوالدینالتعلیميالمستوى.10
)أمي:لألب بالنسبة- )ویكتبیقرأ( )مھنيتكوین ( ) جامعي ( ) ثانوي ( ) متوسط ( ) ابتدائي( )
)أمیة:لألم بالنسبة- )وتكتبتقرأ( )تكوین مھني ( ) جامعي ( ) ثانوي ( ) متوسط ( ) ابتدائي( )

ولي أمر؟كما ھي أفضل وسیلة للتواصل معك .11
(1 مذكرة المعلم الذي یعطیھا البني(

( االجتماعات التي تنظمھا المؤسسة(2

(3 إلى ھاتفي)الرسائل القصیرة(الرسائل النصیة (

( المكالمات الھاتفیة المباشرة(4

( عات أولیاء األموراجتما(5

(6 )......................................یرجى تحدیدھا(أخرى (

وعندما تحدد فیما یلي مجموعة من العبارات التي تتفق مع ما تشعر بھ ،كل ما علیك ھو أن تقرأ العبارة 
.لواحدةأمام العبارة ،وال تضع أكثر من عالمة أمام العبارة ا)×(موقفك منھا ضع عالمة 

العبـــــــــــــــــــــــارات
  جابةبدائل اإل

موافق 
بشدة

محایدموافق
غیر 
موافق

غیر 
موافق 
بشدة

.الدراسي لألبناءوالتفوقاألسريالمناخبینارتباطیة عالقة هناك:الثانيالمحور

.والتفاھمباالستقرارأسرتي تتمتع12

.لتسعد األسرةمیعھم یتعاون أفراد أسرتي ج13

والحوارالتعبیرفرصللجمیعتتیحالدیمقراطیة روحاألسرةتسود14

ھناك تفاعل ایجابي بیني وبین ابني المتفوق15

أكترث لوضع ضوابط لما یتعلمھ ابني خارج المنزل16

  .حاجاتنا لسد كافیةاألسرةموارد17

.اصة بابني المتفوق كي ال یعیقھ أحدأخصص غرفة خ18

المتفوقاالبنلخصالمتفھمآمنأسريمناخأوفر البني19

  ألسرتي بارزةمیزة -النظافة-الترتیب-النظام20

ال أحرم ابني من مصروفھ الخاص خاصة وأنھ مراھق ومتفوق21

أھتم بالوضع الصحي ألبني المتفوق22

المدرسيونجاحھتفوقھ عند ابني عن الرضاأظھر23

النفسولتجدیدللترفیھالرحالتلبعضالذھابمنابنيأحرم ال24
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.یؤثر أسلوب المتابعة األسریة في تفوق األبناء دراسیا:الثالثالمحور

أنا  مھتم بنتائج أبني المدرسیة25

في فھم الدروسیتلقى ابني  مساعدة مني26

.والتفاھمللتحاوروقتي من نصیب البني 27

28
·ϰѧϠϋ�ϩΪϋΎѧδΗϦϳϮѧϜΗϡϮѧϬϔϣϲΑΎѧΠϳوϦѧϣΔѧϧΎϜϣϕϮѧϔΘϤϟ�ϦѧΑϻأسرتي ترفع

حول ذاتھ

.أھتم بمواھب ابني للزیادة من تفوقھ الدراسي29

العلمیةالمنافسةروحلدیھأنمي30

العلميالتحصیللزیادةخارجیةلدوراتاالنضمام على بنياأشجع31

.أشجع ابني على المطالعة32

33
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معھم

متفوق بھاالغیرصفھ للموادخارجتدعیمیةدروساابنيیتلقى34

وتفوقھنجاحھعنتعبیراتحفیزاتیمبتقدابنيأشجع35

دروسھومراجعةھوایتھممارسةبینالتوازنأشجع ابني على36

یستفید من الحوارات الھادفة التي تدور بین أفراد األسرة37

أحاول تحسین مستواي من خالل المطالعة وتصفح كل ما ھو جدید38

39
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.االستراتیجیات التربویة المتبعة من طرفھم

.إن تفعیل العالقة بین األسرة والمدرسة یؤثر إیجابیا في تفوق األبناء دراسیا:الرابعالمحور

لمدرسة ابنيدوریةأقوم بزیارات40

حول كیفیة تقدیم الدعم التعلیمي البني في المنزلأفكاراً مفیدةتقدم المدرسة41

آلصفیة التي تربط بین األسرة والمدرسةلضعف األنشطة ا42

ضعف دور الموجھین في تنشیط التواصل بین األسرة والمدرسة43

44
أشعر بالقلق بشأن المشاكل المستمرة الناتجة عن سلوكیات الطلبة التي تعطل 

ة التعلیمیة داخل صف ابني الدراسيالعملی

عدم وجود توقیت مناسب ومخصص في الجدول الزمني الستقبال األولیاء45

46
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الحاجة لذلك

التالمیذأولیاءجمعیةاجتماعاتبحضورأنا مھتم47

نسبة المشاركین في المجالس من آباء التالمیذ المتفوقین فقط48

سوء إدارة اجتماعات المجالس التي یحضرھا األولیاء49

عدم وجود حوافز معنویة التي تعنى بھذه المجالس  50

.عدم عقد االجتماعات بصورة دوریة51

صیاتقلة المتابعة لما یصدر من قرارات وتو52

53
توفر المؤسسة مجموعة متنوعة من الفرص لتعزیز مشاركة أولیاء األمور 

في العملیة التعلیمیة
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تأكد أنك قد أجبت على كل العبارات



:ملخص الدراسة

قد ركزناو "إسهام األسرة التربوي في تفوق األبناء دراسیا" :ـبالمعنونةالدراسة هذه جاءت لقد

مستوىو ، األسريالضبط،األسریة والعالقات االستقرارمستوىمن حیثاألسريالمناخدراسةعلى

اختیارمن خالل أسلوب المتابعة األسریة دراسة، عكفنا أیضا علىاألسرة أفراد حاجاتإشباع

، إظافة التربویةلخبرةاوكذلك  المتابعةمهارةامتالكمن حیثاألبناءمعالتعامل في السویةاألسالیب

، المدرسةو  األسرةبینالمستمرةالزیاراتمن حیثوالمدرسةاألسرةبین العالقة تفعیلكیفیةإلى 

تفعیل دور جمعیة أولیاء التالمیذ في مجال تحقیق وكذلك  ،لألبناءالمدرسيللنشاطومشاركتها

.راسیااألبناء دتفوق وعالقة كل ذلك بالتواصل بین األسرة والمدرسة 

 اتالممارسكانتكلما"مؤداهارئیسیةفرضیة طرح على هذه دراستنا في اعتمدنا الغرض ولهذا

 قیولتحق هذا منوانطالقا".دراسیااألبناءتفوق في ایجابیا دورا لها كان  كلما فعالة لألسرةالتربویة

:ةیالتالالجزئیة اتیالفرض اغةیصتم الهدف هذا

.الدراسي لألبناءوالتفوقاألسريالمناخبین ةارتباطی عالقة هناك-1

.أسلوب المتابعة األسریة في تفوق األبناء دراسیایؤثر-2

.دراسیااألبناءتفوق في إیجابیایؤثروالمدرسةاألسرةبین العالقة تفعیل إن-3

فیةوصمیدانیةودراسةنظریةمقاربة على االعتمادتمالمطروحة اتیالفرضإثبات أو ولنفي

الدراسة اتیمعطلجمعأسرة150شملتالتيواالستمارةوالمقابلةالمالحظةمنكلفیهااستخدمنا

الفرضیاتمنوانطالقا، 2015/2016أسر متفوقي اكمالیات مدینة بسكرة في المتمثلالمجتمعمن

:التالیةالنتائج إلى توصلناالمیدانیةالنظریةالمعالجةخاللومنالسابقة

  :أوال

تتیحالدیمقراطیة التي  روح من حیث االستقرار والتعاون األسري، سیادةاألسريأن المناخ

والحوار داخل األسرة، وجود التفاعل االیجابي بین األولیاء وبین االبن المتفوق، التعبیر فرص للجمیع

الحاجات، لسدألسرةا إكتراث األولیاء لوضع ضوابط لما یتعلمه االبن خارج المنزل، كفایة موارد

النظافة، عدم حرمان -الترتیب-تخصیص غرفة خاصة باالبن المتفوق كي ال یعیقه أحد، توفیرالنظام

الهتمام بالوضع الصحي لالبن المتفوق، االبن من مصروفه الخاص خاصة وأنه مراهق ومتفوق، ا

اب لبعض الرحالت للترفیه من الذهالمدرسي، عدم حرمانهونجاحهتفوقهعنداالبن عن الرضا إظهار

.األبناء دراسیاتؤثر إیجابیا على تفوقولتجدید النفس كل هذه العوامل 



:ثانیا

أن أسلوب المتابعة األسریة من حیث المساعدة واالهتمام بنتائجهم الدراسیة، وتخصیص وقت 

حول ذواتهم، بيإیجامفهومتكوینمكانتهم لمساعدتهم علىوالتفاهم معهم والرفع منللتحاورمعین

خارجیة لدورات االنضمامعلى المطالعة و االهتمام بمواهبهم وتنمیة روح المنافسة لدیهم، كذلك التشجیع 

على العمل الجماعي وتشجیعهمالمتفوقینبزمالئهماالهتمامحیثمنالعلمي،تحصیلهملزیادة

حیث تنظیم وقت المراجعة، دون التدعیمیة التي تزید من تفوقهم خاصة منمعهمن إظافة إلى الدروس

بینالتوازنتقدیم المعززات من حین آلخر حسب الموقف والمرحلة العمریة والتشجیع علىننسى أن

كما  یحاول األولیاء تحسین مستواهم العلمي والتربوي تجاه أبنائهم . الدروس ومراجعةالهوایاتممارسة

ید واالحتكاك والحوار مع أولیاء األبناء المتفوقین المتفوقین من خالل المطالعة وتصفح كل ما هو جد

كلها تؤثر إیجابیا في تفوق األبناء .لالستفادة أكثر من االستراتیجیات التربویة المتبعة من طرفهم

دراسیا

 أن نجدحیثلألبناء،الدراسيالتفوقمستوى على یؤثراألسریةالمتابعةنمط أن نجدبالتالي

وضعمعسلبي،أثر له المتسیب أو المتشددالنمط أي صحیح والعكس جابي،إیأثر له المرنالنمط

باألبناءالخاصة والقدرات الفردیة الفروق االعتباربعین

:ثالثا

ألولیاء المستمرة للمدرسة للسؤال عن اأن تفعیل العالقة بین األسرة والمدرسة من حیث زیارة 

ع األستاذة، خاصة إذا یسرت المهمة من طرف هیئة وبالتواصل ممستوى أبنائهم التحصیلي والسلوكي

إذا أحسنت إدارتها وتم تنفیذ قراراتها التالمیذأولیاءجمعیةاجتماعاتبحضورالمدرسة، كذلك االلتزام 

من جهة .میدانیا على أرض الواقع وتدعیمها مادیا ومعنویا لخدمة تالمذتنا خاصة المتفوقین منهم 

للرفع لتقدیم الدعم التعلیمي الكافي ألبنائهمتقدیم ید المساعدة لألولیاءأخرى إذا عملت المدرسة على

توفر مجموعة من الفرص لتعزیز مشاركتهم في العملیة التعلیمیة، من مستوى تحصیلهم، بحیث

وتوفیر األمن المدرسي مع األنشطة الآلصفیة التي تربط بین األسرة والمدرسة، ومحاولة تقدیم 

نحو كل هذه العوامل سوف تدفع بالتالمیذ .تصال حدیثة تتماشى ومتطلبات العصراستحداث وسائل ا

.التفوق



Étude Résumé:

J'ai cette étude intitulée est venu: « famille l'éducation contribuent à la supériorité des

enfants sur le plan scolaire, » Nous avons mis l'accent sur le climat familial en termes de

niveau de stabilité et de l'étude des relations familiales, l'adaptation de la famille, et le niveau

de satisfaction des besoins des membres de la famille, nous avons également étudié la

méthode de suivi famille en sélectionnant des méthodes normales dans le traitement des

enfants en termes de posséder des compétences de suivi ainsi que l'expérience éducative,

l'origine a dû ajouter à la façon d'activer la relation entre la famille et l'école en termes de

visites constantes entre la famille et l'école, et la participation de l'activité scolaire pour les

enfants, ainsi que l'activation du rôle des parents d'élèves association dans la réalisation de la

communication avec Famille, le yen scolaire et la relation entre toute la supériorité des

enfants scolairement.

A cet effet, nous avons adopté dans cette étude sur l'hypothèse principale de mettre en

avant l'effet que « les pratiques éducatives plus efficaces pour la famille car il était un rôle

positif dans la supériorité des enfants sur le plan scolaire. » Partant de là et pour atteindre cet

objectif a été formulé les hypothèses suivantes partielles:

1. Il existe une corrélation entre le climat familial et l'excellence scolaire pour les enfants.

2. style familial suivi affecte la supériorité des enfants sur le plan scolaire.

3. L'activation de la relation entre la famille et l'école affecte positivement la supériorité des

enfants sur le plan scolaire.

Nier ou prouver l'hypothèse avancée qu'elle se fiait à l'approche de la théorie d'un

champ descriptif, nous avons utilisé à la fois l'observation et la forme correspondante, qui

comprenait 150 familles pour recueillir l'étude des données de l'étude communautaire des

familles Mtvouka Akamaleat Biskra Ville 2015/2016, sur la base des hypothèses précédentes

et à travers le champ de traitement théorique nous sommes arrivés à les résultats suivants:

Tout d'abord:

Le climat familial en termes de stabilité et de coopération familiale, la souveraineté de

l'esprit de la démocratie qui permet à toutes les possibilités d'expression et de dialogue au sein

de la famille, et la présence d'une interaction positive entre les parents et entre le fils

supérieur, les tuteurs étourderie de mettre des contrôles ce que vous apprenez fils de la

maison, l'adéquation des ressources de la famille pour répondre aux besoins, l'allocation

spécial de chambre Son supérieure afin de ne pas entravés par un, Toviralnzam- hygiène

Altertab-, de ne pas priver le fils du POCKET privé et privé qu'un adolescent et un supérieur,

l'intérêt pour l'état de santé du fils de qualité supérieure, montrant la satisfaction avec le fils

quand l'excellence et la réussite scolaire, de ne pas le priver de faire des excursions pour

divertir et renouveler l'auto-k Pour ces facteurs une incidence positive sur la supériorité des

enfants sur le plan scolaire.



deuxième:

Cette approche de suivi famille en matière d'aide et d'attention à leurs conclusions de l'étude,

et l'attribution d'un moment de dialogue et de compréhension avec eux et augmentent leur

position pour aider à construire un concept positif sur eux-mêmes, attention à leur talent et à

développer l'esprit de compétition qu'ils ont, ainsi que d'encourager la lecture et se joindre à

des sessions des affaires étrangères afin d'améliorer leur éducation, en termes d'attention à

leurs collègues exceptionnel et encourageant le travail d'équipe à l'origine Mahemen a dû

ajouter des cours de soutien de l'augmentation notamment en termes de leur temps supérieur

d'examen de l'organisation, sans oublier de fournir renforçateurs de temps à autre en fonction

de la situation et de l'âge scène et de promouvoir l'équilibre entre l'exercice de Hawa leçons

Wyatt et d'examen. Saints en essayant d'améliorer le niveau scientifique et éducatif envers

leurs enfants excellant par la lecture et de parcourir toutes les nouvelles frictions et le dialogue

avec les parents des enfants au profit des stratégies éducatives les plus remarquables suivies

par eux. Tout cela affecte positivement la supériorité des enfants sur le plan scolaire

Ainsi, nous constatons que modèle suivi famille influe sur le niveau d'excellence académique

pour les enfants, où l'on trouve que le modèle flexible a un effet positif, et vice versa ne

importe quel style de la ligne dure ou Almtsep a un impact négatif, la situation en compte les

différences individuelles et les capacités des fils.

troisième:

Que l'activation de la relation entre la famille et l'école en termes de visite Patriarches

école continue à poser des questions sur le niveau des classes de leurs enfants et le

comportement et de communiquer avec le professeur, en particulier si a facilité la tâche par le

personnel de l'école, ainsi que l'obligation d'assister aux réunions de l'Association des parents

si elle est bien gérée a été mis en œuvre ses décisions sur le terrain sur le matériau du sol et le

renforcement et moralement pour servir nos étudiants particulièrement doués d'entre eux.

d'autre part, si l'école a travaillé pour fournir un coup de main aux parents de fournir un

soutien pédagogique adéquat pour leurs enfants à élever le niveau de leur éducation, de façon

à offrir une gamme de possibilités d'améliorer leur participation au processus éducatif,

téléconvertisseur Hululement offrir des activités parascolaires qui ont un lien entre la famille

et l'école, assurer la sécurité de l'école avec la mise en place de moyens modernes de

communication conforme aux exigences des temps. Tous ces facteurs vont conduire vers

l'excellence pour les élèves.


