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 الكممات االفتتاحية
                                                   Relation shipالعالقة :              

                                                           The environmentالبيئة:     
                                                Education out comes   مخرجات التعميم:

 AL-Hashimiyah Districtقضاء الياشمية:                                             
 الممخص:

 ايجابيااً  عاامالً  البيئاة تكاون فقاد, والتقادم التعمايم مخرجاات عماى ىاائالً  تأثيراً  الماديةأنَّ لمبيئة       
 اذا خصوصااً , مالتقاد   اماام عائقاا يشاكل سامبياً  عاامالً  تكاون وربما, التعميم وتحسين متقد   في يساىم

 األساار أرباااب عمااى يجااب لااذلك, التعميميااة والييئااة األساارة قباال ماان مدروسااة غياار بطريقااة اسااتغمت
 صاديقة بيئاة لتصاب  المادياة البيئاة تحساين أجال مان عممياة بحماول تقدمت أن التعميمية والمؤسسات

 المعنوي وعيياب القيادةتمثل , واإلدارة القيادة خالل من يتحقق وىذا, التعميم لعممية ومحفزة لمطالب
 .األسرية القيادة او المدرسية القيادة اءسو  لمطالب
 إلاااى وصاااوالً  التحتياااة والبناااى الدراساااية المنااااى  حياااث مااان التعمااايم مشاااكمة البحاااث ىاااذا تنااااول وقاااد

 ومنياا فياو الماؤثرة والعوامال التعمايم أىمياة مان البحاث وأنطماق, الطالاب تخص التي العميا القرارات
 ىاو البحاث ىادف كاان وقد.  الدراسي وتحصيمو بالطالب تأثيرىا يرتبط التي المتعددة العامة البيئة

 .التعمايم مخرجاات عماى تاأثير الطالب فييا ينشأ التي لمبيئة ىل:  منيا تساؤالت عدة عمى اإلجابة
 فاااي تاااؤثر التاااي الوظاااائف أىااام البحاااث تنااااولو ,  المركاااز فاااي مناااو أفضااال الرياااف فاااي التعمااايم وىااال

 عماى وتأثيرىاا لؤلسارةوالتعميمياة  االقتصاادية الوظيفاة الوظائف ىذه ومن لمطالب العممي التحصيل
 لؤلبناء الدراسي التحصيل عمى وتأثيرىا البيئات أنواع البحث تناول كما.  جوانب عدة من الطالب
 ماان لمطالاب السااكن مكاانب المتمثماة السااكن وبيئاة االقتصااادية العممياة البيئاةو  األساارية البيئاة ومنياا
 البيئاااة تمثااال فياااي األخيااارة البيئاااةو  السياساااية البيئاااةو  المدرساااة مااان والقريباااة البعيااادة المساااافة حياااث

 . الرفقة جماعة وتأثير المجتمعية العالقات بنوع تتمثل  والتي االجتماعية
 .البحث مشكمة مع تتوافق أنيا الباحث يرى التي والمقترحات النتائ  ىناك البحث آخر وفي 
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Summary: 
      The physical environment has a tremendous impact on the 
outcomes of education and progress. The environment may be a 
positive factor that contributes to the progress and improvement of 
education, and it may be a negative factor that constitutes an obstacle to 
progress, especially if it is exploited in an ill-considered manner by the 
family and the educational body. Therefore, heads of families and 
educational institutions must It advances scientific solutions in order to 
improve the physical environment to become a student-friendly 
environment that stimulates the education process, and this is achieved 
through leadership and management, leadership and its moral 
awareness of the student, whether school leadership or family 
leadership. 
This research dealt with the problem of education in terms of curricula 
and infrastructure, up to the higher decisions that pertain to the student. 
The aim of the research was to answer several questions, including: 
Does the environment in which the student grows have an impact on the 
educational outcomes. Is education in the countryside better than in the 
center? The research dealt with the most important functions that affect 
the student's educational attainment, and among these functions is the 
economic and educational function of the family and its impact on the 
student from several aspects. The research also dealt with the types of 
environments and their impact on the academic achievement of the 
children, including the family environment, the scientific and economic 
environment, and the housing environment represented by the student’s 
place of residence in terms of the distance and proximity to the school, 
the political environment and the last environment. 

 At the end of the research there are the results and suggestions that 
the researcher believes are consistent with the research problem.      
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 :المقدمة

التعميم فاثقافة. ال مستويات عمىألى إعد التعميم اىم المؤشرات لتطور المجتمعات والرقي بيا ي       
باإلضاااافة الاااى  مظاااىر التخماااف وجيااال الماضااي وغيرىاااا .كااال السااابيل لمقضاااء عماااى والعماام ىماااا 

وجاد الجيال وجاد معاو  ماا أيان العممياة.االىتمام بالمعمم او من لو عالقة بالعمم بوصفة راعيًا ليذه 
كل امراض المجتمعات بكل اشكاليا وأنواعيا من صراعات وارتفااع فاي مساتوى الجريماة وضاعف 

    الخدمات وتأخر في النمو االقتصادي وما الى ذلك من مظاىر التخمف.
بعاد التغيار السياساي الاذي حادث فاي العاراق فاي عاام لقد عانى التعميم كثيرًا في السنوات الساابقة و 

 يخاص فيماا ذلاك كاان ساواء التربوياة العممياة ارجااء كال عام   اإلىماالفقد أزداد الطين بم او ف 0223
 تطاااوير منياااا القصاااد يكااان لااام الدراساااية المنااااى  فتغييااار, التعميمياااة المنااااى  او المعمااام او الطالاااب
 يمتمكياا التاي لممطاابع المادياة والمصاال  الشخصاية األذواق مراعااة منياا الغارض كاان إنما التعميم

 العممااي التحصاايل عمااى مباشاار وغياار مباشاار تااأثير العامااة مبيئااةل أن كمااا.الحكومااة فااي المتنفااذين
 ناوع عماى يتوقاف وىاذا أخارى مارة وسامبياً  مارة ايجابيااً  البيئاة تاأثير يكاون. جواناب عادة مان لمطالب
 تنااول لقاد, الطمباة باين التاأثير مادى ويختماف البيئاات تتعادد لاذا. الطالب عمى التأثير وحجم البيئة
 فقااد, لمطالااب الدراسااي التحصاايل عمااى تااؤثر التااي العواماال ماان العديااد سااريعة وبصااورة البحااث ىااذا

 الثااني والمبحاث واألىاداف واألىمية المشكمة حيث من البحث منيجية عمى األول المبحث اشتمل
 األسااااباب فيااااو يتضاااامن الثالااااث المبحااااث أمااااا, بالبحااااث الخاصااااة والمصااااطمحات المفاااااىيم تناااااول

 ىااذا فااي المياام ودورىااا األساارة منيااا الباحااث وذكاار الدراسااي التحصاايل عمااى تااؤثر التااي والعواماال
 وفاااي(. االبااان) لمطالاااب المتابعاااة حياااث مااان بالمدرساااة األسااارة وعالقاااة األبنائيااا بالنسااابة التحصااايل
 الوظيفاة وىماا الدراساي التحصايل عماى تاأثير ليماا وظيفتاين إلاى الباحاث تطرق فقد الرابع المبحث

 والوظيفااة, الطالااب عمااى تاانعكس والتااي األساارة ظااروف عمااى وساايطرة قااوة ماان وماليااا االقتصااادية
 المدرساة ماع اآلبااء تواصال ومادى الثقاافي األسارة مساتوى حياث مان التعميمياة الوظيفاة ىاي الثانية
اكتفاى  فقاد الخاامس المبحاث فاي أماا, الدراساة أجال مان البيات في لمطالب المناسب المناخ وتوفير
 تعتبار التاي األسارية البيئاة ىاي البيئاات ىاذه ومان لؤلبنااء العمماي التحصايل فاي البيئاة أثربعرض 

 العالقاة وناوع غياره مان المالئام الجاو تاوفير خاالل مان التأثير ىذا في األكبر الحصة صاحبة ىي
 بااين بالعالقااة تتمثاال والتااي االقتصااادية العمميااة البيئااة ىااي االخاارى والبيئااة ذلااك الااى ومااا األساارية
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, المجاال ىاذا في االخرى واالمور لؤلبناء الدراسي والتحصيل واالقتصادي التعميمي األسرة مستوى
 والعوامال النقال وسايمة و المدرساة عن البعد من عميو تنطوي وما السكن بيئة ىي الثالثة البيئة أما

 ىاي الرابعاة والبيئاة, تحصايمو عماى تاؤثر التاي البيئاة ىاذه فاي بالطالب المحيطة األخرى واألسباب
 واالسااتقرار مااناأل تااأثير خااالل ماان العااام الطالااب مسااتوى عمااى التااأثير ذات وىااي السياسااية البيئااة

 البيئاة ىاي  األخيرة والبيئة, لمطمبة العممي التحصيل محيط في تصب التي ذلك الى وما والقرارات
 البيئاااة وطبيعاااة الرفقاااة وجماعاااة األصااادقاء ماااع االجتماعياااة العالقاااات تتضااامن والتاااي االجتماعياااة
 الساادس المبحاث اماا, الطالاب عماى ذلاك وتاأثير البدو او الريف او الحضر حيث من االجتماعية

 .البحث ةلمشكم والمقترحات النتائ  تضمن فقد
 البحث منهجية: األول المبحث

 :البحث مشكمة: أوالا  
الدراساية  المنااى  عاد ة جمعات باينمان الازمن مان مشااكل ثاالث عقاود   يعاني التعمايم ألكثار مان 

الى البنى التحتية صعودًا الى القرارات التي تصدر من السمطة العميا. كل ذلك وغيارة ادى بمسايرة 
وىااو ماادرس  _ماان خااالل عماال الباحااثالتعماايم فااي العااراق الااى حالااة يمكاان ان توصااف بالمقمقااة . 

لمبيئااة  ان :ومنيااا تساااؤالتة يضااع عااد   ساايرتوا الوظيفيااةموماان خااالل  -يعماال فااي ساامك التعماايم 
ام ماان األساارية واالجتماعيااة وبيئااة السااكن تااأثير عمااى العمميااة التعميميااة سااواء ماان جانااب الطمبااة 

تااؤثر عمااى المسااتقبل  خطياارةتاارك الطمبااة لمماادارس ظاااىره كمااا ان تنااامي حالااة  ,الييئااة التعميميااة 
كما ظيرت حالو من التدىور االخالقي لبعض الطمبة فضال عن مستواىم العمماي   العممي لمبمد .

والوقاوف عماى اسابابيا واثارىاا فاي  المشاكالتالمتدني . لذا استدعى منا العكوف عمى دراسة ىذه 
المسااتقبل عمااى الفاارد نفسااو وعمااى اساارتو وبالتااالي الدراسااة ماان أجاال الوصااول الااى بعااض النتااائ  

 . ةالعممية التعميمية في العراق بصوره عامالعممية التي تخدم 
ولمتعارف  تك مان وراء ىاذه الظااىرة ة التاي عاماالاو  الخاصاةماور اال عمى بعض التعرف  ةمحاولو 

يقااوم بيااذها الدراسااة ماان أجاال  ن  ألااى إدفعاات الباحااث   عمااى المشاااكل التااي واجياات التعماايم وأساابابيا
 الوصول الى بعض النتائ  العممية التي تخدم العممية التعميمية في العراق .
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 :البحث أهمية: ثانياا  

مار مان اماور أ اي   نجااحماور مسااعدة فاي أو  ةماور مثبطاأالعالم بصوره عاماو ىنالاك  دول في كل
  االفاااراد  ةىاااو التحصااايل العمماااي , ويعمااام الجمياااع ان حياااا بحاااثال ا. وأىااام ماااا يعنيناااا فاااي ىاااذةالحياااا

 ,امرًا شبو مسيطر عمى الفرد وربما تحد  من قابمياتاو أياًا كانات دتحكميا العديد من األمور التي تع
وفاي كال المجتمعاات ,   ةعمميا ةومن ىذه القابميات الرغبة فاي التعمايم والساعي لموصاول الاى درجا

بااألفراد , ىاذه البيئاة وماا المحيطاة  متقدمة , والنامياة يظيار دور البيئاة الصغيرة منيا والكبيرة , ال
تحممو من تأثير عمى سموك افرادىا تمعب الدور الكبير والمؤثر في سموكو وقابمياتو  وىذا يانعكس 

الااااوعي  درجااااة مااااا ,  ةازدحااااام مناااااطق السااااكن, المسااااتوى الصااااحي المتاااادني لمنطقاااا ماااان خااااالل :
ألفاراد الاوعي  مساتوىاو حضارية ,  ةاو بيئة بدويا ةكأن تكون بيئة ريفي  ما ,االجتماعي في بيئة 

الواقاع  نَّ أ, الجاناب االقتصاادي كاذلك  ,و افراد اسارتو العممايأمن خالل تحصيل االبوين  األسرة 
العقااود األربعااة األخياارة ماان تاااريع التعماايم عااانى ماان ضااعف فااي  فااي ةوخاصاا العممااي فااي العااراق

يذكر أسمٌو  والعممية التعميمية عمى كافة المستويات وسجل العراق اولى المراتب في جودة التعميم 
بعااد أن كاان العااراق وماان قريااب الاازمن  بصااورة بساايطة جااداً  ضامن الاادول الراعيااة لمعمميااة التعميمياة

ا نطماق ىاذيلاذا  عياة لمتعمايم عماى مساتوى الشارق األوساط بال ودول العاالم.من الدول المتقدمة والرا
العواماال البيئيااة واالجتماعيااة واالقتصااادية فااي التحصاايل العممااي فااي الماادارس  ةماان أىمياا بحااثال

 ةىااذه العوامااال اسااباب ميمااا دعااا, حيااث ت  ةخاصااا ةة بصااور يااااألوليااة بصااوره عاماااو والمرحمااة الجامع
  .العممي تحقيق مستقبميمالطمبة في  التأثير عمىلمفشل والنجاح و 

 المنهجية : :  ثالثاا 
أعتمااد الباحااث فااي بحثااو عمااى اسااتخدام المااني  المقااارن ومااني  دراسااة الحالااة ماان خااالل المقابمااة 

  واالعتماد عمى االستبانة التي اعدىا الباحث في بحثة .
 البحثتساؤالت  : رابعاا 

 ويحاااول سااابقا المياادان فااي طرحاات التااي التساااؤالت ماان جممااة تأكيااد الااى الحااالي البحااث حاااولي
 مخرجااات عمااى والمعنويااة الماديااة البيئااة أثاار تأكيااد إلااى التساااؤالت ىااذه وضااع خااالل ماان الباحااث
 بيااا تقاادم التااي التساااؤالت وماان. ايجااابي تااأثير ذات العالقااة او التااأثير ىااذا تجعاال وكيااف التعماايم
 الاى الوصاول أجال مان الفرعياة التسااؤالت مان عادد مناو تنشاق الرئيسي تساؤل تنطمق من الباحث
 :يا اآلتيومن العممي البحث تخدم نتائ 
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 ىذا عن حيث يتفرع الثانوي؟ التعميم ومخرجات الطالب فييا ويعيش ينشأ التي البيئة عالقة ما  =

 :ىي التساؤالت من مجموعة التساؤل

 لمطالب؟ الدراسي بالتفوق عالقة والمدرسة األسرة بين لمعالقة ىل -
 التعميم؟ بمخرجات لؤلسرة االجتماعية الوظائف عالقة ما -
 ام الياشااامية؟ قضااااء مراكاااز مااادارس فاااي منياااا أفضااال الريفياااة لممااادارس التعمااايم مخرجاااات ىااال -

 صحي ؟ العكس

 اهداف البحث : خامساا : 
محاولة التعرف عمى االسباب الخاصة والعامة المؤثرة عمى تحصيل الطالب . والتعرف عمى ناوع 

 التأثير الذي تظفيو عمى الطالب فيما اذا كان ىذا التأثير سمبي أو ايجابي.  

 .لمبحث األساسية والمصطمحات المفاهيم: الثاني المبحث 
 والمجتمااااع الفاااارد عمااااى تااااؤثر التااااي الخارجيااااة العواماااال مجموعااااة عمااااى أنيااااا: البيئااااة ٌتعاااارف اوالا :

 والساط  والمنااخ الجغرافياة العوامال مثال عقمياة او اجتماعياة بصاورة كامماة استجابة ليا ويستجيب
 حيااة عماى تاأثير ولياا المجتماع فاي وتساود تكثر التي الثقافية والعوامل والحرارة والرطوبة والنباتات

 .(05, ص0222)السكري, معين وطبع بقالب تقولبياو  ما والمجتمع الفرد
 كماا, الحياتياة نشااطاتو ممارساة ويساتطيع الفارد فياو يعايش الاذي المحيط نياأ عمى: ايضاً  وٌتعرف
 وتااؤثر بعضاايا مااع الفاارد ويتفاعاال الثااروة عناصار وتمثاال اإلنسااان لمااوارد والمسااتودع المصاادر أنياا
 .(46, ص0223)جمال صال  ,بيا تأثريو  اإلنسان عمى

, آخار مجتماع الاى مجتماع مان يختماف ثقاافي بييكل يتصف اجتماعي بناء ىي :األسرية البيئة: 
 مان العدياد أظفااره نعوماة مناذ( الطفال) الجدياد الفارد وتطبياع تمقاين عماى األسارة النظاام ىذا يساعد
 والتقالياااد العاااادات وبقياااة االخااارين االفاااراد ماااع التفاعااال وناااوع المقباااول االجتمااااعي الساااموك أناااواع

 .(27, ص0222)ابومصم  , المجتمع في والمؤثرة السائدة االجتماعية والقوانين
   :المكانية العالقة: ثانياا  

 العالقااةب تعريفااو يمكاان مااا وىااذا اخاارى معينااة لظاااىرة المكاااني بالتباااين المكانيااة العالقااة إلااى يشااير
 .المكانية
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 ودرجااة تبايناتيااا دراسااة ىااو بشاارية أو طبيعيااة ظاااىرة أي تناااول عنااد الرئيسااي الجغرافيااة فموضااوع 
 (02 ص,2994 المعموري)األخرى بالظواىر عالقتيا

 والعالقاااات التفااااعالت جمياااع ىاااي spatial Relationships المكانياااة العالقاااة آخااار وبتعبيااار 
 (.096 ص,0226,زندري) الواحد المكاني الحيز يضميا  مختمفة جغرافية ظواىر بين المترابطة

 الااذي األثاار: بأنيااا الحااالي بحثنااا مفيااوم وفااق إجرائيااا تعريفاااً  المكانيااة العالقااات نعاارف أن ويمكاان 
 .ايجاباً  أم سمباً  وتوجياتو والسموك العممية الطالب توجيات عمى والمعنوي المادي المكان يتركو

 يمكان وماا الدراساية المقاررات محتاوى عماى التركياز إلاى التعمايم فاي التقميدياة األنمااط تميال :اا لثثا 
( الطالاب) الماتعمم عماى التركياز إلاى الحديثاة االتجاىاات تحولات بينماا, لمطالب المدرس يقدمو أن

 انااو يفتاارض مااا بداللااة عنيااا والتعبياار المقااررات وصااف يتطمااب وذلااك العمميااة محااور فااي ووضااعو
 (انترنت موقع, المجرش) عام بشكل المقررات دراسة انتياء بعد عممو أو معرفتو الطالب يمكن

 بعااد عمماو عماى المقادرة أو معرفتاو الطالاب مان يتوقااع ماا ىاي: التعمايم مخرجاات عارفتٌ  يمكان إذاً  
 وميااارات معااارف مان الطمبااة مان المتوقااع اإلنجااز تصااف بااذلك وىاي, المقاارر دراساة ماان االنتيااء
: وىااي مجاااالت عاادة فااي التعميميااة العمميااة ضاامن تحدياادىا يمكاان كااذلك, التعميميااة العمميااة نتيجااة
 (02 ص,0226, عايدة) والوجدان, يالميار  المجال, المعرفي المجال

 وساامي, جنوبيااا الااى ويقااع, باباال محافظاة لااىإ التابعااة األقضااية أحااد ىااو: الياشامية قضاااء  :رابعاااا 
 كيمااو( 2206) القضاااء مساااحة تبماا , يسااكنوىا الااذين والياشااميين العمااويين إلااى نساابة االساام بيااذا
 درجااات أعمااى تصاال ولكاان باالعتاادال أجوائااو يتساام, نساامة( 425,624)نفوساايا وعاادد, مربااع متاار

 وناحيااااة, والمدحتيااااة, الطميعااااة: ىااااي نااااواحي ثااااالث ويتبااااع, مئويااااة درجااااة( 45) الااااى فيااااو الحاااارارة
 (.االنترنت عمى الموقع, ويكيبيديا) الشوممي
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 .الدراسي التحصيل عمى تؤثر التي العوامل:  الثالث المبحث
 .لألبناء الدراسي التحصيل عممية في ودورها األسرة: اوالا  

 لااو  ابناائيم ماادارس ماع األماور أولياااء وانادماج التواصاال أن االجتمااع وعممااء الاانفس عممااء أثبات
 التاااردد ان, واالجتماعياااة النفساااية والكفااااءة الدراساااي المجاااال فاااي ابناااائيم إنجااااز فاااي األثااار عظااايم

 مواقاع وكشاف ابناائيم عان ةواساع ةنظار  ليام يكاون باان االبااء يسااعد المدرساة إلى لآلباء المستمر
  .االخرى االمور من ذلك غير أو المواد بعض في األبناء لدى الضعف

 الجياااد باااذل عماااى ابناااائيم وتشاااجيع لمدراساااة والياااادئ المالئااام الجاااو تاااوفر أن يجاااب األسااارة أن كماااا
 لمتركيز المشتتة العوامل عن بعادىمأ جلأ من اابنائي سموك ضبطت أن األسرة عمى ويجب والطاقة
 الاادروس ماان كبياار كاام مإعطااائي فااي تساارف ال أن يجااب كمااا السااوء رفاااق ماان محمااايتي وتحاااول

 التواصاال فااي باألبااداع والشااعور بالااذات الثقااة ةممكاا معناادى تضااعف او تقتاال ال لكااي الخصوصااية
 (002,ص0222)العيسوي,المنزلية مفروضي حل ومحاولة

 .المدرسة : ثانياا  

 أحد ىي فالمدرسة,  أساس ركن ىي بل المجتمع في الميمة االجزاء والمدرسة األسرة من كل دتع
 ليااا يطماا  التااي المتكاممااة التربيااة أمااا, التمميااذ وتعماايم لتربيااة االساارة مااع تعماال والتااي التعماايم أدوات

 الناواحي كافاة مان النماو عماى ومسااعدتو التممياذ تك اوين عماى العمال الاى تيدف التي ىي المجتمع
 تتضااافر أن يجااب النتااائ  ىااذه عمااى الحصااول أجاال وماان واالجتماعيااة والنفسااية والعقميااة الجساامية
 .ومتكاممة مستمرة عممية اعتبارىا عمى النتائ  ىذه عمى الحصول أجل من الجيود

 بااالعموم تزوياادىم خااالل ماان الطمبااة بتثقيااف تقااوم فيااي االجتماعيااة المؤسسااات أىاام أحااد المدرسااة 
 تفكيااارىم مجاااال وتوسااايع الحسااانة األخاااالق وتعويااادىم وتنميتياااا قااادراتيم وتوجياااو المختمفاااة والفناااون
 خااالل ماان االجتماااعي االنطااواء عاان الناشاا  الجياال ابعاااد عمااى تعماال أنيااا كمااا, مااواىبيم وصااقل
  فيماا النماو مظااىر شاتى فاي التكامال مان شايء تحقياق تعمال انياا كما االخرين مع العمل تشجيع

 البيااات لوظيفاااة مكمماااة وظائفياااا تكاااون أن تحااااول فياااي اجتماعيااااً  او نفساااياً  او عقميااااً  نماااواً  كاااان إذا
 .(08,ص2985)التركي , واألسرة
 مااع وتتااداخل تتشااابك التااي الوظااائف ماان العديااد ليااا فيااي مصااغ ر اجتماااعي نظااام األساارة أن وبمااا

 وتاااؤثر بعضااايا ماااع وتتسااااند تتاااأزر االنظماااة ىاااذه ان لاااذا, الكبيااار المجتماااع فاااي االخااارى الوظاااائف
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 فاي نجحات فاذذا الكبيار المجتماع فاي األساساية المبناة ىي األسرة ولكن, باألخرى واحدة كل وتتأثر
)الساااالم,  المختمفاااة األخااارى الوظاااائف عماااى تاااؤثر ساااوف فذنياااا ةوصاااحيح ةساااميم بصاااورة وظائفياااا
 .(02,ص2993

 .لألسرة االجتماعية الوظائف: الرابع المبحث 
 .االقتصادية الوظيفة: اوالا  

 األسري االستقرار عمى الحصول أجل من وذلك لؤلسرة وأساسية حيوية الوظيفة ىذه دعت           
 حسااب األساارة فااي تأثيرىااا يتفاااوت الوظيفااة ىااذه أن, األخاارى والتغياارات التحااديات أمااام وحمايتيااا
 أفرادىاااا حاجاااات وتمبيااة بتااادبير تقااوم أن   تساااتطيع العااالي الااادخل ذات االجتمااااعي, فاألساار التااراث
 أماا, محادودة بصاورة أفرادىا حاجات تمبي ان تستطيع والتي المتوسط الدخل ذات االسر من أكثر

 حااااالت تظيااار فقاااد لاااذا أفرادىاااا حاجاااات تمباااي ان تساااتطيع ال فياااي المحااادود الااادخل ذات األسااار
 وظاائف أن الواضا  مان لاذا االحاداث وانحاراف المدرساي التسارب مثال األسر ىذه داخل وأعراض
 .).Paul During, 1994,p,76)إلييا المنتمي االجتماعية الطبقة ختالفاب تختمف العائمة

 اجتماعيااً  األسارية الوظاائف عماى يجابااً أ او سامباً  مباشار تأثير لو ياالسر  االقتصادي المستوى اذاً 
, وتاربيتيم األطفاال تنشائة  عماى تؤثرالتي  والصحية والتعميمية التربوية الوظيفة الخصوص وعمى

 لو يتوفر ان يمكن انو خالل من اآلخرين عن يتمتع فيو كميا بحاجتو تفي حياة يجد الذي الطفلف
 المعاب تاوفير الاى باإلضاافة, المساتمزمات ىاذه تاوفير طريق عن وذلك والتكنولوجية العممية المتعة
 والنفساية العقمياة جواناب عادة مان الفارد ىاذا لدى القدرة تعزز أن باستطاعتيا التي المختمفة والسمع

 وقاد بالحرماان احسااس العايش رساوع والعاوز الفقر حياة تسبب المقابل في, واألسرية واالجتماعية
 .(288,ص2987)المدرسي,االجتماعية والعزلة واالنطواء الحقدمن  انواع ذلك عمى يترتب

 فاااي كاااان الميماااة األمااور مااان تعااادىا والتاااي لؤلساارة المادياااة المساااتويات بعاااض تااأثر حالاااة فاااي أمااا
 تااربطيم كاناات الااذين الواحاادة األساارة أعضاااء بااين وتفكااك األساارية العالقااات فااي تاادىور المحصاامة

 . (64,ص2972)حسن,الدخل ةحال
 بتااادريب تقاااوم فياااي, )اي الوظيفاااة االقتصاااادية(الوظيفاااة ىاااذه ىاااي لؤلسااارة الميماااة الوظاااائف أحاااد

 لياذا والمحاكاة والذكي الصحي  التفكير مثل, الصحيحة التربوية العادات من العديد عمى األطفال
 ىااموأ ولأو , المناساابة والعااادات الفكريااة االمكانياااتلظيااور  المناسااب الجااو تااوفر أن األساارة تحاااول
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 والتفااىم التحااور فاي الميماة الوسايمة بوصافيا المغة ابنائيم تعميم ىي األسرة بو ىتعن التي االمور
 لؤلساااارة التربويااااة الوظيفااااة وأنَّ .  (39,ص2989)حسااااين,الثقافية المفااااردات الفاااارد واكتساااااب ونقاااال
 االجتماعيااة والعاادات القاايم بغارس القيااام تحااول عناادما وخاصاة األساار عماى الساايل بااألمر تليسا

 فاي وعاي مصادر ىنااك يكاون ان يجاب اذاً ,  االماور تماك تعمام الى بحاجة الطفل ألن, الصحيحة
 األسارة مياول وفاق والعاادات القايم ىاذه تكاون أن يجاب وكماا الاردي مان الجياد واستخالص تعميميا

 طرياق فعان ومساتقبمو الطفال واقع بأىمية وعييا خالل من الوظيفة ىذه األسرة تؤدي وقدراتيم, اذاً 
 تحقيق اجل من واعي جديد جيل خمق اجل من العممي التحصيل ونحو الدراسة نحو الطفل ارشاد

 التعميميااة الوظيفااة وىااي أخاارى وظيفااة لؤلساارة التربويااة الوظيفااة يتبااع لااذا والمجتمااع لمفاارد السااعادة
 معرفياة. اذاً  تعميمياة الثانياة بينماا تيذيبياة االولاى الوظيفاة تصب , الوظيفتين بين خاصة ألغراض

 التعميميااة بالعمميااة خريأباا او بطريقااة تااؤثر حيااث وفاعمااة ميمااة اجتماعيااة مؤسسااة األساارة زالاات ال
 الدراساية ماراحميم أثنااء أبنائيم عمى الوالدين يمارسيا المذين والمتابعة اإلشراف أن, متفاوتة بنسب
 البيات فاي تادور التاي العممياة المناقشاات أساموب واستخدام التعميمية الوسائل بعض او كل وتوفير
تعمال عماى  المرتفاع التعميماي المساتوى ذات لؤلسارة وبخاصاة تعسافية غير أو محرجة غير بصورة

فسااو وبالتااالي ياانعكس عمااى مسااتواه العممااي األماار الااذي ياادفع باادوره الطالااب الااى زيااادة ثقااة الفاارد بن
 . السعي الى الحصول عمى مكانة عممية لو في المجتمع

 .التعميمية الوظيفة: ثانياا    
 والاتفيم الاوعي اكتساب في الكبير الدور لو والمدرسة الطالب أمور أولياء بين االتصال عممية أن
 المشااكل حل محاولة نحو باألسرة يدفع الذي األمر التعميمي أبنائيم وضع حول األسرة طرف من
 الدراسااة عادم أجاال مان والمبااررات واألساباب األعااذار خماق يحاااول الطالاب. العممااي ىمساتو ال عماى
 اسااموب ألي نفسااو الطالااب عاارضيٌ  ال ولكااي المتشاادد األماار ولااي مسااألة وضااعية فااي يقااع ال لكااي

 األماار لممدرسااة والكااره الرضااا بعاادم مشااحونة الدراسااة أجااواء تكااون وبالتااالي أبيااو قباال ماان اسااتفزازي
 عممياة فائادة أي وبادون مبكارة مرحماة فاي الطالب او الطفل ليذا الدراسية المسيرة ينيي   بدوره الذي
 لو األسرة في واألبناء اآلباء بين الصحيحة العالقة أن كما . (6ص ,0223)فمسفي,عمييا حصل
 لااو مسااتقر اجتماااعي مناااخ ذلااك عاان ويناات  بأبنااائيم الخاصااة المشاااكل غماابأ حاال فااي كبياار دور

 العالقاااة ىااذه كاناات إذا فيمااا. الجياااد الدراسااي والتحصاايل التعماايم عماااى األبناااء مساااعدة فااي أىميااة
 . الطالب أو الطفل سموك عمى مباشرة بصورة ينعكس فيذا سمبية العالقة كانت اذا اما, ايجابية
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 .لألبناء العممي التحصيل في البيئة أثر: الخامس المبحث
 التااي واآلثااار التغيياارات تتعاادد كمااا فيااو وموضااع البمااد ماان موقااع كاال فااي البيئااات تتعاادد         
 مثاابط ساامبي يكااون ةوماار  والتطااور لمتقاادم ومشااجع إيجااابي التااأثير يكااون ةماار , األفااراد عمااى تتركيااا
 عمااى مباشاار وغياار مباشاار رتااأثيٌ  لمبيئااة أن الواضاا  ماان اذاً . كاماال لممجتمااع وربمااا لمفاارد وماادمر
 اكثاار بصااورة المعنااى لنااا يتضاا  لكااي البيئااة بتعريااف نقااوم سااوف البيئااة تااأثير بصاادد ونحاان, الفاارد

يضاح شمولية  .وتأثيرىا البيئات انواع نوجز ذلك وبعد وا 
 :ىي العممي تحصيمو عمى تؤثر وبالتالي الفرد عمى تؤثر التي البيئات أىم أما

  :األسرية عالقة ال: اوالا         
 الطبيعاااة او المنااااخ األولاااى تعتبااار, تنقطاااع وال أزلياااة عالقاااة والطفولاااة األسااارة باااين العالقاااة تعتبااار 

 الحقيقااة مواجيااة عمااى بالقاادرة الفاارد رفااد عمااى تعماال أنيااا كمااا قدراتااو وتكاماال لنمااوه لمفاارد الخاصااة
 التنشااائة عممياااات مااان والمساااتفيد والمتمقاااي المساااتفيد ىاااي( الطفولاااة) الثانياااة مااااإ, الخاااارجي لمعاااالم

 يكاون الازمن مان فترة وبعد, الجديد لمفرد الحياة دورة عمى التأثير في كبير دور ليا والتي المختمفة
 ,2985)الخشااااب , المجتمع فاااي دور ولياااا جديااادة أسااارة إنشااااء فاااي دوره ليمعاااب مؤىااال الفااارد ىاااذا
 .(75ص

, ألبنائياا المالئماة األجواء توفير عمى تعمل التي ىيالثقافي واالجتماعي  الوعي ذات االسرة أن 
 ابناااائيم مساااتوى عماااى كبيااار تاااأثير لياااا التاااي العوامااال مااان يعتبااار وتكافمياااا األسااارة اساااتقرار أن كماااا

 التحصااايل متااادني مساااتوى فاااي ىااام الاااذين الطمباااة مااان العدياااد وربماااا بعاااض ينتماااي فقاااد , الدراساااي
 ومعامماااة دور كاااونيو , مفككاااة وأسااار عائمياااة ومشاااكالت خالفاااات مااان تعااااني أسااار إلاااى الدراساااي
 مسااتوى عمااى يااؤثر فيااو متعاااطف او قاسااي التعاماال نااوع كااان اذا فيمااا كبيااراً  دوراً  لؤلبناااء الوالاادين
 كماا, لماتعمم واساتعداده النفساية االبان حالاة عماى التاأثير خالل من كبيرة بصورة الدراسي التحصيل

 الناحياة السايما ناواحي عادة فاي لالبان االم او االب متابعاة عادم الاى ياؤدي قاد األسري التفكك أن
 .(00ص ,2987)عزمي ,التعميمي الطالب مستوى عمى ينعكس الذي األمر الدراسية
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 :واالقتصادية العممية البيئة: ثانياا  
 بصاااورة يااانعكس ذلاااك فاااذن التعميماااي األسااارة مساااتوى وازداد ارتفاااع إذا أناااو الواضااا  مااان          
 وتحصاااايمو االبااان التعميماااي المساااتوى وبالخصاااوص المسااااتويات كافاااة وعماااى االبااان عماااى إيجابياااة

العالقة بين مستوى االبناء العمماي ومساتوى اولياائيم عالقاة طردياة, بمعناى كمماا كاان  العممي, أنَّ 
 الااذين االبناااء إمااا مسااتوى االبناااء أو اولياااء األمااور جيااد كااان مسااتوى االبناااء يمياال إلااى األفضاال .

 اال متادني  عمماي بمساتوى  يمتاازون ربماا( االبناء) أي  فيم ينامي   وينأب ذات ةاسر  من ينحدرون
 .(26ص ,2982)احمد,منيم القميل

 أن خالل من الطالب عمى ةمباشر  وغير ةمباشر  ةبصور  يؤثر االخر فيو االقتصادي الجانب أما  
 مان لمدراساة الضارورية المساتمزمات تاوفر أن تساتطيع فياي ةالجياد االقتصادية المكانة ذات األسر
 أوقاااتيم يكرسااوا أن يسااتطيعون الطبقااة ىااذه ابناااء لااذا, التعميميااة الوسااائل أىاام إلااى األشااياء أصااغر
 تحصايميم زياادة عماى ياؤثر خاللاو ومان التعميماي مساتواىم عماى ينعكس الذي األمر فقط  لمدراسة
 ضاعف لادييم يحصال الطبقاة ىذه ابناء فان اقتصادياً  الضعيفة او المتوسطة العوائل أما, الدراسي

ا االقتصادية الحالة بسبب العممي التحصيل نحو سعييم في تمكؤ أو  الابعض يساتطيع فقاد, رىمألسا
 ىماا ىادفين  الاى الوصاول مان معااً  العمال وممارساة الاتعمم عماى الحاظ مان شايء لادييم الذين من
 الاذين االخار الابعض اماا, مقباول عمماي مستوى عمى الحصول نحو وسعيو األسرة حاجات شباعا

ال لاذا والعمال الدراساة باين التوفيق يستطع لم من الحظ واسيئ ىم  الدراساة عماى والعمال األسارة فض 
 األوضاااع وسااوء ألساارىم االقتصااادية الحالااة بساابب عممااي مسااتوى الااى الوصااول ساارواخا  افااراد فياام

 .(84ص ,0222)سميم ,المعيشية
 :السكن بيئة: ثالثاا  

 اجااال ماان المسااتخدم المواصااالت ونااوع السااكن موقااع مثاال والمورفولوجياا العواماال تعماال          
 بين القائمة العالقة الى السكن في االزدحام درجة مثل الفسيولوجية العوامل المدرسة الى الوصول
 االنحاااالل مؤشااارات تنتشااار فقاااد المدرساااي التخماااف فاااي عمياااق أثااار لياااا العوامااال تماااك كااال, أفاااراده

 تحصاايميم عمااى يااؤثر وبالتااالي اليياا الطالااب جااذب عمااى تعمال التااي االخاارى والمغريااات االخالقاي
 استخدام الى السعي الى الطالب واضطرار المدرسة عن السكن ب عد ان اخرى ناحيو ومن, العممي
 المدرساة إلاى الطالاب وصاول انتظاام وعادم ازدحاام مان يصااحبيا بماا أنواعياا بتعادد انتقال وسائل
 عماى أيضااً  مباشار تاأثير لاو فاان الداخمي السكن حالة في أما, المدرسي تحصيمو عمى يؤثر الذي
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 تدعم تكون قد التي الرفقة من بنوع واالختالط السكن أماكن في االزدحام بسبب العممي التحصيل
 بالتحصيل االىتمام وعدم واالىمال التسرب تدعم رفقة أو الجيد المستوى الى الوصول الى السعي
يجابيات سمبياتو لو أمر فيو لذلك العممي  .(225ص ,0229)عبيد ,وا وا 

 :السياسية البيئة: رابعاا  

 المتواجاادين لؤلفاراد العمماي التحصايل عماى ماا منطقااةٍ  أو ماا لبمادٍ  السياساية أن عالقاة االوضااع   
 أو ماا بماد فاي مساتقر وغير مضطربة السياسية األجواء تكون عندما, عالقة طردية البيئة ىذه في
 النفسااية النااواحي كافااة فااي االسااتقرار عاادم ماان نااوع إيجاااد عمااى يعماال ذلااك فااان معااين مكاااني حيااز

 األوضاااع كانات إذا المدرساة إلاى الوصاول يساتطيع ال الطالاب, والوظيفياة واالجتماعياة والتعميمياة
 المحيطاااة العاماااة األجاااواء كاناات إذا ماااا فاااي مفيااادة معمومااة عماااى الحصاااول يساااتطيع وال مضااطربة
 ماان المعماام تمكنياا وال. الواحااد البمااد أبناااء بااين الحقااد وزرع التفرقااة الااى وتياادف مضااطربة بالطالااب

, المسايطرة السياساية الجياة ذوق عماى توضاع المنااى  كانات إذا فيماا صاحيحة بصورة واجبو أداء
 عمااى وخوفاااً  المتيالااك السياسااي الوضااع بساابب المدرسااة الااى ابنااائيم ارسااال ماان األساار تااأمن وال

 سيطرة ظل في العراق في حدث ما وىذا االخرى االمور من وغيرىا, الخطف او القتل من ابنائيم
 أماا. العمماي االبنااء تحصايل عماى سامباً  ياؤثر الاذي االمار العاراق فاي المناطق بعض عمى داعش

 عمى مؤثر دور لو ذلك فذن واالستقرار األمن تحقيق نحو ويسير مستقر السياسي الوضع كان إذا
 .والمجتمعية الفردية االستفادة أجل من جيد مستوى عمى الحصول الى السعي
 :االجتماعية البيئة: خامساا 

 الماارتبطين األفااراد بااين التااأثير وعاماال االجتماعيااة العالقااات مباادأ عمااى االجتماعيااة البيئااة تعماال  
 .العالقة ىذه نطاق ضمن
 فااي األفااراد ماان عاادد بااين المتبادلااة واآلثااار الااروابط نااوع أنيااا عمااى: االجتماعيااة العالقااة  رفوٌتع اا

 باين واالحتكااك والمشااعر االحاسايس وتباادل اجتمااعيم طبيعة من العالقة ىذه وتنشط ما مجتمع
 ماا منياا العالقاات مان اناواع تنشاأ المجتمع خضم في تفاعميم خالل ومن اآلخر بالبعض بعضيم
 عالقاااات وانشااااء لفأالتااا الاااى ؤدييااا ماااا ومنياااا مشاااتتة عالقاااات وىاااي والتناااافر التفكاااك الاااى ياااؤدي

 .(423ص ,2975)مدكور ,مجتمعية
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 عمياو يسايرون معاين ىدف أو الثقافة نحو االتجاه في االجتماعية البيئة أو العالقات ىذه تؤثر اذاً 
 الااى جياال ماان يتااوارث اجتماااعي عاارف أو قااانون او قاعاادة عاان عبااارة النسااق ىااذا يصااب  وبالتااالي
 عمااى والحصااول  متمياازة عمميااة مراكااز إلااى الوصااول نحااو تسااعى اجتماعيااة بيئااات وىناااك, اخاار
. المتعمماة أو المتطاورة االجتماعياة البيئاات فاي يتمثال االمار وىاذا ذلاك خاالل من اجتماعيو مكانو
 عممي وتحصيل جيدة عممية مراكز عمى الحصول نحو السعي دائمي البيئة ىذه أبناء أن نرى لذا

 والميندساااين االطبااااء مثااال عاااالي عمماااي ارث لااادييم الاااذين األسااار بعاااض فاااي يوجاااد وىاااذا عاااالي
 عممياة مكاناة أو عمماي مساتوى عمى الحصول عدم عمى تشجع بيئات ىناك المقابل في. والعمماء
 الحصااول ىاادفيا فيااي, المتخمفااة المجتمعااات او البدويااة البيئااات فااي الغالااب فااي يوجااد األماار وىااذا
 عدد زيادة خالل من مجتمعيم في القوة أو مواشييم عدد زيادة خالل من مجتمعو بين مكانة عمى
 مان العدياد نجاد لاذلك, باالتعميم االىتماام دون القبيماة فاي او الشايوخ سمك في ةمكان أو أسرىم أفراد
 قاد أماوراً  يحفظاون ولكانيم والكتاباة القاراءة تجياد ال  القبمياة العوائال او الرحال البادو والعوائل االسر
 لمعماام طاااردة البيئااة ىااذه تعتباار ربمااا لااذا الجاايش فااي او اسااير او ضاايف خااالل ماان عمييااا حصااموا
 .(423, ص2975)مدكور ,والتعميم

 األفاراد وعماى نفسايا عماى واقعياا تفارض التاي االجتماعياة البيئاة مان نوع الرفقة جماعة عتبرت كما
 معمااامل راعااي فياااي ايجابيااة جماعاااة تعتباار الجماعاااة ماان ناااوع ىناااك, رحماااتيم تحاات انضاااووا الااذين
 ىااذه نجااد لااذلك العمميااة المسااتويات أعمااى عمااى الحصااول أجاال ماان والمنافسااة عميااو والحااث والااتعمم
 السامبية األماور مان العدياد عن البعد كل بعيدون وىم لمتحصيل وسعييا عمميا في مثابرة الجماعة

 األماااور ماان ذلااك وغياار المخاادرات تناااول او االىماااال او الغااش او التساارب مثاال بياام تضاار التااي
 لمبيئااااة الساااامبي الجانااااب تمثاااال فيااااي االخاااارى الجماعااااة ماااااأ. بااااالمجتمع وبالتااااالي بااااالفرد المضاااارة

 عمااى يشااجعون فاااىم, معياام الياويااة نحااو إلااييم ينتمااي ماان تجاار  أن تحاااول فيااي لااذا االجتماعيااة
 المجتمااااااااع فااااااااي التخريااااااااب لعواماااااااال وساااااااايمة أو  أداة يكااااااااون وقااااااااد واالىمااااااااال والغااااااااش التساااااااارب
 .(99ص ,0224)وطفة,ودماره
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 .مقترحاتالاستنتاجات و : السادس المبحث 
 األساااارية البيئااااة بااااأن الباحااااث فرضااااو ومااااا التحميميااااة الدراسااااة خااااالل مااااناالسااااتنتاجات: / أوالا  

 :اآلتي نستنت  التعميمية العممية في تأثير السكن وبيئة واالجتماعية
 عمريااة مرحمااة فااي وىاام وخاصااة األبناااء مااع والتاادقيق العنيفااة والمتابعااة الشااديد الحاارص أن  - 2

 وتشااجيعيم األبناااء متابعااة فااي الحااذر تااوخي وعمياو األبناااء مسااتقبل عمااى ساامباً  ياانعكس يكاااد حرجاة
 .والمذاكرة القراءة عمى
 السير ليم السماح وعدم, االصدقاء مع والخروج التمفاز ومتابعة لمعب ألبناء فرصة إعطاء  - 0
 .الميل من متأخرة أوقات إلى
 ومستقبل أىداف تحقيق في كبير دور لمبيئة أن الحالية دراستنا ومنيا الدراسات جميع تشير  - 3

 .السكن بيئة وكذلك األصدقاء وصحبة والمدرسية األسرية بيئتو وخاصة الطالب
 

 التااي السااابقة الدراسااات بيااا خرجاات التااي التوصاايات ماان الكثياار ىناااك :المقترحااات/   ثانياااا  
 البحااث وماان الحااالي بحثنااا ومنيااا لمبحااوث ةبالنسااب الحااال كااذلك, موضااوعات ىكااذا مثاال اسااتيدفت

 :اآلتي نقترح التعميم بمخرجات البيئة بعالقة تتعمق التي الموضوعات عن
 نعتقاد لاذلك, دراساتو لمتابعاة وتسااعده الطالب تدعم التي االساسية لياتاأل من واحدة البيئة  - 2
 .لمتعميم جيدة بنتائ  كفيل لؤلبناء لمقراءة المشجعة والبيئة المناسب الجو توفير أن
 الجاامعي التعمايم إلاى الطالاب بياا ينتقال التي النيائية المراحل وخاصة الدراسية المراحل في  - 0

 بعمميااة يمار الطالااب المرحماة ىااذه فاي الن ةوالمتابعاا ةلمقاراء آمنااة بيئاة تااوفر أن األسارة عمااى يجاب
 أن عماى عاالوة, والدراساة التعمايم مان لمخروج واالعذار الحج  يختمق وربما, استقرار وعدم صراع
 فاي الحاذر تاوخي وعمياو ةالشااب او الشاب  لدى لوجيو باي التحول مرحمة ىي العمرية المرحمة ىذه

 ماان كااانوا اذا وخصوصاااً  عماارىم ماان االشااخاص مااع بالمقارنااة واالبتعاااد المرحمااة ىااذه مااع التعاماال
 وىااو النفسااي او المفظااي بااالعنف ويشااعرىم االبناااء لاادى ةواالىاناا اإلحساااس يثياار ذلااك الن االقرباااء

 .العنف أنواع أشد
 نفوساايم فااي الصااادقة الثقااة وزرع والقااراءة المتابعااة عمااى لحااثيم والرجاااء التمنااي ثقافااة اتباااع -  3

 .بيم وخاص جيد ومعرفي عممي مستوى عمى حصوليم جلأ من الدراسة لمواصمة وتشجيعيم
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 دافعاااً  يكااون حتااى االىتمااام بااذلك االباان واحساااس اإلمكااان قاادر لمقااراءة مناسااب مكااان تااوفير  - 4
 .لمقراءة المانعة االعذار دهعن تقل لكي التعميم ومواصمة لمقراءة

 أبعاد الطالب قدر االمكان عن وسائل االتصال ذات التأثير السمبي عمى الطالب . – 5
التربياة التغيار لممنااى  كال وزارة اعتماد تغيير المناى  وفق خطة خمسية او عشريو متجنب  – 6

 فترة .
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