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 بسم هللا الرحمن الرحٌم              

 

ْنَساَن  اْقزْأ بِاْسنِ  َربَِّك الَِّذي َخلََق * َخلََق اْْلِ

ِهْن َعلٍَق * اْقَزْأ َوَربَُّك اْْلَْكَزُم * الَِّذي َعلََّن 

ْنَساَن َها لَْن يَْعلَْن ﴾  بِاْلقَلَِن * َعلََّن اْْلِ
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 المشرف اقرار

 اعداد ىذه الرسالة الموسومة: ن  أشيد أ 

عمي حامد التي قدميا الطالب ) (ةالممتحقين بالجامعلمطمبة ) الخمفيات االجتماعية 
الماجستير في عمم  ةجريت تحت اشرافنا, وىي جزء من متطمبات نيل درجأ كريم(

 االجتماع

 

 التوقيع:                                      

 االسم: أ.م.د  طالب عبد الرضا َكيطان                             

 جامعو القادسية/ كميو اآلداب /قسم عمم االجتماع                                  

 التاريخ:

 توصيو السيد رئيس قسم عمم االجتماع

لى لجنة إسالة ىذه الر  حيلٌ ألى التوصية المقدمة من االستاذ المشرف إ ةٌ شار إ 
 المناقشة لدراستيا وبيان الراي فييا.

 التوقيع:  

 أ .م . د  فالح جابر كاظم    االسم:                       

 جامعو القادسية/ كميو اآلداب/ قسم عمم االجتماع                                  

       التاريخ:  
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 اقرار المقوم المغوي

الممتحقين  ة) الخمفيات االجتماعية لمطمب ماجستير الموسومة:ال ةرسال ن  أ شيدٌ أ 
 ةخطاء لغويأتمت مراجعتيا من الناحية المغوية وتصحيح ما ورد فييا من  (ةبالجامع

 لممناقشة بقدر تعمق االمر بالسالمة المغوية. ةواصبحت الرسالة بذلك مؤىم

 

 

 

 

 التوقيع:

 االسم:

 المرتبة العممية:    

   1212   \         \       التاريخ:                        

 

 

 

 

 

 



 

 د    
    

 اقرار المقوم العممي

)الخمفيات االجتماعية لمطمبة الممتحقين   الماجستير الموسومة: ةرسال ن  أ شيدٌ أ 
مت   (ةبالجامع الماجستير في  ةيل درجنمتطمبات  ن  قبمي وىي جزء م   ن  عمميا م   قد قو 

 عمم االجتماع.

 

 

 التوقيع:

 سم:اال

 المرتبة العممية:    

 العنوان:

          1212 \        \                التاريخ:                 
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 إقرار لجنة المناقشة

نا اطمعنا عمى رسالة الماجستير التيي قيدميا نشيد نحن اعضاء لجنة المناقشة أن   
ية , لييييييييى كمييييييييية اآلداب / جامعيييييييية القادسييييييييإالطالييييييييب )عمييييييييي حامييييييييد كييييييييريم( 

_ دراسيية مقارنيية فييي ةالموسييومة)الخمفيات االجتماعييية لمطمبيية الممتحقييين بالجامعيي
التحصيييل الدراسييي فييي محافظيية بابييل / قضيياء الياشييمية قأنموذجييًاق ( وقييد ناقشيينا 

ا جديرة بالقبول , بتقيدير)           (           محتوياتيا وفي ما لو عالقة بيا , ونعتقد أني  
 تير في عمم االجتماع .لنيل درجة الماجس

 

 

.....................                                     .................... 

 عضواً  رئيساً 

 

............................                               ................... 

 ومشرفاً  عضواً           عضواً 

 

 مصادقة مجمس الكمية

 ة من قبل مجمس كمية اآلداب في جامعة القادسيةصدقت الرسال

                                                    ....................... 

 عميد كمية اآلداب / جامعة القادسية                                                
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 اإلهداء:

 رمز عائمتي في الصبر والكفاح :  لىإ
 ان الصمود واإليثار عنو  :  لىإ
 معممي في الحث عمى طاعة اهلل ............المرحوم جدي اسكنو الرحيم فسيح جنانو. :  لىإ
 البناء الشامخ واالساطين القوية: لى إ
 من حصد سنوات عمره لبذر الخير وسقي العمم في   :  لىإ
طيال اهلل فيي عميرة وزاده مين تجيرع أليم العيوز والفقير لٌيسيعد اييامي ........... واليدي أ :  ليىإ

 فخرًا.
وض أخالقي :  لىإ  مصدر قوتي ومر 
 القمب الكبير والحنان الصادق :  لىإ
 .. والدتي ابقاىا اهلل لي ذخرًا.من لم تك ل من الدعاء لي بالتوفيق ........ :  لىإ
 من استمد منيم القوه والعزيمة :  لىإ
 األساس الذي ارتكز عميو عند الخطوب  :  لىإ
 أخوتي وأخواتي المذين ساندوني......... حفظيم الباري سندًا.   
 من تحممت لوحدىا تربية اطفالي :  لىإ
 من لم تشتِك لي لكي ال تشغمني  :  لىإ
 زوجتي وشريكة دربي........ زادىا اهلل عزًا ورفعة. 
 من أرجو من اهلل العمو والرفعة ليم  :  لىإ
يم سبحانو بتاج الدين والعمم.أبنائي كل من حسين و محمد.....     .. توج 

 إلى : من ذاب شمعة ليضيء حياتي
 اساتذتي طوال مسيرتي الدراسية , رحم اهلل األموات وحفظ الباقين.    

 اىدي عممي ىذا  ....اسألو سبحانو كمال التوفيق والقبول.          

 الباحث 
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 االمتنانالشكر و

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 رب العالمين , وأفضل الصالة وأتم التسميم عمى سي د الخمـق أجمعـين محمـد وعمـى إلـو والحمد هلل 

 الطيبين الطاىرين.
 (2تعد وا نعمة اهلل  ال ٌتحصوىا إن اهلل لغفٌور رحيٌم() ن  ا  قال تعالى )و 

 التي ال ٌتعد وال ٌتحصـى , ولـو الشـكر كمـا ىـو أىمـو و  عمى نعم هغير  وأحمد اهلل سبحانو ألذي ال أل
 عمى ما وفقني أليو وما زالت عنايتو بي .

 لم يشكر المخموق لم يشكر الخالق" ن  انطالقا من مبدأ " م  
يتقـــدم الباحـــث بالشـــكر الجزيـــل واالمتنـــان والتقـــدير الـــى معممـــي وأســـتاذي الفاضـــل المشـــرف عمـــى 

 ىـذه عمـى) طالب عبد الرضا َكيطان( لتفضمو مشكورًا االشراف الدكتور رسالتي ,االستاذ المساعد
ت العمم يبقى تمميذًا صغيرًا أمام أساتذتو طيانفسو ميما أرتقى في  دالذي يع وتعيده تمميذهرسالة ال

 األجالء.
لقــد كانــت توجييــات اســتاذي الفاضــل األفــر البــالا فــي حيــاتي العامــة وفــي دراســتي فيــو الصــدر 

ــمعممــو ال مــن ءالرحــب والمصــحح األنيــق والموجــو الكــريم والصــالح الــذي لــم يبخــل بشــي   عمــي   ج 
 كتابتي لرسالتي , فمو مني كل االحترام والتقدير. مد ى

منــذ مرحمــة االبتدائيــة الــى  جميعــاً  اتوجــو بالشــكر الجزيــل واالحتــرام الــوافي أســاتذتي كمــا يس ــرني أن  
أسـاتذتي الكـرام فــي جامعـة القادسـية قســم عمـم االجتمـاع , فقــد كـانوا عونــًا  ال ســيماىـذه المرحمـة , 

 رفدي بالمعمومة والمشورة الصادقة فميم مني جميعًا تقديري وأمتناني.بلي 
وأعـــر ج بالشـــكر لكـــل أفـــراد أســـرتي لمـــا ابـــدوه مـــن دعـــم لـــي طـــوال ســـنوات الدراســـة , ليـــم الشـــكر 

 واالمتنان.
تجشــموا عنــاء المناقشــة ألــذين  ة  َنــج  وأخيــرًا اتوجــو بالشــكر وفــائق التقــدير الــى جميــع أســاتذتي فــي لَ 

 .ذه الرسالة وتقويمياقراءة ى

 المساعدة ولو بكممة طوال مسيرتي الدراسية. يد وختامًا اشكر كل من مد  لي

 .مجيب و سميعكل سوء أن   ن  م   يحفظ العراق وأىمةٌ  ن  أدعوه سبحانو أ

 الباحث 
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 .بالجامعة الممتحقين لمطمبة االجتماعية الخمفيات                
 الممخص : 
 الطمبـة بعـض عزوف خمف تقف التي والعوامل باباألس عمى التعرف محاولة إلى الدراسة سعت 

. عاليــــة عمميـــة مراتـــب إلـــى الوصـــول مـــن تمكنــــوا الـــذين اقـــرانيم مـــع مقارنـــة التعميمـــي األداء فـــي
 ظـــاىرة خمـــف تكمـــن التـــي والعامـــة الخاصـــة االمـــور بعـــض عمـــى التعـــرف محاولـــة إلـــى باإلضـــافة
 ىـل معرفـة :منيـا عمميـة أىـداف راسـةالد تناولت  كما. البمد في العممي والتخمف الدراسي الضعف
ــيم عمــى تــأفير االجتماعيــة لمبيئــة  واالقتصــادي العممــي والمســتوى اإلقامــة مكــانل ديعــ وىــل؟  التعم
 مـن التفـوق ىـذا عمـى المخـتمط التعمـيم تـأفير إلى باإلضافة؟  لألبناء العممي التفوق في أفر لألسرة
 .  أخرى أىداف عالوة عمى  عدمو
 التنشئة نظرية وىي الدراسة بموضوع عالقة ليماأن   الباحث يرى نظريتين ظيفبتو  الدراسة قامت

 النظريــة بــين العالقــة جوانــب اغمــب الباحــث تنــاول كمــا, االجتمــاعي التفكــك ونظريــة االجتماعيــة
 والعوامل االسباب إلى باإلضافة العراق في لمتعميم التاريخي الٌبعد إلى الدراسة وتطرقت,  والدراسة
 واالجتمـاعي االقتصـادي العامـل وتـأفير بيـا يتعمـق ومـا األسـرة ومنيا العممي التحصيل في ةالمؤفر 
   الدراســة تناولــت كمــا الخصــوص بيــذا الرفقــة جماعــة ودور لألبنــاء العممــي التحصــيل عمــى لألســرة
 المخــتمط التعمــيم ىــو األخيــر العامــل أمــا,  مدراســتي مجــال فــي عمــييم  ذلــك وتــأفير الطمبــة عمالــة
 .العممي التحصيل في رهودو 
 االســتبانة موظفــاً  التحميــل ومــني  االجتمــاعي المســح مــني  اســتعمال تــم الدراســة ىــدف ولتحقيــق 

 مــن مجموعــة عمــى الباحــث اعتمــد فقــد االســتبيان بيانــات تحميــل عمميــة وألجــل,  المعمومــات لجمــع
 مجمـــوع قصـــدية نـــةعي اختيـــار تـــم. بالدراســـة الخـــاص البحـــث لمجتمـــع العامـــة و  األوليـــة البيانـــات
 والقـــرى النـــواحي ضــمن الياشـــمية قضــاء فـــي الســـاكنين واإلنــاث الـــذكور مــن فـــرداً ( 194) أفرادىــا
ــــد اســــتعمل  الميدانيــــة النتــــائ  عمــــى الحصــــول أجــــل مــــن. لمقضــــاء التابعــــة  األســــاليب الباحــــثفق

بمجموعــة وخرجـت الدراسـة  .الحســابي والمتوسـط,  المئويـة النســب,  التكـرارات: التاليـة اإلحصـائية
 من النتائ   والتوصيات منيا:

 اواًل / النتائ :
ك مشــــكالت لــــتتعمــــق بــــالتفوق الدراســــي أن ىنا التــــي الســــابقة والدراســــات دراســــتنا نتــــائ   أظيــــرت

 فـي التعميم أن إلى اجتماعية واقتصادية ونفسية وأسرية ليا عالقة بفشل الطالب دراسيًا. باإلضافة
 . الياشمية قضاء مركز مدارس في الطمبة تعميم من أفضل نتائ  سجل قد الريفمدارس 

 
 



 

 س    
    

 فانيًا / التوصيات:
 وزارات والتعمــيم التربيــة جعــل الــى الــدعوة تــتملــذلك  بعضــيا الغــاء فــم ومــن وتفعيميــا القــرارات كفــرةل

 العمميـــة مراجعـــة عمـــى العمـــل ضـــرورة باإلضـــافة إلـــى .الـــوزراء مجمـــس لتعميمـــات تخضـــع مســـتقمة
 تغييــر يكــون وأن,  التعميميــة بالعمميــة النيــوض لغــرض جــادة مراجعــة التربويــة والمنــاى  التعميميــة
 .السابق في بو معمول كان كما محددة خطة ضمن المناى 

  
 



 

 الباب األول

 الجانب النظري لمدراسة
 الفصل األول :العناصر االساسية لمدراسة

الفصل الثاني : الدراسات السابقة والتوجهات النظرية 
 المفسرة لمدراسة

الفصل الثالث : العوامل المؤثرة في عممية التعميم في 
 العراق

 

 

 

 



 

 

 

 ة.الفصل االول :العناصر االساسية لمدراس
 االول:المبحث 

 اواًل: مشكمة الدراسة.

 ثانيًا: أهمية الدراسة.
 .ثالثًا: اهداف الدراسة

 المبحث الثاني :

 المفاهيم والمصطمحات االساسية لمدراسة.
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 الفصل األول

 المبحث األول :عناصر الدراسة

 اواًل: مشكمة الدراسة

سيرتًو الكظيفية أف لمخمفيات م كعبر -كىك مدرس يعمؿ في سمؾ التعميـ  يرل الباحث_       
 األسريةلمبيئة  أف العممي مف عدمو, منطمقان مف فرضيةاالجتماعية ألسر الطمبة عبلقة بالتفكؽ 

الييئة أـ مف كاالجتماعية كبيئة السكف تأثير عمى العممية التعميمية سكاء مف جانب الطمبة 
ؤثر عمى المستقبؿ العممي لمبمد ته  ةكبير  ةترؾ الطمبة لممدارس ظاىر ف تنامي حالة أكما  ,التعميمية 

عف مستكاىـ العممي المتدني .  فضبلن  ,خبلقي لبعض الطمبةاأل مف التدىكر ةكما ظيرت حال  .
ثارىا في المستقبؿ أسبابيا ك أكالكقكؼ عمى  المشكبلتالعككؼ عمى دراسة ىذه  الذا استدعى من

 . ةعام ةكبالتالي عمى البمد بصكر  أسرتوعمى الفرد نفسو كعمى 
في االداء التعميمي  التخبطلى ىذا إدت أغمب االسباب التي أيحاكؿ الباحث الكقكؼ عمى       

في لى مراتب عمميو عالية , إقرانيـ الذيف تمكنكا مف الكصكؿ ألبعض الطمبة بالمقارنة مع 
كلمتعرؼ عمى  تٌكمف كراء ىذه الظاىرة ة التي ك عامأ ةخاص مكرألا ضعب عمىمتعرؼ ل ةمحاكل

يقكـ بيذًه الدراسة مف أجؿ  فٍ ألى إدفع الباحث كؿ ذلؾ  التي كاجيت التعميـ كأسبابيا, تالمشكبل
كبناء عمى ما تقدـ  لى بعض النتائج العممية التي تخدـ العممية التعميمية في العراؽإالكصكؿ 

 بالتساؤالت االتية: تنتيي مشكمة الدراسة
 في التحصيؿ الدراسي لمطمبة؟ كعبلقتيا بيئة السكفل ىؿالتعرؼ  ةمحاكل  : أ 
 ألفراد األسرة أثر في التفكؽ العممي ألبنائيـ؟: ىؿ لممستكل التعميمي ب
 االقتصادم عامبلن دافعان لمنجاح ؟ امؿالع ىؿ يعد:  ج
 عامبلن لمنجاح أـ لترؾ المدرسة ؟ ديع ما الرسكب في مرحمة دراسية أكالفشؿ  ىؿ : د
 التحصيؿ الدراسي لمطبلب .ك البيئة المدرسية  بيف عبلقة ىؿ ىناؾ: ق
 المدارس األىمية في أبنائيـ كضع خبلؿ مف كذلؾ,  لطمبةا عمى تأثير االسرم مدعـل ىؿ: ك 

 ليـ. العممي المستكل لرفع
 عامبلن مشجعان لمتفكؽ الدراسي؟ عد: ىؿ التعميـ المختمط ي ز
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 اىداف الدراسة:
 التعرؼ عمى تأثير بيئة السكف كعبلقة ذلؾ بالتحصيؿ الدراسي لمطمبة. – 1
 تسميط الضكء عمى المستكل التعميمي ألفراد االسرة كتأثير ذلؾ عمى ابنائيـ. – ِ
كشؼ دكر العامؿ االقتصادم فيما اذا كاف عامبلن دافعان اـ مثبطان لمنجاح كالتفكؽ مف  – ّ

 عدمو.
السعي مف اجؿ التعرؼ عمى سبب الفشؿ في مرحمة ما عامؿ لزيادة التحصيؿ اـ عامؿ  – ْ

 لترؾ المدرسة.
 الكقكؼ عمى اىمية البيئة المدرسية كتأثيرىا عمى التحصيؿ الدراسي. – ٓ
 التعميـ المختمط مف حيث دكرة في التفكؽ الدراسي مف عدمو.تسميط الضكء عمى  – ٔ

 ثانيًا: أىمية الدراسة:
مر أ مٌ أ نجاحفي  ةمكر مساعدأك  ةمكر مثبطأىنالؾ  ةعام ةالعالـ بصكر  دكؿ في كؿ         

 ةف حياأيعمـ الجميع ك . كأىـ ما يعنينا في ىذه الدراسة ىك التحصيؿ العممي , ةالحيامكر أمف 
عمى الفرد كربما تحٌد مف قابمياتو  االفراد تحكميا العديد مف األمكر التي تعتبر امران شبو مسيطر

ة كفي كؿ عممي ةلى درجإكمف ىذه القابميات الرغبة في التعميـ كالسعي لمكصكؿ  ,أيان كانت
باألفراد , المحيطة مجتمعات , الصغيرة منيا كالكبيرة , المتقدمة , كالنامية يظير دكر البيئة ال

الكبير كالمؤثر في سمككو كقابمياتو  األثرىذه البيئة كما تحممو مف تأثير عمى سمكؾ افرادىا تمعب 
 درجةك ما , ةالمستكل الصحي المتدني لمنطقك ازدحاـ مناطؽ السكف,  مف خبلؿ: ىذا ك ينعكس

الكعي  مستكلك حضرية , أ ةك بيئة بدكيأ ةكأف تككف بيئة ريفي ما ,الكعي االجتماعي في بيئة 
الجانب االقتصادم كىذا , كحتى العممي ك افراد اسرتوً أمف خبلؿ تحصيؿ االبكيف  ألفراد األسرة 

 اكأسر  جدان  ةحالتيـ االقتصادية جيد كعكائؿي  ىناؾ أسره  فٌ أأمر ال يختمؼ عميو أثناف حيث نرل 
. االمر الذم ال يخفى عمى القاصي مةكالبعض معدٌ , اخرل ضعيفةك  , كعكائؿ احكاليـ متكسطة

 ةلى مرحمإالركضة  ةفي المراحؿ األكلية مف مرحم السيما ؽلعراا  الكاقع العممي في ف  أكالداني 
 لى الجامعة كىك كاقع ضعيؼ ككاىف كيسير نحك الياكية إال ما رحـ ربي. إ االبتدائية كصكالن 

اسمكب دركس التقكية )الدكرات (  ستعمؿأابناء الطبقة االقتصادية الميسكرة قد  ف  ألذا نرل      
جؿ دركس التقكية تمؾ أبنائيـ العممي عمى الرغـ مف القيمة الباىظة المصركفة مف ألرفع مستكل 

ك أ الفقيرة ةما ابناء الطبقألى مستكل عممي راقي. إبنائيـ أف يصؿ أذه العكائؿ تأمؿ ى ف  أ, إال 
في المدارس الحككمية معتمديف عمى  وفقد ارتضى بالكاقع كترؾ ابنائ ال يجدي إال قكٌت يكموً  فٍ مى 



 سةالجانب النظري للدرا                                                         

   8 
   

 

 

 الباب األول

ف يثمر ذلؾ عف محصكؿ يطمح لو أما يقدمو المدرسيف في ىذه المدارس مف عطاء عسى 
الذيف  كأقتصادية الميسكرة االبناء الطبقات أف بعض أخبلؿ ذلؾ في الغالب مف  نرلاالباء . ك 

, مما اضطرىـ إلى ترؾ الدراسة  تكفر كؿ  فشبلن ذريعان  كافشم قدالمدارس األىمية منيـ دخمكا 
 .الكسائؿ التي تمكنيـ مف التفكؽ كالنجاح 

 ةاكز مراحؿ الدراسة بتفكؽ عمى الرغـ مف تعميمتج مفٍ  الفقيرةبناء الطبقة أ أف  ًمفٍ  كبالمقابؿ      
 ,ال يتكفر فييا ما يتكفر في المدارس األىمية مف خدمات ككسائؿ عممية  بما حككمية في مدارسو 

 ,تجاكز ذلؾ  أن و طمكحو بؿ بينوي كبيفالبيئة العامة لمفرد  تحكؿبالمقابؿ في بعض الحاالت لـ ك 
ف ىنالؾ مف تقكقع كتعايش مع بيئتو أمرمكقة مع العمـ  اجتماعيةلى مراكز إكصمكا  فٍ فينالؾ مً 

العكامؿ البيئية  ةشيء يذكر. لذا تنطمؽ ىذه الدراسة مف أىمي م  أاالجتماعية كلـ يحقؽ 
كالمرحمة  ةعام ةكاالجتماعية كاالقتصادية في التحصيؿ العممي في المدارس األكلية بصكر 

ا جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضكء عمى العكامؿ كمدل تأثيرىا عمى ذل, ةخاصة ة بصكر يالجامع
كشؼ االسباب كالعكامؿ التي تقؼ خمؼ . اما الجانب التطبيقي فيك محاكلة التحصيؿ الدراسي

ىذا التدىكر العممي الحاصؿ في اغمب المدارس العراقية. كمف اجؿ زيادة كرفد الجية المسؤكلة 
عف العممية التربكية كىي ) كزارة التربية( بعد خركج ىذه الدراسة بعدة استنتاجات كتكصيات ربما 

ؿ التي تكاجو الطمبة كمحاكلة حميا كلك يككف ليا دكر في كقكؼ )الكزارة ( عمى بعض المشاك
 بنسبة قميمة عمى األقؿ يككف ليذه الدراسة أثر ككقع في مجاؿ التحصيؿ العممي لمطمبة. 
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 المبحث الثاني :
 المفاىيم والمصطمحات االساسية لمدراسة.

 بحث أك دراسة أمٌ  في الضركرية األمكر مف العممية كالمصطمحات المفاىيـ تحديد يعتبر      
 تناكلتيا التي كالمصطمحات المفاىيـ بتحديد القياـ العممي الباحث كاجب مف فيصبح, عممي
 . كدقيقان  كاضحان  تحديدان  كتحديدىا دراستو
 كفيـ المعاني ادراؾ في المختصيف كغير المختصيف عمى القراءة تسييؿ أجؿ كمف       
 المفاىيـ تحديد مف البد,  يقكؿ فيما يختمفكا أفٍ  دكف مف عنيا التعبير الباحث يريد التي االفكار

 عمى االجتماعي كالبحث العمكـ كجو عمى العممي البحث في كاجب فيك العامة المناقشات في
  , (ُاليكمية) الحياة لغة مف مفاىيمو أغمب عمى يحصؿ االجتماعي البحث ألفٌ  الخصكص, كجو

 أسماء أك ألقاب أك معيف أمر بشاف المتغيرات مف عدد أك كأفكار أراء العممية بالمفاىيـ كنعني
 كغير ثابتة أفكار ليست الحاؿ بطبيعة كالمفاىيـ,  كاحد صنؼ مف ىي معينو اشياء عمى أهطمقت
نما لمتبديؿ قابمة فيـ ال  األفراد أما,  كالمكاف الزماف بتغير تتغير ديناميكية كأفكار أراء ىي كا 

العممية ألف الكثير مف المفاىيـ كالخبرات االجتماعية  كالمفاىيـ كالمعاني االفكار عمى يتفقكف
 كتختمؼ تتغير كالخبرات التجارب ىذه كانت كلما,  المجتمع في االفراد بيا كالتجارب الحياتية ٌمر

 كمف ألخر فرد مف كيتغير يختمؼ المصطمحات مفيكـ فاف   االفراد كصفات الظركؼ باختبلؼ
 .(ِ) اخرل الى بيئة

 الخمفية  االجتماعية :

 أك ما فكرة أك ما مكضكع عف مجتمعية أك فردية أفكار أك معمكمات مف خٌمؼ , كىي    
 . (ّما) ظاىرة أك مكضكع عف تاريخية اك اجتماعية اك فكرية مبلبسات

 
 

                                                           
 .175 ص,1985, القاىرة, 9ط ,  وىبة مكتبو,  االجتماعي البحث اصول,  حسن محمد الباسط عبد - 1
2

بيروت,   , والنشر لمطباعة الطميعة دار,  االجتماعي البحث لمناىج العممية االسس,  الحسن محمد احسان -
 .42 ص, 1986, 2ط

3
 .254 ص, 2008, 1ط , السعودية,   الكتب عالم,   المعاصرة العربية المغة معجم,   مختار محمد احمد - 
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 اصطالحاً 
 الجماعة كتجارب الشعبية كالمأثكرات العادات كنظـ كالفني كاالجتماعي الفكرم التراث ىي     

 أك القناعة المفاىيـ أك المعتقدات تمؾ أيضان بأنيا كعيرفت ,(ُكالسنف) كاألعراؼ كاآلداب كالفرد
 لكؿ أف نجد , لذا المجتمع في السمككية تصرفاتيـ لتبرير صكرة الجماعة اك الفرد يستخدميا التي

 .(ِماىيتو)كمعرفة  فيمو أجؿ مف حدكثو خمؼ تقؼ دافعو اجتماعية خمفية شعبي مكركث
 مفيـك تحقيؽ اإلجرائية في الصعكبات مف العديد تحيطو االجتماعية الخمفية مفيـك اف      
 مف كغيرىا االجتماعية كحياتيا لؤلسرة المختمفة البنائية بالجكانب يتصؿ أن و بسبب كذلؾ كاحد,

 بالعديد مقارنو مجتمع كؿ في االجتماعي النسؽ مف نكع يكجد لذا,  باألسرة تتحكـ التي المعايير
 نسؽ نحدد اف استطعنا فاذا,   كالممتمكات االجتماعي كالتفاعؿ كالمينة التعميـ مثؿ العكامؿ مف

 أك فئة لكؿ المختمفة كالخصائص العادات مف شامؿ نطاؽ نميز أفٍ  لنا يمكف االجتماعية الفئات
 .(ّشريحة اجتماعية )

 سمككيـ في متجذرة كتككف ,فراداأل يتناكليا التي كالمصطمحات كالمفاىيـ فكاراأل ىي جرائيًا:إ
 معيا التعامؿ اف يعتقد مكاضيع كأ حداثأ حكؿ سابقيف فرادأ تجارب كأ التكارث عمى بناءن 

 الفرد. يمثميا التي الفئة اك المجتمع يرتضيو محدد سمكؾ يستكجب

 المستكييف في التمميذ عمى يطمؽ أن و كما,  العمـ طمب يركـ شخص أمٌ  بو : كيقصد الطالب
 .(ْطالبات) كالجمع طالبة كالمؤنث كطمبة طبلب كالجمع كالعالي االعدادم

 

 

                                                           
 ص ,1987, مصر, المصري الكتاب دار, االجتماعية والتنمية الرعاية مصطمحات معجم, بدوي زكى أحمد -1

68. 
 المركز, الشعبي لمتراث االجتماعية الخمفية بناء في والمخيال االعتقاد بين العالقة, النبي عبد زندري 2-

 .296 ص ,2016, الجزائر, الجامعي
3

, 20 العدد, جوان مطبعو, الجزائر في المقاولة لممرأة االجتماعية الخمفية, النعيمة ادريس و احمد مسعودان -
 .33 ص ,2016, الجزائر

4
 . 21/2/2221أطلع عليه بتاريخ      www.almaany.commد. مروان العطية.معجم المعاني الجامع, - 
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 كما لمعمـ متمقي فيك,  عممان  منيـ ليتعمـ األساتذة إلى أمره تسميـ عمى فرد عمؿ ىك :اصطالحاً 
 التربكية العممية عناصر أبرز أحد بأنو كعهرؼ ايضان  ,(ُالتربكية) التعميمية العممية محكر أن و

 .(ِالتربكية) لممؤسسة الغالبة النسبة يمثؿ فيك اذان  الدراسي, التككيف طيمة

 الى ينتمي, متقدمة عممية مرحمة إلى تؤىمو درجة عمى لمحصكؿ يطمح فرد ىك : اجرائياً  
 في اختصاص اك اطبلع ليـ اشخاص اك أساتذة التعميـ عمى يشرؼ تربكم مركز اك مؤسسة
 .ما عمـو  اك مكضكعو 

: الممتحؽ: يمتحؽ ألتحاقان فيك ممتحؽ كالمفعكؿ بو ممتحؽ بو, أدركو لحقو كألتصؽ بو  الممتحقين
 ( .ّأك أنضـ اليو)

,  التعميـ ىدفيا تعميمية مؤسسة إلى االنضماـ أك أدراؾ عممية ىي بالدراسة: الممتحؽاصطالحًا: 
, التعميـ مراحؿ مف مرحمة اك مستكل أمٌ  في عممي مؤىؿ عمى الحصكؿ ىك االلتحاؽ قصد إما
 مدة تككف التي القصيرة التدريبية الدكرات تشمؿ كال التعميـ انكاع بعض تشمؿ عممية االلتحاؽ كاف

 . (ْسنة) مف اقؿ فييا الدراسة
 أجؿ مف سبقتيا التي المرحمة اكمؿ اف بعد دراسية لمرحمة اكماؿ عممية ىك. الممتحؽ اجرائيًا :  

 االلتحاؽ خبلؿ مف العقمي كالنمك الفكرم التككيف أطار كاتساع المعرفة في زيادة عمى الحصكؿ
 .سبقتيا التي مف أعمى بمرحمة

 
 
 
 
 

                                                           
, الجامعية المطبوعات ديوان, الجامعة في التكوينية العممية تقويم, مقداد محمد اهلل عبد ابو الحسن - 1

 .14 ص ,1992, الجزائر
2

, 11 عدد, المخبر اصدارات, الثالثة األلفية ظل في التعميم افاق, الرزاق عبد فوزيو و خاده بو اسماعيل - 
 .1ص ,2004, الجزائر, سطيف عباس فرحات جامعات

 .262اللغة العربية المعاصرة , مصدر سابق ,ص احمد محمد مختار , معجم  - 3
4

 وزاره, والتطوير والبحث والتدريب التعميم في المستخدمة والمصطمحات المفاىيم, النابت محمد صالح - 
 .15 ص ,2016, قطر, واالحصاء التخطيط
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 الجامعة:
 كممة تشير ىذا كعمى, الجمع اك الحدث عمى تدؿ كممة كىي( جمع) الفعؿ مف مشتقة لغة    

 ىذه كتستخدـ االتحاد ( كتعني universities مف) ما خكذة كممة ( إلىuniversity الجامعة)
 .(ُكالطالب) المعمـ مف لكؿ العممي التجمع عمى الداللة اجؿ مف الكممة

 كالفنكف. كالعمكـ اآلداب فييا كتدرس الكميات اك العممية المعاىد تضـ مجمكعو الجامعة 

 المجاؿ تفتح عالية تعميمية مؤسسة ىك الجامعة فأف معنى التربكم المستكل عمى اما اصطالحًا:
 يمقييا التي الدراسية الحمقات طريؽ عف ذلؾ كاف سكاء المعرفة عف البحث في الراغبيف لمكبار
 مف نكع كما تيعر ؼ عمى انيا .(ِالكميات) اك المدارس طريؽ عف اك مناقشان  اك محاكران  االستاذ
 .(ّكالجماعات) االفراد مف افضؿ حياة اكتساب أجؿ مف البحث في جيدان  يبذلكف لمناس التجمع

 التحقكا الذيف لؤلفراد العممية المعرفة زيادة عمى قائـ عمميا تعميمية عممية مؤسسة ىياجرائيًا : 
 .ما تخصصو  اك مجاؿ في كمدركة كاعية عناصر االفراد ىؤالء يككف لكي الدراسة بصفكؼ

 الدراسة المقارنة:
 ظيكر في السببية العكامؿ ابرز كتكضيح تصنيؼ الى تيدؼ امكر إلى تشير عامة كممة ىي   

 بعضيا كبيف بينيا الظكاىر تمؾ داخؿ في المتبادلة العبلقات كشكؿ كتطكرىا, معينو ظكاىر
 مف تعتبر التي الظكاىر ىذه تبينيا التي كالتشابيات االختبلفات تكضيح طريؽ عف كذلؾ البعض
 .(ْلممقارنة) قابمو مختمفة نكاحي

 مجتمعات اك الكاحد المجتمع داخؿ الجماعات بيف لممقارنة كسيمة اك طريقة ىياصطالحًا: 
 مف االسباب كأىـ االجتماعية, الظكاىر بيف كالشبو االختبلؼ اكجو عف الكشؼ اجؿ مف مختمفة
 التاريخية منيا نكاحي عدة مف لممقارنة قابمة الظكاىر ىذه تجعؿ التي  المحٌكات بعض خبلؿ

                                                           
1

 العربية المممكة في واالجتماعية االقتصادية التنمية في الجامعي التعميم دور, عايديو خياط اسماعيل -
 .21 ص ,ت( -)ب ,جده, البيان دار, السعودية

 . 13 ص ,1986, ليبيا, الجماىير دار, والجامعي العالي التعميم نظم, اهلل عبد فضل بشير  - 2
 .73ص ,1990, الجزائر, 2ط ,الجامعية المطبوعات ديوان, والتعميم التربية اصول, رابح تركي - 3
, لمكتاب العامة المصرية الييئة, اليونسكو, االجتماعية العموم معجم, والعرب المصريين األساتذة من نخبو - 4

 .576 , ص 1975, القاىرة
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 نظريات صياغة إلى الدراسة ىذه طريؽ عف الكصكؿ يمكف لكي كغيرىا كاإلحصائية
 .(ُاجتماعيو)

 عشر التاسع القرف الى يعكد فيك ظيكره في حديثان  ليس المنيج ىذا أف   الى اإلشارة كتجدر     
 تكضيح اجؿ مف عشر الثامف القرف في المغة عمماء اليو سبؽ كقد اختبلؼ, مف بينيما ما رغـ

 الى كالتكصؿ ببعضيا خبلؿ مقارنتيا مف المغات مف عدد بيف المشتركة الصفات مف العديد
 كؿ كسبؽ خمدكف ابف المنيج ىذا في الجميع سبؽ , كقد بينيـ فيما الجذر اك المشترؾ االصؿ

 .(ِالسياسية) لمنظـ دراستو في الذيف بعده ارسطك

ىك منيج يستخدـ مف أجؿ أيجاد نكع الشبة كاالختبلؼ بيف ظاىرة اجتماعية اك حالة اجرائيًا : 
اخرل أما خبلؿ فترات تاريخية اك بيف مجتمعات اك بيف فئات المجتمع الكاحد اك بيف األفراد في 

 نفس المجتمع. 

 التحصيل الدراسي:
 اليو يشار ك كالميارات المعارؼ عمى الحصكؿ اك اكساب عممية ىك    

 (.ّ()  (attaittmementباإلنجميزية
 يمكف التي المعرفية كالخبرات الميارات مف مجمكعة عف عبارة ىك الدراسي التحصيؿاصطالحًا: 

 عدة يستخدـ ذلؾ اجؿ , كمف الضركرة عند كيتذكرىا كيستكعبيا يحفظيا افٍ  التمميذ أك لمطالب
 كفيمو الدرس استيعاب عمى , كالقدرة زمنية فترات عمى المكزع كالتكرار كالفيـ االنتباه مثؿ عكامؿ
 أن و عمى:  الدراسي التحصيؿ جابمف ييعرؼ .(ْالتمميذ) اك الطالب عمييا المحصؿ بالنتائج كالربط
 اك المقننة االختبارات طريؽ عف يقيـٌ  الذم المدرسي العمؿ في كاألداء الكفاءة مف محدد مستكل

 .(ٓكبلىما) اك المعمميف

                                                           
 .75 ص ,1993, بيروت, لبنان مكتبو, االجتماعية العموم مصطمحات معجم, بدوي زكي احمد - 1
 والنشر لمدراسات الجامعية المؤسسة, الغرب وفي العرب عند االجتماعية العموم منيجيو, معتوق فريدريك - 2

 .5ص ,1985, بيروت,  1ط ,والتوزيع
 .106 ص,1971, بيروت, 2ط ,الماليين دار( عربي, فرنسي, انجميزي) النفس عمم معجم, عاقل فاخر - 3
 .46 ص ,1981, لبنان, العربية النيضة دار, وتربوية نفسيو بحوث, اهلل خير سيد - 4
 .48 ص ,1972, مصر, المصرية االنجمو مكتبو, والمجتمع المدرسة, سميمان عدلي  و كمال احمد - 5
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 ما ام, التمميذ اك الطالب عمييا يحصؿ التي  المعرفة اك الميارة كمية ىك:  ايضان  كعهٌرؼ 
 مف المتعمـ يدركو أفٍ  يمكف كما معمكمات مف التعميمية المؤسسة اك المدرسة في الفرد يتعممو
 اداء في ذلؾ , كينعكس االستنباط خبلؿ مف عميو يحصؿ ما اك المعمكمات ىذه بيف الترابط

 عمييا حصؿ التي المعرفة كمية عمى التعرؼ أجؿ مف المتعمـ فيو يكضع اختبار عمى المتعمـ 
 .(ُالتحصيؿ) اك بالدرجات كتسمى

 كيهعرؼ مفيكـ التحصيؿ الدراسي كفؽ دراستنا بأنوي: 
 متابعتو اك دراستوً  خبلؿ مف التمميذ اك الطالب عمييا حصؿ التي العممية كالمعرفية الكمية   

 مدل عمى لمتٌعرؼ , كبالتالي يتـ التحصيؿ مف خبلؿ كضع اختبارات عميو تطرح التي لمدركس
التمميذ كيتـ التقسيـ في نياية االختبارات مف خبلؿ  اك الطالب عمييا حصؿ التي االستيعاب كمية

 .الدراسي بالتحصيؿ عميو يطمؽ ما الدرجة  كىك
 محافظة بابل:

 كالنجؼ ككرببلء بغداد مف كؿ مع مشتركو حدكد كليا العراؽ كسط في المحافظة ىذه تقع    
 كالحمة اليندية سدة الى فينقسـ الفرات نير مع تتقاطع انيا كما, كالقادسية كاسط ك كاالنبار
 جاؼ صحراكم بمناخ تتمتع بابؿ اف الى اإلشارة كيجدر, المسيب مدينو  جنكب في الكاقعتاف
, لمغاية محدكدان  الشتاء في االمطار ىطكؿ كيككف الصيؼ في درجة َْ تتجاكز حراره كدرجات
 الشيعة العرب كيعد, كالحمة كالياشمية كالمحاكيؿ المسيب كىي مناطؽ أربع الى المحافظة تنقسـ
 .(ِالسنو) اىؿ مف قميؿ كعدد سكانيا أغمب
 الياشمية: قضاء

 االسـ بيذا كسٌمي, المحافظة مف الجنكب الى كيقع بابؿ محافظة إلى التابعة األقضية أحد ىك 
نفكسيا  كعدد مربع ( كيمكمتر َُِٔ) مساحتيا تبمغ, سكٌنكىا الذيف الياشمييف العمكييف الى نسبو

 يتسـ, الدكلي السريع كالخط العاـ الخط بيف ربط خط القضاء ىذا ديع, نسمة الؼ ( َْٔ,َْٓ)
 (ْ ىي) درجة كأدنى مئكية درجة (ْٓ الى) فيو الحرارة درجات أعمى تصؿ فقد باالعتداؿ أجكائو

                                                           
1

-ب,)بيروت, النيضة دار, االنساني السموك في دراسة, الفيزيولوجي النفس عمم, العيسوي الرحمن عبد - 
 .356 ص (ت

2 - Babil Governor ate profile.www.ncciraq.org.Retrieved.21/2/2021  
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 كناحية المدحتية كناحية الطميعة كناحية القاسـ ناحية ىي نكاحي أربع القضاء يتبع, مئكية درجة
 .(ُالشكممي)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Babil Governor ate profile.www.ncciraq.org.Retrieved.21/2/2021 
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 الفصل الثاني : الدراسات السابقة  والتوجيات النظرية المفسرة لمدراسة

 :التمييد 

 المبحث األول: نماذج من الدراسات السابقة

 دراسات عراقية.أواًل: 

 ثانيًا: دراسات عربية.

 ثالثًا: دراسات اجنبية.

 رابعًا: مناقشة الدراسات السابقة.

 المبحث الثاني : النظريات المعتمدة في الدراسة:

 اواًل: نظرية التنشئة االجتماعية.

 ثانيًا: نظرية التفكك االجتماعي .
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 النظرية المفسرة لمدراسةالفصل الثاني : الدراسات السابقة  والتوجيات 

 التمييد:
عبلقة بمكضكع البحث مف المصادر الميمة التي يستطيع الدراسات السابقة ذات ال دتع     

فيي  .كأثراء الباحث كخاصة في اإلطار النظرم لمدراسة  والباحث االعتماد عمييا في زكايا بحث
ما. يضاؼ الى ذلؾ أف  كضكعو المرجع العممي الذم يستند عمية الباحث في دراستو لمر تعتب

كاألخطاء كالصعكبات التي كاجيت الباحثيف السابقيف  المبلحظاتالدراسات السابقة تكشؼ بعض 
حؿ لتمؾ المعكقات السابقة. كما  ةيجاد صكر أك أك الكقكع فييا ألكي يتمكف الباحث الحالي تجنبيا 

تعتبر الدراسة الحالية ىي انطبلقان مف الحد الذم انتيت إليو الدراسات السابقة لكي تكتمؿ دراسة 
ف الدراسات السابقة تعطي أىمية اضافية لممكضكع ألى ذلؾ إكافية عف مكضكع ما . أضؼ 

كقع عمى بما لو مف  المكضكع ىذاتميز يالحالي مف خبلؿ عدد الدراسات التي تناكلتو كبذلؾ 
 ك العامة .أالساحة االجتماعية 

اما التكجيات النظرية لمدراسات السابقة ىي محاكلة فيـ الكاقع العممي كالدراسي بما يضيؼ 
كمف خبلؿ ذلؾ يمكف كضع  قاعدة كدعامة مف اجؿ زيادة المعرفة بالدراسة الحالية ,

ر الكاقع العممي مف خبلؿ تكجيو نتائج الى الجية تساعد في تطكياالستنتاجات كالتكصيات التي 
  المعنية. 
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 المبحث األول: نماذج من الدراسات السابقة

 اواًل :  دراسات عراقية:
)العكامؿ المؤثرة عمى المستكل الدراسي لطمبة بػ عباس خمؼ السامرائي المكسكمة -دراسة -ُ 

 (ُالمدارس الثانكية في قضاء سامراء( )
 اىداؼ الدراسة:

ىـ العكامؿ كاالسباب التي تؤثر عمى المستكل أالتعرؼ عمى  ةتيدؼ ىذه الدراسة الى محاكل
نظر المدرسيف كالطمبة , كالتعرؼ  ةالمدارس في قضاء سامراء مف خبلؿ كجي ةالدراسي لطمب

 منيا :   واكج ةمف خبلؿ عد الدراسةعمى بعض المشكبلت التي تكاجو ىذه 
  .المنيج العاـ اكالن : مجاؿ

 .ثانيان:  مجاؿ طرائؽ التدريس
 . ثالثاى: المجاؿ اإلدارة المدرسية

  دراسةال ةمنيجي
دراسة عمى مدراء ال ةعينكشممت   دراسةىداؼ الألتحقيؽ  ةاستخدـ الباحث االستبانة ككسيمة كادا

 المدارس كالمدرسيف الستقصاء آرائيـ حكؿ المناىج الدراسية.
 : النتائج
ظيرت الدراسة بمجمكعة مف النتائج منيا : الترابط بيف المنيج كالحياة العامة كأف المناىج كقد 

مطٌكلة كفييا مادة متكررة ,ككذلؾ ىناؾ صعكبات في بعض المناىج قياسان مع المستكل العممي 
 لمطالب .

ة )انخفاض المستكل العممي كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبالمكسكمة بػ دراسة جامعة بابؿ -ِ
 (ُ) ََُِلجامعات(  

                                                           
عباس خمف السامرائي , دراسة العوامل المؤثرة عمى المستوى الدراسي لطمبو المدارس الثانوية في قضاء  - 1

سامراء من وجيو نظر المدرسين والطمبة. مديريو تربيو محافظو صالح الدين , دراسات تربوية ,العدد العاشر, 
2010. 
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 : ؼ الدراسةاىدأ
 .لتشخيص مؤشرات ىذه الحالة كذكر اسبابيا تحميمية مكضكعية ةلقاء نظر إتحاكؿ الدراسة 

 :الدراسة ةعين
بابؿ قسـ الفيزياء مف  ةراء كمقترحات الييئة التدريسية في جامعأ دراسةال هفي ىذ تاستخدم 

 . ةمحدد ةخبلؿ االطبلع المباشر لؤلساتذة عمى الكاقع العممي كالتدريسي لمطالب بصكر 
 :دراسةال ةمنيجي

تستخدـ ىذه الدراسة اسمكب جمع المعمكمات كالتكصيات كتحصيؿ الخبرة التي جمعيا اعضاء 
 . الييئة التدريسية عف ىذا الكضع اك المشكمة

 :نتائجال
 كالثانكية المتكسطة المرحمة في أم الجامعة قبؿ ىك الذم التعميمي المستكل صابى أ ىكرتد - ُ 

 .المنصرمة عقكد ثبلثة خبلؿ
 لمجانبيف بإرباؾ تسببت التي االرتجالية القرارات كبعض الكزارية التعميمات استقرار عدـ   - ِ

 .التدريسي كالكادر الطالب معا
 .العمـ في التطكرات مكاكبة عف بعيدة زالت ال الدراسية المناىج  - ّ
 .كالنقاش التحميؿ ركح إثارة دكف التمقيف عمى تعتمد فيي حاليا عمى بقيت التدريس أساليب  - ْ
 .التدني ىذا في الكاضح الدكر ليا البمد يعيشيا التي كالفكضى االرباؾ مسألة - ٓ

 :كالتكصيات
 نختصر عدد منيا:سليذه المشكمة ك  كضعت ىذه الدراسة العديد مف التكصيات كالمقترحات

 دكرات لمككادر التدريسية في مجاؿ النظريات التربكية كتكنكلكجيا معمكمات التعميـ. ة: اقاماكالن  
 : تغميب الجانب التربكم في التعامؿ مع الطمبة كاالبتعاد عف االساليب القسرية كاالستفزازية.ثانيان 
جكاء مف التنافس كالتحفيز لمعطاء أالمسابقات العممية كتكريـ الطمبة المبدعيف لخمؽ  ة: اقام ثالثان  

 كالتفكؽ العممي.

                                                           
 

تقدم بيا مجمس قسم الفيزياء,  دراسةانخفاض المستوى العممي والتحصيل الدراسي لدى طمبو الجامعات,  - 1
 . 2010كميو العموم, جامعو بابل ,مجمة 
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اكضاع التعميـ االبتدائي في ظؿ الظركؼ  )المكسكمة بػ ىناء جاسـ السبعاكم –دراسة  -ّ

 . (ُ) ََِٖالراىنة مف كجية نظر أسر التبلميذ كالمعمميف( 
 :ىداؼ الدراسةأ
التعرؼ عمى الكاقع كالكضع التعميمي لممرحمة االبتدائية في ظؿ  ةلى محاكلإ دراسةال هيدؼ ىذت

 . نظر أسر التبلميذ كالمعمميف ةالظركؼ الراىنة مف خبلؿ كجي
 : دراسةمنيجية ال

 العينة. ةعمى منيج المسح االجتماعي بطريق دراسةال ةاعتمدت الباحثة في منيجي
 : دراسةعينة ال 
 تشمؿ االكلى كىي العينة مبحكث كىي ََُينتيف عشكائيتيف كالتي تمثمت في خذت الباحثة عأ
المعمميف كالمعممات ككاف  شممت الثانيةالعينة اسرة . ك  َٔالذيف كاف عددىـ  سر التبلميذأ

 . ةمعمـ كمعمم َْعددىـ 
 : النتائج

 : منيادراستيا نتائج مف خبلؿ ة حصمت الباحثة عمى عد
عمى سير  االكضاع األمنية في الببلد مف خبلؿ االحتبلؿ االمريكي ينعكس سمبان ف ترٌدم أ:  اكالن 

 العممية التعميمية.
 .: تراجع كىبكط في المستكل العممي لممعمـ الذم انعكس بدكره عمى الجيؿ الجديدثانيان  

 . كثر المدارس لـ تحصؿ عمى حقيا في تكفير الكتب كالقرطاسيةأ: ثالثان 
المعمـ, االمر الذم انعكس عمى الكاجبات  ةالمكاد الدراسية كعدـ كفاء بعض صعكبة:  رابعان 

 البيتية كبالتالي حصؿ تدىكر في المستكل العممي كالتحصيؿ الدراسي لمطالب.
سباب انخفاض التحصيؿ أ )المكسكمة بػ بشرل احمد جاسـ ك كامؿ عمكاف الزبيدم  -دراسة  -ْ

 .(ِ) ََِٔالدراسي لدل طمبة الجامعة في العراؽ( 

                                                           
نظر اسر التالميذ  ةىناء جاسم السبعاوي ,اوضاع التعميم االبتدائي في ظل الظروف الراىنة من وجي - 1

 .2008تشرين الثاني  22,العدد  ةمجمو دراسات موصمي في مدينو الموصل, , ةوالمعممين, دراسة ميداني
د. كامل عموان الزبيدي ,اسباب انخفاض التحصيل  بغداد و ةالتربية لمبنات جامع ةبشرى احمد جاسم كمي - 2

 .2006بغداد ,العراق,  ةاآلداب جامع ةالجامعة في العراق. كمي ةالدراسي لدى طمب
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  :دراسةاىداؼ ال
 . سباب الرسكب لدل طمبة الجامعةأالتعرؼ عمى  دراسةحاكؿ الت

 : دراسةمنيج ال
   االستبياف اداة لتحديد االسباب كضمانان لدقة النتائج ةاستخدـ الباحثاف منيج كطريق

 : دراسةعينة ال
التربية حيث كانت العينة تمثؿ الطمبة  ةاآلداب ككمي ةعشكائية مف كمي ةعين باختيارقاـ الباحثاف 

   الراسبيف في بعض االقساـ اإلنسانية كالعممية كمف المرحمة االكلى فقط 
 دراسة :نتائج ال

 : ىيك سباب أ ةعمى عد ةعدة نتائج مقسم حصؿ الباحثاف عمى
لمشيادة  المادم الى المردكد ةالدراسة اضاف ةعدـ اىميباف شعكر الطالب  أذ: ةسباب نفسيأ: اكالن 

 . التي يحصؿ عمييا الطالب
 . لى الرسكبإعدـ المباالة مف قبؿ افراد األسرة بمستقبؿ ابناءىـ يؤدم  ف  أ:  ةسريأسباب أ: ثانيان 
عمى تحصيميـ  ؤثر سمبان يقراف السكء أ اختبلط بعض الطمبة ببعض ف  إ:  اجتماعيةسباب أ: ثالثان 

 الدراسي. 
بعض ك تكاليؼ النقؿ  ارتفاعلى إ ةضافأ: المستكل االقتصادم : ارتفاع مستكل التكاليؼ رابعان 

 الصعكبات االخرل ليا دكر في التحصيؿ الدراسي كضعؼ التقدـ العممي.
 ثانيًا : دراسات عربية .

)  انعكاس الثقافة األسرية عمى التحصيؿ الدراسي لمتمميذ المكسكمة بػ بف با صباح دراسة : -ُ
)-َُِٕ- َُِٖ (ُ) 

 : اىداؼ الدراسة
 : لى عدة أمكر تحاكؿ الباحثة التحقؽ مف نتائجيا كاىدافيا ىيإتيدؼ ىذه الدراسة 

تدعـ االنجاز  فٍ أاكالن / ىؿ يمكف لمعكامؿ االقتصادية المادية كالثقافية المعنكية المتعمقة باألسرة 
 نحك النجاح؟

                                                           
 ةماجستير , ,الجزائر, جامع ة,انعكاس الثقافة األسرية عمى التحصيل الدراسي لمتمميذ, رسالبن با صباح  - 1

 – 2017قسم العموم االجتماعية ,  العموم اإلنسانية واالجتماعية والعموم اإلسالمية , ةاحمد دراية ,كمي
2018 . 
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المتبعة في البيت التي تسيـ في تنظيـ حياة الطالب /  ىؿ يمكف تحديد بعض الضكابط  ثانيان  
 العامة ؟ ةفي المدرسة اك الحيا

بنائيـ أكتأثير الدعـ االسرم لمطمبة , كذلؾ مف خبلؿ كضع  ةالكشؼ عف أىمي ة/ محاكل ثالثان 
 .في نكادم الدركس لرفع المستكل العممي ليـ

 :منيج الدراسة 
ف المنيج أعمى التحصيؿ الدراسي لمتمميذ. فيي ترل الثقافة األسرية  انعكاسالباحثة درسٍت 

األنسب المستخدـ في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي , كذلؾ ألنو يعتمد عمى جمع الحقائؽ 
 .  ةعممي ةدالالتيا بطريق استخراجكتفسيرىا كتحميميا ك 

 : عينة الدراسة
مثمت ىذه العينة باألقساـ العينة العشكائية البسيطة , حيث ت أستخدـالباحثة  عمى  عتمدتٍ ا

عشكائية تمثمت  ةطالب اخذت الباحثة عين ُِٕالثالثة ثانكم كالذم بمغ عددىـ  ةالنيائية السن
 .% مف اجمالي عدد الطمبةَّ

 : النتائج 
 تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج نذكر منيا : 

 .كيف الفكرم كالمغكم لؤلبناءالتحصيؿ الدراسي كالمستكل العممي لمكالديف يؤثر في التكٌ  ف  إ -أ
مر يساعد االبناء في حب التعمـ كتقدير أجكاء المحبة كاأللفة لؤلبناء داخؿ البيت أتكفير  ف  إ -ب
 . العمـ ةقيم
      الحالة االقتصادية المتدنية لمكالديف يسيـ في خمؽ صعكبات تربكية متعددة لؤلبناء ف  إ -ج
 ةقكي ةالتحصيؿ الدراسي العاـ لمطالب يتأثر بصكر  باحثة اف  االستنتاج النيائي كما تراه ال -ق 

 بالمستكل العممي لمكالديف.
 -َُِٔ)العكامؿ المدرسية كعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي ( المكسكمة بػ دراسة صفاء قناني -ِ

َُِٕ (ُ) . 
 : اىداؼ الدراسة

مستكل التحصيؿ الدراسي , لى التعرؼ عمى سمكؾ المعمـ الجيد في تحسيف إتيدؼ ىذه الدراسة 
البرامج الدراسية كتدني مستكل الدراسي كدراسة العكامؿ المدرسية  ةكتسميط الضكء عمى كثاف

 .كتطكرىا عبر الزمف

                                                           
ماجستير, الطالبة:, الجزائر,  ةصفاء قناني , العوامل المدرسية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي ,رسال  - 1

 . 2017 -2016ماعية واإلنسانية , العموم االجت ةلخضر, كمي ةالشييد حم ةجامع
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 :منيج الدراسة 
الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي , كالذم يعٌرؼ بانو كؿ استقصاء  استخدمتٍ  

بقصد تشخيصيا ككشؼ  ةتعميمية كالنفسية كما ىي قائممف الظكاىر ال ةينصب عمى ظاىر 
 . جكانبيا

 :عينة الدراسة
تمميذ. ككما  َُِكانت عينة الدراسة التي اعتمدت عمييا الباحثة في دراستيا متككنة مف  

العينة العشكائية البسيطة عمى اعتبارىا  ةالباحثة في تحديد مفردات العينة كفؽ طريق اعتمدتٍ 
 . لممجتمع االصمي كثر تمثيبلن أمى عينات تستيدؼ الحصكؿ ع

 : النتائج
نكجز عدد مف النقاط التي تعد نتائج الدراسة كسكؼ مف دراستيا  ةتكصمت الباحثة الى نتائج عد

 : كمنيا
ستاذ يزيد مف فرص الاغمبية المبحكثيف يركف التفاعؿ بينيـ كبيف ا ف  ألى إ/ تـ التكصؿ   أ

تتماشى مع قدراتيـ  ةيجاد طرؽ مناسبإفي  كمحاكلتولى تفيـ االستاذ إنجاحيـ , كىذا يعكد 
 .كميكليـ كرغباتيـ كىذا التفاعؿ لو دكر ايجابي

 ةكتنمي ةمتنكع ة, نظران لما يقدمو مف كسائؿ تعميمي ةتقديـ االستاذ لمدركس جيد ة/ طريق ب 
 .اقدراتيـ الذىنية كالمعرفية مما يزيد مف طاقة استيعابيـ لي

 .عادة تغيير المناىج سنكيا يسيـ في تدني مستكل كتحصيؿ الطمبةأ إفٌ  / ج 

/ عدـ تكافؤ محتكل البرنامج التعميمي مع الحصص , يساىـ في تراجع نتائج التحصيؿ د  
 الدراسي .

التحصيؿ الدراسي بالعكامؿ االجتماعية  ةعبلق )المكسكمة بػ اعتماد رحمة اهلل  -دراسة -ّ
 . (ُ) ََِٗمرحمو التعميـ االساسي(  كاالقتصادية لتبلميذ

 : اىداؼ الدراسة
 : منيا لتحقؽ مف نتائجيا كىي ةاىداؼ محاكل ةالباحثة عد حددتٍ 

 يسيـ تعميـ الكالديف في رفع مستكل كتحصيؿ ابنائيـ الدراسي؟ ة/ الى ام درج اكالن 
 ./ ترابط األسرة كدكره في التحصيؿ الدراسي لؤلبناء ثانيان  

                                                           
 ةالتحصيل الدراسي بالعوامل االجتماعية واالقتصادية لتالميذ مرحم ةاعتماد رحمو اهلل عبد المطيف , عالق - 1

 . 2009التربية,  ةطوم, كميالخر  ةماجستير, ,السودان ,جامع ةالتعميم االساسي, رسال
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 .البيئة التعميمية كالتربكية عمى التحصيؿ الدراسي ة/ دكر كفاعمي ثالثان  
 :منيج الدراسة 
لى إتحميؿ العبارات كتحكيميا  ةالباحثة المنيج الكصفي في دراستيا كذلؾ لسيكل استخدمتٍ  

 .بيانات
 :عينة الدراسة 
كالبالغ عددىـ كانت عينة الدراسة التي اعتمدت عمييا الباحث متٌككنو مف معمميف كمعممات  

 . ةمعمـ كمعمم ََُ, كبمغت حجـ العينة  ةمعمـ كمعمم ََٔ
 :النتائج

 : الباحثة مف خبلؿ دراستيا الى عدة نتائج منيا تكصمتٍ  
 .االبناء يسيـ في تدني مستكل التحصيؿ العممي ة/ التفريؽ في معامم أ
ا في التحصيؿ يـ سمبن باإلباء يس ةالتكاصؿ بيف االباء كاالبناء ألسباب خاص انعداـ/  ب 

 .الدراسي لؤلبناء
 . االباء بأىمية التعميـ تسيـ في رفع المستكل العممي لؤلبناء ةج/ قناع 

 دخؿ األسرة يضعؼ المستكل العممي ليـ . ةلزياد ةق/ االستعانة باألبناء في محاكل
الدراسي  السعادة النفسية كعبلقتيا بالتحصيؿ )المكسكمة بػ سمية احمد الجماؿ -دراسة  -ْ

 . (ُ) ََِٔكاالتجاه نحك الدراسة الجامعية لطبلب جامعة اليرمكؾ( 
 : اىداؼ الدراسة

العبلقة المتبادلة بيف السعادة النفسية في مككناتيا الفرعية  ةتحاكؿ ىذه الدراسة معرف -كالن أ
 .لى االتجاه نحك الدراسة الجامعيةإكالتحصيؿ الدراسي االمر الذم يدفع 

 .تختمؼ السعادة النفسية بيف الذككر كاالناثىؿ  -ثانيان  
 . المستكل العممي كالتحصيؿ الدراسي ةىؿ لمسعادة النفسية دكر في زياد -ثالثان 

 :منيج الدراسة
 .المنيج الكصفي تيافي دراس ةالباحث استخدمتٍ  

 : عينة الدراسة
, حيث شممت العينة  ةخرل اساسيأك  ةاستطبلعي ةالباحثة في دراستيا عمى عينتيف عين اعتمدتٍ 

عشكائية. إما العينة األساسية فقد  ةكاختيرت العينة بصكر  ة( طالب كطالب ٖٓاالستطبلعية )
 . عاـ ِّك  ُٗتراكحت اعمارىـ بيف  ة( طالب كطالب ِٕٓشممت )

                                                           
سميو احمد الجمال , السعادة النفسية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي واالتجاه نحو الدراسة الجامعية   - 1

 . 2006 التربية , ةاليرموك , كمي ةلطالب جامعة اليرموك, السعودية , جامع
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 :نتائج الدراسة
  يؿ الدراسيك السمبية بيف السعادة النفسية كالتحصأكجكد نكع مف العبلقة المترابطة اإليجابية  -أ 
 . ىناؾ عبلقو مكجبو بيف درجات السعادة عند الطمبة كاالتجاه نحك الدراسة الجامعية -ب
 بيف متكسط درجات الذككر كاالناث في السعادة النفسية كالتحصيؿ الدراسي. ان ف ىناؾ فركقأ  -ج

 ثالثًا : دراسات اجنبية.
العالقة بين الخلفية العائلية واألداء االكاديمي لطلبة  المكسكمة بػ) (كي.اؿ.مفثكنؿ دراسة ) -1

 ( .ُ) مدارس الثانوية( 
 أىداؼ الدراسة: 
 ةبيف الكالديف كعبلق الزكجيةالعبلقة بيف االداء االكاديمي كالحالة  ةتحاكؿ ىذه الدراسة معرف 

 . كحجـ العائمةالعبلقة بيف االداء الدراسي ك الكضع المالي لؤلسرة كاالداء العممي لؤلبناء 
 : منيج الدراسة

 . منيج دراسة الحالة خر ىكأاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كمنيج 
 :العينة

  التي تككنت مف العينة العشكائية أسمكبخذ الباحث العينة مف خبلليا ىك أكانت الطريقة التي  
 . ة( طالب كطالبّّٖ) 

 : النتائج
 :كىي دراستودناه مف خبلؿ أحصؿ الباحث عمى النتائج 

ىناؾ نكع مف العبلقة بيف االداء االكاديمي كالخمفية العائمية لطبلب المدارس  ف  أ/ اتضح  اكالن  
 . كينيا -الثانكية في سيكافكف

الكضع المادم لعكائؿ طبلب ك بيف االداء االكاديمي كحجـ العائمة  ة/ ىناؾ عبلقو قكي ثانيان 
 لمدارس .ا
العالقة بين العالقة األبوية وتحصيل الطلبة في  المكسكمة بػ) َُُِ(  نكىيمي باز دراسة ) -ِ

 . (ِ) ( القراءة والرياضيات في اختبار التقييم الشامل

 : اىداؼ الدراسة

                                                           
1  - K.L. Muthoni, The relationship between family background and academic 

performance of high school students, The Case of the Sekago Division, North Mbere 

Region, MA Thesis, Nairobi City, Kenya, 2013. 
 

2 - Nahimi Paz, The relationship between parental relationship and student 

achievement in reading and mathematics in the Florida Comprehensive Assessment 

Test, Doctor of Philosophy thesis, Kapila University, United States, 2011. 
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مف  ةكاف اليدؼ مف ىذه الدراسة : ىك التحقؽ مف العبلقة المتبادلة بيف التحصيؿ العممي لطمب
لى إلب , باإلضافة االكالديف في المتابعة لمفركض التي يضعيا المعمـ عمى الط ةفمكريدا كمشارك

العكامؿ االخرل التي ليا تأثير عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة,  كىذه العكامؿ ىي الحالة 
 . االقتصادية كاالجتماعية كاألسرية لعكائؿ الطمبة

 ىذه منيج المسح الميداني.  توساستخدـ الباحث في درا :منيج الدراسة

شممت ىذه الدراسة مدارس المتكسطة في كالية فمكريدا خبلؿ العاـ الدراسي  :عينة الدراسة 
مختمفة كتقع ىذه المدارس في مجتمع  ةفي مدارس ذات طمبو مف خمفيات عرقي ََُِ-ََِٗ

 .اقتصادم كاجتماعي منخفض
 : كىيالدراسة خبلؿ  النتائج مف عدد مف حصؿ الباحث عمى : النتائج

كحؿ كاجباتيـ أعمى مف  ةالطمبة الذيف يشارككنيـ ابائيـ في مناقش ف  أظيرت الدراسة أ/  اكالن 
 .غيرىـ

ك نجاح ابنائيـ مف خبلؿ التأثير السمبي أفي فشؿ  ان كبير  ان كدكر  ةلمكالديف أىمي ف  إ/ اتضح  ثانيان  
 العممي كالدراسي .جؿ تحصيميـ أك االيجابي في اىتماـ بأبنائيـ مف أ
تأثير إساءة األطفال في  المكسكمة بػ ) ََُِ(  أبيند , يكميرف , يككيبياند ندفكف دراسة ) -ّ

 . (ُ) (  األداء األكاديمي لطلبة مدارس االبتدائية
 :اىداؼ الدراسة

ك التحصيؿ الدراسي أتحاكؿ ىذه الدراسة التعرؼ عمى )ىؿ ىناؾ عبلقو بيف االداء االكاديمي  
 (؟أسرتومطالب , كبيف نكع المعاممة التي يحصؿ عمييا الطالب مف ل
 :منيج الدراسة 
 ةىذه الدراسة االستبياف كالذم تضمف المكضكع الرئيسي عف اإلساءة في معامم تاستخدم 

 .االطفاؿ
 :الدراسة ةعين 
 ة(  مدرسْٗعشكائية مف ) ةتـ اختيارىـ بصكر  ان ( تمميذ َِْٗمف ) ةالدراسة متككن ةكانت عين 

 .نيجيريا -عشكائية في كالية كركس ريفر ايضان 
 : النتائج 

                                                           
1  - Abend, Yumirn, Yukibeand Ndvon, The Effect of Child Abuse on the Academic 

Performance of Primary School Students, Master Thesis, Cross River Region, Nigeria, 

2010. 
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االطفاؿ الذيف لـ يهساء معاممتيـ ييؤدكف كاجباتيـ كفركضيـ  انو:لى إتكصمت ىذه الدراسة 
ك أقرانيـ الذيف تعرضكا الى سكء أالمدرسية كعبلقاتيـ بيف االصدقاء أفضؿ مف نظرائيـ 

 المعاممة.
تأثير المدارس المختلطة على مبدأ الذات  المكسكمة بػ ) ُٔٗٗ( سمث الف , دم دراسة ) -ْ

 . (ُ) (  واإلنجاز األكاديمي للطلبة
 : اىداؼ الدراسة

 . لى معرفة أثر التعميـ المختمط عمى المستكل الدراسيإتيدؼ ىذه الدراسة 
 : منيج الدراسة

 .العينة حيث اختار مدرستيف ثانكيتيف مختمفتيفاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة منيج اختيار 
 :العينة 
متازاف تف كانتا يطالب مف كبل المدرستيف السابقتيف كلمت ََُّمف  ةالدراسة متككن ةكانت عين 

 .بالتعميـ المنفرد كلكف بعد دمجيـ في مدارس التعميـ المختمط كانت النتائج مختمفة
 : النتائج 

بيف التعميـ المختمط كالتحصيؿ الدراسي حيث  ةىنالؾ عبلق )فأ نتيجة مفادىا حصؿ الباحث عمى
 ك سمبي احيانان أ احيانان  ايجابيو  تأثيرو ذا ف يككف عامؿ المنافسة بيف الذككر كاالناث أيمكف 
 .(اخرل

 رابعًا : مناقشة الدراسات السابقة.

 أثرت باالستثنائية تسمى أف يمكف أكضاع معيا تعايشت كثيرة بمراحؿ العراؽ في التعميـ كاقع مرٌ 
,  التعميـ مف متقدمة مراحؿ إلى االبتدائية المرحمة مف بدءان  التعميمية المؤسسة عمى كامؿ بشكؿ
 في التعميـ بحياة قياسان  التدىكر ظركؼ مف الكثير التعميمي الكاقع افرزت عمى التحكالت ىذه

 أف الكاجب مف أنو الباحث يرل لذلؾ,  الماضي القرف سبعينيات أك ستينيات أك خمسينيات
 الممتحقيف لمطمبة االجتماعية الخمفيات)  المكسكمة دراستو في بيا تقدـ التي الدراسات يعرض

  )أنمكذجان((الياشمية قضاء بابؿ محافظة في الدراسي التحصيؿ في مقارنة دراسة,  بالجامعات
 ليضعيا كاىداؼ كالتكصيات النتائج مف السابقة الدراسات أم الدراسات ىذه أنتجتو ما ليرل

 .الحالية دراستو  مع بالمقارنة

                                                           
1 - Smith Lan, D, The effect of mixed schools on the self-principle and academic 

achievement of students, a study submitted to the Department of Sociology, Canada, 

Quebec, 1996. 
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 العراقية الدراسات/   أوالً  

 لطمبة الدراسي المستكل عمى المؤثرة العكامؿ) بػ المكسكمة السامرائي خمؼ عباس - دراسة 
 ( كالطمبة المدرسيف نظر كجية مف سامراء قضاء في الثانكية المدارس
 آرائيـ استقصاء حاكؿ كمدرسيف مدراء مف األساتذة مف عينة دراسة في الباحث استيدؼ      
 الثانكية المدارس مف عينة(  المدرسية اإلدارة, التدريس طرائؽ)   الدراسية المناىج فقرات حكؿ

 العامة المناىج مجاؿ في:  كىي الدراسة ىذه مف النتائج بعض ظيرت.  سامراء لقضاء التابعة
 مستكل أف دراستو في كيرل,  كمٌطكلة المتكررة كالمناىج, العامة كالحياة المنيج بيف ترابط ىناؾ
 قٌمة فيناؾ المدرسية اإلدارة مجاؿ في إما, أعمى مستكل إلى الطالب يؤىؿ ال االبتدائي التعميـ
 الباحث , كيرل الدراسة في ىذه الدراسة عينة آراء حسب المتميزيف لممدرسيف المعنكية الحكافز

 دراستنا كركزت لمدراسة كعينة  الطمبة استيدفت ككنيا الحالية دراستنا اىداؼ مع تتكافؽ ال أنيا
 دكر ىك كما العممي التفكؽ في كأثرىا لمطمبة الدراسي التحصيؿ في السكف بيئة عبلقة عمى

 .كالفشؿ النجاح في االقتصادم العامؿ
كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة دراسة جامعة بابؿ المكسكمة بػ) انخفاض المستكل العممي 

 الجامعات(
 انخفاض اسباب تشخيص أجؿ مف المكضكعي التحميؿ أسمكب باستخداـ الدراسة ىذه قامت     

 ىذه إجراء في كالميـ الكاضح اليدؼ كىك الطبلب لدل الدراسي كالتحصيؿ العممي المستكل
 في التدريسية الييئة كىـ خاصة عينة الدراسة ىذه اختارت فقد العينة حيث مف أما. الدراسة
 عمى التدريسية لمييئة المباشر االطبلع ىك االختيار ىذا كراء كالسبب الفيزياء  قسـ/ بابؿ جامعة
 المعمكمات جمع عمى الدراسة اعتمدت فقد المنيج حيث مف أما. لمطمبة التعميمي الكاقع

 الدراسة ىذه كخرجت.  الجامعة في التدريسية الييئة أعضاء مف الخبرة كتحصيؿ كالتكصيات
 المتكسطة مرحمة في أم الجامعة قٍبؿ التعميمي المستكل أصاب تدىكر:  منيا نتائج بعدة

 تسببت التي االرتجالية القرارات كبعض الكزارية التعميمات استقرار عدـ إلى باإلضافة كاالعدادية
 عف بعيدة زالت ال الدراسية المناىج أف   إلى باإلضافة, كالتدريسي(  )الطالب معان  لمجانبيف بإرباؾ
 فيي حاليا عمى بقيتٍ  التدريس أساليب ذلؾ إلى كيضاؼ كالعمـ التعميـ في التطكرات مكاكبة
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 البمد يعيشيا التي كالفكضى االرباؾ مسألة إما كالنقاش التحميؿ ركح أثارة دكف التمقيف عمى تعتمد
 .التدني ىذا في الكاضح الدكر ليا
 ىك أىمية كأكثرىا جكانب عدة خبلؿ مف الحالية كدراستنا الدراسة ىذه بيف العبلقة ترتبط      

 ىذه أف ككف دراستنا  عف تختمؼ الدراسة ىذه كلكف لمطمبة العممي المستكل في االنخفاض تتبع
 ىناؾ أف كما. اإلعدادية المدارس طمبة تناكلت الحالية الجامعة كدراستنا طمبة تناكلت الدراسة
 عف الدراسة ىذه إلييا تكصمت التي النتائج أف خبلؿ مف كدراستنا ىذه الدراستيف بيف ايضان  ترابط
 ىك األمر فيذا التدريس كأسمكب الدراسية كالمناىج الراىف الكضع حيث مف التدني ىذا حقيقة
 .كاضحة بصكرة الحالية دراستنا مع تتكافؽ الدراسة ىذه اذان , الحالية دراستنا عيف

السبعاكم المكسكمة بػ) اكضاع التعميـ االبتدائي في ظؿ الظركؼ الراىنة مف كجية دراسة ىناء 
 نظر أسر التبلميذ كالمعمميف(

 الكضع خبلؿ مف االبتدائية لممرحمة العراؽ في التعميمي الكاقع عمى التعرؼ الدراسة ىذه تحاكؿ
 الذم الدراسة ؼىد كىك, كالمعمميف التبلميذ أسر نظر كجية عمى التعرؼ طريؽ عف الراىف
 أسبابو. إلى لمتكصؿ الباحثة سعتٍ 

 العينة ككانت بالعينة المسح منيج الباحثة اختارتٍ  فقد البحث في المنيجية حيث مف أما     
 .كالمعمميف التبلميذ أسر ىما مجمكعتيف مف مككنة

 ىك العراؽ في التعميـ تردم كراء أسباب  مجمكعة إلى الباحثة تكصمتٍ  فقد النتائج يخص ما اما 
 المدرسية المستمزمات كقمة لممعمـ العممي المستكل ىبكط إلى اضافة االمني الكضع كمنيا

 .الدراسية المكاد بعض كصعكبة
 : منيا جكانب عدة مف الحالية دراستنا مع تتكافؽ الدراسة ىذه إف 

 االبتدائية لممرحمة العراؽ في التعميمي الكاقع تردم عمى الكقكؼ إلى تيدؼ الدراسة ىذه اف     
 ىذه فاف البحث منيجية أما. اإلعدادية لممرحمة كلكف نفسو اليدؼ تناكلت فقد الحالية دراستنا أما

 المعتمد المنيج نفس كىك مجمكعتيف مف تككنت كالتي بالعينة المسح منيج عمى اعتمدت الدراسة
 الدراسة أف خبلؿ مف اختيارىا كذلؾ في يختمؼ كلكف بالعينة المسح حيث مف دراستنا في

 اإلعدادية طمبة كىـ كاحدة مجمكعة عمى اعتمدت الحالية كدراستيا مجمكعتيف عمى اعتمدت
 .العممي التحصيؿ حيث مف كالمدينة الريؼ بيف المقارنة كاستخداـ



 سةالجانب النظري للدرا                                                         

   21 
   

 

 

 الباب األول

 الحالية دراستنا الف الحالية بالدراسة قكية عبلقة ذات فيي الدراسة ىذه نتائج يخص ما أما 
 تضيؼ فيي الدراسة ىذه نتائج بكاسطة التدني ىذا كراء الكامنة األسباب عمى التعرؼ إلى تيدؼ
 الحالية. دراستنا مع تتكافؽ فيي إذف. الحالية لدراستيا أساسية كركيزة قكية قاعدة

 في الجامعات طمبة لدل الدراسي التحصيؿ انخفاض أسباب) بػ المكسكمة محمد بشرل دراسة 
 (العراؽ
 لمدراسة الميدانية لتحديد كأداة العممية االستبانة كىي أحد المناىج طريقة الباحثة استخدمتٍ      

 في الراسبيف الطمبة تمثؿ العينة ككانت التربية اآلداب ككمية كمية مف عشكائية عينة كاختارت
 كاإلنسانية. العممية االقساـ بعض

 إلى أدت التي األسباب مف مجمكعة ىناؾ أف   الدراسة نتائج تحميؿ عبر الباحثة كأظيرتٍ        
 النفسية األسباب كمف, كاالقتصادية كاألسرية, كاالجتماعية النفسية االسباب:  منيا الطمبة رسكب
 كفي. الشيادة مف المردكد إلى أضافة الدراسة أىمية بعدـ الطالب شعكر الدراسة نتائج حسب
 األسرية األسباب أما, لمدراسة المستقبمية نظرتيـ بسبب لطمبةدل ال( احباط)  عممية ىناؾ تقديرنا
 اشارتٍ  كذلؾ  . الرسكب إلى مشجعه  عامؿه  كاف أبنائيـ لمستقبؿ األسرة أفراد مباالة عدـفإف 

 عمى سمبان  اثر مماك  السكء رفقاء ببعض الطمبة اقتراف كمنيا االجتماعية األسباب الباحثة إلى
 أماـ عائقان  تقؼ مشكبلت ىناؾ االقتصادم المستكل يخص ما في أما الدراسي. التحصيؿ
 كبعض النقؿ كتكاليؼ التكاليؼ الدراسية مستكل ارتفاع منيا الطالب كرسكب الدراسي التحصيؿ
 .االخرل الصعكبات

 بيا ظيرت التي النتائج حيث مف الحالية كالدراسة دراستنا تكجو بيف تقارب ىناؾ أف نعتقد     
 التحصيؿ مستكل عمى كالديمكغرافية االجتماعية البيئة تأثير نحك دراستنا تكجيت أذ, الباحثة
 رفقة عمى عبلكة كالمدرسة السكف بيف كالقرب البيعد كذلؾ, اإلعدادية المدارس في لمطمبة العممي

 .االخرل االقتصادية كالمشكبلت االصدقاء
 عربية ثانيًا / دراسات

 (لمتمميذ الدراسي التحصيؿ عمى األسرية الثقافة انعكاس) بػ المكسكمة  باصباح بف دراسة:
 باألسرة المتعمقة المعنكية كالثقافية المادية االقتصادية العكامؿ دكر في الدراسة ىذه بحثت     
 في المتبعة الضكابط عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت كما,  النجاح نحك االنجاز تدعـ التي
 انعكاس تدرس أف الباحثة حاكلتٍ ك . العامة كالحياة المدرسة في الطالب حياة في تسيـ التي البيت
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 ىك لمدراسة المناسب المنيج أف ترل كىي,  لمطالب الدراسي التحصيؿ  عمى األسرية الثقافة
 دراستيا خبلؿ كمف, كتحميميا كتفسيرىا الحقائؽ جمع عمى يعتمد ألنو كذلؾ الكصفي المنيج
 الفكرم التككيف في أثر لمكالديف كالعممي الدراسي متحصيؿل -: نتائج منياال عدد مف إلى تكصمت
 كتقدير التعمـ حب عمى يساعد أمر البيت داخؿ لؤلبناء األلفة اجكاء تأثير كذلؾ, لؤلبناء كالمغكم
 في تسيـقد  لمكالديف المتدنية االقتصادية الحالة أف   إلى دراستيا نتائج في أشارت كذلؾ, الذات
 تكجياتيا كؿ في الحالية دراستنا مف تقترب الدراسة ىذه, لؤلبناء متعددة تربكية صعكبات خمؽ

, الدراسة منطقة في االعدادية المدارس بمستكل دراستنا اىتمت حيث,  نتائجيا كبعض كأىدافيا
 ثقافة كمنيا االخرل العكامؿ ببعض كعبلقتو العممي التفكؽ بيف المقارنة الباحث تكجو ككاف

 كعبلقتو لؤلبكيف العممي التحصيؿك  لمطالب الديمكغرافية البيئةك  لمطالب االجتماعية كالبيئة األبكيف
 اف نعتقد لذلؾ باألخريف كعبلقتو الشخصية الطالب تطمعات عمى عبلكة لمطمبة العممي بالتفكؽ

 .الحالية الدراسة مع تتكافؽ الدراسة ىذه
 (الدراسي بالتحصيؿ كعبلقتيا المدرسية العكامؿ) بػ المكسكمة قناني صفاء دراسة:

 التحصيؿ مستكل تحقيؽ في الجيد المعمـ سمكؾ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذهتيدؼ       
 كتطكرىا المدرسية العكامؿ كعبلقة, الدراسية البرامج كافة عمى الضكء كتسمط,  لمطالب الدراسي

 كالنفسية التعميمية الظكاىر عمى لمتعرؼ التحميمي الكصفي المنيج الباحثة استخدمتٍ , الزمف عبر
 العشكائية العينة طريقة كفؽ عمييا حصمت تمميذان  (َُِ مف) مككنة الدراسة عينة كانت, لمدراسة
 كبيف بينيـ التفاعؿ أف يركف المبحثيف غالبية أف إلى قناني صفاء الباحثة تكصمت, البسيطة
 مع تتماشى مناسبة ؽائطر  إيجاد محاكلة مف يزيد كىذا نجاحيـ فرص مف يزيد المدرسة أستاذ
 يقدمو بما الجيد األستاذ تقديـ طريقة أف الباحثة ترل كذلؾ , التفاعؿ ىذا كرغبات كميكؿ قدرات
 الدراسة نتائج ترل ككذلؾ.  لممادة الطبلب استيعاب مف يزيد ذىنية قدرات  تعميمية كسائؿ مف
 محتكل تكافؤ عدـ كذلؾ  الطمبة تحصيؿ مستكل تدني في يسيـ سنكيان  المناىج تغيير إعادة أف

 .الدراسي التحصيؿ نتائج تراجع في ساىـ الحصص مع التعميمي البرنامج
 يخص ما في دراستنا مف تكجياتيا بعض في قريبة قناني صفا الباحثة دراسة أف نعتقد     

 كرغبات كميكؿ قدرات مع مناسبة ليا عبلقة اذ كاألساتذة الطمبة بخصكص المدرسية البيئة طبيعة
 صفاء الباحثة كدراسة دراستنا تكجو في تشابو ىناؾ كذلؾ, دراستنا إليو أشارت ما كىذا الطمبة
 .كمكانيا الدراسة عينة كعمى  الدراسة مناىج يخص ما في قناني
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 كاالقتصادية االجتماعية بالعكامؿ الدراسي التحصيؿ عبلقة) بػ المكسكمة اهلل رحمو اعتماد دراسة:
 (األساسي التعميـ مرحمة لتبلميذ

 كترابط لؤلبناء الدراسي التحصيؿ يرفع األبكيف مستكل عبلقةمعرفة  إلى الدراسة ىدفت    
 التحصيؿ عمى كالتعميمية األسرية بالبيئة كعبلقتو الدراسي التحصيؿ في كدكرىا األسرة كتكافؿ
 .الدراسي

. بيانات إلى كتحكيميا المفردات لسيكلة كذلؾ دراستيا في الكصفي المنيج الباحثة استخدمتٍ      
 معمـ (ََٔ عددىـ) البالغ كمعممات معممي مف متككنة عينة عمى اعتمدتٍ  فقد الدراسة عينة أما

 التفريؽ سياسة منيا بنتائج الباحثة ظيرت, كمعممة ( معمـََُ المستيدفة) العينة ككانت كمعممة
 يؤدم كاألبناء اآلباء بيف التكاصؿ كانعداـ, العممي التحصيؿ مستكل تدني في يسيـ االبناء بيف
 مف يضعؼ األسرة دخؿ زيادة محاكلة في باألبناء االستعانة, لؤلبناء الدراسي لمتحصيؿ سمبان 

 .ليـ العممي المستكل

 أىدافيا حيث مف السابقة( باصباح بف) كدراسة الحالية الدراسة مع تقترب الدراسة ىذه      
 مع لمدراسة المككنة العينة حيث مف دراستنا مع تختمؼ كقد الييا تكصمت التي كالنتائج كمنيجيا
 .اهلل ةرحم اعتماد دراسة

 كاالتجاه الدراسي بالتحصيؿ كعبلقتيا النفسية السعادة) بػ المكسكمة الجماؿ احمد ةسمي دراسة: 
 (اليرمكؾ جامعة لطبلب الجامعية الدراسة نحك

 كالتحصيؿ الفرعية كمككناتيا النفسية السعادة بيف المتبادلة العبلقة معرفة إلى الدراسة ىدفت     
 في دكر كعبلقة النفسية لمسعادة كىؿ, كاإلناث الذككر بيف تختمؼ النفسية السعادة ىؿ, الدراسي
 عينة عمى كاعتمدت , الكصفي المنيج الباحثة استخدمتٍ , الدراسي التحصيؿ مستكل زيادة

 ( طالب ِٕٓ) عددىا عشكائية عينة أصؿ مف كطالبة ( طالب ٖٓ مف) مككنة استطبلعية
 بيف( ايجابية أك سمبية)  مترابطة عبلقة كجكد -: منيا النتائج ببعض الدراسة أظيرت, كطالبة
 عبلقة ىناؾ أف دراستيا نتائج خبلؿ مف الباحثة تذكر كذلؾ, الدراسي كالتحصيؿ النفسية السعادة

 فركؽ ىناؾ كذلؾ , الجامعية الدراسة نحك كاالتجاه الطالب عند السعادة درجات بيف( مكجبة)
 حسب الدراسة ىذه. الدراسي كالتحصيؿ النفسية السعادة في كاإلناث الذككر درجات متكسط بيف

 نتائج مع عمكما تقترب إنيا كنعتقد االجتماعي النفس عمـ تخصص في دراسة إنيا ليا قراءتنا
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 كالتحصيؿ النفسية السعادة بيف( سمبية أك ايجابية) المترابطة بالعبلقة يتعمؽ فيما خاصة دراستنا
 .الدراسي

 طبيعة الى الباحث اشار عندما السيماك  العبلقة ىذه إلى الميداني بابيا في اشارت دراستنا إذ    
 القميؿ إال العيش مستكل مف نصيبيا يشمؿ ال نائية قرية في تسكف التي األسر بعض عيش
  عممو خبلؿ مف الباحث كجده ما ىذا كاالنسجاـ الحب يمؤلىا حياة في يعيشكف أفرادىا تجد كلكف

 .الميداني
 األجنبية الدراسات ثالثان / 

 لطمبة األكاديمي كاألداء العائمية الخمفية بيف العبلقة) بػ المكسكمة. مكثكني. اؿ. كي- دراسة 
 (الثانكية المدارس

 كعبلقة الكالديف بيف الزكجية كالحاؿ األكاديمي األداء بيف العبلقة معرفة الدراسة ىذه حاكلت     
, العائمة كحجـ العممي األداء بيف العبلقة كذلؾ, لؤلبناء العممي كاألداء لؤلسرة المالي الكضع
 العشكائية بالطريقة العينة أخذت, الحالة دراسة كمنيج التحميمي الكصفي المنيج الباحث استخدـ
 األداء بيف العبلقة مف نكع ىناؾ بأف النتائج بعض أظيرت. كطالبة ( طالب َِّ) مف كتككنت

 عبلقة ىناؾ كذلؾ. كينيا -سيكافك كالية في الثانكية المدارس لمطبلب العائمية كالخمفية األكاديمي
 .الدارسيف الطمبة لعكائؿ المالي كالكضع العائمة كحجـ األكاديمي األداء بيف قكية
 االسرة حجـ بيف العبلقة منيا عدة نكاحي في( مكثكني اؿ. كي) دراسة مف دراستنا تقترب     

 كي) دراسة مع دراستنا تتفؽ  كذلؾ, العممي بالتفكؽ ذلؾ كعبلقة الطمبة لعكائؿ المادم كالكضع
 الدراسي بالتفكؽ ذلؾ كعبلقة األسر ألرباب العممية كالخمفية العممي المستكل جانب مف(  اؿ.

 .الدراسة منيج استخداـ حيث مف الدراستيف كتتفؽ, لمطمبة
 في كالرياضيات لمقراءة الطمبة كتحصيؿ األبكية العبلقة ) بػ المرسكمة باز( نكىيمي دراسة) 

 (فمكريدا لمنطقة الشامؿ التقييـ اختبار
 كالية في لمطمبة العممي التحصيؿ بيف المتبادلة العبلقة مف لتحقؽا إلى الدراسة ىذه ىدفت      
 عكامؿ إلى أضافة, لمطالب المعمـ يضعيا التي لدركسا متابعة في الكالديف كمشاركة فمكريدا
 المسح منيج الباحث استخدـ, الطمبة لعكائؿ كاألسرية كاالجتماعية االقتصادية الحالة منيا أخرل

        الدراسي لمعاـ فمكريدا كالية في المتكسطة المدارس بعض عمى الدراسة اقتصرت, الميداني
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 يشمؿ كذلؾ, مختمفة عرقية خمفية ذات طمبتيا مدارس أف   عمى عبلكة(  ََُِ- ََِٗ) 
 الذيف الطمبة أف: منيا النتائج بعض إلى الباحث تكصؿك , لمطمبة الديمكغرافية البنية المنيج

 لمكالديف أف إلى الباحث تكصؿ كذلؾ, غيرىـ مف أعمى كاجباتيـ كحؿ مناقشة آبائيـ يشارككنيـ
, االىتماـ في االيجابي أك السمبي التأثير خبلؿ مف االبناء نجاح أك فشؿ في كبير كدكر أىمية
 النفسي الجانب حيث مف ذكرىا ٌمر التي( احمد سميو)  كدراسة دراستنا مع تتفؽ الدراسة ىذه

 كذلؾ أبنائيـ بنجاح ذلؾ كعبلقة األسر أرباب متابعة أىمية إلى دراستنا أشارت إذ كالتعميمي
 الدراسة منيجية عمى عبلكة لمطمبة العممي التحصيؿعمى  السكء رفاؽ تأثير إلى الدراسة أشارتٍ 
 .احمد سمية دكتكرة دراسة مع اتفؽ ما كىذا كىدفيا

 األداء في االطفاؿ اساءة تأثير)  المكسكمة بػ( ندفكف يككيبيا, يكميركف, ابينيد)دراسة   
 (االبتدائية المدارس لطمبة األكاديمي

 لمطالب العممي كالتحصيؿ األكاديمي األداء بيف العبلقة عمى التعرؼ الدراسة ىذه حاكلت      
 االستبانة الدراسة ىذه في الباحث استخدـ, أسرتو مف الطالب عمييا يحصؿ التي المعاممة كنكع

    مف        مككنة الدراسة عينة ككانت األطفاؿ معاممة في اإلساءة الرئيس مكضكعيا كتضمف
. ريفر كركس كالية مف ( مدرسة ْٗ مف) عشكائية بصكرة اختيارىـ تـ ( تمميذان  َِْٗ )

 كاجباتيـ يؤدكف معاممتيـ يسيء لـ الذيف االطفاؿ أف -: منيا نتائج بعض إلى الدراسة تكصمت
 تعرضكا الذيف أقرانيـ أك نظرائيـ مقابؿ أفضؿ أقرانيـ مع عبلقتيـ كتككف المدرسية كفركضيـ

 بعض في دراستنا مف كتقترب(  اؿ. كي)دراسة مف قريبة الدراسة ىذه, المعاممة سكء إلى
 كعبلقتيـ العممية مسيرتيـ في  كمتابعتيـ باألبناء اآلباء عبلقة أم جك األسرة كمنيا تكجياتيا
 .باآلخريف

 كاإلنجاز الذاتي المبدأ عمى المختمطة المدارس تأثير) بػ المكسكمة( دم ,الف سمث) دراسة 
 . (لمطمبة األكاديمي

 في الباحث استخدـ, الدراسي المستكل عمى المختمط التعميـ أىمية إلى الدراسة ىذه ىدفت       
 عينة ككانت, مختمفتيف ثانكيتيف مدرستيف اختيار تـ حيث العينة اختيار منيج الدراسة ىذه

 بعد كلكف, المنفرد بالتعميـ تختصاف  كالمتاف المدرستيف كبل مف ان ( طالب َُٓ مف) مككنة الدراسة
 عمى دراستو خبلؿ مف الباحث حصؿ, مختمفة النتائج كانت المختمط التعميـ مدارس في دمجيـ
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 عامؿ يككف أف يمكف إذ الدراسي كالتحصيؿ المختمط التعميـ بيف عبلقة ىناؾ: منيا النتائج بعض
 مع تتفؽ الدراسة ىذه, أحيانا سمبيا يككف مما أكثر ايجابيان  تأثيران  لو كاإلناث الذككر بيف المنافسة
 اعتمد حيث دراستنا مع أيضا كتتفؽ لمدراسة السيككلكجي التكجو حيث مف( احمد سميو) الدراسة
 تكصؿ التي النتائج بعض مع دراستاف  تتكافؽ ككذلؾ المختمطة المدارس مف عينة عمى الباحث

 .الباحثاف ليا

 المعتمدة في الدراسة.المبحث الثاني : النظريات 
 أىمية النظرية في الدراسات االجتماعية:

 نتيجةيكاد يجمع عمماء االجتماع عمى اف أىمية النظرية تتجسد بككنيا أمر مسٌمـ بو      
أف الدراسة التي ال يكجد فييا أثر لمنظرية فيي معرضة لمقصكر , كما اىميتيا االساسية لمعمـ , 
االستعانة بنظرية كاحدة اك أكثر لتككف خارطة أك طريقان معبدان لمسير اذان عمى كؿ دراسة عممية 

كتساعد النظرية الباحث عمى استعماؿ الطريقة الصحيحة لممنيج  ,(ُبخطى صحيحة ) وعمي
السير في مراحؿ بحثة,  أثناء, كتذليؿ الصعكبات  والذم يركـ الباحث االستعانة بو في بحث

 (.ِلتأكيؿ كاطبلؽ الفرضيات )فضبلن عف تزكيده بالقدرة عمى ا
نيا تعمؿ عمى تزكيدنا بتفسير كفيـ اشمؿ كأعمؽ لمعرفة ما كك أىـ كأبرز كظائؼ النظرية أف  

يدكر حكلنا, كما تساعدنا عمى أدراؾ الصعكبات التي تكاجينا كمدل عمقيا . أف تكلد االفكار 
ي تمثؿ الفضاء األكسع كالخصب كالخركج بأفكار جديدة ما ىي إال عممية تطكر لمنظرية ذاتيا في

النظرية عمى أنيا مبلحظات منظمة كاستنتاجان منطقيان ليا  كصؼكيمكف  ,(ّإلنتاج افكار جديدة )
كضعت بشكؿ صحيح عمى صكرة قضايا مترابطة كمتصمة الكاحدة باألخرل , فيي تعني اكثر 

                                                           
الموصل,  , 1معن خميل العمر, نحو نظرية في عمم االجتماع, مطابع البيانات التجارية , ط - 1

 .9, ص1989العراق,
أحمد الخشاب , التفكير االجتماعي , دراسة تكميمية لمنظرية االجتماعية , دار النيضة العربية لمطباعة  - 2

 .7, ص( ب ت ) والنشر , بيروت ,
, 2008اني, النظرية المعاصرة في عمم االجتماع , دار مجدالوي , عمان ,محمد عبد الكريم الحور  - 3

 .17ص
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قد  كفرضياتو  ع حمكالن مف رأم لممكقؼ أك الحالة االجتماعية اذان فيي تصؼ كتحمؿ كتشرح كتض
 (.ُيضطر الباحث الى تغيرىا بسبب الرفض في حاؿ لـ تتكافؽ مع الكاقع )

لذا كألىمية النظرية العممية بصكرة عامة كالدراسة الحالية التي تناكلت ) الخمفيات االجتماعية 
تماعية , لمطمبة الممتحقيف بالجامعات( بصكرة خاصة , فأننا اعتمدنا عمى نظرية ) التنشئة االج

 كنظرية التفكؾ االجتماعي( إذ إنيما تنطبقاف بدرجة كأخرل عمى مكضكع الدراسة.

 نظرية التنشئة االجتماعية. - 1
 نظرية التفكك االجتماعي. -2

 : نظرية التنشئة االجتماعية:أوالً 
نياية لى إالشيخكخة  ةلى مرحمإ الكالدة مركران  ةلى مرحمإالنطفة  انعقاداالنساف منذ يمر       

ال إاالنساف ال يعيش  ف  إكبما  ,عرؼ بالنمك, كىك ما يي ةحياتو بمراحؿ كتغيرات كتطكرات عديد
تتميز بخصائص كمتغيرات مختمفة, لذا  ةة مراحؿ كؿ مرحمر بعدٌ نمك الفرد يمٌ  ف  أال إ ةحياة كاحد

انتقاؿ  أفى  مأؿ, خؿ فيما بينيا كما تتداخؿ الفصك امف مراحؿ النمك تتد ةام مرحم ف  أمف الكاضح 
ففي ىذه الحالة مف  فجأةكليس  ةتدريجي ةبصكر  يحدث متقدمة ةلى مرحمإ ةالفرد مف مرحم

 (. ِك المرحمة التي تمييا)أمف نيايتيا  ةالصعكبة تمٌيز بداية مرحم
االمكر الجزئية لمفرد مثؿ النمك العقمي كالفسيكلكجي كالحسي كالمغكم  ف  أمف المعمكـ  فيصبح     

م نكع مف أ ةم ال يمكف فيـ كمعرفأ,  ةكثيق ةكاالنفعالي كاالجتماعي مترابطة كمتداخمة بصكر 
ف النمك الجسمي مرتبط أبمظاىر النمك االخرل كمعنى ذلؾ  وذ درسنا عبلقتإال إمظاىر النمك 

 ف  أمف الكاضح مف خبلؿ ما تقدـ اذان ( .ّلعقمي كاالجتماعي كاالنفعالي)بالنمك ا ةمباشر  ةبصكر 
 ةمباشر  ةم جانب مف جكانب النمك سيؤدم بصكر أك نقص في أك شذكذ أم اضطراب أحدكث 

 (  .ْلى نكع مف االضطرابات في التٌككيف كاالداء الكظيفي لمشخصية)إ

                                                           
 .19, ص1997معن خميل العمر , نظريات معاصرة في عمم االجتماع , دار الشروق , االردن , - 1

دول مجمس التعاون لدول الخميج األسرة    ودور الحديثة االعالم وسائل تأثير بين االجتماعية التنشئة    2-
 .53. ص 1994العربي, ,البحرين ,المكتب التنفيذي ,

 .335,ص  2000,عمان, دار اليازوري خالد القضاة ,المدخل الى التربية والتعميم , - 3
 217ص  2000, 2,عمان, ط  دار الميسرة صالح محمد عمي, سيكولوجيا التنشئة االجتماعية , - 4
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بيف , ك قة بيف النمك كالتطكر االجتماعي العبلعمى ف يككف ىناؾ نكع مف التأكيد ألذ يمكف       
 ةمظاىر النمك المختمفة لئلنساف كذلؾ مف خبلؿ تفسير سمكؾ االنساف كتطكره عمى مدل عد

ف أغمب المعمكمات أنياية العمر,  لذا تشير  ةلى مرحمإالطفكلة  ةمف مرحم كابتداءان  مراحؿ
لى ما إأبعد ما يككف عف االنساف االجتماعي الذم يستجيب  يككف كالدتو ةاالنساف منذ لحظ
    .(ُف يتعمـ االستجابة االجتماعية خبلؿ مراحؿ نمكه كتطكره)أعميو فحكلو مف مؤثرات 

 : مفيوم التنشئة االجتماعية  
خر ىك الثقافية كىي أالتنشئة االجتماعية في مجاؿ االنثركبكلكجيا تأخذ معنى  ةعممي ف  أ        

ك اكساب نكع مف العادات الفردية كالميارات كالمعايير كالقيـ أاكتساب  ةبذلؾ تعني عندىـ : عممي
  (ِمجتمعة) ةاكساب الطفؿ لثقاف ةكانماط السمكؾ كبعض القكاعد االجتماعية الميمة , أنيا عممي

ساسيا يقـك أ ةىي عممية تٌعمـ كتعميـ كتربي:  التنشئة االجتماعية عند عمماء النفسأما مفيكـ    
ك أك مراىقان أاكتساب الفرد أيان كاف طفبلن  ةعمى التفاعؿ االجتماعي حيث الغرض منيا محاكل

يمكف مف خبلليا  ةمعين ةالسمكؾ المناسب ألدكار اجتماعيك منا نكع مف المعايير ك ىرً أراشدان 
نيا أ, كما ان ياجتماع ان كتمكنو مف التكافؽ مع جماعتو حيث تكسبو طابع والفرد جماعت ةمساير 
 (.ّالتفاعؿ)ك  م تغييرأتتضمف  ةعممي
يا ىي عممية تحكيؿ الجانب البيكلكجي بأبعاد عرؼ دكركيايـ التنشئة االجتماعية :عمى أن  كيه     

أما بارسكنز  (.ْفراد داخؿ المجتمع)و لسمكؾ األعف مكجٌ  ةلتصبح عبار  ةكثقافي ةاجتماعي كأنماط
نماط المجتمع العقمية كاألخبلقية أك التعمٌيـ كالمحاكاة لكي تتبلءـ مع أفيعتبرىا نكع مف التٌمقيف 

 (.ٓدماج مفردات الثقافة المجتمعية في شخص الفرد)أنكع مف  دكالعاطفية , كتع
 
 

                                                           

 .134ص 1986, 3عمان, طمكتبة دار الفكر ,  عزت جدادات واخرون, مدخل الى التربية ,  1-
اإلسكندرية ,دار المعرفة  محمد محمود الجوىري , االنثروبولوجيا اسس نظريو وتطبيقات عمميو, - 2

 . 109ص  1997مصر , الجامعية,
 .243,ص 1984, 5, مصر, القاىرة, ط عالم الكتب حامد عبدالسالم زىران ,عمم النفس االجتماعي, - 3
الناشر نحو عمم اجتماع  , الدين فياض , مفيوم التنشئة االجتماعية واساليب المعاممة الوالدية حسام - 4

 .6,ص 2015, 1ط بيروت , تنويري,
 .8نفسة, ص المصدر حسام الدين فياض ,  - 5
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 أشكال التنشئة االجتماعية : 
 (  :ُلمتنشئة االجتماعية ىما) افساسيأف ىنالؾ شكبل 
مف األسرة كمف ثـ  المقصكدة: يحدث ىذا النكع مف التنشئة في كؿو التنشئة االجتماعية  / اكالن  

التعامؿ  ةالحديث كطريق كآدابـ ابنائيا اكليات التعامؿ مثؿ المغة تعمٌ  ةسر ألذا فكؿ , المدرسة 
نيا تقكـ بتحديد الطرؽ كاالساليب أكما , كفؽ الثقافة كالمعايير التي تعيش فييا األسرة 

ما جانب التعمـ المدرسي أكاالمكانيات التي مف خبلليا يمكف فيـ الثقافة العامة كاالندماج بيا, 
لو اىداؼ كطرؽ كمناىج التي يككف ليا اتصاؿ  ف  أخر تعمـ مقصكدا مف خبلؿ األ فيك ايضان 

 بالمجتمع الكبير. وجؿ تنشئتو كربطأالفرد مف  ةبتربي
خرل مثؿ أالتنشئة االجتماعية غير المقصكدة: يحدث مثؿ ىذا النكع في مؤسسات  / انيان ث 

التفكير مف خبلؿ معايير  ةطريق ةالفرد يتعمـ ميار  كسائؿ االعبلـ كالتمفزيكف كالمسجد كغير ذلؾ ,
كما يكتسب الفرد العديد مف العادات , مجتمعو كالتي بدكرىا تختمؼ باختبلؼ المؤسسات 

كما يكتسب الفرد العديد مف االمكر , بالحب كالكره كالمعب كالنجاح كتحمؿ المسئكلية  المتصمة
 . ودكار كغير ذلؾ مف االتجاىات االخرل الخاصة بحياتألالخاصة بالعمؿ كاالنتاج كترتيب ا

 :  خصائص عممية التنشئة االجتماعية
 (:ِز التنشئة االجتماعية كىي)خصائص كمعالـ تميٌ  ةىناؾ عد

ك أر بيا معاني تككنت عنده مف خبلؿ المكاقؼ التي مٌ  ةتدريجيا بعدٌ  يرتبط سمكؾ الفرد -ُ
 تفاعؿ معيا.

 الحالي. ؼكعبلقة ىذه الخبرة بالمكق ةسابقال الفرد تتحدد المعاني خبلؿ خبرات -ِ
 معاني كالمكاقؼ العامة التي تحدد سمككو كتكجيو.التحدد معظـ  ةيكلد الطفؿ في جماع -ّ
في اكلى مراحميا بما يتكافؽ مع ىذه  ويتأثر الطفؿ بيذه المعاني منذ صغره كتنمك شخصيت -ْ

 المعاني .
 

                                                           
 50, ص 1985مصر اإلسكندرية,  التنشئة االجتماعية , دار الفكر, ةعبد الرحمن العيسوي, سيكولوجي - 1
. 

 األردن, اربد, محمد احمد صالحو و مصطفى محمود ,اساليب التنشئة االجتماعية لمطفولة ,دار الكندي, - 2
 .110 ص,  1994
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 : ةنماط مثاليألمتنشئة االجتماعية 
جؿ التنشئة االجتماعية لمطفؿ أكيف النمط المثالي مف تكجد العديد مف المقكمات الرئيسية لتكٌ  

 (:ُمنيا)
 التعامؿ مع الطفؿ . ةكاالعتداؿ في طريقسمكب التكسط أ استعماؿ/  اكالن  

الطفؿ كاالبتعاد  ةتربي يةك االتفاؽ بيف االبكيف حكؿ مكضكع كيفأثانيا / كجكد نكع مف التفاىـ 
 عف التشاجر امامة.

االمر الذم  و/ يجب التعرؼ عمى ميارات كطاقة الطفؿ الطبيعية كعدـ تكميفو فكؽ طاقت ثالثا 
كفي المقابؿ عدـ ترؾ , كبر مف حجمة أؿ مٌ ذا ما حه إلطفؿ لى االحباط مف جانب اإيؤدم 

 متطمباتو الخاصة بالنمك كالتعمـ .
 ان عالم بكصفو مطفؿل كالنظرالنكاحي  ةف لكؿ طفؿ فكارؽ فردية مف كافأ/  مف الكاضح  رابعا
 ف يجارم الشخصيات االخرل. أ هجبار ابذاتو كعدـ  ان قائم ان كاحد

 :االجتماعيةنمو الطفل وتنشئتو  
 (:ِىناؾ مظيراف لنمك الطفؿ ىما)

 كيني: ما يعني نمك الطفؿ مف حيث التككيف كالحجـ كالكزف كالشكؿ.التكٌ  -ُ
الكظيفي: كيعني نمك الكظائؼ الخاصة بالجسـ مف حيث الحركة كالنمك المعرفي كالنمك   -ِ

 ل.لى ذلؾ مف الكظائؼ االخر إالمغكم كالنمك االجتماعي كاالنفعالي كما 
 في نمو الطفل وتكوينو: ةىناك عوامل مؤثر  

 نمك الطفؿ كىي: ةعف عممي ةمسؤكل ةتكجد ثبلث عكامؿ رئيس
 مكر الميمة كالمؤثرة في النمك مف حيثالعكامؿ الكراثية مف األ د/ العكامؿ الكراثية : تع اكالن  

رؼ العكامؿ الكراثية )ىي العممية التي يتـ مف ف تعٌ أكيمكف . لمفرد  المظاىر الداخمية كالخارجية
لى االبناء كذلؾ مف خبلؿ إباء خبلليا نقؿ العديد مف الصفات كالخصائص الكراثية مف جيؿ األ

تشمؿ الصفات الكراثية  ,(ّالخمية ( ) ةالجينات التي تحمميا الكركمكسكمات المكجكدة في نكا

                                                           
,  1992الفالح, الكويت, ةمكتب المعاصرة , ةاحمد محمد مبارك الكندي, عمم النفس االجتماعي والحيا - 1

   414ص 
 .283, ص, 2001عمان, , فاء عمر احمد ىمشري, مدخل الى التربية, , دار ص  2-

 .72محمد احمد صوالحة ومصطفى محمود, مصدر سابق, ص  - 3
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بالييكؿ العظمي مف حيث الطكؿ كالقصر كلكف مكر الخارجية كالداخمية المتعمقة بعض األ
ف تناقؿ الصفات الكراثية ال يعني الصفات اإليجابية فقط بؿ حتى أكمف الجدير بالذكر  ,العينيف

 السمبية منيا مثؿ بعض االمراض التي تنتقؿ عبر الكراثة. 
يكلكجية اناحية البف ما يميزنا نحف البشر ىك كجكد الأمف الكاضح : / العكامؿ البيكلكجية  ثانيان  

امتبلكنا بعض الخصائص العقمية كالجسدية التي ليا اختبلؼ كاضح ككبير عف تمؾ   كتعني
كظائؼ األجيزة  يكلكجيةايقصد العكامؿ الب. ك  الصفات التي تمتمكيا الكائنات الحية االخرل

 (. ُلييا عامؿ النضج)إم كالعصبي كيضاؼ ىـ جيازيف الغدٌ أالخاصة بالجسـ ك 
يف شخصيتو نمك الفرد كتككٌ  ةفي عممي دكر ميـالعكامؿ البيئية ك معكامؿ االجتماعية ل/  ثالثان  

غمب المكاقؼ أك أ) كؿ العكامؿ التي يتفاعؿ معيا الفرد  كتحديد نكع كنمط سمككو كيقصد بالبيئة
    .( ِكالمثيرات التي يستجيب ليا()

مف ك  ,تفاعؿ معيايجتماعية التي تحيط بالفرد ك لذا تمثؿ البيئة كؿ العكامؿ المادية الثقافية كاال   
مف البيئات التي ليا دكر كتأثير في نمك االنساف كىي بيئة الرحـ ,البيئة  ان ىناؾ عدد ف  أالكاضح 

ىـ ما يعنينا مف ىذه البيئات أما إاألسرية, البيئة المدرسية, البيئة الطبيعية ,البيئة االجتماعية ,
 .(  ّىي البيئة االجتماعية)

لى إالرفقة كما  ةثؿ ىذه البيئة بكؿ ما يحيط بالفرد مف الجيراف كاالقارب كالنكادم كجماعتتمك     
 ةكاضحة ف ىناؾ عبلقأذ مف المعمكـ إالفرد  ةذلؾ مف البيئات كميا التي ليا دكر كاضح في حيا

ساعدت عمى تمثمو  ةكاجتماعي ةذا كانت بيئة الطفؿ صحيإف ,  البيئة كنمك الطفؿ ةبيف صح
مؤسسات المجتمع  ةكتقبمو لمعايير كتقاليد كعادات الجماعة كبالتالي تكفر لو االنتماء القكم بكاف

شباعيسمؾ الفرد السمكؾ السكم اليادؼ مع االخريف  فٍ أاالمر الذم بدكره يعمؿ عمى  حاجاتو  كا 
عمى نمك الفرد حيث تقدـ لو غير صحية كاف ليا تأثير سمبي  ةاذا كانت البيئة اجتماعيك  النفسية

                                                           
زيدان عبد الباقي, وسائل واساليب االتصال في المجاالت االجتماعية والتربوية واإلدارية والعالجية , دار  - 1

 374, ص  1979,  2ط, مصر ,,  النيضة المصرية
 .423مصدر سابق, ص  عمم النفس االجتماعي والحياة المعاصرة , احمد محمد مبارك الكندي, - 2
  134مصدر سابق, ص اساليب التنشئة االجتماعية لمطفولة ,  محمد احمد صالحو و مصطفى محمود , - 3
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سيئة كالعديد مف فرص االنحراؼ االمر الذم يحجبو عف تكفر فكؽ تعمـ النكع مف النماذج أ
 الميمة. ةجتماعيالالمعارؼ كالتجربة عمى بعض االدكار ا كاكتسابالميارات السكية 

 :التنشئة االجتماعية ةثرت عمى عمميأىم المتغيرات التي طرأت عمى األسرة و أ

دكاـ النسؿ كلكف بسبب  ةاالكلى لمتربية بعد عممي ةكانت كال تزاؿ األسرة ىي النكا       
تغيرت بعض  ةخاص ةكالمجتمع كاألسرة بصكر  ةعام ةالمتغيرات التي حدثت في العالـ بصكر 

ف األسرة كانت منضكية تحت لكاء العائمة أاالمكر, ففي السابؽ ككما يعمـ القاصي كالداني 
, خكاؿ عماـ كالعمات كفي بعض االحياف بعض األجداد كاألمف األ ةكنتي كانت متكٌ الكبيرة ال

فراد العائمة مف خبلؿ غرس كؿ ما أالتنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ ك  ةككاف الجميع يسيـ في عممي
كلكف بسبب ىذه الطفرة النكعية ,  ةدكار اجتماعيأكد عميو الجيؿ السابؽ مف عادات كتقاليد ك تعٌ 

 انعكستحدثت العديد مف الخركقات كتغيرت الكثير مف االمكر التي  ة(النكا)في مجاؿ األسرة 
 بالتالي عمى كاقع المجتمع الكبير كمف ىذه التغييرات ىي:

كيف لى الشكؿ الصغير لتكٌ إسر أللقد تكجيت معظـ ا التغير في الشكؿ البنائي لؤلسرة : - اكالن  
كانت  ,(  ةباألسرة النكا)ف ك ما يعرؼ األأجتمع مصغر كالذم يتككف مف الزكجيف كاالبناء فقط م

االبناء حتى  فإف تكجو ما في المجتمع العربيأ ,بداية ىذا االمر في المجتمعات الغربية الصناعية
العبلقة بيف االباء كاالبناء االمر الذم  نكع مفكلكف ىناؾ  ,ةبعد الزكاج يككف في كحدات مستقم

 (  .      ُاخر) لى جيؿو إنكع مف الرابطة المتبقية كالمساىمة في نقؿ التراث مف جيؿ  ديع
التفاعؿ بيف  ةسرم : حدث نكع مف التفكؾ في العبلقات األسرية بسبب قمٌ ألالتفكؾ ا  - ثانيان  

كقات التفاعؿ بيف افراد األسرة بسبب انشغاؿ أ ةمٌ مكر منيا قأ ةلى عدٌ إكيعكد ذلؾ , افراد األسرة 
ك أحد االبكيف بسبب عممو أك غياب أ ,بكيف في العمؿ كالذم قد يأخذ طكاؿ النيارألك كبل اأحد أ

 (.ِبعد مف مكاف السكف)أماكف ألى إىجرتو 
تتبلشى لذا في ىذه الكضعية قد , فرادىا أتجمع  ةف االبكيف يعتبراف عماد األسرة كنقطأكبما  

 مف عدـ االرتباط كالضياع. ةىذه النقطة كيككف افرادىا في حال

                                                           
 .177, ص  2017سيير العطار, عمم االجتماع العائمة, النسر الذىبي لمطباعة, مصر,  القاىرة  - 1
 .62, ص2001الدول العربية,  ةالمعطي ,العولمة والتعميم والتنمية البشرية, جامع عبد الباسط عبد - 2
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لقد شيدت العديد مف الدكؿ حدكث نكع   : حدكث نكع مف التكتر في عبلقات األسرة  - ثالثان  
ك حدكث صراعات بيف افراد األسرة , أ ةكاحد ةلى عائمإسر التي تنتمي ألي مف النزاعات بيف ا

ساس النكع كالمصالح الفردية االمر الذم كشؼ عف تزايد حاالت أعمى  ةالتي تككف مبني الكاحدة 
, لى حاالت مف االنفصاؿ النفسي كاالجتماعي إالعنؼ االسرم الرمزم كالمادم كقد يتعدل ذلؾ 

 ك اليرب مف البيت بالنسبة لؤلبناء.أالطبلؽ بالنسبة لؤلبكيف كاليجرة  ةلى مرحمإكقد يصؿ النزاع 
ف ازدياد معدالت البطالة أبيف افراد األسرة :  ةكاجتماعي ةحدكث مشكبلت نفسي  - رابعان  

بيف النضج النفسي  ةكاغتراب الشباب كتأثير ىذه االمكر عمى الحراؾ االجتماعي كحدكث فجك 
المتصمة بأمر تأخر الزكاج كاالحجاـ عف  اتحاجكال ة لئلشباع الممحٌ  ةكاالجتماعي كالحاج

فكار كمفاىيـ أمشكبلت المرأة بسبب ظيكر  مثؿمشكبلت اخرل  كرظيك  ,رسكيف األالزكاج كتكٌ 
الدخؿ كالسكف  ةلى مشكمإباإلضافة  ي ,لى تحرر المرأة كالصراع بيف كاقعيا اليكمإتيدؼ 

 (.   ُكتنامي الكثير مف القيـ المادية كالفردية)
تغير االدكار: بسبب عكامؿ التطكر كالتقدـ االجتماعي فقط اختزلت بعض المؤسسات  - خامسان  

مست العديد مف أفقد  ,  لى ذلؾإالعديد مف كظائؼ األسرة الميمة مثؿ التربية كالحضانة كما 
التنمية كالتربية  ةك المربية الدكر الميـ في عمميأممؤسسة لصبح أ فقدالمؤسسات تعنى بيذا االمر 

 (.ِبيف البنية الحككمية كالمجتمع) مما يخمؽ تفاعبلن كتداخبلن يـ كالعادات كالتقاليد كالتعم

 التنشئة االجتماعيةبمؤسسات التي تعنى  الىم أ 
 :  األسرة -1

كؿ المؤسسات التي يككف عمى يدىا تقكيـ كغرس كتكظيؼ أك  أبرزحد أاألسرة  دتع        
حيث يكتسب الطفؿ , يتعمـ فييا الفرد االنتماء  ةكؿ نقطأك  ةكؿ نكاأ إذ تعد, التنشئة االجتماعية 

التنشئة  ةىـ لعمميألؽ االكؿ كايم ىي الطر , أ فييا العديد مف الخصائص االجتماعية الميمة
ة كظائؼ مف الكظيفة المجتمع فيي تقكـ بعدٌ  ةعد األسرة نكالذا ته  ,االجتماعية كالضبط االجتماعي

األسرة الكعاء الميـ في مجاؿ التربية الذم  دلذلؾ تع,  ةماعياجت ةخر كظيفألى إيكلكجية االب
فيي  ةاجتماعي ةقكل مؤسسأكانت كال تزاؿ األسرة  االختصاربيذا , الفرد  ةتشكؿ داخمو شخصي

                                                           
 . 63مصدر سابق ,ص ال , عبد الباسط عبد المعطي  ,العولمة والتعميم والتنمية البشرية - 1
 .148مصر, ص  2008اآلداب , ةكمي المنصورة , ةميدي محمد القصاص ,عمم اجتماع العائمة, جامع - 2
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 ةمباشر  ةبصكر  وستمرار حياتانيا مستمرة مع الفرد مف خبلؿ أالفرد كما  ةالمؤسسة االكلى في حيا
 (.ُ) بو كفي بعض االحياف بعد ذلؾ ايضان  ةسرة خاصأيشكؿ  أف لىإ ةك غير مباشر أ

 :  رياض االطفال -2
حد المؤسسات االجتماعية التي تيتـ بالطفؿ كتحاكؿ أك رياض االطفاؿ أالحضانة  دتع        

, لقد  خرلأ ةلى مرحمإكاالنتقاؿ  االستمرارطفؿ لتمكينو مف ال شخصيةلى إمكر بعض األ ةضافأ
التربية النفسية  ةاسـ مدرس اطمؽ عمييا اكالن   (ُّٕٖاالطفاؿ عمى يد )فركبؿ تأسست رياض 

مبادئ الصحة بمنيا االىتماـ : مكر أؿ( بعدة بىتـ )فرك أقد ك االطفاؿ,  ةبعد ذلؾ سميت صديق
تطكير في مناىج رياض  ةضافأفي   ( ُٕٓٗ) منتسكرم اسيمتكما ,كالنظافة كالديف كاالخبلؽ

كاالبداع كغير ذلؾ مف  لمعببلؿ فتح المجاؿ كالحرية الكاممة لمطفؿ كذلؾ مف خ, االطفاؿ 
تربكية  ةف رياض االطفاؿ مؤسسأكبما , شراؼ األرعاية ك الكلكف تحت  فؿمكر الخاصة بالطاأل

  (  .ِؿ لدكر األسرة )مكمٌ الفيي تقكـ بالدكر 
 :  المدرسة -3

 ةليا دكر في عممي ةرسمي اجتماعيةمؤسسة كىي  :تأتي في المرحمة الثالثة المدرسة        
 ةلى عمميإباإلضافة  .التنشئة االجتماعية مف خبلؿ الكظائؼ التي تقكـ بيا كىي التربية كالتعميـ

 إلى فمجرد دخكؿ الطفؿ ,نقؿ المعارؼ كالعمكـ كغرس القيـ كالعادات االجتماعية في الطفؿ
 ,مف تمؾ ان كثر اتساعأكبر ك أة لى عبلقإة كىي االسرة طالمدرسة سكؼ ينتقؿ مف عبلقة بسي

في  ,مستمرة مف أسرتو ةاجتماعي ان كافكار  ان ف ينقؿ قيمألى المدرسة يمكف إفعندما ينتقؿ الفرد 
صقؿ كغرس اكبر  ةلى زيادإتحتاج التي مكر المفيدة لى المدرسة األإبعض االحياف ينقؿ الطفؿ 

رشادلى تكجيو إتحتاج كغير صحٌية  ةغير صحيح ان مكر أينقؿ كفي أحياف أخرل  كتغيير بما في  كا 
 (  .    ّ) ذلؾ االفكار كالمعتقدات

                                                           

,  5ط  االردن ,عمان, دار الميسرة, التنشئة االجتماعية , ةصالح محمد عمي ابو جادو, سيكولوجي  1 -
 218,ص  2010

 .169, ص 1997االردن  ,  دار المسيرة , , الطفل ةىدى محمود الناشف ,األسرة وتربي - 2
 .122, ص 2005مصر,  ,االنجمو ةعيد محمد ابراىيم, مدخل الى عمم النفس االجتماعي,  مكتب - 3



 سةالجانب النظري للدرا                                                         

   33 
   

 

 

 الباب األول

ف سبب أك  بامتيازالمؤسسة االجتماعية لمتنشئة  ةخذت المدرسة مكانأفي المجتمعات الحديثة 
التنشئة االجتماعية  ةلى تراجع المؤسسة االجتماعيإجع ار  االمتيازحصكؿ المدرسة عمى ىذا 

 .كىي األسرة كالديف 
 : الدين ومؤسساتو -4

ضبط  ةكحده كسيم ديع إذ البارز في بعض المجتمعات كفي بعض األسر االثرمديف ل        
حد مؤسسات التنشئة التي تعمؿ عمى غرس قيـ الخير ألذا فيك . كسيطرة عمى سمكؾ االفراد 

سيطرتيا بؿ في تفرض قكتيا ك   , دسيةبإحاطتو بيالة قه  الفرد كنبذ الحقد كالكره كالتفرقة فيي تميز
بعض االحياف تككف ىي المحفزة لمسمكؾ المفيد كالمانع لمسمكؾ غير المفيد فيي تمثؿ الجانب 

 (.       ُالنفسي لمفرد مف خبلؿ تعاليميا كقكانينيا ) كاالطمئنافالركحي 
 :االعالم بأشكالو -5

التنشئة االجتماعية مف خبلؿ كسائمة المختمفة مف  ةفي عممي ان كبير  ان مسى لؤلعبلـ دكر ألقد        
فكار كمعمكمات أمف خبلؿ ما يقدمو مف , لى ذلؾ إصحؼ كمجبلت ككتب كتمفزيكف كما 

المجاالت فيي  ةعبلـ تقكـ بنشر العديد مف المعمكمات في كافالكسائؿ ااصبحت  ,كحقائؽ 
 ( .  ِلئلشباع العديد مف الرغبات النفسية كالمعرفية كالترفييية) وككف كسيمتف أيمكف 

ف يقمؿ الكثير مف حاالت الفركؽ الطبقية في المجتمع مف معمكمات أفقد استطاع التمفزيكف  
كثر مف الكبار لذا التمفزيكف أفقد يستطيع االطفاؿ الحصكؿ عمى مفردات  ة.كمفردات لغكي ةعام

 (. ّيؤدم دكر تحسيف الميارات عند االطفاؿ) ان ميم عامبلن 
 :  االقرانة جماع -6

كاف نكعيا  أيان ة كف معو عبلقخر كيكٌ لذا فيك يألؼ االنساف األ ,االنساف اجتماعي بطبعو       
لى مف يساكيو إكؿ فرد ينجذب  لذا فإففراد المجتمع أ بيفف كؿ االعمار غير متساكية أكبما  ,
ف االفراد إليو فأف شبيو الشيء منجذب أكبما . مف الصداقة  ان نكع لتككيفك يقاربو في العمر أ

                                                           
 .240مصدر سابق, ص , التنشئة االجتماعية ةسيكولوجي صالح محمد عمي ابو جادو, - 1
 صالح رشاد دمنيوري, التنشئة االجتماعية التأخر الدراسي دراسة في عمم النفس االجتماعي التربوي, - 2

  .    42, ص 2008مصر, , االنجمو  ةمكتب
 2008,  1عمان, ط  دار الصفاء لمنشر والتوزيع, االجتماعية لمطفل,محمد الشناوي واخرون, التنشئة  - 3

 .   42,ص 
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غمب أفي . ك  التي يحمميا ذلؾ الفرد فكاراألصداقات مع مف ىـ في مثؿ االتجاه ك  كفكنيكٌ 
التنشئة االجتماعية  ةفي عممي ان عب دكر ملا ةك جماعأك االصدقاء أالرفقة  ةحياف تعمؿ جماعاأل

يـ الفرد الجديد ك تعمٌ أ ةصحيح ةصقؿ ما لدل الفرد مف عادات كقيـ كتقاليد مجتمعي  مف خبلؿ 
 ةك جماعألمعب ا ةف ليس كؿ جماعألى إكتجدر اإلشارة . لمجماعة عادات المجتمع كتقاليده 

 ةالرفقة عبار  ةاالقراف يمثمكف الشيء كالظاىرة اإليجابية المفيدة لمفرد كالمجتمع فقد تككف جماع
, لمفرد كبالتالي لممجتمع  ةر مضٌ  ةك تتجو نحك افكار سمبيأمنحرفة  ةباط تسمسمي بمجمكععف ارت
نكع الجماعة التي  ةيجب عمى األسرة التكخي منة كمبلحظ بات كثير االنتشار اذان  مرأكىك 

 ينخرط بيا ابنائيـ لكي ال تقع الحسرة بعد فكات االكاف.
ك أمف الترابط  ان معيـ نكع كاكنف يكٌ أيحاكلكف ,  غمب المراىقيف يخضعكف ألساليب اصدقائيـأ  

اكتماؿ  ةؼ ىذا الكالء في مرحمكبعد النضج يخٌ , لى االقراف إاألسرة  مفم يتحكؿ كالئو أالكالء 
 ةليا دكر في عممي ةالرفق ةجماعكعميو فف لكؿ عامؿ تأثير بالمقابؿ أكمف الكاضح . النضج 

النشاط الرياضي كالنمك االجتماعي كالنمك العقؿ  ةالتنشئة االجتماعية فيي مف خبلؿ ممارس
 ةجكاء اجتماعيأنيا تجعؿ الفرد الجديد في أاليكايات تساعد عمى النمك الجسمي كما  ةكممارس
, ك سمكؾ اجتماعي أك مستحدث مف معايير أما ىك جديد  لكؿالفرصة كالتجربة  ةكاتاح ةجديد

مسؤكليو مف خبلؿ االدكار كالكاجبات التي ال يتحمؿ أف الفرصة لمفرد ةتاحإعمى  كتعمؿ ايضان 
 (   .ُ) سكؼ تككف عمى عاتقو

 التنشئة االجتماعية والعوامل المؤثرة عمييا

التنشئة  ةف عمميأكبما .  اتأثر بييتؤثر عميو ك  مكرو أك حدث ة أمر كظاىر ألكؿ        
كالجذب مف  عكامؿ الشدٌ لى إفيي تخضع  الفرد كالمجتمع اذان  ةفي حيا ةميم ةاالجتماعية عممي

 اتجاىات متعددة منيا:
 : حجم األسرة - اوالً  

التنشئة  ةحد العكامؿ التي ليا دكر في عمميأك صغرىا أحجـ األسرة مف حيث كبرىا  ديع       
لرعاية المستخدمة لمطفؿ داخؿ اف. ممارستيا  ةالطرؽ كاالساليب المتبعة في التربية ككيفي ةكخاص

                                                           
  2007,  سالمو عبد الحافظ , عمم النفس االجتماعي, دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع , , االردن - 1
  .53 ص   ,
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بناء كمما زاد عدد األف, كبر مف االفراد أسر ذات عدد أمف  ةالحجـ تككف اكثر فاعمي ةصغير  ةسر أ
كما ال يستطيع االباء  ,نظمة بشكؿ صاـرلؤلدكار كتطبيؽ لؤلفي األسرة كاف ىناؾ تحديدات 

ازداد عدد الذككر  ككمما. مف الفكضى ةلى حالإ انقبلبالف في ذلؾ  تدليؿ ىذا العدد الكبير
األمكر  كالسيماقسيـ لؤلدكار التي يجب أٌف يشغمكىا في األسرة كتمبية متطمباتيا اصبح ىناؾ ت

اذا ازداد عدد البنات في ىذه األسرة اصبح مف الكاضح دكرىا  إما التي تعنى بالجانب المعيشي .
بما ينعكس حجـ األسرة عمى المستكل العممي الدراسي ر ك  .الصغار ةتربي المساعدة فيفي 

لو كمف العيكب التي تتبعيا حجـ األسرة التمركز  ةكايجابي ةسمبي مظاىر ىناؾ أمرمكؿ ف ,لؤلبناء
االمر , و تعامممك الطفؿ كالعمؽ في العبلقة العاطفية بيف اعضاء األسرة كضيؽ مجاؿ تحرؾ 

 (.ُكأخكتو ) مف الغيرة بيف االطفاؿ ان الذم يظير نكع
 : شكل العالقة األسرية - ثانياً  

فيما اذا  ,ةمباشر  ةفراد األسرة بصكر أف نكع العبلقة بيف الزكجيف لو انعكاسو عمى أال ريب        
فاف ذلؾ لو دكر عمى  أك غير ذلؾ . كانت العبلقة بيف الكالديف عبلقو تتميز بالكفاؽ كاالنسجاـ

لى تماسؾ األسرة كما يساعد عمى اشباع حاجات الطفؿ اك افراد األسرة إاالبناء فيك يؤدم 
كاالطمئناف عمى العكس تماما اذا كاف الجك االسرم مشحكف بالخبلفات المستمرة األمف الشعكر بك 

 قد يؤدم إلىكالشجار بيف الكالديف فقد يسكد نكع مف السمكؾ المضطرب لدل الطفؿ كبالتالي 
  التماسؾ االسرم ةاالنحراؼ , لذلؾ السعادة الزكجية ىي عامؿ ميـ كمؤثر في اضفاء نكع مف قك 

 ةسرم لو تأثير عمى شخصيالعاطفي كالتمسؾ األالدفيء  فٌ ألى إدت بعض الدراسات قد اكٌ ف
 فيككنك  مسر يسكد فييا التفاىـ كالتكافؽ كالتماسؾ األ ةسر أفاذا كاف االبناء يعيشكف كسط  , الطفؿ

بالرضا عف  اتيـ كمتميزكف مف خبلؿ التحرر مف عكامؿ القمؽ كىـ اكثر شعكران ك لذ كثر تقببلن أ
 ( .ِانفسيـ مف غيرىـ الذيف يفتقدكف ىذا الشيء)

 : المجتمع ةثقاف - ثالثاً  
ـ لتمؾ العناصر ضمف تعمٌ  ةفيك في حال ,  يحاط الفرد عندما يكلد بعناصر ثقافية كثيره      

الفرد كالجماعة مف خبلؿ المكاقؼ  ةلذا فاف الثقافة تؤثر في تشكيؿ شخصي . مراحؿ نمكه

                                                           
  .62سالمه عبد الحافظ , علم النفس االجتماعي , المصدر السابق , ص -1

, مصر ,القاىرة,  1بيومي خميل محمد, سيكولوجيا العالقات األسرية, دار قباء لمطباعة والنشر, ط  - 2
 . 17ص  , 2017
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دائما فيي  ةمباشر  ةتبسط تأثيرىا بصكر  ف الثقافة الأكمف الكاضح  ,االجتماعية كالثقافية المستمرة
لى دكر إمؤسسات اجتماعيو ينتمي الييا الفرد ابتداء مف األسرة  ةتقكـ بذلؾ مف خبلؿ عد
 وبيف المجتمع كثقافت ةقكي ةيناؾ صمفالفرد,  ةفي حيا ةخر مؤسسآلى إالحضانة الى المدرسة 

كاالمر  ,اختبلؼ العادات كالتقاليد أف   مألى ذلؾ المجتمع إالفرد الذم ينتمي  ةبشخصي وكارتباط
مف الكاضح اف  ف ,لمتبايف الثقافي بيف المجتمعات ةمحصمٌ  الإخر بيف المجتمعات ما ىك اآل

ة ليا دكر الفرد فالثقافة المحمية اك الثقافة الفرعية العامة لممجتمع ليا تأثير في شخصي الثقافة
 (. ُ) كاالقتصاديةكبير كذلؾ مف حيث خصائص األسرة مف الناحية التعميمية 

 : الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة - رابعاً 
تعمؿ الحالة االقتصادية كاالجتماعية دكرىا في األسرة مف خبلؿ تحديد اساليب كطرؽ        

ليا  ىذه كالطبقة ة.اجتماعي ةطبقك ب يترتليا  ةسر أكؿ ف ,التنشئة التي تمارسيا األسرة مع افرادىا
ما الحالة االقتصادية كالمالية التي أرؽ تعامؿ الكالديف مع ابنائيـ, كطد اساليب قيميا التي تحدٌ 

حد العكامؿ الميمة المسؤكؿ عف أالكضع االقتصادم  يعتبر أذلى ابنائيا إف تقدميا األسرة أيمكف 
ذات الدخؿ االقتصادم  األسرفقدت تعجز بعض , الطفؿ كنمكه االجتماعي  ةكيف شخصيتكٌ 

 ةما الطبقة االجتماعية التي تنتمي األسرة ليا متغير أحاجات ابنائيـ كاشباعيا,  ةالمتدني مف تمبي
لى إسرة ضعيفة الدخؿ فيي تميؿ التنشئة في األسرة فاذا كانت األ في تحديد طرؽ كاتجاىات

, المصاريؼ اليكمية لؤلسرة  التشجيع عمى االنجاز االمر الذم يساعد عمى سدٌ تعزيز االستقبلؿ ك 
لى تقميؿ عدد افراد ابنائيـ كتعمؿ عمى حمايتيـ إسر ذات الدخؿ المرتفع فيي تميؿ عادة ما األأ
 (   . ِ) ةعف المعتاد كتنشئتيـ تنشئة ناعم ةزائد ةصكر ب

 : التحصيل العممي والثقافي لموالدين -خامسا
التنشئة كعمى االتجاىات التي  ةلممستكل العممي كالثقافي تأثير في عممي أفمف الكاضح        

ف المستكل الثقافي لمكالديف يجعميـ يكظفاف معمكماتيـ أ ابنائيـ , ةتربي ةيتبناىا الكالديف في عممي
مف مراحؿ الطفؿ كتحديد  ةابنائيـ حسب الخصائص العمرية لكؿ مرحم ةكخبرتيـ في تنشئ

                                                           
 114محمد الشناوي واخرون, التنشئة االجتماعية لمطفل, مصدر سابق, ص  - 1
سابق, ص  مصدر, مصباح عامر, التنشئة االجتماعية والسموك االنحرافي لتالميذ المدرسة الثانوية  - 2

90. 
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 ,لى االعتماد عمى اساليب تربكية مفيدة لكبل الطرفيفإالطفؿ باإلضافة  ةمسارات كقكاعد معامم
 .   اشباعيا بالصكرة الصحيحة ةادراؾ حاجات الطفؿ ككيفي مف ف الكالديفكىذا المستكل يمكٌ 

 : و انثىأجنس الطفل ذكر -سادسا  
 .االمكر التي تحدد اسمكب عممية التنشئة مف قبؿ االسرة كالكالديفحد أجنس الطفؿ  ديع       

 ية عمى االىتماـ باإلنجاز كضبط النفس كتحمؿ مسؤكل ةكبير  ةىميأ ءافضأ اآلباءفقد يحاكؿ 
ر االبناء الذككر ك شعة في حال فالكالديعمى في المقابؿ يقمؿ مف الضغكط  ,ابنائيـ الذككر

يحصمف ف  فٌ امياتي ساعدفٌ يي  ف أفٌ البنات يحاكل فٌ أ في حيف ,ضغط كبير كأنيـ تحت بالعقاب
االمر  ,عف االناث ةالذككر في المجتمعات العربية كاضح ةمكان ف  أكيبلحظ  ,عمى رعاية اكبر

  .(ُ) السمكؾ الذم تتطابؽ مع  جنسواتباع ك  الذم يتكقع مف كؿ فرد القياـ بميامو
 : سرةالميالد في األو الطفل من حيث أترتيب  الفرد -سابعا 
كؿ يحظى فالطفؿ األ و,يسيـ ترتيب الطفؿ الميبلدم في التأثير في نمك كتطكير شخصيت       

اكتساب  ةكيميؿ الطفؿ االكؿ الى محاكل, بقدر اكبر مف الرعاية كاالىتماـ كالمحبة مف الكالديف 
حاب المراكز المتأخرة فيـ ك االبناء اصأما األخكة . أقراف األمف  قيـ كمبادئ الكالديف بدالن 

االمر الذم يجعؿ ىؤالء االخكاف الكبار يأخذكف  ,بداية مع األخكة كليس الكالديفاليتفاعمكف منذ 
نو يشعر بشيء مف القصكر بالمقارنة مع اخكه إما الطفؿ االخير فأ النمكذج ,أك دكر المرشد 

 (.ِكبالتالي يقؿ عنده دافع االنجاز) ةكبر لذا فيك يرل نفسو اقؿ كفاءاأل
 نظرية التفكك االجتماعيثانيًا : 
كجو كانكاع أحيث تناكؿ , التفكؾ االجتماعي  ةالرائد لنظري( ثكرستف سيميف )يعد العالـ        
مرجع  فيي ,  لكثير مف الحاالت كاالكضاع االجتماعية ةلذا تعتبر ىذه النظرية قاعد ,التفكؾ 

    ف نعرؼ التفكؾ االجتماعي اصطبلحان ألمدراسة في بعض المشكبلت االجتماعية لذا يمكف 

                                                           
الوالدين لدى الطمبة  ةسعيد محمد احمد الصنعاني ,العالقة بين االغتراب النفسي اساليب معامم ةعيد - 1

 . 70, ص 2009تعز,  ةماجستير, اليمن , جامع ةفي المرحمة الثانوية , رسال المعاقين سمعياً 
 2003الجزائر, قالمو , ,طبعة االقصىفاديو عدوان, التنشئة االجتماعية لمطفل في الوسط التربوي, م  2 -
 .87,ص 
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النسؽ االجتماعي اك الفشؿ في تحديد ادكار كمراكز االفراد بالشكؿ الذم يمكف  ة)ىك عدـ كفاء
    .( ُ( )ةكمرضي ةصحيح ةمف خبللو بمكغ ىدفو بصكر 

ك أمف االضطرابات التي تصيب نظاـ  ة) عمى انو مجمكع ايضان  عرؼ التفكؾ االجتماعيكيي       
ما مف جية اخرل أىذا االمر مقترف بالتغير االجتماعي ىذا مف جية  ف  أحيث  ,نمط اجتماعي

مزمنة اك  ةف يعتبر ىذا التفكؾ حالأعمى الضبط االجتماعي داخؿ المجتمع لذا يمكف  يؤثر سمبان 
 (   ِجزاء المسؤكلة عف النسؽ االجتماعي( )ك فقداف التكامؿ بيف االأفي ضعؼ  ةمؤقت

 ,كلكف ىناؾ تبايف كليس اختبلؼ في الرؤية, معناه  ف التفكؾ االجتماعي كمفيـك عاـ كاضحه أ 
عمى التناقض المتسارع بيف المعايير الثقافية مف  التفكؾ االجتماعي مؤشران  دلذا ىناؾ مف يع

انو سكء التكفيؽ المفقكد بيف متطمبات  خبلؿ ضعؼ القكاعد السمككية بينما يراه البعض االخر
المحيط االجتماعي كيراه اخركف عمى انو زلزاؿ اصاب بعض كربما جميع مفاصؿ البناء 

 ةكضاع الحياأايجاد كتحقيؽ التكافؽ في و العجز في ن  أاالجتماعي كيراىا البعض االخر عمى 
 .( ّاالجتماعية كالرغبات الذاتية)

النظاـ االجتماعي عمى ايجاد نكع  ةو )عدـ قدر ن  أاكضح  ةرؼ التفكؾ االجتماعي بصكر عٌ يه ك      
عتبر مفيـك ك يي  .مف التضامف بيف الجماعات كاالفراد في تحقيؽ اىدافيـ التي يطمحكف ليا

ك مجتمع كبير أك افراد أالتفكؾ االجتماعي مكضكع نسبي فعندما نقكؿ اف ىناؾ مجتمع محمي 
في البناء اك النسؽ االجتماعي ال  ةمتفكؾ فيذا يعني اف االفراد الذيف ىـ في مكاقع كمراكز معين

   .( ْ) كارىـ اك الكظائؼ المككمة الييـ كما يجب لتحقيؽ اىداؼ التنظيـ(دبأ كفيقكم
حيث  ,لمكاقع الذم يفرزه التغير االجتماعي ةفي ضكء ذلؾ يعتبر التفكؾ االجتماعي نتيجة سمبي

عمى عدـ التكيؼ لمتطمبات العصر مع المستجدات كالذم يعبر عف عدـ التكازف بيف  ةتككف قائم
نكاع التفكؾ ألذا تتمثؿ  ,مر الذم يعكؽ مف تقدـ المجتمعألا ,االجتماعية كاالنساؽدكار ألا

                                                           
 .385, ص 1986بيروت, ,لبنان  ةاحمد زكي بدوي , معجم مصطمحات العموم االجتماعية , مكتب - 1
مصر, ,  :عادل مختار اليواري, دار المعرفة الجامعية ةترجم ميشيل مان , موسوعة العموم االجتماعية , - 2

 87, ص1999
 . 86, ص 2005االردن, ,  التفكك االجتماعي, دار الشروق لمنشر والتوزيعمعن خميل العمر,  - 3

4 - Merton , Robert  & K .Nisbet , Robert  ,The sociology of social problem 
New york .Harcourt Brace gornorich 1976,p 25. 
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البطالة ك  ,التفكؾ االسرمك  ,الطبلؽك  ,مثؿ انتشار مظاىر الجريمة تظيكر العديد مف المشكبلب
كالعديد مف المشكبلت االجتماعية التي يمكف اف تتفاقـ كتزيد في , جرائـ المخدرات ك  ,الجنكح ك ,

اك الجيؿ الذم  ينعكس عمى الجيؿ القادـ مما, نكاحييا  ةبكاف ةخاصالالعامة ك ة تدىكر الحيا
في مستقبؿ ك  ةكاضح ةيعيش مثؿ ىذا النكع مف التفكؾ كفي نياية االمر سكؼ يؤثر ذلؾ بصكر 

ض فمكر كيتغاضى عف امكر يعتبر ىذا الر أالقادمة ليذا الجيؿ ,الذم سكؼ يفرض ة كاقع الحيا
ي كالتغاضي نكع مف االجتياد الشخصي منو لكي يستطيع العيش كتحقيؽ ذاتو كىذا لكحظ ف

ما مف الحركب اك إالعديد مف البمداف الذم حصؿ فييا ىذا التفكؾ بسبب الظركؼ القاىرة 
 الناتج عنيابيكت الدعارة  ةاالجتماعية مثؿ زياد تالمشكبل تاالمراض اك المجاعات حيث كثر 

كقد ينتج كما تقدـ بسبب  في مكاليد مجيكلي النسب اك المقيط بسبب الحركب كما تبعيا , ةزياد
 ةفقد ظيرت في اآلكنة األخيرة انتشار ظاىر  ,د ليالـ يكف المجتمع مستعٌ  ةقفز  ةكر بصكر التط

ع في النسؽ كالقيـ بسبب التغير حدث تصدٌ ك  الزكاج المثمي في مجتمعات محافظو نكعا ما
 االجتماعية في المجتمع.

اىا عمى الكاقع العاـ لممجتمع تنعكس بكؿ قكٌ  ةسمبي ةاجتماعي ةالتفكؾ االجتماعي ظاىر  مثؿي    
ك مف عايش الظاىرة فقد حدد عمماء أك الجيؿ القادـ أ في الغالب حيث يتحمؿ االفراد كقعيا ,

سرة كمنيا ما يصيب ما يصيب الفرد كمنيا ما يصيب األ :مف التفكؾ منيا ان االجتماع انكاع
 .نكع منيانكاع مع شيء مف التفصيؿ لكؿ األ ىذهً  بتكضيحالمجتمع كسكؼ نقـك 

 :نواع التفكك االجتماعيأ 
 : التفكك الفردي  - اوالً  

دكره  ءيحدث مثؿ ىذا النكع مف التفكؾ عندما يحصؿ لدل الفرد قصكر كفشؿ في ادا       
كضعؼ  ةيك يحقؽ السعادة كيخمؽ قك فاالجتماعي عمى عكس النجاح كااللتزاـ بالدكر االجتماعي 

ـ الفردية ففي المناطؽ الحضرية تنتشر قيٌ : التفكؾ الفردم مف حيث المدينة, كالريؼ إما  ,
لى عدـ القدرة عمى مكاكبتيا إاالمر الذم يدفع الفرد  ,ةحديث ةكاألنانية كظيكر متطمبات استيبلكي

كفي  ,لى االنتحار اك سمكؾ طريؽ الجريمةإاالحياف  بعضيدفع بالفرد في مما يا كالسير في ركبٌ 
ما في الريؼ فاف متطمبات إ. لى دخكؿ المصحات العقمية إحاالت يصاب بمرض نفسي يدفعو 



 سةالجانب النظري للدرا                                                         

   40 
   

 

 

 الباب األول

 ةفارض ةكتقاليد حقيقي كعاداتمتساكية كالعيش ضمف ظركؼ  تكاد تككف ةعام ةبصكر  ةالحيا
  (.ُ) يجاد نكع مف التماسؾ كالقدرة الفردية عمى تحقيؽ الذاتأنفسيا عمى 

 : سريالتفكك األ - ثانياً 
االىتماـ بمستقبؿ  ةكمحاكل لذا فإف, تعد مرحمة الطفكلة أىـ مرحمة في حياة االنساف        

سرة بالنسبة لمطفؿ ىي القالب الطفؿ في الحقيقة ىك ضماف لمستقبؿ شعب بأكممو, تعتبر األ
االكلى  كالمبنيةسرة ىي حجر االساس األ اذان  ,حقؽ لذاتو الفرديةيك  شخصيتوكف الذم سكؼ يكٌ 

  فرادىا فاذا ما اضطرب ىذا البناء ألمبناء االجتماعي كليا دكر مميز في تحقيؽ االستقرار ل
سرم التفكؾ اك االغتراب األ كصؿ.  يي  الطفؿ ةثر السمبي الكاضح عمى شخصيكاف لو األ كتفكؾ

ككؿ االمكر التي تحدث اماـ , الطفؿ ك نفسيتو  ةعمى نمك كصح ةنالييٌ بلى عكاقب ليست إ
الطفؿ فيضعؼ ثقتو بأسرتو ة ف خبلفات بيف االبكيف عمى تعدد انكاعيا ليا دكر في حياالطفؿ م

شاعر التعاسة كالعجز عف تبادؿ مشاعر الحب مع مكبكالديو كيزيد مف النمك االنفعالي مع 
شكاؿ متعددة مف االنحراؼ كالسمكؾ الغير سكم أكبالتالي تدفعو تمؾ االمكر الى , االخريف 

  (  .ِية)كاالمراض النفس
 :  التفكك الذي يصيب المجتمع المحمي - ثالثاً 

النسؽ االجتماعي كفشمو في تحديد  ةاك كفاء ةعدـ قدر :نو أتفكؾ المحمي باليمكف تعريؼ         
 ةالصحيح بالصكرةاالدكار كالمراكز المرتبطة باألفراد بالشكؿ الذم يمكنيـ مف بمكغ اىدافيـ 

كف المجتمع االمر الذم يحكؿ نسؽ بيف الكحدات التي تكٌ لاختبلؿ ا كيعني ايضان  .(ّ)ة كالمرضي
 .  وبينيـ كبيف تحقيؽ كظائفو كبالتالي ضماف بقائو كاستمراريت

. التكازف التي يتسـ بيا البناء اك النسؽ االجتماعي  ةاف االفعاؿ المنحرفة تعمؿ عمى تيديد حال
التفكؾ االجتماعي حيث  ةتج عنيا ظاىر مشكبلت التي تنالاالمر الذم بدكره يعمؿ عمى خمؽ 

يتمثؿ التفكؾ االجتماعي في المجتمع مف خبلؿ فشؿ التركيب العاـ لممجتمع لذا يمكف ارجاع 
 ( :   ْلى سببيف ىما)إفشؿ البناء االجتماعي 

                                                           

 
1

 .21,مصدر سابق , ص معن خميل العمر, التفكك االجتماعي - 

 .93, ص 1998 ,لبنان, دار الفكر العربي  المطمب امين القريض, في الصحة النفسية, ,عبد  - 2
  .385احمد زكي بدوي, معجم مصطمحات العموم االجتماعية, مصدر سابق , ص  - 3
 في مظاىر االنحراف االجتماعي, معيد االنماء العربي , ةمصطفى عمر التير, الوجيز االخر لمسموك قراء - 4

 .30, ص 1990بيروت, 
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حـر االسد كتي  ةمزمات كالخدمات فتحصؿ فئو عمى حصستالتبايف الكاضح في تكفير الم -أ
 .االخرل

لخمؿ في القيـ بسبب التغير االجتماعي المفاجئ كالسريع فيمتبس انكع مف الضعؼ ك كجكد   -ب
 االمر الذم ينتج عنو تفكؾ مجتمعي. أاالمر عمى االفراد كيصبح الخطأ صكاب كالصكاب خط

االنسجاـ  ةم مجتمع محمي يعتمد في تنسيقو كتنظيمو عمى تعاكف االفراد ككميأف أفمف الكاضح  
م مجتمع محمي اذا أف أمفادىا  ةميم ةلى كجكد حقيقإكبيذا الخصكص تجدر اإلشارة . بينيـ 

حاالت مف  وساعد ذلؾ عمى نمك البناء االجتماعي كتتبمكر في وفي انشطت كحيكيان  كاف ديناميكيان 
المجتمع كتغيره العصرم كفي ىذه الحالة يككف  ةالتفكؾ المستبدة حيث اف األخيرة تعبر عف حرك

غمب أكذلؾ بسبب اف ,  ةكليست حاؿ مطمق ةبيف فئات كافراد المجتمع حاؿ جزئي االنسجاـ
مصالح المجتمع بلى االىتماـ بمصالحيـ الخاصة اكثر مف اىتماميـ إاالفراد فيو ينصرفكف 

مسي االنسجاـ االجتماعي بيف فئات كاقساـ المجتمع المحمي في بعض المناطؽ كليس الكبير فيه 
 .( ُع المحمي )المجتممناطؽ  ةفي كاف

 يا التفكك االجتماعيبعض االثار التي يخمف  
 : الطالق -اوالً  

األسرية التي تتمثؿ في الزكجيف كاالبناء ىي  ةعظـ المشكبلت التي تيدد الحياأىـ ك أحد أ      
المستكيات الخاصة باألسرة فالطبلؽ لو  ةعمى كاف ةكاضح ةفيي تؤثر بصكر . الطبلؽ  ةمشكم

كذلؾ , لمقمؽ كالضياع  عكاقب غير مقبكلة عمى المستكييف الفردم كاالجتماعي كيعتبر مصدران 
نابع مف اف تماسؾ المجتمع كدكاـ سبلمتو ىك مف خبلؿ امداده بأعضاء جدد كمصدر ىذا 

لذا تعتبر  .كاساس المجتمع الكبيراالمداد ىك األسرة فيي حجر الزاكية في البناء االجتماعي 
ـ في بناء المجتمع كعمى اكؿ ىدٌ ؿ معٌ مثىا في اآلكنة األخيرة بشكؿ يادمتساع أالطبلؽ ك  ةمشكم

 , نتائج الكبار ةطفاؿ الذيف يدفعكف غرامىـ األك ضحايا الطبلؽ بالخصكص عندما يتعمؽ االمر 
لذكم النفكس  ةسيم ةيككنكف فريس حيث .مضياع كالتشردل ةكبالتالي يككف ىؤالء االطفاؿ عرض

في بناء الكياف االجتماعي سكؼ يصبح  اك عنصران  فبدؿ اف يككف ىذا الفرد عضكان  ,  المريضة
كذلؾ مف خبلؿ انعكاس الحالة  ,رىاب لممجتمع ككؿاكقد يككف مصدر  كاليدـ  عنصر الدمار

                                                           
 .92معن خميل العمر, التفكك االجتماعي, مصدر سابق, ص   - 1
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ي الصحراء بدكف مأكل ر مف المجتمع الذم كضعو فأالنفسية السابقة عميو فيك يحاكؿ اف يث
 (.ُ) التفكؾ االجتماعي ةخطر اثار ظاىر أكلذلؾ يعتبر الطبلؽ ابرز ك 

 : تشرد االطفال في الشوارع - ثانياً  
الف ىذا النكع مف التفكؾ يبدا  .الطبلؽ ةلمشكم ةتعد ىذه الحالة نتيجة ربما تككف حتمي       

نكاع أ ةلى عدإكقد يتجمى تشرد االطفاؿ  ,لى نياية حياتوإمنذ الطفكلة كيستمر مع الفرد ربما 
تعاظمت ىذه  كقد . كغير ذلؾكترؾ المدرسة تعاطي المخدرات ك النشؿ كالسرقة ك منيا التسكؿ 
األخيرة بسبب الزيادة الكبيرة في حاالت التفكؾ بسبب العديد مف العكامؿ قد  اآلكنةالمشكمة في 

الدكؿ كمنيا العراؽ حيث القى ىذا التغيير يككف منيا التغير المفاجئ الذم حصؿ في العديد مف 
سر صبح بعض االفراد بؿ حتى بعض األأالعامة كالخاصة لممجتمع فة بظبللو السمبية عمى الحيا

 .  ة ربما تبتعد عف الضكابط االخبلقية لقيـ كأعراؼ المجتمع د الغرب بطريقتقمٌ  اف تحاكؿ
 : اثاره عمى المجتمع - ثالثاً 

كذلؾ مف خبلؿ ظيكر . العديد مف االثار السمبية عمى المجتمع  التفكؾ االجتماعيؼ خمٌ يي        
اشكاليا مف  ةكمنيا الجريمة بكاف ةكمتنكع ةالعديد مف االنحرافات االجتماعية كالتي امست كثير 

كما يدخؿ ضمف  ,غمب منفذييا مف الذككرأعتبر يي االعتداء كالسمب كالسرقة كما الى ذلؾ كالتي 
 , ي يقكمكف بياتائـ مف يطمؽ عمييـ جرائـ الياقات البيضاء كذلؾ كصؼ الجرائـ البعض الجر 

في المجتمع مثؿ تزكير الكثائؽ  كثر رخاءن أيمثمكف بعض الشرائح كالقطاعات التي تعتبر فيـ 
كالمعامبلت التيرب مف الضرائب كغير ذلؾ مف الجرائـ التي تعتبر اساسيا ىك عامؿ التفكؾ 

 .( ِمجتمع)الذم يحصؿ في ال
 :  نتشار البطالةأ - رابعاً  
المراقبة األبكية كؿ ىذه االمكر  كانعداـعكامؿ التفكؾ االسرم كالتسرب عف المدرسة  ف  أ       

اؿ ف اغمب القطاعات كالدكائر تحتاج الى عمٌ . أمي الخبرة العممية افراد منعدٌ  عنيا كغيرىا نتج
نفة الذكر كغيرىا فاف ىؤالء االفراد كبسبب العكامؿ األ ة في مجاؿو ما ,كميني ةعممي ةذكم خبر 

% َّاف ما يقارب . غمب الدكائر االمر الذم ينعكس عمى حياتيـ العامة أمف  يكاجيكف طردان 

                                                           
1
 .21بيومي خليل محمد ,سيكولوجيا العالقات األسرية ,مصدر سابق ,ص - 

, ص 2005, لبنان :فايز الصباغ, مركز دراسات الوحدة العربية , ةانطوني غدنز ,عمم االجتماع, ترجم - 2
296. 
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ر العاـ في التكنكلكجيا في عاطؿ عف العمؿ عمى الساحة العالمية كال ريب اف تعاظـ التطكٌ 
بحيث يمكف القكؿ اف البطالة , البطالة ة كتنامي مشكم ةالعصر الحديث سكؼ يعمؿ عمى زياد

عمى  ةم مجتمع سيككف لو انعكاسات سمبيأكارتفاع ىذه المعدالت في  ةعالمي ةاصبحت مشكم
 ( .ُالمجتمع منيا الجنكح كالجريمة)

 : انتشار الرشوة - خامساً  
مف الشذكذ الكظيفي فيي تزداد في البمداف  ةالرشكة في ام مجتمع يعتبر حال ةانتشار ظاىر       

حيث تعمؿ عمى فقداف الفرد , كىي بذلؾ تعبر عف التجارة بالكظيفة العامة  اك تطكران  قؿ نمكان األ
مف التفكؾ  ةه لذلؾ يعتبر حال ,ثقتو بالدكلة مف جانب كتجاكز عمى مفيكـ العدالة مف جانب اخر

 ( .  ِ)المعايير السكية ةالمجتمعي كتجاكز عمى كاف
 االختالس : – اً سادس 

مف الناحية االجتماعية عمى )انو فعؿ فردم اك تكاطؤ عدة افراد  االختبلسعريؼ يمكف تي       
 ةيخترؽ القانكف العاـ يظير اماـ الناس بمظير حسف كيقـك بيذا العمؿ افراد لدييـ مؤىبلت ثقافي

رفيعة كيشغؿ منصب في البناء االجتماعي حيث يعتبر مؤتمنا كلكنو يحاكؿ الحصكؿ عمى 
 (.     ّارجاعيا بعد حيف() ةمردكد مادم سريع مف خبلؿ االستيبلء عمى امكاؿ االخريف بطريق

لقد اتسعت كتعاظمت ىذه الحالة اك الظاىرة في اآلكنة األخيرة بسبب عدة عكامؿ ساعدت       
الرقابة الحقيقية لذا فقد  كانعداـكؿ تمؾ العكامؿ حالة التفكؾ التي حصمت في المجتمع أك , عمييا 

القانكف يحاسب  ف  , منيا أ ةف ينفذ مف القانكف ألسباب كثير أاستطاع العديد مف ىؤالء المختمسيف 
ما مف أسنكات, لبالسجف  وطعاـ أطفالو كيحكـ عميإجؿ أالضعيؼ اذا سرؽ رغيؼ الخبز مف 

االمر الذم بدكره . اؽ ف يخمص ىؤالء السرٌ أجؿ أت الشعب فاف القانكف يجيد نفسو مف ؽ قكٌ يسر 
جؿ الحصكؿ عمى أاؽ مف يدفع بعض االفراد ذكم النفكس المريضة اف ينخرطكا مع كبار السرٌ 

 .المنفعة الشخصية

                                                           
 1997الكويت , عالم المعرفة, ةتحميل ألخطر المشكالت المعاصرة لمرأسمالية, مكتببطالة الرمزي زكي,   - 1

 .501ص 
, 1977الحقوق والشريعة ,العدد االول, الكويت , ةمجم عبد الوىاب حومد, الرشوة والتشريع الكويتي , - 2

 .11ص 
 .325معن خميل العمر, التفكك االجتماعي , مصدر سابق, ص  - 3
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 : التزوير – سابعاً  
كيتغير ىذا الفعؿ مع تغير التطكرات  , فراد اذكياءأيعتبر التزكير فعؿ اجتماعي يقـك بو       
عضاء ىذه أتنظيـ  ةاستخداميا كطريق ةعمى التنظيمات الرسمية في المجتمع ككيفي تطرأالتي 

كفي الغالب تككف ىذه الكسائؿ المستخدمة عمى شكؿ بطاقات اك , الظاىرة في الداخؿ كالخارج 
ساسو قائـ عمى فف التقميد أ تيالياحكبالتالي فيك سمكؾ , كثائؽ كشيادات كاصدارات كغير ذلؾ 
اك كثائؽ تسيؿ  لى اصطياد الناس الذيف يحتاجكف امكران إكالتزكير كما انو فعؿ ذكي ييدؼ 

منتشرة في العديد مف الدكؿ التي  ةالتزكير حال ةمست ظاىر أ,( ُعمميـ في الدكائر الرسمية)
بسبب  ََِّفي جانب الرقابة فقد اتسع نطاؽ التزكير في العراؽ بعد احداث  تعاني ضعفان 

مف االمكر  عديدىك حرؽ العديد مف الدكائر التي تحكم ال ةىميأغياب الرقابة كالعامؿ االكثر 
ع استغبلؿ بعض االفراد ىذه الحالة لتحقيؽ مأربيـ كفي الحقيقة استطاعكا كبيذا شجٌ  ,الرسمية 

لى ذلؾ كشفت العديد مف الحاالت إكما  ة كتكفر شيء مف االستقرارالحيا ةعكد كلكف بعد, ذلؾ 
مؾ االمكر ما تكؿ  .كشؼ عنياكبالمقابؿ ىناؾ البعض لـ يي  أىمو ,لى إالتزكير كتـ ارجاع الحؽ 

 ىي اال حالو مف التفكؾ االجتماعي الذم يسيطر كيفرض قكتو عمى بعض افراد المجتمع.
 توظيف النظرية 

يذكر في التراث االدبي عف اإلغريؽ  أنيـ يقكلكف إذا  أردت أٍف تبني مجتمعان سميمان عميؾ       
أف تبدأ بطفكلة سميمػػػة , فالذم يساعد عمى سبلمة الطفكلة كيحافظ عمييا مف االنحراؼ ىي 

الدكر  التنشئة االجتماعية السميمة , حيث تشير العبلقة بيف التربية كالتنشئة االجتماعية الى
الكبير كالفاعؿ الذم تمعبو العممية العممية , حيث تيدؼ الى تشكيؿ شخصية األفراد , كاالنتقاؿ 

 بالفرد مف الكائف البايكلكجي إلى الكائف المتعمـ .
محددا لؤلدكار  يضع تنظيمان  فٍ ألى إجؿ اف يحافظ المجتمع عمى استمراره كبقائو كيسعى أمف ك  

ز االجتماعية كؿ حسب جنسو كمركزه االجتماعي كمينتو بما يتبلءـ مع التي يشغميا الفرد كالمراك
لى اكساب الفرد المعرفة كالميارات إالتنشئة االجتماعية  ةتسعى عممي كمجتمعة الكبير, توثقاف

مف عمى تحقيؽ النضج النفسي كاآل تعمؿ ايضان ك  ,   االندماج في المجتمع عمىالتي تساعده 
 جتماعية كالمعرفية كاالنفعالية.الصحي في بعض الجكانب اال

                                                           
 .326, ص  السابق المصدر  , التفكك االجتماعي عمر,معن خميل ال - 1
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لذلؾ فيي تستعيف بالمبادئ كالقكانيف التي تساىـ في عممية االنتقاؿ كتستعيف في ذلؾ بالمبادئ 
 التي يعنى بيا عمـ االجتماع ك كعمـ النفس كاالنساف .

عمى  إف مفيكـ التربية بالمعنى الكاسع ىي العممية التي يتـ بيا تشكيؿ كاعداد األفراد القادريف 
اكتساب مبادئ العمـ كالمعرفة كأنماط السمكؾ األخرل , ىذه المبادئ تبدأ باألسرة التي تعد الدرس 
األكؿ في الحياة , كمف خبلؿ الدكائر المعرفية لئلنساف سكؼ يتشبع بالثقافة كالمعرفة مف حيث 

 عممية التنشئة االجتماعية . 
نكك ( عمى أىمية التربية في تشكيؿ شخصية يؤكد المربي الركسي الشيير ) انطكاف ماكار      

االنساف قائبلن " أنا أيؤمف بالقدرة غير المحدكدة لمتأثير التربكم  , كأعتقد انوي إذا كاف االنساف 
ذا كاف الطفؿ طيبان فيك مديف بذلؾ التربية في  سيء التربية فالمخطئ الكحيد ىك المربي , كا 

كيضيؼ بأف الشخص يككف سيئان إذا كجد في بناء بيئة سيػػػئة , فاألمر التربكم مف  ,(ُطفكلتو  )
خبلؿ التنشئة االجتماعية يؤدم ثماره عندما يتحكؿ إلى أنماط سمككية سميمة مف اجؿ  تطكير 

 المجتمع .  
لكبار كتسمى التغيرات التي تحدث لمطفؿ منذ أف يكلد حتى يتخذ مكانان مميزان بيف مجتمع ا      

الناضجيف ىي في أساسيا عممية التنشئة االجتماعية , كىي عممية اكتساب االنساف صفة 
االنسانية , كىي عممية تعمـ كتربية تقكـ عمى االتصاؿ كالتفاعؿ االجتماعي , كتيدؼ الى 
اكتساب  الفرد طفبلن , فمراىقان , فراشدان , فشيخان سمككان كمعايير كاتجاىات مناسبة ألدكار 

تماعية معينػػة  , كلككف الباحث تربكيان يعتقد أف األنسب لمناقشة مكضكع دراستو الحالية مف اج
حيث تكجو دراستو يرل أف نظريتي التنشئة االجتماعية كالتفكؾ االجتماعي , كلخبرتو في مجاؿ 

اسي عممو كتعايشو لسنكات طكيمة مع الطمبة يرل أف لمتربية  أىمية كبيرة كفاعمة لبللتزاـ الدر 
 كالتفكؽ العممي . 

كفي ىذا المعنى يضيؼ الدكتكر معف خميؿ عمر إف النظرية استنتاجان نسقيان مستخمصان مف      
مبلحظات منتظمة منطقيان في شكؿ قضايا مترابطة اساسيا متككف مف مجمكعة مف البديييات 

                                                           

, 1984( عبد اهلل الرشوان , المدخل الى التربية والتعميم , دار عمان لمنشر والتوزيع , عمان ,  1)
 .177ص
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اجتماعية  كالتعريفات كالمفاىيـ لتصؼ كتفسر خصائص ظاىرة اجتماعية معينة أك معطيات
 ( .  ُمحددة , اك مشكبلت اجتماعية معاشو ) 

مف ىنا نستطيع القكؿ بأف التنشئة االجتماعية لمفرد ىي األساس الذم مف خبللوي يمكف الحكـ 
عمى مستقبؿ الفرد , إذف فالبيئة قادرة أف تحدد سمكؾ كمستقبؿ االنساف كأكؿ ىذه البيئات ىي 

ي كالعممي كطبيعة نكع التربية كقكة التماسؾ بيف أفرادىا لو تأثير بيئة االسرة كمستكل أفرادىا الثقاف
 كبير في مستقبؿ الطفؿ . 

انطبلقان مف الكسط االجتماعي الذم يعيش فيو الطالب ىناؾ عبلقة بيف اإلىماؿ األسرم        
ك في الجانب العاطفي كالتحصيؿ الدراسي لمطالب , سكاء كاف مف ناحية المعاممة أك اىماؿ , أ

عنؼ أسرم , ىذا ينعكس عمى اختيار صحبة األصدقاء لمطفؿ الذم يقع عميو االىماؿ أك 
الحرماف ربما يضطر الى اختيار صحبة أك شمة مف األصدقاء يعزز فييا التعكيض الذم يفقده 
داخؿ االسرة , فيك يبحث عف مف يستمع اليو أك مف يفيمػػػو كربما ىؤالء األصدقاء يبعدكنو عف 

التزاماتو داخؿ االسرة كبالتالي يبتعد عف كاجباتو المدرسيػػة خصكصان إذا لـ يكف ىناؾ كثير مف 
متابعة كاىتماـ مف قبؿ االسرة التي تعاني مف التفكؾ كاالنشغاؿ في الميث كراء لقمة العيش 
كابتعاد األب عف البيت لساعات طكيمة , اك ابتعاد األبكيف بسبب التزاماتيـ عف البيت طكيبلن , 
كؿ ىذه عكامؿ مشجعة تدفع االبناء الى االنشغاؿ بأمكر تبعدىـ عف متابعة دركسيـ خصكصان 
إذا كانكا يعيشكف في بيئة تكثر فييا عكامؿ التشكيؽ كالترفيو , أك التعكيض عف الحرماف االسرم 

 عبلكة عمى ضعؼ الرادع االجتماعي . 
ثرة عمى التحصيؿ الدراسي لمطفؿ , لذلؾ فقد تعتبر العكامؿ االسرية مف العكامؿ المؤ      

فالمشكبلت االسرية التي تنتج عف عدـ التفاىـ كفقداف االنسجاـ بيف الكالديف قد تؤثر عمى دراسة 
التمميذ لذلؾ فالجك العائمي الذم تسكده الخبلفات أك المشاكؿ العائمية كالطبلؽ كالتفكؾ يؤدم الى 

تقرار كاالطمئناف , كىذا مف شأنوي يخمؽ االضطرابات العاطفية التي تؤدم الى عدـ االس
اضطرابات نفسية عند التمميذ تستمر معو الى مراحؿ متقدمة مف العمر مما تؤثر عمى اقبالو 
كاستيعابو لممكاد الدراسية كبالتالي تحصيمو الدراسي  يضعؼ , عمى عكس الطالب الذم يعيش 

                                                           
 .22, ص 2005,  1( معن خميل عمر , نظريات معاصرة في عمم االجتماع , دار الشرق, عمان, ط ( 1
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ا الجك يشجع الطالب عمى الدراسة في جك عائمي يسكده االستقرار كاالطمئناف كالتفاىـ , ىذ
 كبالتالي يككف تحصيمو الدراسي جيد  . 

كيعتقد الباحث مف خبلؿ تجربتو الدراسية مع طمبتو إف  ىناؾ أسر فقيرة جدان مف حيث المستكل 
المعاشي كالسكف , كاحيانان تسكف في اطراؼ القرية أك ضكاحي المدينة كتبعد عف المدرسة 

 أسرىـ ليسكا لدييـ نصيب مف التعميـ كلكف يعيشكف في جك اسرم إيجابي  مسافات طكيمة كأرباب 
مما جعميـ متفكقيف كدخؿ الكثير منيـ في كميات الطب كاليندسة كأصبحكا أطباء مشيكريف      

 , اك ميندسيف , أك قضاة , أك أساتذة جامعات , أك حصمكا عمى كظائؼ  جيدة في الدكلة . 
م الجيد مؤشر ايجابي كدافع قكم يدفع التبلميذ الى التحصيؿ مف ناحية لذلؾ التكافؽ االسر      

كيرغبيـ في المدرسة كيساعدىـ عمى اقامة عبلقات متناغمة مع زمبلئيـ كمعممييـ مف ناحية 
اخرل , بؿ كيجعؿ العممية التعميمية خبرة ممتعة كجذابة , عمى العكس مف المذيف ينشؤكف في 

ـ التكافؽ مما ينعكس عمى أفرادىا فيعانكف مف التكتر النفسي اسرة مفككة أك تعاني مف عد
كيعبركف عف تكتراتيـ النفسية بطرؽ متعددة , كاستجابات التردد  كالقمؽ كالعنؼ في المعب , 
كاألنانية , كالتمركز حكؿ الذات , كفقداف الثقة بالنفس ككراىية المدرسة كاليركب منيا ك 

قضـ األظافر كالخجؿ كتنعكس كؿ تمؾ المشكبلت بالطبع في كاضطرابات سمككية مثؿ المجاجة ك 
 انخفاض التحصيؿ الذم ىك جكىر عممية التعميـ 

إف األطفاؿ المذيف يعانكف مف التفكؾ  االسرم قد يككف لدييـ متكسط تحصيؿ تعميمي أقؿ      
ضافة الى ما مقارنة بالطبلب في العائبلت المستقرة في بيئة اسرية , كالذم ييمنا مف المكضكع ا

تقدـ ذكره ىك بيئة السكف كالبيئة المحمية لمطالب , فقد نجد مستكل تعميمي جيد لمكالديف 
كاتجاىات جيدة نحك أبناءىـ كلكف عدـ تكفر البيئة المبلئمة لمطالب أك األبف تجعمو غير مكفؽ 

 دراسيان . 
سمككيـ كزرع القيـ االيجابية  إذف االسرة ليست فقط مسؤكلة عف تربية االبناء كتنشئتيـ كتقكيـ    

فحسب , بؿ ىي مسؤكلة ايضاى عف تحصيميـ الدراسي مف خبلؿ تكفير بيئة ايككلكجية مبلئمة 
ليـ , لذلؾ البيئة عامؿ ميـ جدا بالنسبة لمتفكؽ العممي لمطمبة مثبلن غالبان ما نجد معدالت الطمبة 

الت جيدة عمما أف آبائيـ غالبان ما المذيف يدرسكف في مدارس القرل كالنكاحي يحصمكف عمى معد
يككف ليس لدييـ تحصيؿ  عممي  كال تتكفر لدييـ ظركؼ درا سية بمستكل الطمكح , كلكف 
يطمحكف  لمحصكؿ عمى درجات عالية تؤىميـ لمدخكؿ في كميات الطب كاليندسة كالكميات 
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ية المشجعة لمدراسة مثؿ بيئة االخرل كذلؾ لتكفر  بيئػػػة أسرية مستقرة  , عبلكة عمى البيئػػة المحم
 القرية اليادئة البسيطة الصافية .

عتبر مفيكـ التفكؾ االجتماعي مكضكع نسبي فعندما نقكؿ اف ىناؾ مجتمع محمي يي كالبد لئلشارة  
اك افراد اك مجتمع كبير متفكؾ فيذا يعني اف االفراد الذيف ىـ في مكاقع كمراكز معينو في البناء 

كارىـ اك الكظائؼ المككمة الييـ كما يجب لتحقيؽ اىداؼ دبأ كفي ال يقكماك النسؽ االجتماع
  التنظيـ(

النظاـ االجتماعي عمى ايجاد نكع مف التضامف بيف الجماعات كاالفراد في تحقيؽ  ةعدـ قدر      
في ضكء ذلؾ يعتبر التفكؾ االجتماعي نتيجة سمبيو لمكاقع الذم   ك  ,اىدافيـ التي يطمحكف ليا

حيث تككف قائمو عمى عدـ التكيؼ لمتطمبات العصر مع المستجدات  ,التغير االجتماعي يفرزه
مر الذم يعكؽ مف تقدـ ألاالجتماعية ا كاالنساؽدكار ألكالذم يعبر عف عدـ التكازف بيف ا

 ,ظيكر العديد مف المشاكؿ مثؿ انتشار مظاىر الجريمةبنكاع التفكؾ ألذا تتمثؿ  ,المجتمع
كالعديد مف المشكبلت , جرائـ المخدرات ك  ,الجنكح ك ,البطالة ك  ,ؾ االسرمالتفكك  ,الطبلؽك 

كبالتالي , نكاحييا  ةبكاف ةخاصالالعامة ك ة االجتماعية التي يمكف اف تتفاقـ كتزيد في تدىكر الحيا
ينعكس ىذا االمر عمى الجيؿ القادـ اك الجيؿ الذم يعيش مثؿ ىذا النكع مف التفكؾ كفي نياية 

 . القادمة ليذا الجيؿة يؤثر ذلؾ بصكره كاضحو في مستقبؿ ك كاقع الحيا االمر سكؼ
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 العوامل المؤثرة في عممية التعميم في العراق

 تمييد

 

 األسباب والعوامل التي تؤثر عمى التحصيل الدراسي :  األولالمبحث 

: تأثير العامل االقتصادي واالجتماعي لألسرة عمى  نيالمبحث الثا
 التحصيل الدراسي لألبناء

 : التعميم المختمط وتأثيره عمى التحصيل الدراسي ثالثالمبحث ال
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 :تمييد

التعميـ احد المميزات التي تميز دكؿ العالـ في كؿ بقاع المعمكرة , كبما أف التعميـ لو  ديع    
مرة تزيد مف تقدمو كمرة تبطئ منو . كالعراؽ  ,تاريخ في كؿ بمد كلو اسباب كعكامؿ تؤثر عميو

ركؼ سباب كظأاحد بمداف العالـ الذم اتصؼ بالعمـ كالحضارة العريقة , لذا فميذا التعميـ تاريخ ك 
مرة في زيادة كارتفاع شأف العمـ في ىذا البمد  ظركؼدكؿ العالـ حيث اسيمت ال ةكبقي وتؤثر عمي

ضعفت مف زيادة اتساعو كقكتو . تناكؿ ىذا الفصؿ البهعد التاريخي أكمرة اثرت الظركؼ عميو ك 
الدراسي ثرت عمى التعميـ كالتحصيؿ ألمتعميـ في العراؽ كاىتـ بتكضيح االسباب كالعكامؿ التي 

 بشيء مف التفصيؿ مف خبلؿ عدة مباحث تناكليا ىذا الفصؿ. 
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  ألولالمبحث ا
 األسباب والعوامل التي تؤثر عمى التحصيل الدراسي

 لؤلبناء الدراسي التحصيؿ عممية في كدكرىا األسرة:
 كعشيرتو الرجؿ أىؿ تمثؿ انيا كما, القيد كبمعنى(  الحصينة الدرع)  المغة في األسرة تعرؼ     

 . (ُبينيـ) فيما مشترؾ رابط ليـ التي كالجماعة

 التي فيي, لمطفؿ االكلى الرئيسية االجتماعية البيئة تمثؿ األسرة اف إلى البعض أشار كما     
 تربية في كاألساسية الميمة الخمية فيي  اذان ,  األسرة افراد في السائدة الركح حسب الطفؿ تشكؿ
 .(ِحياتو) سنكات مركر عمى االخرل المؤسسات الى ينتقؿ اف قبؿ كذلؾ الطفؿ

 األسرة مكضكع في النفس كعمماء االجتماعي النفس عمماء بيف إجماع ىناؾ يككف يكاد اذان      
 عدة مف أفرادىا شخصية تٌككيف في الكبير الدكر كليا االكلي االجتماعية المؤسسة ىي تعتبر اذ

 بعض تككف اف حالة في, كاالجتماعية كالنفسية كالجسمانية كالكجدانية كاألخبلقية العقمية نكاحي
 الحقة سنكات بعد يأتي كذلؾ ثانكم ىك الدكر فيذا الطفؿ تنشئة في دكر االجتماعية المؤسسات

 .(ّأسرتو) كنؼ في حياتو اكلى قضى الذم لمطفؿ األكؿ التككيف مف

 فيي, الكظائؼ بكافة القياـ حؽ ليا مستقمة مؤسسة األسرة نعتبر أف يمكف المحصمة كفي     
 الجزاءات كتفرض أفرادىا عمى كالكاجبات الممقاة الحقكؽ تحدد حيث تشريعية قانكنية مؤسسة
 مف األسرة بأمكر االىتماـ دكرىا اقتصادية مؤسسة أنيا كما, الحدكد كترسـ التجاكزات عمى

 األسر بيف العبلقات إقامة عمى تشرؼ سياسية مؤسسة أنيا كما, كاإلنتاج كاالستيبلؾ الدخؿ
 بعض في المرنة االساليب كاستخداـ االىتماـ عمى كتشرؼ ليا المجاكرة كالعشائر االخرل
 نحك باألسرة كالسير السيطرة فرض اجؿ مف اخرل حاالت في القاسي االسمكب اك الحاالت

                                                           
 .231 ص ,1987, مصر, 2ط ,المصرية األنجمو مكتبة, التربية االجتماعيات, المرسى نسرحا منير - 1
2
 . 159 ص ,1985, عمان, الفرقان دار, المجتمع وثقافة التربية, ناصر ابراىيم - 

, األمنية لمعموم نايف أكاديمية, االجتماعية العوامل ضوء في االنحراف إلى العودة, العمري محمد صالح - 3
 .82  ص ,1993, الرياض
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 اكلى يككف فالطفؿ كالتعميـ ,  التربية عممية كىي عممية بأسمى تقكـ أنيا كما. الصحيح االتجاه
 بسبب كلكف الردل مف كالجيد الخطأ مف الصح يتعمـ فيك أسرتو داخؿ يتعمميا التي األشياء
 الكظائؼ األسرة مف المجتمع  أخذ لذا مياميا مف البعض األسرة فقدت كتعقدىا الحياة تطكر

 التربكية العممية تبقى التطكر ىذا كؿ رغـ أنو إال التربكية كاخيران  كالسياسية كاالقتصادية التشريعية
 األسرة. كظائؼ أىـ ىي

 :والمدرسة األسرة بين العالقة 
,  أساس ركف ىي بؿ المجتمع في الميمة االجزاء كالمدرسة األسرة مف كؿ تعتبر        

 المتكاممة التربية أما, التمميذ كتعميـ لتربية االسرة مع تعمؿ كالتي التعميـ أدكات أحد ىي فالمدرسة
 مف النمك عمى كمساعدتو التمميذ تٌككيف عمى العمؿ الى تيدؼ التي ىي المجتمع ليا يطمح التي
 يجب النتائج ىذه عمى الحصكؿ أجؿ كمف كاالجتماعية كالنفسية كالعقمية الجسمية النكاحي كافة
 .كمتكاممة مستمرة عممية اعتبارىا عمى النتائج ىذه عمى الحصكؿ أجؿ مف الجيكد تتضافر أف

 خبلؿ مف الطمبة كتثقيؼ بتكسيع تقكـ فيي االجتماعية المؤسسات أىـ أحد المدرسة     
 كتكسيع الحسنة األخبلؽ كتعكيدىـ كتنميتيا قدراتيـ كتكجيو المختمفة كالفنكف بالعمكـ تزكيدىـ
 االجتماعي االنطكاء عف الناشئ الجيؿ ابعاد عمى تعمؿ أنيا كما, مكاىبيـ كصقؿ تفكيرىـ مجاؿ
 شتى في التكامؿ مف شيء عمى تحقيؽ تعمؿ انيا كما االخريف مع العمؿ تشجيع خبلؿ مف

 مكممة كظائفيا تككف أف تحاكؿ فيي اجتماعيان  اك نفسيان  اك عقميان  نمكان  كاف إذا فيما النمك مظاىر
 .(ُكاألسرة) البيت لكظيفة
 كتتداخؿ تتشابؾ التي الكظائؼ مف العديد ليا فيي مصٌغر اجتماعي نظاـ األسرة أف كبما    
 كتؤثر بعضيا مع كتتساند تتأزر االنظمة ىذه اف لذا, الكبير المجتمع في االخرل الكظائؼ مع

 في نجحت فإذا الكبير المجتمع في األساسية المبنة ىي األسرة كلكف, باألخرل  كاحدة كؿ كتتأثر
 .(ِالمختمفة) األخرل الكظائؼ عمى تؤثر سكؼ فإنيا كصحيحة سميمة بصكرة كظائفيا

 
                                                           

 المجنة, التربية نظام تطور ضوء في والمدرسة األسرة بين التمميذ تربية, التركي اهلل عبد العزيز عبد - 1
 .28 ص,1985, 64 العدد, والعموم والثقافة لمتربية القطرية

 المركز, األسرة مجال في الوافدة العمالة نحو السعودي المجتمع فئات بعض اتجاىات, السالم سعد سالم - 2
 .32, ص 1993,  , الرياض, السعودية, والتدريب األمنية لمدراسات العربي
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 الوظائف االجتماعية لألسرة:

 البناء عمييا كيرتكز يتككف التي االكلى االجتماعية المؤسسة نكاة ىي األسرة أف بما          
 أف كبما, ليا الطبيعية الحياة تمثؿ األسرة ىذه داخؿ تككف التي التفاعبلت فإف, العاـ االجتماعي

 أفرادىا بيف التفاعؿ يككف اف مف تخمك ال فيي اذان  المجتمع مؤسسات احدل ىي المؤسسة ىذه
 االستقرار تحقيؽ الى يؤدم مفيد مردكد حصؿ إيجابي التفاعؿ ىذا كاف فاذا سمبي اك ايجابي أما

 عمى ذلؾ ينعكس كبالتالي األسرم التفكؾ يحدث سمبي التفاعؿ ىذا كاف اذا كلكف, األسرل
 متعددة اجتماعية كظائؼ تحقيؽ أجؿ مف تعمؿ فاألسرة ذلؾ كؿ مف الرغـ عمى. المجتمع
 كمف كالكظائؼ المياـ مف العديد تمارس فيي. االجتماعية حياتيا استمرارية اجؿ مف كمتنكعة

 :التالي النحك عمى ذلؾ نكضح كالصحية. كسكؼ كالتربكية االقتصادية الكظيفة الكظائؼ ىذه

 االقتصادية الوظيفة/   أوالً  
 األسرم االستقرار عمى الحصكؿ أجؿ مف كذلؾ لؤلسرة كأساسية حيكية الكظيفة ىذه تيعد         
 حسب األسرة في تأثيرىا يتفاكت  الكظيفة ىذه أف, األخرل كالتغيرات التحديات أماـ كحمايتيا
 أفرادىا حاجات كتمبية بتدبير تقكـ أفٌ  تستطيع العالي الدخؿ ذات االجتماعي, فاألسر التراث
 أما, محدكدة بصكرة أفرادىا حاجات تمبي اف تستطيع كالتي المتكسط الدخؿ ذات االسر مف أكثر
 حاالت تظير فقد لذا أفرادىا حاجات تمبي اف تستطيع ال فيي المحدكد الدخؿ ذات األسر

 كظائؼ أف الكاضح مف لذا االحداث كانحراؼ المدرسي التسرب مثؿ األسر ىذه داخؿ كأعراض
 (.ُإلييا) المنتمي االجتماعية الطبقة باختبلؼ تختمؼ العائمة اك االسرة

 اجتماعيا األسرية الكظائؼ عمى ايجابان  اك سمبان  مباشر تأثير لو االسرل االقتصادم المستكل اذان 
, كتربيتيـ األطفاؿ تنشئة  عمى التي تؤثر كالصحية كالتعميمية التربكية الكظيفة الخصكص كعمى
 لو يتكفر اف يمكف انو خبلؿ مف اآلخريف عف يتمتع فيك كميا بحاجتو تفي حياة يجد الذم فالطفؿ
 المعب تكفير الى باإلضافة, المستمزمات ىذه تكفير طريؽ عف كذلؾ كالتكنكلكجية العممية المتعة
 كالنفسية العقمية جكانب عدة مف الفرد ىذا لدل القدرة تعزز أف باستطاعتيا التي المختمفة كالسمع

                                                           
1  -  Paul During ,jean Pierre portals ,Education and family ,webmail 
s.A,Bruxelle,1994,p,76. 
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 كقد بالحرماف احساس كعسر العيش كالعكز الفقر حياة تسبب المقابؿ في, كاألسرية كاالجتماعية
 (.ُاالجتماعية) كالعزلة كاالنطكاء مف الحقد  انكاع ذلؾ عمى يترتب

 في كاف الميمة األمكر مف تعدىا كالتي لؤلسرة المادية المستكيات بعض تأثر حالة في أما
 تربطيـ كانت الذيف الكاحدة األسرة أعضاء بيف كتفكؾ األسرية العبلقات في تدىكر المحصمة

 .(ِالدخؿ) حالة
  ثانيًا / الوظيفة التربوية

 مف العديد عمى األطفاؿ بتدريب تقكـ فيي, كاألساسية الميمة الكظائؼ أحد الكظيفة التربكية     
 تكفر أف األسرة تحاكؿ ليذا كالمحاكاة كالذكي الصحيح التفكير مثؿ, الصحيحة التربكية العادات

 بو تعني التي االمكر كأىـ كأكؿ, المناسبة كالعادات الفكرية االمكانيات لظيكر المناسب الجك
 الفرد كاكتساب كنقؿ كالتفاىـ التحاكر في الميمة الكسيمة بكصفيا المغة ابنائيـ تعميـ ىي األسرة

 كخاصة األسر عمى السيؿ باألمر ليست لؤلسرة التربكية الكظيفة كأف  .  (ّالثقافية) المفردات
 تمؾ تعمـ الى بحاجة الطفؿ ألف, الصحيحة االجتماعية كالعادات القيـ بغرس القياـ تحاكؿ عندما
 ككما الردم مف الجيد كاستخبلص تعميميا في كعي مصدر ىناؾ يككف اف يجب اذان  االمكر
 مف الكظيفة ىذه األسرة تؤدم كقدراتيـ, اذان  األسرة ميكؿ كفؽ كالعادات القيـ ىذه تككف أف يجب
 التحصيؿ كنحك الدراسة نحك الطفؿ ارشاد طريؽ فعف كمستقبمو الطفؿ كاقع بأىمية كعييا خبلؿ
 الكظيفة يتبع لذا كالمجتمع لمفرد السعادة تحقيؽ اجؿ مف كاعي جديد جيؿ خمؽ اجؿ مف العممي
 تصبح, الكظيفتيف  بيف خاصة ألغراض التعميمية الكظيفة كىي أخرل كظيفة لؤلسرة التربكية
 ميمة اجتماعية مؤسسة األسرة زالت ال معرفية. اذان  تعميمية الثانية بينما تيذيبية االكلى الكظيفة
 كالمتابعة اإلشراؼ أف, متفاكتة بنسب التعميمية بالعممية بأخرم اك بطريقة تؤثر حيث كفاعمة
 الكسائؿ بعض اك كؿ كتكفير الدراسية مراحميـ أثناء أبنائيـ عمى الكالديف يمارسيا المذيف

                                                           
 .188ص, سابق ,مصدر التربية ,اجتماعيات المدرسي سرحان منير - 1
2
 .64 ص,1971, مصر, اإلسكندرية, الجامعية الكتب دار, األسرة رعاية, حسن محمود - 

 النيضة مكتبة, متغير عالم في األبناء لتنشئة التربوي ومنيجيا األسرة, حسين محمد المنعم عبد - 3
 .39 ص,1989, القاىرة, اسيوط جامعة, المصرية
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 غير أك محرجة غير بصكرة البيت في تدكر التي العممية المناقشات أسمكب كاستخداـ التعميمية
 .  المرتفع التعميمي المستكل ذات لؤلسرة كبخاصة تعسفية
 .التعميمية الوظيفة ثالثًا /

 الكعي اكتساب في الكبير الدكر لو كالمدرسة الطمبة أمكر أكلياء بيف االتصاؿ عممية أف         
 حؿ محاكلة نحك باألسرة يدفع الذم األمر التعميمي أبنائيـ كضع حكؿ األسرة طرؼ مف كالتفيـ

 الصحيحة العبلقة أف كما. المدرسة مف أبنائيـ استفادة عدـ كراء تقؼ التي كالمعكقات المشاكؿ
 عف كينتج بأبنائيـ الخاصة المشاكؿ اغمب حؿ في كبير دكر لو األسرة في كاألبناء اآلباء بيف
. الجيد الدراسي كالتحصيؿ التعميـ عمى األبناء مساعدة في أىمية لو مستقر اجتماعي مناخ ذلؾ
 عمى مباشرة بصكرة ينعكس فيذا سمبية العبلقة كانت اذا اما, ايجابية العبلقة ىذه كانت إذا فيما

 كاألسباب األعذار خمؽ يحاكؿ الطالب. العممي مستكاه عمى كبالتالي الطالب أك الطفؿ سمكؾ
 ال كلكي المتشدد األمر كلي مسألة كضعية في يقع ال لكي الدراسة عدـ أجؿ مف كالمبررات
 مشحكنة الدراسة أجكاء تككف كبالتالي أبيو قبؿ مف استفزازم اسمكب ألم نفسو الطالب يعرض
 في الطالب اك الطفؿ ليذا الدراسية المسيرة يينيي بدكره الذم األمر لممدرسة كالكره الرضا بعدـ

 . (ُعمييا) حصؿ عممية فائدة أم كبدكف مبكرة مرحمة
 رابعًا / الوظيفة الصحية:

 الطمبة تخص كانت اذا فيما, الكبرل المسئكلية ذات الكظائؼ احد مف الكظيفة ىذه تيعد        
 كذلؾ المسئكلية ىذه تتحمؿ فيي  اكالن  االسرة كىما عنيما مسؤكلتاف ميؤسستاف فيناؾ التبلميذ اك
 صحة عمى المحافظة أجؿ مف صحية ككقائية سمككية كقكاعد عادات أبنائيـ في غرس خبلؿ مف

 تابعة صحية رعاية تكجد المدارس بعض في,  المدرسة فيي االخرل المؤسسة أما. (ِأبنائيـ)
 .لو الصحية المتابعة بيدؼ طالب لكؿ ممؼ المركز ىذا يضع حيث لممدرسة

 كيتـ المراحؿ مختمؼ كمف لؤلفراد الصحي الكعي رفع محاكلة ىدفيا الصحية التربية عممية أف 
 األمراض مف أنفسيـ كحماية الصحية المشكبلت مكاجية كيفية األفراد تعميـ طريؽ عف ذلؾ

 المختمفة كاالمراض األكبئة عف كالمعمكمات الصحية بالحقائؽ مٌدىـ خبلؿ مف ذلؾ كيككف

                                                           
الحسيني , دار سبط النبي للطباعة محمد تقي فلسفي, الطفل بين الوراثة والتربية , تعريب وتغليف فاضل  - 1

 .6,ص 2223والنشر والتوزيع , قم ,ايران ,
 2225كلير فهيم, الطفولة واألمومة والصحة النفسية للطفل, مكتبة الثقافة الدينية للطفل, القاهرة , - 2

 .29,ص
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 ككيفية منو التحرز عدـ ما إذا معيف بمرض الفرد إصابة في دكر ليا التي كاالسباب كالعكامؿ
 كتأطيرىا الصحية كالمعرفة كتأصيؿ ترسيخ عف عباره ىي الصحية التربية , كبالممخص مكاجيتو
 طريؽ عف ذلؾ كؿ كيككف كالمجتمع لمفرد المستكييف عمى كسميمة صحية سمككية بأنماط

 .(ُالحديثة) التربكية كاألساليب الطرؽ استعماؿ
 :الدراسي التحصيل زيادة أبنائيا عمى مساعدة في ودورىا االسرة

  ابنائيـ مدارس مع األمكر أكلياء كاندماج التكاصؿ أف االجتماع كعمماء النفس عمماء أثبت       
 التردد اف, كاالجتماعية النفسية كالكفاءة الدراسي المجاؿ في ابنائيـ إنجاز في األثر عظيـ لو

 مكاقع ككشؼ ابنائيـ عف كاسعة نظرة ليـ يككف باف االباء يساعد المدرسة إلى لآلباء المستمر
 . (ِاالخرل) االمكر مف ذلؾ غير أك المكاد بعض في األبناء لدل الضعؼ

 الجيد بذؿ عمى ابنائيـ كتشجيع لمدراسة كاليادئ المبلئـ الجك تكفر أف يجب األسرة أف كما
 لمتركيز المشتتة العكامؿ عف ابعادىـ اجؿ مف ابنائيا سمكؾ تضبط أف األسرة عمى كيجب كالطاقة
 الدركس مف كبير كـ إعطائيـ في تسرؼ ال أف يجب كما السكء رفاؽ مف حمايتيـ كتحاكؿ

 التكاصؿ في باألبداع كالشعكر بالذات الثقة ممكة عندىـ تضعؼ اك تقتؿ ال لكي الخصكصية
 (ّالمنزلية) فركضيـ حؿ كمحاكلة

 :لألبناء الدراسي التحصيل عمى وتأثيره لألبوين في الثقافي المستوى 
 التي األسباب أىـ أحد لمكالديف كالثقافي التعميمي كالمستكل األمٌية أف دراسات عدة أٌكدت        

 كاالىماؿ لؤلطفاؿ اإلساءة تككف ذلؾ ضكء كفي أبنائيـ معاممة في اإلساءة الى الكالديف تدفع
 .(ْتعممان) االقؿ األسر بيف كضكحا اكثر
 الركضة دخكليـ منذ أطفاليـ تعميـ في كاشراكيـ االباء مساعدة أف الدراسات أكدت حيف في    
 تقدـ التي التعميمية لمبرامج االستجابة عمى بدكره ينعكس كالذم األماف مف حالة في الطفؿ يجعؿ

 غير المعرفي كالنمك التعميمية العبلقة اف الدراسات تمؾ أيضان  كهجدت فقد األساس ىذا كعمى, لو
 مف الطالب عمى تؤثر المناسبة المنزلية الحالة أف كما, االستجابة عمى القدرة عمى تؤثر المباشر

                                                           
 .49 ص,1995, مصر, المعارف  دار, واالجتماعي الديني التراث في, الدعيس ابراىيم يسر احمد - 1
2 - Chiland collete  Ienfant,La.Famille Lecole edition ,puf paris,1989,p.30 
 .221 ص,2000, بيروت, الجامعية الراتب دار, التعميمي النفس عمم,  العيسوي محمد عبدالرحمن - 3

 .58 ص,2008, األردن,  والعالج دار الخميج النظرية االطفال معاممة اساءة, حسين العظيم عبد طو  - 4
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 البيت مشاركة عممية اف كما( الصحية الحالة, االقتصادم المستكل, الكالديف تعميـ درجة) حيث
 .(ُلؤلبناء) كالمعرفية العممية االنجازات مف العديد تحقيؽ في كاضح دكر لو التعميمية العممية في

 لمكالديف الثقافي كالمستكل التعميمي األبناء تحصيؿ بيف المكجب االرتباط مف نكع ىناؾ  اذان      
 يمعب, ألبنائيـ طمكحيا كمستكل لؤلسرة الثقافي المستكل بيف ترابط يكجد أنو إلى راجع كسببو
 كاالستجابة التفاىـ مبدأ كأف, األبناء طمكح زيادة خبلؿ مف كخطيران  كبيران  دكران  الكالديف طمكح
 .كاالبتكار التحصيؿ في قدرة  ينتج الذم األمر أبنائيـ عند مثميا تزرع لآلباء السكية
 مكاجية في جيدا اعدادان  أبنائيـ إعداد يستطيعكف العالي الثقافي المستكل ذكم االباء إف      

 لديو تككف لكي لدييـ االبتكار قدرات تنمية عمى المساعدة خبلؿ مف ذلؾ كيتـ المستقبؿ تحديات
 كالتجربة كالمناقشة السؤاؿ عمى أطفاليـ يشجعكف فيـ,  الغمكض مكاجية في كالشجاعة القدرة
 التعميمي المستكل أف. االحباط إزالة عمى تعمؿ التي الكسائؿ استخداـ يستطيعكف أنيـ كما

 كأنكاعيا المعب اختيار عمى حتى يؤثر بؿ فقط لؤلبناء الدراسي المجاؿ عمى يؤثر ال لمكالديف
 كالتي ثقافيا الفقيرة البيئة أف المقابؿ في. عندىـ كاإلبداع االبتكار قدرات تنمية في دكر ليا التي
 نسبة عف مسؤكلة تعتبر لمطفؿ األكلى النمك مراحؿ في لمذكاء المحفزة الذىنية االنشطة الى تفتقر
 .البسيط العقمي التخمؼ حاالت مف كبيرة

 مف اكبر تحصيميـ فرص تككف الجيد الثقافي المستكل ذات الطبقة ابناء مف االطفاؿ أف      
 كثقافي عممي مناخ كتكفير المدرسي الطفؿ تعميـ في نقص ام تسدٌ  اف لؤلسرة يمكف أٌنو خبلؿ
  المبلئـ المناخ تكفير, الخصكصي المعمـ تكفير اك المباشرة بالمساعدة سكاء الدراسة عمى يساعد

 االمكر تمؾ كؿ الطالب راحو عمى كالحرص المنزؿ خارج اك المنزؿ في سكاء الطالب لتحصيؿ
 كاجتماعيان  ثقافيان  متخمفة أسرة في نشأ الذم الطفؿ العكس عمى التحصيؿ في التفكؽ عمى تساعد
 عدـ في دكر لو لمكالديف الثقافي المستكل انخفاض يككف قد بؿ االمكر ىذه أبسط يجد ال فيك

 أف كاضحا يبدك ذلؾ خبلؿ فمف, مقبكؿ عممي مستكل عمى الحصكؿ اك ابنائيـ تعميـ استمرار

                                                           
 .225 ص,2001, القاىرة,  الكتب عالم, وبحوث دراسات, لألطفال المستقل التعميم, برير كريم - 1
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 مراكز عمى الحصكؿ اك العممي الطمكح الى تفتقر كاالقتصادية الثقافية المصادر في الفقيرة البيئة
 .(ُ) الزكاج المبكر ليا عمى كتشجيع الفتاة تعميـ تيمؿ كتقاليد عادات عف ناىيؾ مرمكقة
 اسمكب في حتى بؿ فقط العممي ابنائيـ تحصيؿ عمى لؤلسرة الثقافي المستكل يؤثر ال      
 لدل كارد العدكاني األسمكب فاستخداـ, لؤلسرة الثقافي بالمستكل يتأثر لؤلبناء كالثكاب العقاب
 تتجو فيي ثقافيا المنخفضة االسر في, , المنخفض كالثقافي االقتصادم المستكل ذات األسر
 المستكل ذات االسر في مكجكد غير األمر ىذا كلكف, بكثرة البدني العقاب استخداـ نحك

 اك الحرماف اك التكعية مثؿ ارقى كأساليب كسائؿ استخداـ الى تميؿ فيي العالي اك المتكسط
 خبلؿ مف االباء كحماية بالمسؤكلية يشعركف افرادان  الجديد الجيؿ مف تصنع التي كغيرىا المقاطعة
 .الحسف األسمكب استخداـ

 المستكل رفع في جدا ميـ لمكالديف العالي كالمستكل عامة بصكرة الثقافية كالبيئة المستكل      
 أثر لو كىذا الثقافي كعيٌيـ بسبب التعميـ يقٌدركف المثقفكف االباء. لمطفؿ كالمغكم كالعقمي العممي
 انخفاض المقابؿ في, الجيد كالتحصيؿ التفكؽ الى يؤدم مما المدرسة نحك أبنائيـ عمى كبير

 رأس لدييـ الذيف األبناء عكس المتكاضع العائمي الثقافي المستكل الى يرجع الدراسية النتائج
 كاتجاىات أفكار تٌككيف في اىمية لو الثقافي الرأسماؿ يعتبر ذلؾ ضكء في, جيد الثقافي الماؿ
 .(ِمدرسي) نجاح عمى الحصكؿ في الرغبة تنمية أجؿ مف جيدة
 عمى كالقدرة ابنائيـ كميكؿ كطمكحات كاىتمامات اتجاىات معرفة يستطيعكف المثقفكف االباء اف

 يساعد الذم األمر لمطفؿ كتفيمان  كعيان  أكثر أنيـ كما, معيـ لمتعامؿ المناسبة كالطريقة كشفيا
 .كصحيحة سميمة بصكره االجتماعية التنشئة عممية في السير عمى

 التربية مكضكع حكؿ التفسيرات مف العديد تترؾ أف السيسيكلكجيا النظريات استطاعت      
 رمكز عمى االكلى حياتيـ سنكات خبلؿ مف حصمكا الذيف األطفاؿ أف( بيرنستيف) يرل لذا كالتعميـ
 األطفاؿ عكس المنظـ الحديث التعميـ متطمبات مع عمى التعامؿ قدرة اكثر ىـ المنفصمة الكبلـ

                                                           
 واإليمان العمم, وميدانية نظرية دراسات العشوائية المناطق في األطفال تربية, الجميل عبد محمد وفيو - 1

 .320 ص ,2008, مصر, االسكندرية, والتوزيع لمنشر

2
 - Chiland collete  Ienfant,La.Famille Lecole edition ,puf paris,1989,p.30 
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 يمثؿ المنظـ المدرسي التعميـ مناىج أف كبما, المقيد الحديث رمكز طفكلتيـ في اكتسبكا الذيف
 .(ُالصحيحة) الثقافة إنتاج إعادة خبلؿ مف تككف شمكالن  كأكثر أكسع عممية مف كاحدان  جانبا
 كذلؾ التعميمية بالعممية األسرة كعبلقة أىمية يكضح أف دكركيايـ استطاع ذلؾ ضكء في     
 دكركيايـ ايضان  اضفى األطفاؿ مكضكع حكؿ أما, مثمى اجتماعية تنشئة عمى الحصكؿ أجؿ مف

 عنده المجتمع كىذا الحديث المجتمع يمثمكف أنيـ اعتبار عمى ليـ خاصة كبصفة كاضحان  اىتماما
 عممية المجتمعية, إذا الصراعات جانب أىممنا إذا تحقيقيا يحاكؿ كمطالب شخصية طمكحات
 لكي الفردية كالطمكحات المطالب ىذه تكجيو بإعادة القدرة ليا المناىج كنكعية االجتماعية التنشئة
 .(ِإيجابية) بصكرة المجتمع كطمكحات متطمبات مع تندمج

 المناىج محتكل في يضـ تنظيـ أنيا عمى المدرسة( بكرديك)ناقشى  االساس ىذا كعمى       
, نفسو تمقاء مف يقكـ ال النظاـ ىذا ألف ثقافية كفاءات الى يحتاج التعميمي كالنظاـ, الدراسية
 عميو الحصكؿ يتـ كالذم( الثقافي البلكعي)  الكضع  النظاـ ىذا عمى أطمؽ فقد اسمان  لو كأعطي

 الذيف كاألطفاؿ لمتبلميذ المميزات مف الكثير يمنح التعميمي النظاـ اف, االسرة خبلؿ مف
 أسر  مف ينحدركف كانكا إذا فيما األسرم محيطيـ في التعمـ مف قدر عمى الحصكؿ باستطاعتيـ

 .(ّمتعممة)
 الذم األمر الذىني نمكىـ كتطكير االبناء تعزيز في دكر لو ابنائيـ كتشجيع األسرة مثابرة     
 مف التربكيكف يطمح. الدراسي التفكؽ عمى يساعد ايجابي سمكؾ االبناء اكتساب عمى يعمؿ
 يككف أف عمى الدراسة تخص التي االمكر حكؿ الطمبة ابنائيـ مناقشة بمكضكع تيتـ اف االسر
 صعكبات ىناؾ تككف عندما كخاصة الدراسي التقدـ مكاصمة عمى كالتشجيع المساعدة األسرة دكر

 .(ْالدراسية) المكاد في اك المدرسة في ابنائيـ تكاجو

                                                           
, لمترجمة العربية المنظمة, الصباغ فايز. د ترجمة ,ةعربي مدخالت مع االجتماع عمم, غدنز أنتوني - 1

 .566 ص,2005, لبنان, بيروت, ترجمان مؤسسة
, مصر, اإلسكندرية, الجامعة شباب مؤسسة, المدرسي االجتماع عمم في أساسيات, السيد طارق - 2

 .99 ص,2007
 .107 ص ,نفسة المصدر, المدرسي االجتماع عمم في أساسيات, السيد طارق - 3
4

 األساسية المرحمة في الدراسي التحصيل زيادة في واثرىا االسرية التربوية الممارسات, عيسى موسى حسن - 
 .40 ص,2007, األردن, عمان, الخميج دار, 
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 المادية كتكفير المصادر كثقافيان  تربكيان  الغنية البيئة تكفير خبلؿ مف الدراسي التحصيؿ زيادة إف   
 ليست التربكية بالعممية االستمرار عمى تساعد التي االخرل االمكر مف ذلؾ كغير الكتب لشراء
 التكاصؿ كىك ميـ عامؿ اضافة مف البد أذان  ,لؤلبناء العقمية اإلنارة عمى لمحصكؿ كافية

 بدكرىا التي بالثقة مصحكبان  ايجابيان  شعكران  تشكؿ فيي االمكر بعض في اآلخريف مف كالمساعدة
 .(ُمميز) عالي تحصيؿ عمى الحصكؿ أجؿ مف التفاعؿ تعزيز عمى تعمؿ

 تثقيؼ محاكلة الى السعي مف بد ال تفكير ىكذا تمتمؾ كعكائؿ أسر عمى الحصكؿ أجؿ مف ك
 التي بالطريقة ابنائيـ تربية في تساعدىـ أف يمكف التي كالمعمكمات بالخبرات كتزكيدىـ الكالديف
 كاالجتماعي المعرفي تككينيـ محاكر في كتطكر ذىني نمك عمى االبناء خبلليا مف يحصؿ
 التفكير عمى القدرة زيادة مف تمكنو الفرد بيا يٌمر التي كالمكاقؼ الخبرة أف, ذلؾ إلى كما كالعقمي
 .المنطقي

 خبلؿ مف االبناء تحصيؿ مكضكع في( dorothy rich()ريش دكرثي)الكاتبة  اىتمت       
 القدرة لمكالديف إف(( المدرسي النجاح في المنسي العامؿ األسرة)) كتابيا في كذلؾ االباء اىتماـ
 مف( الحساب, الكتابة, القراءة)  كالرئيسية الميمة الثبلث الميارات بإتقاف ابنائيـ تزكيد عمى
 التربية)) بعنكاف( ُٖٖٔ)  سنة اجريت امريكية دراسة الى الكاتبة استندت كقد, المتابعة خبلؿ
 كأقرانيـ زمبلئيـ عمى اليابانييف التبلميذ تفكؽ كراء األسباب أف الدراسة اٌكدت  فقد(( الطفؿ كنمك
 كاالىتماـ بالتشجيع اليابانيات األميات بيا تقكـ التي االسرية بعةالمتا الى راجع االمريكاف مف

  .(ِكاالستذكار) المثابرة عمى االبناء كتعكيد كالتحفيز المتكاصؿ

 

 

 

                                                           
 اليازوري دار, العربية المطبعة, الطفل تنشئة في وأثرىا الخاطئة التربوية األساليب, نبيان محمد يحيى - 1

 .20 ص,2008, األردن, عمان, والتوزيع لمنشر العممية
 المرحمة في الدراسي التحصيل زيادة في واثرىا االسرية التربوية الممارسات, عيسى موسى حسن - 2

 .52-49ص,سابق مصدر, األساسية
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 نيالمبحث الثا
تأثير العامل االقتصادي واالجتماعي لألسرة عمى التحصيل العممي  

 لألبناء
 الراتب اك السنكم الدخؿ خبلؿ مف يقاس أسرة ألم االقتصادم الكضع أف تحديد         
 عدد عمى لؤلسرة المادم الدخؿ نسبة بتقسيـ ذلؾ كيتـ األسرة عميو أفراد يحصؿ الذم الشيرم
 كغرؼ منازؿ مف األسرة ممتمكات عمى بناء لؤلسرة االقتصادم المستكل يقاس اك, االفراد

 نحف كالتي االقتصادم المستكل بيا يقاس التي المؤشرات مف العديد ىنالؾ, كسيارات كعقارات
 .بالتفصيؿ ذكرىا عف غنى في

 عدة في االجتماعية التنشئة عممية كبيران في دكران  لؤلسرة كالمادم االقتصادم الكضع يمعب      
 خبلؿ فمف. الذكاء الدراسي النجاح ,االجتماعي التكيؼ اكضاع , الجسدم النمك مثؿ مستكيات
 تكاجييـ التي كالصعكبات المحف بعض تتجاكز أفٍ  يمكف لؤلسرة كالمتكسط الجيد المادم الكضع

 الدراسي التحصيؿ عمى بالتالي يؤثر سكؼ كالذم ابنائيـ عمى تنعكس بدكرىا كالتي حياتيـ في
 سكؼ ذلؾ فاف ألبنائيـ كالضركرية األساسية الحاجات تكفر اف بإمكانيا التي األسرة اذان  ,لؤلبناء
 الحياة عمى الكاضح التأثير لو العامؿ ىذا اف. ليـ كالمعرفي العممي التحصيؿ عمى ايجابيان  يؤثر

 حاجات سد في عمييـ كاالعتماد المبكر لمعمؿ ابنائيـ العكائؿ بعض تدفع فعندما, عامة بصكرة
 كما كضعؼ بالحرماف اإلحساس مف بمزيد األطفاؿ شعكر يزيد أف شأنو مف ىذا فإف األسرة
 .(ُمتناكليـ) كفي ليـ المتاحة التعميمية الفرص يحرميـ

 كاالعتقاد االقتصادم العامؿ مكضكع التربكم االجتماع عمـ مجاؿ في العمماء مف العديد تناكؿ 
 عمي العممي تحصيميـ مف كتزيد ابنائيـ دراسة تمكؿ اف بإمكانيا اقتصاديا الميسكرة االسر باف

 .االكلى دراستيـ مراحؿ في العمؿ سكؽ الى ابنائيـ تدفع الفقيرة األسرة خبلؼ
 بشكؿ االقتصادية البلمساكاة حالة مف تنبع المدرسية البلمساكاة( ابميتش)األمريكي المفكر يعتقد 

 في حساسان  دكرا يمعب االقتصادم العامؿ اف اكضح حيث( بكدكف)الفرنسي المفكر أما ,مباشر
 تأثير كمدل االسرم كاالقتصاد التحصيؿ بيف قكية عبلقة ىناؾ لذا ,ابنائيـ نجاح مستكل تحديد
 تكظيؼ عمى األسرة تعمؿ, حياتيـ مراحؿ اختبلؼ عمى اك األطفاؿ التبلميذ عمى العامؿ ىذا

                                                           
 .195 ص,2004, الرياض, السعودية 1ط,والتوزيع النشر طريق دار, األسرة اقتصاد, الرماني محمد زيد - 1



 سةالجانب النظري للدرا                                                         

   72 
   

 

 

 الباب األول

 غنية اسره الى ينتمكف الذيف لؤلطفاؿ يعطي الذم االمر كالتعميـ التربية عممية في دخميا مف جزء
 اك الكطف داخؿ كاف سكاء كالعممي الدراسي تحصيميـ متابعة في كافضؿ اكسع فرصة ميسكره اك

 .(ُخارجو)
 الترابط مف لو لما األىمية بالغ متغيران  عامبلن  االجتماعي االقتصادم المستكل عامؿ يعتبر     
 مع التعايش مف لمفرد يمكف التي األجكاء كتكفير االستجابة كيكجو يحددىا فيك السمكؾ انماط بيف

 .(ِالمتجددة) الحياة متغيرات
 خبللو مف يمكف الذم المستكل)) أنو عمى االجتماعي المستكل التربية قامكس عٌرؼ     

 يمكف الفرد أف األحياف أغمب كفي (ّ) ((كاالقتصادية االجتماعية المنزلتيف مف كؿ عمى التعرؼ
 المحددات تمؾ أىـ كمف كمحددات مقاييس عدة خبلؿ مف كاالقتصادم االجتماعي مستكاه تحديد
 .ذلؾ كغير, األسرة ممتمكات, السكف نكع, الجغرافي مكقعو, تعميميـ مستكل, األسرة الدخؿ ىي

 الذم النفسي المتغير مف نكع باعتبارىا كاالجتماعية االقتصادية المكانة الى ينظر كما     
 مف تدرؾ التي كالييبة كاألىمية القكة حيث مف المجتمع افراد اغمب بيف الفردية الفركؽ يكسب
 تتأثر المقابؿ في االجتماعية المكانة عمى االقتصادية االجتماعية المكانة تؤثر لذا .اآلخريف قبؿ

 .(ْذلؾ) كغير االطفاؿ تربية كاسمكب الذات تقدير مثؿ سيككلكجية اخرل بعكامؿ
 الطالب أف إذ الدراسي كالتحصيؿ االجتماعي االقتصادم المستكل بيف قكية عبلقة ىناؾ      

 النفس عمى كاالعتماد جيدة بمعاممة يتميز فيك عالي كاجتماعي اقتصادم بمستكل يتمتع الذم
 جميع كتمبية الراحة سبؿ اغمب لو تكفرت الذم الفرد ليذا الجديدة الحالة ىك ذلؾ في كالسبب

 ثقتو يفقد فيك امتياز بأم يتمتع ال الذم الطالب مف العكس عمى, تيمو التي األساسية الحاجات

                                                           
 .81 ص ,سابق مصدر, األسرة اقتصاد,  الرماني محمد زيد - 1
2

, مصر, القاىرة, العربية النيضة دار, واالبتكارات العقمي التفوق, قشقوش وابراىيم الغفار عبد السالم عبد - 
 .  33 ص,1977

 التربوية المكتبة سمسمة, الحديثة التربية دار, وحمول مشاكل مفاىيم الدراسي التحصيل, حمدان محمد - 3
 .16 ص,1996, سوريا, دمشق, سريعة

4
 المجتمع أفراد من عينة لدى لممين واالقتصادية االجتماعية المكانة من كل خميفة, المطيف غدير عبد - 

 .152 ص,1994, 31 العدد ,المصري
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 األمر كىذا الذات بتقدير الشعكر عنده يقمؿ الذم األمر مجتمعو أفراد بيف منبكذ انو كيشعر بنفسة
 .(ُالدراسي) تحصيمو عمى ينعكس
 كاالجتماعي االقتصادم المستكل تأثير عف كالعمماء العمـ تناكلو ما ىك تقدـ كؿ ما         

 في حظان  أقؿ ىـ مف األسر مف فيناؾ, شكاذ قاعدة لكؿ كلكف لؤلبناء الدراسي التحصيؿ عمى
 مرمكقة اجتماعية عممية مراكز الى الكصكؿ األسر ىذه أبناء استطاع كلكف االقتصادم المستكل

 نحك مانع ىذا يكف لـ كلكف قميمة كالمؤىبلت حككمية مدارس في دراستيـ مف الرغـ عمى
 العمماء مف العديد ظيكر عمى الريفية المناطؽ بعض كبالخصكص العراؽ شيدى  فقد.  طمكحيـ

 عمى الحصكؿ نحك طمكحيـ في مانعان  يكف لـ ىذا كؿ كلكف ضعيفة أسر مف ينحدركف الذيف
 عكائؿ مف كأغمبيـ الكثير الفذة العقكؿ مف اآلف فيو يكجد العراؽ اف. عالي عممي تحصيؿ
 اف حيث االف نشيده الذم االقتصادم التطكر بيذا ليس سابقا العراؽ كاف كقد, اقتصاديان  ضعيفة
 ىؤالء مف العديد العممية العراقية الساحة إلى برزت كلكف ضعيفة عكائؿ ىـ الشعب سكاد أغمب
 ىك االقتصادم العامؿ يكف لـ اذان  ,ذلؾ الى كما كالمفكر كالفيمسكؼ كالطبيب العالـ منيـ األفراد
 بعض نجد فقد المقابؿ في, كالتشجيع الطمكح عامؿ فيناؾ العممي التحصيؿ عمى الكحيد المؤثر
 االقتصادية الحالة مف الرغـ عمى الدراسة مقاعد ابنائيـ ترؾ الذيف االسر مف كثير كربما

 غنية اسرة اعتبارىـ عمى المدرسة االبناء ترؾ خمؼ دافع الحالة ىذه كانت ربما بؿ ليـ الميسكرة
 نعـ االجتماعية الحالة أما. لمتعميـ حاجة ىناؾ كليس  األسرة شؤكف  إدارة االبناء عمى ك

 الكصكؿ الرفيعة أك العالية االجتماعي المركز ذات األسر ذكم مف االفراد مف البعض استطاع
  ضعيفة االجتماعية المكانة ذات االسر بناء يعني أف   ال ذلؾ كلكف كاجتماعية عممية مراكز الى

 كمكانة عممي مستكل عمى الحصكؿ في نصيب ليـ يكف لـ الضعيفة االسر ابناء كالمتدنية اك
 كاف ربما بؿ, االسر ابناء ىذه عمييا حصؿ التي العممية المكانة بفضؿ تككٌنت الحقان  اجتماعية

 .كاقتصاديان  اجتماعيان  أسرىـ مرتبة عمك في السبب االبناء ىؤالء
 كاف ألسر أبناء ىناؾ اف العديد يعمـ , فقد األحكاؿ كتغير لممعجزات ىك منتج العراؽ يعتبر 

 مف النظرة ىذه كلكف بو يقكمكف الذم العمؿ نكع بسبب الدكنية بالنظرة إلييـ ينظرف المجتمع أفراد
                                                           

, الجامعية المعرفة دار, االجتماعي النفس عمم في دراسة الدراسي والتأخر االجتماعية, دمنيوري رشاد - 1
 .66 ص,1995, مصر, اإلسكندرية
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 اجتماعية مراكز الى الكصكؿ الى كالسعي الطمكح مف ابنائيا تمنع لـ االسر ىذه نحك المجتمع
 ممتاز عممي مستكل عمى الحصكؿ نحك لؤلبناء الحافز ىي النظرة تمؾ كانت ربما بؿ مرمكقة

يجاد النظرة تمؾ مف التخمص أجؿ مف  الكثير كىناؾ. المجتمع في االشراؼ مكانو تزاحـ مكاف كا 
 مف الرغـ عمى مميزة كاقتصادية اجتماعية مكانة يككٌنكا اف استطاعكا الذيف األفراد ىؤالء مف

 .متدنية اجتماعية طبقة كمف اقتصاديان  فقير انو عمى اليو يشار كاف الذم ماضييـ

 ثالثالمبحث ال
 التعميم المختمط وتأثيره عمى التحصيل الدراسي

 الدراسي االنجاز بدافع كثيران  االىتماـ النفس إلى كعمـ التربية مجاؿ في المختصكف يسعى       
 عمميات مف التعميمية المؤسسة نتائج كىك, الدراسية الطالب كحياة مسيرة في الكبيرة أىميتو بسبب
 عمى كميا تدؿ كالتي كالمعارؼ المختمفة كالعمـك الميارات مف لمكثير كمتنكعو متعددة كتعمـ تعميـ
 خاصة تعد فيي الدراسي لئلنجاز الدافعة باألسباب يتعمؽ ما في أما, كعقمي معرفي نشاط

 أفراد كالتفكؽ. التميز نحك محاكلة تسميتو يمكف كالذم االخرل الكائنات مف غيره دكف باإلنساف
 أجؿ مف كيحارب يسعى فالبعض, لمتعميـ تأييدىـ قبكؿ درجة في متشابييف ليسكا المجتمع
 مف قميؿ بقدر يكتفي فيك األخر البعض إما التميز محاكلة أماـ تقؼ التي الصعكبات مكاجية
 التعميـ مكضكع العممي التحصيؿ اك لئلنجاز المثبطة اك الدافعة األمكر بيف كمف, النجاح
 .المختمط

 كاإلناث الذككر بيف الجمع عمى يعمؿ الذم التعميـ أنكاع أحد)  أنو عمى المختمط التعميـ يهعرؼ 
 ( كاحد مكاف في
 قد كالذم, كاإلناث الذككر بيف االختبلط أساسو يككف التعميـ أنكاع أحد ىك)  ايضان  كييعرؼ     
 .(ُ)(التعميمي المستكل تدىكر استمرار ك الطمبة كأداء تحصيؿ مستكل في انخفاض إلى يؤدم

 كميراث المتعددة االعبلـ لكسائؿ أف كما ثانيان  المدرسة كفي اكالن  األسرة في كتنمك الثقافة تنتشر  
 تعتبر التي الثقافة نصؼ فانو كبذلؾ. المجاؿ ىذا في كالبالغ الكبير الدكر ليا السابقة االجياؿ
, القادـ الجيؿ الى السابؽ جيؿ مف تنتقؿ تراكمية الكقت نفس في كىي ككجييا التربية رصيد

 تكجد ال كبذلؾ كالتربكية الثقافية المكركثات أغمب السابؽ الجيؿ مف البلحؽ الجيؿ يستمـ كعمكما
                                                           

 .21 ص,1988, قطر,  الدوحة, الثقافة دار, اوال المحجبات غير إلى, مبيض سعيد محمد - 1
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 المجتمع في التربكية التعميمية الحركة يسٌير كما, األمس الثقافة عف اليـك ثقافة بيف فاصمة حدكد
 .(ُكقديمة) عميقة جذكرلو  فكبلىما كحده الماضي تراث اك كحده الحاضر انجاز ليس الحاضر

 :المختمط التعميم وايجابيات سمبيات 
 مف ىـ الطمبة مف الذككرف, التاـ الرفضإلى  سابقا المختمط التعميـ مكضكع تعرض لقد       

 التعمـ الى الفناة ذىاب يمنع المقابؿ كفي العمـ عمى الحصكؿ حمقات اك المدرسة الى يذىبكف
 كلكبل اكسع بصكرة التعميـ الى كالحاجة كالثقافي الحضارم التقدـ مع كلكف. االختبلط مٌنع بقصد

 مرحمة تجتاز لـ المقابؿ في كلكف ضدىا كالكقكؼ الخطر مرحمة الحالة ىذه تعٌدت فقد الجنسيف
 الشككؾ ذكم كيذىب مف, مجتمعو مف المتعمـ عمييا حصؿ التي السمبية بآثاره كالقكؿ التشكيؾ

 مف أعمى يككف المختمطة غير المدارس في النجاح نسب ىك شكككيـ عميو يقيمكف دليؿ الى
 .(ِالمختمطة) لممدارس حبيـ مف أكبر إلييا ينتسبكف الذيف الطمبة كحب المختمطة مثيبلتيا
 الدراسي التحصيؿ عمى كأثره المختمط التعميـ كسمبيات إيجابيات نستعرض سكؼ

 :اإليجابية االثار/  اوال 
 .واإلناث الذكور بين العممية المنافسة زيادة عمى يعمل - 1

 العممي التحصيؿ كزيادة المنافسة ركح إطبلؽ ىي المكضكع ليذا االيجابية االمكر أحد        
 تمييز يمكف, ثاني جانب مف اآلخر الجنس أماـ كالبركز التميز كتحقيؽ جانب مف الطمبة بيف
 في لمذككر بالنسبة األنظار تمفت بصكرة كالظيكر الذات تحقيؽ محاكلة خبلؿ مف األمر ىذا

 تأخذ العممي التنافس في اإليجابية مف حالة تتجمى, كذلؾ كاالناث المختمط التعميـ نظاـ مجاؿ
 الطمبة مف الكاحد الجنس عناصر بيف كالمجاؿ اإلناث كالطالبات الذككر الطمبة مجاؿ مجاليف

 الدركس في حيكيان  نشاطان  كتعطي األماـ الى عمميان  المنجز بالفرد تدفع الحالة كىذه كالطالبات
 .(ّلمطالب) النيائي المستكل في يصب ذلؾ كؿ كبالتالي كاالختبارات الصفية

 
                                                           

1
 .75 ص,2004, الجزائر, العموم دار, التربوي االجتماع عمم, الدين صالح شروخ - 

, الكويت( 249)  العدد, االجتماعية العموم مجمة, والسمبيات االيجابيات التعميم, الزعنون محمد فيصل - 2
 .3ص,2003

3
 ص,1984, بغداد جامعة, العراق في الصناعية االعداديات في المختمط العمم تقويم, المالكي كاظم جواد - 

160. 
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 .العالي العممي التحصيل نحو الدافعية زيادة عمى يساعد  -2
 أعمى عممية مستكيات حصد إلى  كاألنشداد التسابؽ ىك النظاـ ىذا ايجابيات مف كذلؾ       

 زميبلتيـ أماـ الذككرية صفاتيـ ابراز يحاكلكف الذككر الطمبة أف   كما, متميزة نيائية معدالت
 في, االناث زميبلتو مف أقؿ مستكل عمى حصؿ ما اذا االحراج مف كالتخمص تجنب كمحاكلة
 اعتبلء استحقاؽ قدر عمى انيا العالية كالنتائج بالدليؿ لممجتمع تثبت اف الطالبة تحاكؿ المقابؿ
 النسبة ىذه كتقع الطالبات مف النتائج أعمى حصدت األخيرة العقكد في, بجدارة المجتمع مناصفة

 .(ُالمختمط) النظاـ تتبنى مدارس في
 .الفردي التفكير في وجوىري ميم تغيير عمى يساعد  -3
 كاتجاه مستكل في يحصؿ تغييران  ىنالؾ أف   تبيف المختمط التعميـ لسير المبلحظة خبلؿ مف    

 المختمطة المدارس في كجكدىا كرفض المرأة تعميـ ضد الكقكؼ فكريان, فبدؿ كالجماعات األفراد
شراؾ الطمبة مكقؼ تعزيز نحك سار األمر فقد  جميد ذاب  كالتعمـ, لقد التعميـ مسيرة في المرأة كا 

 لمذككر التعميـ إمكانية الدراسات اثبات كبسبب مختمطة مدرسة في الفتاة كجكد مف الحساسية
 تحسيف أجؿ مف النظاـ ىذا في الكعي زيادة عمى عامؿ, منو خكفان  ال كاحد سقؼ تحت كاإلناث
 .(ِالجنسيف) لكبل العممية الجكدة

 (:الزواج) شرعية عالقات إيجاد عمى يعمل  -4
 عدا تنشئ فقد الزكاج عمى تقتصر ال الجنسيف كبل مف الطمبة بيف الشرعية العبلقة إف           

 كىذه البلصفية المجاالت في كالتعاكف كالمساعدة العممية المشاريع في كالتعاكف الصداقات الزكاج
 كأيجابياتة حسناتو كمف دائمة عبلقة الزكاج عدٌ  حيف في, الدراسية المرحمة بانتياء تنتيي العبلقة

 الذم كترسيخ تنامي يشكؿ مما بعضيما كعادات كتكجيات اخبلؽ عمى تٌعرؼ الطرفيف كبل أف  
 كعبلقات مسميات تحت ينعقد زكاج مف أقؿ كالمشكبلت العقبات فيو تككف دائـ زكاج الى يفضي
 مرحمة في اآلخر, أما معرفة ليـ تتاح لـ كلكف كاحد بيت في الزكجيف يعيش فقد, عائميةي 

                                                           
 اإلعدادية المرحمة وطالبات طالب بين الدراسي االنجاز لدفع مقارنة دراسات, يوسف محمد ابراىيم ىناء - 1

 .174 ص,1984, بغداد جامعة, التربية كمية, األدبية لمدراسة
, الجزائر, التربوية اإلدارة قسم, الدراسي التحصيل عمى الجنسين بين االختالط تأثير,   بوعبيسة  نوال - 2

 .150 ص,2007
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 امكر ىي تمؾ كلكف البلئؽ بالمظير كيظير الحسف الجانب يظير أف طرؼ كؿ يحاكؿ الخطبة
 .(ُكاقعية) كغير مصطنعة

 :الدراسي التحصيل عمى وتأثيره المختمط لمتعميم السمبية األثار/   ثانيا 
 .أكاديمية مشكالت  -1
 التاسع القرف منذ المستمر كالرفض تكفيو التي المعاناة مف المختمط التعميـ حصؿ لقد        

 لقد, الكقت ذلؾ في التربكية األكساط ىـ المعارضيف أشد كمف, الماضي القرف بداية كحتى عشر
 ىي ما األكاديمية المشكبلت أبرز أف اعتقادىـ كالسبب التعميـ عممية في البنات إشراؾ عارضكا

 الى يعرضو خطأ مف خكفان  بفاعمية الدرس كمشاركتيـ انجازىـ كعدـ العطاء في الطبلب تردد إال
 العممي لمتحصيؿ المحاكلة جدية ضعؼ عمى يعمؿ التفكير  فيذا, اآلخر الجنس أماـ االحراج
 .(ِالجنسيف) لكبل الدراسة مجاؿ في كالتطكر

 .أخالقية مشكالت -2
 فيما كالتكسؿ االستفزازم بجانبيو لمتحرش الفتاة تعرض ىك السمبيات تمؾ بيف مف         

 بالتعميـ ثقتيا يضعؼ كبالتالي كضعفيا كأحراجيا لمطالبة اإلساءة كىي كاحدة لحالة كجياف
 اك اعتبارم ضرر ألم الطمبة يتعرض ال المقابؿ في, التسرب نحك لدييا الرغبة يزيد اك المختمط
 أف اعتبار عمى الطمبة كيعفي الطالبات عمى بالبلئمة يمقي الزاؿ المجتمع أف   بسبب تربكم
 العربية الصفات بجميع يتحمى أف الطالب عمى أف   متناسيا االغراء كراء السبب ىي الطالبة

 يعزز ما إلى معو الكصكؿ في كمساعدتيا زميمتو حماية في رجكلتو عميو يترتب كما كاالسبلمية
 .(ّ) المجتمع في مكانتيا

 .اجتماعية مشكالت -3
 دكنٌية نظرة االختبلط جك في الطالبة أك المرأة إلى ينظر المنغمؽ المجتمع أف   االسؼ مع        

 األسرة لنظاـ بالتدمير  كميددة المشكبلت عمى باعث لؤلزياء عارضة يعٌدىا فيك صحيحة كغير

                                                           
 .154 ص,سابق  مصدر, الدراسي  التحصيل عمى الجنسين بين االختالط تأثير , بوعبيسة نوال - 1
     . 19 ص, 2006,  االمارات(, 12)العدد, دليمك جريدة, فقط لمبنات مدارس, منير اهلل عطا - 2
, السعودية(,30) العدد,  المجمة مجمة, االنساني التحرر بحركة مختمط ومازال كان التعميم, حسن كمال - 3

 .40ص,   , 2005
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 الزكاج عف الشباب عزكؼ أف --فرضية عمى االمر بيذا المؤمنكف استنتج التماسؾ, لقد القكم
ىماؿ , االختبلط بسبب تحصؿ طارئة عبلقات عمى يبقكف حيث الزكجية لكاجباتيـ المتزكجيف كا 
 عمى يعمؿ الذم كمنيـ الشريؼ كمنيـ المحافظ فمنيـ سكاسية لسكا المجتمع أفراد أف متناسيف
 .(ُبالسكء) يريمكنيف الذيف أقربائيف مف اكثر زميبلتو كشرؼ عفة عمى الحفاظ

 .اقتصادية مشكالت  -4
 كالدعكات كالصداقة التفاعمية العبلقات مف نكع فيو يككف سكؼ االختبلط أف   المعمكـ مف        

 الجنس أماـ الجنسيف كبل مف كالسخاء الكـر يظير أف   يجب االمر كىذا ,العفكية كالجمسات
 كيؤثر أضرارىا كيتكسع الفرد تضر فقد كبيره مادية أعباء تحمؿ ىذه االظيار كعممية, اآلخر
 االمر كىذا فيو كالمبالغة الخارجي الممبس عمى االنفاؽ عممية ذلؾ إلى كيضاؼ, الفرد أسرة عمى

 .(ِكاإلسبلمية) العربية التقاليد يرفضو
 .نفسية مشكالت  -5

 اف بسبب كحساسة حرجة مرحمة الثانكية المرحمة الخصكص كعمى الدراسة مرحمة تعتبر       
 المرحمة ىذه في الشباب مشاكؿ تكثرك . المراىقة بمرحمة يمركف العمرية المرحمة ىذه في الطمبة
 كخاصة الكاقع في تحقيقيال يسعكف التي األحبلـ ككثيرم التأثر اكسريعك  الحساسية شديدم فيـ
 أىمية تقؿ ال نفسية مشكمة يعتبر الذم كالتمرد العصياف مف نكع يظير لذا, الدراسي المجاؿ في
 المدرسة سمطة أك أبكية سمطة كانت إذا ما في سمطة أم عمى يتمرد أف يحاكؿ فيك ,غيرىا عف
 (.إف  ّبالمستقبؿ) تفكيره كعدـ العزلة مف بنكع المرحمة ىذه في الشباب يتميز لذا, المجتمع اك

 منيا النفسية المشكبلت مف العديد تكاجييـ العمرية المرحمة ىذه كفي الثانكية المرحمة في الطمبة
 بسبب التدريسية الحصص في مشاركتيـ عمى يؤثر مما كاالضطرابات كالقمؽ كاالحراج الخجؿ
 شعكرىف كىي ليا تتعرض نفسية مشكبلتو  ايضان  لمطالبات اف كما, التعميـ في االختبلط عممية

 يضعؼ الذم األمر الرياضية كاأللعاب النشاطات بعض في مشاركتيا لعدـ النفسي باإلحباط
 األمر الغالب في مدرسو كليس مدرس النشاطات بيذه يقكـ لذلؾ, باإلحباط كالشعكر الثقة لدييا

                                                           
 .42 ص ,السابق المصدر ,االنساني التحرر بحركة مختمط ومازال كان التعميم ,حسن كمال - 1
 نور مؤسسة, االردنية الجامعات في المسممة الفتاة تعميم عمى االختالط مشكمة أثر, رجاء محمد فاطمة - 2

 .46 ص,1994, األردن, االسالم
 .46 ص ,نفسة المصدر, رجاء محمد فاطمة - 3
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 في ةمكجكد المشكمة ىذهأف  , الرياضة حصة انتياء لحيف الصفكؼ في الطالبات يبقي الذم
 .(ُالجنس) منفردةال المدارس عكس عمى المختمطة المدارس

 

                                                           
1
 ص,2005, الرياض, لألبحاث السعودية الشركة, المجمة مجمة, االختالط حصاد, الفايز محمد الوىاب عبد - 

25. 
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 تمييد

 يمكان الاذ  التقادم عما  دلايا يعاد الدراساات كل في العممية قائوالطر  الوسائل استعمال ن  أ       
 سااموكا   اصااب  الاذ ،تاادرس التاي االجتماعيااة والحقاائق الموضااوعات عان الكشاا  فاي البحااث حققاوت

 او ةظااىر  حاول دراساة اجارا  فاي الخاوض عناد االجتماعياة العماوم مجاال فاي البااحيين لاد  ا  عممي
 ماان عاادد بواسااطة ماان. خمفيااا الكامنااة وااليااار االسااباب عاان الكشاا  ةومحاولاا ةاجتماعياا ةمشااكم

 عااان الصاااحيحة البياناااات جمااا  مااانث لباحاااا نمك ااات التاااي الميدانياااة العممياااة والدراساااات االجااارا ات
 اىااااادا  ضاااااو  فاااااي البحاااااث موضاااااوع او ةمشاااااكم او ةظااااااىر ل االجتمااااااعي الوجاااااود وحجااااام طبيعاااااة
 .(1)البحث

 اطاار فاي. الظااىرة او لممشاكمة المناسابة العممياة والمعالجاات الحماول تقديم يمكن ذلك ضو  وفي 
 االجارا ات عم  الدراسة ليذه الميداني التصميم تضمن فقد،  العممي البحث متطمبات من تقدم ما

 :وىي المنيجية العممية
 study Method الدراسة منيج/   اولً 

 فاي الباحاث يتبعياا التي الطريقة او االسموب انو عم  المنيج مفيوم ال  نشير ان يمكن         
 نتاائج الا  الوصاول فاي الباحاث توجاو ةمنظما قواعاد ةعد خالما من  موضوع او الظاىرة دراسة
 .(2ة)وصحيح ةدقيق
كان لزاما  عم  الباحث اختيار منيج مائم لبحث موضوع الدراسة وىو) الخمفياات االجتماعياة  الذ

لمطمباااة الممتحقاااين بالجامعاااات( ، وبسااابب تعااادد المنااااىج التاااي يمكااان لمباحاااث أن يساااتعين بياااا فاااي 
.أقتصااار الباحاااث عمااا  عااادة منااااىج عممياااة ل ااارض  خاصاااة أجااارا  بحياااة فاااي العماااوم االجتماعياااة

المنااىج يسااعد  تعماللمعمومات التي تفسر الظاىرة المدروسة . أن التناوع فاي اساالحصول عم  ا
عمااا  مراعااااة التناااوع والتعقياااد الموجاااود فاااي طبيعاااة الظااااىرة المدروساااة ، وبسااابب طبيعاااة موضاااوع 

 :دراستنا واتساع توجينا ال  االعتماد عم  مناىج متداخمة وىي 
 

                                                           
1
 جامعة ,والنشر لمطباعة دار الكتب , الجتماعي البحث طرق, الحسن المنعم عبد و الحسن محمد احسان - 

 .93ص,1981, الموصل

 .7, ص 1981,بغداد, المعارف مطبعة, الجتماعية البحوث تصميم في مقدمة, حافظ الكريم عبد ناىده - 2
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 Historical Methodالمنيج التاريخي   – 1

 المااانيج اساااتخدام فاااي الكبيااارة األىمياااة الااا  االجتمااااع عمااام عمماااا  مااان الكييااارياااذىب             
 تااري  إال ىاو ماا االجتمااع عمام أن" دوركياايم يار  فقد،  االجتماعية الظواىر دراسة في التاريخي
 .(1" ) خاصة زاوية من إليو منظور
 او فاردا   كانات اذا فيماا الحالاة لتاري  وتوضي  تسجيل ىو"  التاري   لندبرج جورج العالم ير  فيما

 حياث التااريخي المانيج عن ا  موضوع يونج بولين اوضحت كما، (2")  اجتماعيا   نظاما   وأ جماعة
 االجتماعياة العممياات بناا  نعياد لكاي التااريخي التطاور نتعقب االجتماعي البحث في إننا))  قالت
 الا  الوصاول بقصد الحاضر شكمت التي االول  االجتماعية ةالقو  ونفيم بالماضي الحاضر وربط

 والاااااانظم والجماعااااااات لؤلشااااااخاص االنساااااااني بالسااااااموك المتعمقااااااة عامااااااة وقااااااوانين مبااااااادئ وضاااااا 
 .(3(()االجتماعية

 .تاريخية فترات عدة مرور عم  العراق في التعميم لتاري  استعراضنا في المنيج ىذا استخدمنا لذا
 Method comparative المقارن المنيج  -2

 فااااي المعنيااااة االجتماعيااااة الظااااواىر مقارنااااة فااااي الخاصااااة المناااااىج ماااان الماااانيج ىااااذا دع ااااي          
 المواقااا  بعااض ومقارناااة، مختمفااة ةزمنيااا فتاارات خااال الواحاااد مجتماا ال فاااي وأ مختمفااة مجتمعااات

 .(4)ببعضيا ةمعين ةظاىر  في مختمفة فئات في أو والجماعية الفردية
 مجااال فااي ميمااا   عمميااا   منيجااا   المقارنااة أن االجتماااع عماام مجااال فااي الباااحيين ماان الكيياار ديعاا  

 يمكااان المقارناااة طرياااق وعااان، ساااةو المدر  االجتماعياااة الظااااىرة نتاااائج وتحميااال االجتمااااعي البحاااث
 الظارو  مقارناة ما  الظاواىر مان ظااىرة تحكام التي العامة القواعد من العديد استخاص لمباحث

                                                           
, بيوووروت, والنشووور لمطباعوووة الطميعوووة دار, الشوووربيني عبووواس: ترجموووة, والمجتمووو  الحووورب, برتوووول جاشووووا - 1

 .12 ص,1982
2
 .14المصدر نفسه ,ص ,والمجتم  الحرب, برتول جاشوا - 

 .399 ص,1981, القاىرة,  3ط ,السعادة مطبعة, الجتماعي البحث قواعد, الباقي عبد زيدان - 3
4  - Weheer .theory of social Economic or ganization . the free press .New york 
.p:329. 
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 المحيطااة الخارجيااة والظاارو  ةالظاااىر  بااين واالخااتا  التشااابو عماا  الحصااول أجاال ماان المختمفااة
 .(1)بيا
 طمبااة بااين الدراسااي التحصاايل فااي المقارنااة أجاال ماان دراسااتو فااي الماانيج ىااذا الباحااث اسااتخدم لااذا

 .والمدن الريفية المدارس
 Social survey method الجتماعي المسح منيج  -3

 جما  الا  يياد  مانظم عمماي مانيج أناو) عما  االجتمااعي المسا  منيج  ُيعر  أن يمكن        
 طريق عن االجتماعي الميدان من الباحث عمييا حصل التي االجتماعية البيانات وتفسير وتحميل

 .(2()عام اوامر ما موضوع أو ظاىرة حول المقابمة او االستبيان
( بالعينااة مساا  -شاااممة مسااوح)  الاا  المسااوح تقساايم الاا  االجتماااع وعممااا  الباااحيين بعااض يااذىب
 الحالياة دراساتنا فاي العيناة طةابوسا المسا  طريقاة اعتمادنا فقاد شامل بمس  القيام صعوبة وبسبب
 تكاااون ان عماا  منيااا جاااز  تاادرس باال وتدريسااايا البحااث وحاادات جميااا  تأخااذ ال الطريقااة ىااذه الن

 الخصااااائص حيااااث ماااان، الماااادروس لممجتماااا  صااااحيحا تمياااايا مميمااااة دتعاااا مقصااااودة أو عشااااوائية
 البشارية والجياود اإلمكانياات تاوفر انيا ال  اضافة واالقتصادية والنفسية واالجتماعية الديموغرافية

 .(3)لمبحث الازمة والمادية
 فاااي الماااؤيرة العوامااال مااان العدياااد عااان الكشااا  الباحاااث حااااول المياااداني المسااا  مااانيج طرياااق فعااان

 .عنيا المسؤولة والموضوعية الذاتية العوامل طبيعة وتحديد الدراسة موضوع
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .91 ص,1979, القاىرة, العربي الفكر دار, العقاب وعمم الجرام عمم اصول, سالمة محمد مأمون  - 1
 .111 ص, 1978 ,, القاىرة,  بمصر المجد مطبعة, الجتماعي البحث طرق,  الجواىري محمد - 2
 .166 ص ,سابق طرق البحث الجتماعي , مصدر ,  الحسني المنعم عبد و الحسن محمد احسان - 3
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 المبحث الثاني : العينة ومجالتيا
 Defining of the kind of stud الدراسة نوع تحديد/  اولً 

 البحاوث تصاميم فاي الميماة الخطاوات مان البحاث فاي الدراساة نوع تحديد خطوة دتع             
        منياااا االجتمااااع عمماااا  بعاااض ياصااانف   قاااد الدراساااات مااان كييااارة اناااواع ىنااااك ان كماااا، االجتماعياااة

 (.1)(سببية فروض تختبر تجريبية دراسات، وصفية استطاعية) 
 بالطمبة المحيطة والموضوعية الفردية الظرو  وتشخيص عممية مناىج اآلخر البعض د ىايع كما

 واالمااور األسااباب حااول الحقااائق كشاا  أجاال ماان الدراسااة عينااة وحاادات ماان بالجامعااات الممتحقااين
  تياااد  التاااي المت يااارات ارتبااااط درجاااة عااان والكشااا  الدراساااة موضاااوع عمااا  تاااؤير التاااي االخااار 
 موضاوعية نتاائج الا  لموصاول محاددة إحصاائية مقااييس عمالاسات عبار منياا التحقاق ال  الدراسة
 .الدراسة موضوع حول وعممية

 Defining of the areas of study الدراسة مجالت تحديد/   نياً ثا
 والمكانياة والزمانياة البشارية الحدود وىي لمدراسة الميمة الحدود البحث لمجاالت تتميل           

 ىاااذه وتتميااال( الدراساااة عيناااة) المبحاااويين مااان البياناااات لجمااا  خالياااا مااان الباحاااث يتحااارك التاااي
 :باالتي المجاالت

 الجنسااين كاااو  اإلعداديااة المرحمااة الخااريجين ماان بالطمبااة يتمياال والااذ :   البشووري المجووال  - 1
 .المختمطة او المنفردة بالمدرسة تميل كانت إذا ما في المدرسة نوع اختا  عم 
 الدراساة فيياا أجريت التي الج رافية المنطقة في المكاني المجال ويتميل:   المكاني المجال  - 2

 ناحيااة، المدحتيااة ناحيااة وىااي الياشاامية نااواحي ماان أجاازا ، الياشاامية قضااا ) باباال محافظااة وىااي
 (.الناحيةو  لمقضا  التابعة القر  وبعض، الشوممي

 عينااة ماان البيانااات جماا  عمميااة اساات رقتيا التااي الماادة ىااي بااو ويقصااد:   الزموواني المجووال  - 3
 .1/8/2221ل اية  2221/ 15/4 من امتدت وقد المبحويين

 

                                                           
, المصورية النجموو مكتبوة, والسوتراتيجيات الساسويات الجتمواعي البحوث أصول, حسن محمد الباسط عبد - 1

 .247 ص,1971, القاىرة
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 Designing of stat is Tikal sample البحث عينة تصميم/   ثالثاً 
 إجارا ات فاي صاعوبة االجتمااعيون البااحيون يجاد ال الاب فاي او االحياان من كيير في          
 بالوقاااات مرتبطااااة أسااااباب  ،لمدراسااااة المختااااارة المجتماااا  أفااااراد لجمياااا  الشاااااممة الميدانيااااة البحااااوث

 إلاا  الباحااث اضااطر لااذلك (.1)الدراسااة موضااوع وطبيعااة المتااوفرة والمعنويااة الماديااة واالمكانيااات
 تمييمياا دقاة عما  الحارص مراعااة ما  الدراسة مجتم  من محدد جز  او(  sample)عينة اختيار
 .البحث مجتم  ومكونات الصفات

 عمااا  الدراسااة أجااازا  وتعاادد بالجامعااات الممتحقاااين الطمبااة ضااع  ورا  أساااباب وجااود وبساابب    
( بالجامعاة االلتحااق) البحاث صافة فيياا تتاوفر ةقصادي عيناة عما  الباحاث اعتماد ،المجتما  عموم
نااث ذكاور)  الجنساين كاا ومان اإلعدادياة المادارس الخريجاون مان وىم  الحصاول يمكان الاذين( وا 
 اختااار المطموبااة العينااة وحاادات الاا  التوصاال اجاال وماان. بالبحااث الخاصااة المعمومااات عماا  ماانيم

 يانوياة مدرساة فاي(  مدرس) بصفة التربو  المجال في الباحث عمل ، أنةطريق من اكير الباحث
 العمماااي التحصااايل زياااادة او ضاااع  الااا  ادت التاااي واالساااباب االماااور مااان العدياااد ماحظاااة سااايل
 رسامية غير بصورة الطمبة م  التواصل استطاع مجتمعو في الباحث مكان ال  باإلضافة، لمطمبة

 مااان مباحاااثل تيساار ماااا خااال ومااان ،الدراسااة مجاااال فاااي تااواجييم التاااي مشااكاتال عمااا  والتعاار 
 عادد وبما  ، البحاث اساتمارة عماييم يطباق أن اساتطاع منياا والتيبات الدراساة عيناة حاول معمومات

 الجانس منفردة ومدارس وحضرية ريفية مدارس بين موزعين.  وطالبة طالبا  (  294 ) العينة أفراد
 والحصااول لممجتماا  صااحي  تميياال عماا  لمحصااول والقاار  النااواحي ماان عاادد فااي ةمختمطاا واخاار 
 .ككل المجتم  عم  تعميميا يمكن صحيحة معمومات عم 

   Information gathering methodsالمعمومات  جم  وسائل/   رابعاً 
 عماا  الحصااول أجاال ماان الباحااث يسااتخدميا التااي األداة أنيااا عماا  الوساايمة نعاار  أن يمكاان      

 موضاااوع تشاااعب وبسااابب. البحاااث مشاااكمة معالجاااة فاااي يحتاجياااا التاااي البياناااات وجمااا  المعموماااات
 الدراساة تخاص التاي والبياناات المعمومات جم  أجل من ةادا من اكير عم  الباحث اعتمد البحث
 :ىي الباحث يعتمدىا التي الوسائل أىم ومن

                                                           
 .28 ص ,1971 مصر , ,الحديثة القاىرة مكتبة, الجتماعية البحوث تنفيذ, عيسى طمعت محمد - 1
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 المقابمة  - 2      الستبيان استمارة - 1 

 البحاوث فاي البياناات جم  عممية في الشائعة الوسائل من ىما واالستبيان المقابمة أن بما        
 بعااااض طياتيااااا فااااي تضاااام التااااي األساااائمة ماااان مجموعااااة تاااادوين عماااا  تعتمااااد ألنيااااا .االجتماعيااااة

 األفاااااراد عمااااا  تطبيقياااااا يمكااااان التاااااي والشخصاااااية والنفساااااية واالجتماعياااااة التربوياااااة الموضاااااوعات
 مااان ناااوع وتعتبااار البحاااث تصاااميم تماااس وحقاااائق معموماااات عمااا  الحصاااول أجااال مااان والجماعاااات
 .(1)باألفراد الخاصة المشاكل

 ا  متوسااط او ا  عالياا ا  يقافياا مسااتو  يممكااون الااذين األشااخاص ماا  االسااتبيان يسااتخدم االغمااب وعماا  
 .ما حد إل  مفيومة بصورة االستبيان مضامين م  التعامل األفراد ىؤال  يستطي  لكي
 األفااراد ماا  اسااتخداميا ويمكاان حساسااية األقاال الموضااوعات فااي تفيااد فيااي المقابمااة يخااص مااا أمااا 

 واالساتبيان المقابماة أعدىا التي البحث استمارة الباحث استخدم لذلك. أقل يقافي مستو  ليم الذين
لااذلك اكتفاا  الباحااث باسااتخدام  .الباحااث ماا  التعاااون فااي واسااتعداده المبحااوث يقافااة درجااة حسااب

اذا  فيااام وسااايمة لجمااا  المعموماااات كاااون ان عيناااة الدراساااة ىااام مااان الخريجاااون بوصااافيا االساااتبانة 
 يجيدون الكتابة والقرا ة.

 .الدراسة استمارة تصميم خامسًا:
 اساااتمارة تأخاااذ ان وقبااال ةوعمميااا ةمنيجيااا ةوطريقااا ةواضاااح ةصاااور  عمااا  الحصاااول اجااال مااان    

 الباحاث عما  يجاب خطاوات ىنااك كانات الدراساة عيناة عما  وتطبيقياا النيائية صورتيا االستبيان
 ةصااحيح ةعممياا صااورة تمياال انيااا ماان التأكااد اجاال وماان ،االسااتمارة ىااذه اعااداد اجاال ماان اتباعيااا
 :ىي الخطوات وىذه المطموبة البيانات اجل من ةواضح ومنيجية

 موضااوع فااي المستفيضااة واألدبيااات السااابقة الدراسااات ماان كيياار عماا  الباحااث اطاااع بعااد  - 1
( مساودة) أولياة بصاياغة الباحاث قاام المشار  األساتاذ بارأ  االسترشاادو  لمطمباة الدراسي التحصيل

 البحاث اىادا  تحقياق اجال مان الدراساة موضاوع وجنباات اتجاىاات فاي البحاث اساتمارة اسائمة في
 .وفرضياتو

 

                                                           
1
, الجامعية المعرفة دار, والنفسية التربوية المجالت في العممي البحث مناىج, الحميم عبد محمود - 

 .95 ص,2111 مصر, ,اإلسكندرية



 الجانب الميداني                                                         

  301 
     

 

 

 الثانيالباب 

 البحث استمارة صدق اختيار  - 2
 ماان مجموعااة عماا  عرضاات فقااد البيانااات  جماا  فااي اسااتمارة كفااا ة مااد  ماان التحقااق أجاال وماان 

 العممياة وتوصاياتيم ماحظااتيمل تكانا فقد،  لتقييميا االجتماع بعمم األساتذة من العمميين الخبرا 
( 94,71 ) ىاو األداة صادق ماد  ان بينات حياث، االساتمارة فاي األسائمة بعاض تعديل في آيارىا
 البياناااات جمااا  فاااي البحاااث اساااتمارة باساااتخدام عمماااي تفاااويض إعطاااا  فاااي سااايمتأ النتيجاااة وىاااذه

 ادناه في مبين وكما لدراسة المطموبة
 (  1)  جدول

 دراسةيبين أرا  الخبرا  الستمارة ال
عوووووووودد أسووووووووئمة  مكان العمل الدرجة العممية أسم الخبير ت

 الستمارة
األسوووووئمة التوووووي 

 ُطمب حذفيا
األسوووووئمة التوووووي 

 ٌطمب تعديميا
 النسبة

جامعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  أ. د عبد الواحد مشعل 1
/كمياااااااااااااااااااااااااة ب داد
 اآلداب

44  
1 

4 94 

جامعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  أ . د صاح كاظم جابر 2
/كمية القادساااااااااااااية

 اآلداب

44  
- 

2 96 

 واساااااااطجامعاااااااة  أ . د وليد عبد جبر 3
 /كمية اآلداب

44  
- 
 

4 91 

جامعااة القادسااية  أ . م . د رحيم كاظم يائر 4
 /كمية اآلداب

44   
- 
 

3 93 

جامعااة القادسااية  أ . م . د فاح جابر كاظم 5
 /كمية اآلداب

44  
- 
 

5 89 

جامعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  أ. م . د سموان فوز  العبيد  6
/كمياااااااااااااااااااااااااااااة بابل

 اآلداب

44  
-  

- 122 

جامعااة القادسااية  .د أ . م فاىم محسن مؤيد 7
 /كمية اآلداب

44  
- 
 

- 122 

   663وع                                               والمجم

 (94.71= ) 7/  663س   = مج س/ن     =
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( مماا يعناي إن االساتبانة 94.71وبتقسيم المجموع عم  عادد األسااتذة تكاون النتيجاة )
 تستطي  قياس ما وض  ألجمو. 

 البحث استمارة ثبات اختبار   -3

 أصاابحت ولكونيااا تطبيقيااا أجاال وماان البحااث اسااتمارة صاااحية ماان التيباات أجاال ماان           
  مبحويااا( 32) تظاام  اسااتطاعية عينااة عماا  تطبيقيااا الباحااث قااام فقااد المبحااويين قباال ماان مفيومااة

 عمااا  االختباااار ياااد  ع  أ اياااام( 7)وبعاااد رقمياااة رماااوز ليااام أعطيااات حياااث.   ا  ناياااا  و ( 15)را  ذكاااو ( 15)
 مااان عالياااة بدرجاااة تحظااا  االساااتمارة أن(سااابيرمان) اختباااار نتيجاااة أظيااارت وقاااد نفسااايا المجموعاااة

 صاااي تيا فااي االسااتمارة اعتماااد الباحااث عماا  وقاا  الااذ  األماار(     %2,98)    بم اات  اليبااات
 .لمبحث المختارة العينة من البيانات لجم  النيائية

 البحث في المستخدمة اإلحصائية الوسائل 
 الدراساة بياناات وتحميال وصا  لعممية البسيطة االحصائية الوسائل من عدد عم  الباحث اعتمد 

 :وىي
 %(122) المئوية النسبة  - 1

 الحسابي الوسط  - 2

 الدراسة عينة الوحدات اإلحصائية البيانات مصدر معرفة أجل من يستخدم والذ  

 المبحويين عدد/ البيانات مجموع=   س

 1م  معمو  غير  تحديد حجم العينة من مجتم  إحصائي

معماوم بمعنا  أنناا نعار  عادد األفاراد الاذين يتكاون  إحصاائيعند حساب حجم العيناة مان مجتما  
 منيم ذلك المجتم  فإننا نتب  الخطوات التالية :

غيار معماوم مان المعادلاة التالياة  اإلحصائي)أ( نحسب حجم العينة عم  أساس أن حجم المجتم  
: 

                       Z2 
   ( – 1  ) ×  ( =   اا1حجم العينة )ن

                                                           
 .21-66,ص2002مهدي محمد القصاص , مبادئ االحصاء والقٌاس االجتماعً , المنصورة ,مصر , 1
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 م2خ                      
 : كالتالي)ب( نقوم بعد ذلك بتصحي  حجم العينة وذلك باستخدام معادلة تصحي  حجم العينة  

 1ن                                    
  ااااااااااااا=م العينة    جح

 1 – 1ن                                    
 +  ااااااااااااا 1                            

 ن                                       
 حجم العينة يتحديد نسبة الخطأ ف

يحدد فييا الباحاث  التيقد يقرر الباحث إجرا  دراستو عم  عدد معين من األفراد وف  ىذه الحالة 
حجم العينة بطريقة تخمينية أو يفرض عميو من الجية المستفيدة بالدراسة نجده يميال إلا  محاولاة 

حجم العينة حت  يطمئن إلا  أن البياناات سيحصال عميياا والا  أن النتاائج  فيسبة الخطأ تحديد ن
 من اليقة . عاليسيتوصل إلييا تتمت  بمستو   التي

 العينة وفق المعادلة التالية : يوتتحدد نسبة الخطأ ف
 

                        (  1 – )   
 ااااااا ×    Zخطأ العينة = 

 ن                             
 

 %7نسبة الخطأ المعياري المتوقع = 

 416العينة = 

                          Z2 

 ف ( – 1ف ) × حجم العينة )ن( =     ووووووووووووو 
 م2خ                         

 

 حيث :

Z جميو  أحووال األبحواث تأخوذ أحود رقموين  ي: القيمة المعيارية عند مستوى ثقة معوين وىوى فو
 ىما :

Z  =1.96  95أو مستوى ثقة  1.15عند مستوى دللة% 

Z  =2.58  95أو مستوى ثقة  1.11عند مستوى دللة% 
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 جمي  أحوال األبحاث يأخذ أحد قيمتين ىما : يالمسموح بو وىو أيضًا ف ي: الخطأ المعيار  مخ 

 %95عند مستوى ثقة  1.15=  مخ 

 %95عند مستوى ثقة  1.11=  مخ 

وقود اصوطمح العمموال عموى وضوعيا  يف : ىى درجة الختالف بوين مفوردات المجتمو  الحصوائ
 دائمًا . 1.5بقيمة ثابتة أى أن  قيم ف = 

 تحديد حجم العينة من مجتم  إحصائي معموم . 

الووذين عنوود حسوواب حجووم العينووة موون مجتموو  إحصووائي معموووم , بمعنووى إننووا نعوورف عوودد األفووراد 
 يتكون منيم ذلك المجتم  , فإننا نتب  الخطوات التالية :

نحسووب حجووم العينووة عمووى أسوواس أن حجووم المجتموو  اإلحصووائي  يوور معموووم وذلووك  -
 بالعممية الحسابية السابقة . 

نقوم بعد ذلك بتصحيح حجم العينة , وذلك باسوتخدام معادلوة تصوحيح العينوة كوالتي  -
:- 

 :ة معادلة تصحيح حجم العين
  1ن                          

                                      384 

  حجم العينة    =       ووووووووووووووووووووووو
                         384 
 1 – 1ن                        

 321= +    ووووووووووووووووووووووو 1               
                        2311 

 ن                            
 = مجموع الستمارات الي تم استرجاعيا294
 حيث :

 : حجم العينة من مجتم   ير معموم . 1ن
 . ين : حجم المجتم  الحصائ
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 (1عدد المدارس )العدادية والثانوية ( في قضال الياشمية) 
%، 22,25الاذكور فاي الحضار  نسابة يشاكل حياث ريفياة مناطقاو أغمب الياشمية قضا  ديع     

وىي تميل المادارس المختمطاة أ  ماا  الريفية المناطق إما في % 22,2ونسبة اإلناث في الحضر

 ىااو أن الحضاارية بالمناااطق مقارنااة الرياا  فااي الموجااودة الماادارس عاادد أن. % 55,88نساابتو 
 الماااادارس اغمااااب ان نجااااد الج رافيااااة القضااااا  رقعااااة اتساااااع وبساااابب، القضااااا  يميااااي يشاااا لالرياااا  
 كال فاي نجاد القار  كيارة وبسابب، تحكمياا التاي الطبيعاة بسابب مختمطة مدارس ىي فيو الموجودة

 الحضاارية المناااطق ب عااد :منيااا عواماال عاادة بساابب وذلااك مختمطااة وتكااون فقااط واحاادة مدرسااةة قرياا
 فااي ةعائماا كاال تسااكن العوائاال ىااذه ان ال الااب فااي حيااث الطمبااة لعوائاال السااكن وتباعااد الرياا  عاان

 الطاارق ةقم ا إلا  باإلضااافة، تقادير اقال عماا ( دونام  5) مان أكياار تكاون قاد والتااي الزراعياة ارضايا
. الحضار  المركاز إلا  تصال التاي الطارق عان ناىياك القرياة فاي المدرساة إلا  تصل التي ةالمعبد  
 توجااد حيااث الطمبااة عاادد ماان أقاال الطالبااات عاادد أن ناحااظ المتحفظااة العشااائرية الطبيعااة وبساابب
 وعاادم ليااا المبكاار الاازواج إلاا  باإلضااافة، المدرسااة إلاا  الفتاااة خااروج تمناا  والعوائاال األساار بعااض
 .المدارس في اإلناث عم  انعكس الذ  األمر واإلناث الذكور بين لاختاط القبول

 حتا  أو الدراساة عما  متجبارى عشاائرية وتقالياد اعارا  الا  يخضعون فيم الذكور من الطمبة أما 
 عم  ينعكس الذ  األمر، ميأسرت تجاه مواجباتيو  مأعمالي ممارسة م  مقبولة مرحمة إل  الوصول
 بعاض فاي الجامعاة إلا  الوصاول فاي يوفقاوا لام( الاذكور)  الطمبة اغمب نر  لذا، العممي ممستواى
 إكماااال عااادم فاااي الااارئيس السااابب يعاااد التاااي االقتصاااادية الحالاااة ابرزىاااا اماااور عااادة بسااابب ،األسااار
 ياوف االخار السابب اماا القرية خارج الطالب درس إذا فيما ،المصاري  كيرة نتيجة لمدراسة الطالب
 بإعالاة كاىماو ييقال الاذ  األمار المتوساطة او االعدادياة مرحمة في وىو الشاب عم  الزواج فرض
 .العممي مستقبمو عم  ينعكس الذ  االمر االحيان بعض في ووعائمت أسرتو

 عممي ومستو  عالية   أىدا    تحقيق استطاعوا واإلناث الذكور من الطمبة بعض نجد المقابل في 
 والتفوق التقدم ىذا سبب يعزوو . والبيئية واالجتماعية االقتصادية ظروفيم من الرغم عم  راقي  

 باإلضافة متقدمة عممية مراحل إل  أبنائيم وصول في واالسرة االىل ورغبة المتابعة ال  العممي
                                                           

 2020الكراس االحصائً للعام الدراسً –شعبة االحصاء  –قسم التخطٌط التربوي  -المدٌرٌة العامة لتربٌة بابل   - 1

-2021. 
 - .من خالل أستخرج النسبة المئوٌة للمدارس فً مركز ورٌف قضاء الهاشمٌة والنواحً التابعة لها 
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(المجموع الكمي لطمبة مدارس قضا   32311يميل العدد ) .ذلك في و  نفس الطالب طموح إل 
 (.1الياشمية)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شعبة االحصاء , مصدر سابق. -قسم التخطٌط التربوي -ٌنظر فً ذلك إلى المدٌرٌة العامة لتربٌة بابل - 1
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 الفصل الخامس

 عرض بيانات الدراسة

 عرض البيانات األولية
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 الفصل الخامس : عرض بيانات الدراسة

 تمييد:

البيانااات االوليااة الخاصااة بمجتماا  الدراسااة ماان حيااث يتضاامن ىااذا الفصاال تحمياال      
ناااوع العمااال ألربااااب عيناااة  ومكاااان اإلقاماااة  والتحصااايل الدراساااي  والجااانس  و:العمااار 
 عدد األبنا  .و الحالة الزوجية  والحالة االقتصادية ألرباب عينة الدراسة  والدراسة 

 عرض وتحميل البيانات الولية.
 العمر: – 1

 (  2جدول )    
 (أعمار عينة الدراسة) يبين

 النسبة التكرار العمر ت
1 (22_23 ) 73 25% 
2 (24-25 ) 56 19% 
3 (26_27) 43 14,6% 
4 (27-29) 48 16,3% 
5 (32-31) 35 12% 
6 (32-33) 29 12% 

 %122 294 المجموع
 لممراحل وتبعا  ، العمر ىو اإلنسان وتفكير ونشاط قوة في تؤير التي يولوجيةاالب المؤيرات من واحد

 .حياتو   عبر الفرد بيا يمر التي لممرحمة تبعا   العقمي والنشاط والتفكير النضج يختم  العمرية
  ( 33-22) عمار  مان التالياة األعماار عما  مقتصارة العمرياة الفئاات أن الدراسة بيانات وتشير  

 النسابة أن تباين أعااه  الجادول بياناات خاال  مان .االعماار ىاذه وفاق محاددة الدراساة عيناة كون
 مان وىام عاماا  ( 23-22)باين ماا األعمار من ىم االستبانة استمارة عم  أجابوا الذين من األعم 

                                                           
 -  من واقع األضابٌر  2020 – 2015تحددت أعمار العٌنة وفقاً لسنوات التخرج المحصورة ما بٌن عام

 فً مدارسهم .
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 فاي لتواجادىم عماييم يتعار  أن الباحاث وحااول%(، 25) نسابتيم وكانات الحديية االعوام خريجي
  باااقي كااذلك%(. 19)نساابتيم تنااوكا (25 -24)األعمااار بااين كاناات اليانيااة النساابة كااذلك، مدينتااو
 الدراساي العاام خريجاي مان وىام( 33-32)االعماار مان كانات النساب أخار لا إ ، االخار  النسب

 (2كما مبين في الجدول ) %( .12) نسبتيم وكانت( 2216 -  2215)
 :الجنس  - 2
 

 ( 3جدول )  
 يبين جنس العينة

 النسبة   التكرار       الجنس     ت
 %64,7 192 ذكور    1
 %35,3 124  أناث   2
 %122 294 المجموع  

 
 والنفسااية االجتماعيااة الناحيااة ماان اختافااات عمييااا يترتااب التااي يولوجيااةاالب المت ياارات ماان الجاانس
،  الفتا  او لمفتااه بالنسابة الطماوح خارطاة ورسام المستقبل بنا  في التفكير مت ير إضافة، واليقافية
عداده اليانوية دراسة من األخيرة المراحل في خصوصا  . الجامعة لدخول  وا 

 كانااات واإلنااااث الاااذكور مااان( الدراساااة عيناااة) الطمباااة أعاااداد أن تباااين(  4 ) الجااادول بياناااات ومااان
       نسااابةوب مبحوياااا  (  192 ) بواقااا  الدراساااة عيناااة فاااي نسااابة أكبااار باااةالطم عيناااة تساااجمو  ( 294)
        نساااااابةبو   مبحويااااااا  (  124 ) الطالبااااااات عينااااااة كاناااااات بينمااااااا، الكميااااااة العينااااااة ماااااان(   64,7%) 
 .ذلك يوض  اعاه والجدول الكمية الدراسة عينة من (  %  35,3)
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 :الدراسي التحصيل  - 3

 ( 4جدول ) 
 ادبي ( لعينة الدراسة –يبين التحصيل الدراسي ) عممي 

 التحصيل الدراسي ت
  

 الموق 

 ادبي عممي

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %53 54 %35,21 121 مركز قضا  الياشمية 1

 %47,25 48 %47,39 91 ري  قضا  الياشمية 2

 %122 122 %122 192 المجموع

 العمماي بفرعيياا االعدادياة لمدراساة المنتيياة المراحال طمباة دراساتو فاي يستيد  أن   الباحث حرص
 محافظااة الاا  التاااب  الياشاامية قضااا  مركااز فااي منيااا اينااان يانويااة ماادارس اربعااة واختااار، واالدبااي
 الماادارس ماان األخياارتينو ، لممدينااة الحضاارية البيئااة ضاامن القضااا  مركااز فااي يقعااان كونيمااا، باباال
 يساااع  التاااي الدراساااة كاااون وذلااك.  الريفياااة البيئاااة ضااامن ويقعاااان الشااوممي ناحياااة قااار  فاااي كاناات
 لمماادارس التعميميااة البيئااة وفااق لمطمبااة العمميااة لممسااتويات مقارنااو دراسااة ىااي تطبيقيااا إلاا  الباحااث
كمااا  .مختمطااة وأخاار  منفااردة منيااا يانويااة ماادارس بأربعااة الباحااث حااددىا التااي الدراسااة بااين وماان

 (4موض  في الجدول )
 :اإلقامة مكان  - 4

 (  5جدول )     
 يبين مكان االقامة ألفراد عينة الدراسة

 مكان القامة              ت
 الموق  

 اناث ذكور

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %82,8 84 %65 123 حضر 1

 %19,2 22 %35 67 ري  2

 %122 124 %122 192 المجموع
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 وفااق تؤىمااو بيئتااو اباان اإلنسااان أن االجتماعيااة واالنيروبولوجيااا االجتماااع عماام أدبيااات وفااق يااذكر
 .واالينوغرافية االجتماعية طبيعتيا

 طبيعااة عماا  كبياار تااأيير األفااراد فيااو يعاايش الااذ  االجتماااعي المحاايط لطبيعااة أصااب  لااذلك     
 العاادات وناوع االجتمااعي باواقعيم متاأيرين بيانيم المتبادلاة االلتزاماات وبعاض االجتماعي التفاعل
 تزال ال الميال سبيل عم  الري  في العادات فبعض. فييا عاشوا التي البيئة وفق المتأصمة والقيم
 اليقافيااة الرواساب بحكام واصابحت زالاات العاادات ىاذه وربماا، الكباار قباال الصا ار بياا ويمتازم قوياة
 .الحضر في
 فاي واإلعدادياة اليانوياة المادارس فاي يدرساون الاذين الدراساة عيناة إعداداعاه  البيانات ومن     
 التاايألعااوام سااابقة ماان واقاا  األضااابير فااي ماادارس عينااة الدراسااة و و  الياشاامية مدينااة قضااا  مركااز
 بينماا. الدراساة عيناة مجماوع( %72,4)نسابة وشاكمت( 227)كانات لمدراساة الحضارية البيئاة تميل
 الريفياة البيئاة تميال والتاي الياشامية قضاا  ريا  فاي واإلعدادياة اليانوية المدارس في الطمبة أعداد

كماااا مباااين فاااي  .الدراساااة عيناااة مجماااوع مااان(  %29,6) نسااابة وساااجمت فاااردا  ( 87)كانااات لمدراساااة
 (.5جدول )

 :الدراسة عينة ألرباب العمل نوع  - 5
 (  6جدول )  

 يبين نوع العمل لولي أمر الطالب
   ت

 ولي أمر الطالبلنوع العمل 
 النسبة التكرار

 %33,3 98 موظ  مدني 1
 %22 59 موظ  عسكر  2
 %13 38 فاح 3
 %29,2 86 كاسب 4
 --- --- متقاعد 5
 %4,4 13 عاطل أو عاجز عن العمل 6

 %122 294 المجموع
 التاااي األساساااية المحاااددات مااان واحااادة االفاااراد عميياااا يحصااال التاااي الوظيفاااة أو الميناااة تعاااد      
 التفكيار االمار ولاي وتساعد بل. طالبال أسرة ألفراد واالقتصاد  االجتماعي الجانب عم  تنعكس
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 ألبناا  أفضال مساتقبل أجال مان التخطايط عما  يسااعد الماالي ماردوده كاان اذا االبنا  مستقبل في
 الفارد شخصاية صاياغة فاي الكبيار وقعياا لياا ةميم والوظيفية المينية األدوار أصبحت لذا ،أسرتو
 .وفي منتج كعنصر بنفسو يقتو وتعزيز المجتم  م  تفاعمو مجال وتوس 

 النسااب أعماا  تسااجل الدراسااة عينااة فااي المااوظفين نساابة بااأن،  اعاااه الجاادول بيانااات أشااارت وقااد 
 أغمبيم وجد الوظيفي عمميم مواق  إل  الباحث زيارة وعند %( 33,3(مبحوث وبنسبة )98بواق  )
 المؤسسااة فااي لممتطااوعين بالنساابة الحااال كااذلك، وفقااا  لتخصصاايم أو معاادليم وظيفتااو عماا  حصاال
(مبحااوث ومااا نساابتو 59وىاام يميمااون النساابة اليانيااة بواقاا  ) ( وغيرىااا والشاارطة الجاايش)  األمنيااة

بواقاا   الدراساة عينااة مان كبياارة نسابة يشااكمون ايضاا   وىااؤال  الخااص القطاااع فاي يعمال أو %(22)
 .  وظيفاااة عمااا  يحصاااموا لااام كمخرجاااات%( وىاااي النسااابة اليالياااة 29,2(مبحاااوث وماااا نسااابتو)86)

وىااي  الرياا  فااي كااان اذا الفاحااة مينااة ياازاول فأخااذ، تعيااين عماا  يحصاال ولاام تخاارج ماان وماانيم
 عمااا  اوحيااال   مااان يوجاااد فاااا المتقاعااادين أماااا%( 13(مبحاااوث وبنسااابة )38النسااابة الرابعاااة بواقااا  )

 او المارض بسابب العمال عن عاطل ىو من وىناك. وفق إجاباتيم عم  استمارة االستبانة التقاعد
كما موض  فاي جادول  .(مبحويا  13بواق  ) %( 4,4)  نسبتيم سجمت وقد معين لحادث التعرض

(6. ) 
 :الدراسة عينة ألرباب القتصادية الحالة -6

 ( 7جدول )  
 يبين المستو  االقتصاد  ألسر عينة الدراسة

               ت
 ألسر الطمبة قتصاديمستوى ال

 النسبة التكرار

 %32,6 96 مستو  اقتصاد  عالي 1
 %38,7 114 مستو  اقتصاد  متوسط 2
 %28,5 84 مستو  اقتصاد  ضعي  3

 %122 294 المجموع
 تبقاا  حياث، لؤلبناا  الدراسااي بالتحصايل لؤلسارة اقتصااادية السوسايو الحالاة بااين عاقاة ىنااك     
 األفعاااال إلااا  اساااتنادا  ، والجمااااعي الاااذاتي والتقاااويم لمااادعم األساساااية الركيااازة و المعاااين ىاااي األسااارة

 ةوحاد  تظيار االبناا  إل  تقدميا التي واالفعال الخدمات ىذه خال ومن، تقدميا التي االجتماعية
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  تضااطر   احيانااا صااعبة اقتصااادية أوضاااع ماان تعاااني التااي األساارة حااال فااي أمااا. دعمالااو  التفاعاال
 لمعمال األسارة أفاراد بأحاد التضاحية او، المسااعدة أجال مان مبكار وقات في العمل ال  الخروج ال 

 مااان الكييااارفاااإن  لاااذلك، دراساااتيم مواصااامة فاااي االخااارين اخوتاااو مسااااعدة أجااال مااان المدرساااة وتااارك
 الحالياااة الدراساااة بياناااات ومااان،  الممماااوس الواقااا  عمااا  المشاااكات ىاااذه تعااار  الميدانياااة المواقااا 
 مسااااتواىم كااااان ماااان ةنساااابوسااااجمت  ،الدراسااااة لعينااااة االقتصاااااد  المسااااتو  الاااا  االرقااااام تاشااااار 

 فاي ىام من و%( 38,7)  وبنسبة( 144) بواق  النسب أعم ( متوسط)  المعيشي أو االقتصاد 
 معيشااي مسااتو  فااي ىاام ماان أمااا%( 32,6)ةبنساابو  مبحويااا  ( 96) بواقاا   عااالي معيشااي مسااتو 
 ( يوض  ذلك7والجدول )%(. 28,5)ونسبتيم مبحويا  ( 84) يميمون  فكانوا ضعي 
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 السادس الفصل
 عرض وتحميل البيانات العامة

 تمييد 
تناااول ىاااذا الفصااال عااارض وتحميااال البياناااات العامااة الخاصاااة بعيناااة الدراساااة وتضااامن عااارض     

( جاادول بالصااورة التااي تتناسااب ماا  اجابااات المبحااويين ماان العينااة بطريااق مختصاارة 38وتحمياال )
 وبسيطة لكي يتض  لممطم  والقارئ تفاصيل االجابات . 

 المرحمة الدراسية. بةمكان اإلقامة لطم -7
 
 (  8  جدول)

 لمطمبةيبين مكان اإلقامة 
 النسبة التكرار مكان القامة)ريف( ت
 %81,6 71 نعم 1
 %18.3 16 ال 2

 %122 87 المجموع
 ( 9   جدول)   

 يبين العاقة بين مكان اإلقامة والتفوق العممي
 النسبة التكرار مكان القامة)حضر( ت

 %93.2 193 نعم 1
 %6.76 14 ال 2

 %122 227 المجموع
: مااا ىااي العاقااة بااين مكااان  كانااتواحاادة ماان التساااؤالت الرئيسااية التااي تقاادم بيااا الباحااث       

فااي مركااز ورياا   واإلعداديااة اليانويااةاالقامااة والتفااوق العممااي لمطمبااة الااذين تخرجااوا ماان الماادارس 
أعاوام ( 5)النتاائج التاي حصاموا عميياا لااو قضا  الياشامية والاذين تام متاابعتيم مان خاال ساجاتيم 

 ماضية.
بحكاام كونااو ماادرس فااي احااد    فااي جماا  البيانااات ولكاان وقااد عااان  الباحااث صااعوبات كبياارة جاادا   

بنا  عم  العاقات التي تربطو بزمائاو قاد سايل رس وسبق ان خدم في بعضيا اآلخر و ىذه المدا
 .بعض من معوقات الميمة
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(أناااُو ىنااااك فاااارق باااين 9( و )8مااان خاااال بياناااات الجااادولين ) وأشاااارت بياناااات الدراساااة أناااو     
 وجاااود يااار  مااان إجابااااتإجاباااات عيناااة الدراساااة بخصاااوص مااان يااار  ىنااااك عاقاااة حياااث ساااجمت 

 مجماوع مان%( 93.2)نسبتو ما أ ( 193)بواق   الحضر في الساكنين الدراسة عينة من العاقة
 مااااااا أ ( 71)بواقاااااا   الرياااااا  فااااااي لمساااااااكنين اإلجابااااااة نفااااااس نساااااابة سااااااجمت حااااااين فااااااي، العينااااااة
 .الحضر في نسبتيا من أعم  وىي العينة مجموع من%( 81.6)نسبتو

 السااكن مكااان بااين عاقااة وجااود بعاادم أجااابوا مماان الحضاار يسااكنون لمااذين بالنساابة الحااال كااذلك 
 مان أعما  وىاي%( 6.76)الحضار مان عاقاة وجاود يجدون ال من نسبة وكانت الدراسي والتفوق
 .العممي والتفوق السكن مكان بين عاقة يجدون الذين الري  أىل اجابات نسبة
 مان الحيااة وطبيعاة ونقائياا البيئة بمؤىات يشعرون الري  يسكنون الذين ان الحال واق  في     
 العاقااات طبيعااة كااذلك، لمقاارا ة ومحفاازا   مشااجعا   عاااما   يعتباار الااذ  والياادو  العامااة السااكينة حيااث

 العكاس  عما . ناادره تكاون قاد حااالت في إال دراستو في يفشل أن الري  ألبن تسم  ال والعادات
 والكازينوىاااات المشاااتتات وجاااود مااا  والنقااال  الساااكن وصاااعوبة الضوضاااا  حياااث المديناااة أبااان مااان

الفرض االول الذ  يتعمق بعاقة البيئة  د.وىذا ما يؤك دراستو عن الطالب تش ل قد أحيانا   وغيرىا
 والتفوق الدراسي. 

الدراسي لألبنالاألسرة المستوى متابعة   - 8  

 (12 )جدول
 يبين متابعة أفراد األسرة المستو  التعميمي لؤلفراد

 النسبة التكرار                    متابعة افراد األسرة      ت
 %86,7 255 نعم 1
 %9,5 28 ال 2
 %3,7 11 احيانا   3

 %122 294 المجموع
 

كباار فااي نترباا  فااي كنفيااا ،كااذلك نو  ةفااي اساار نولااد   إن لؤلساارة دور فااي تعماايم االبنااا  كوننااا      
نسااتقي ماان خاليااا. لااذلك اصااب  لؤلساارة دور كبياار فااي تعماايم االبنااا  احضااانيا نااتعمم ماان قيميااا و 

وتسجيل الدراسات ان االطفال الذين يمارسون  اليانوية ةمرحم او  المبكرة الطفولة ةسوا  في مرحم
وير ممارستيم العممية مقارنة باألطفال الاذين ال يكون ميميم أكبر في تط نتظامابنشاطات تعميمية 

 يجيباون عما الاذين يقارا ليام اىميام و  لمطمباة بالنسابةيتعرضون لميل ىاذه النشااطات. كاذلك الحاال 
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يعطااونيم الفرصااة لاتصااال بااالمواد القرائيااة والكتابيااة ويتمقااون اساائمتيم حااول الكتااب والمطبوعااات و 
يظيااارون آياااار إيجابياااة فاااي تطاااوير قااادراتيم القرائياااة والكتابياااة  لنشااااطاتيم التعميمياااة ايجابياااا   تعزيااازا  

ويسااااتمرون فااااي عمميااااة التفااااوق العممااااي إلاااا  أن يحقااااق بياااام المسااااتقبل فااااي الكميااااات العمميااااة ذات 
 أوليااا  بااأن يؤياادون(أن غالبيااة أفااراد العينااة  12وأشااارت بيانااات الجاادول ) االختصاصااات العاليااة.

، الدراساي مشاوارىم فاي نتاائج حقاق وبالتاالي دواميم وأوقات العممية أنشطتيم متابعين كانوا أمورىم
 أجابوا الذين وبين األمور أوليا  متابعة بخصوص( نعم) اب أجابوا  من بين جدا   كبير فارق وىناك

 من أما. وىذا يحقق الفرض السادس الذ  تقدم بو الباحث األمور أوليا  متابعة بخصوص( ال) اب
 بواقااا %( 3,7)وساااجمت ةقميمااا نسااابتيم كانااات األماااور أولياااا  مااان ةمتابعااا ىنااااك(احياناااا  ) ابااا أجااااب
 كما موض  في الجدول اعاه. .مبحويا  ( 11)إجابات

 المشكالت التي تعيق المستوى الدراسي  -9
 ( 11 جدول) 

 يبين المشكات التي تعيق المستو  الدراسيجدول تسمسل مرتبي 
 التسمسل المرتبي النسبة التكرار التي تعيق الطمبة المشكالتنوع    ت
 1 %57.1 172 الخافات األسرية 1
 2 %57.8 168 طبيعة البيئة المدرسية 2
 3 %56.82 167 المشكات االقتصادية 3
 4 %54.4 161 رغبة االبا  في تفوق ابنائيم 4
 5 %54.7 162 ُبعد المدرسة عن مكان السكن 5
 6 %47.6 142 صعوبة المناىج 6
 7 45.57 134 التمييز بين االبنا  7

  %122  المجموع
 . تعتبر مشكمة ضاع  التحصايل الدراساي واحادة مان المشاكات التاي تعياق التقادم العمماي لمطمباة 

ضااع  التحصاايل الدراسااي كيياار ماان األسااباب  ياام الكيياار ماان المشااكات، ولمشااكمةوىااذا يساابب ل
تتعماااق ببيئاااة المدرساااة، عااااوة عمااا  المشاااكات ، وأساااباب واالجتماعياااة، الصاااحيةمنياااا: االساااباب 
 غيرىا الكيير.قتصادية، واألسرية، والسياسية، وصعوبة المناىج و االخر  ومنيا اال

وتشااير بعااض الدراسااات أن ضااع  التحصاايل الدراسااي تعتباار ماان المشااكات التااي يعاااني منيااا  
يسبب ليم مشاكل نفسية الكيير من الطمبة بحيث يكون تحصيميم أقل من المستو  الطبيعي، مما 

 واجتماعية كييرة ميل: االنطوا  والعدوانية وعدم تقبل اآلخرين.
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فيااي كيياارة أيضااا ومنيااا: اسااتخدام أساااليب خاطئااة وغياار سااميمة  االجتماعيااةأمااا المشااكات       
 المدرسااةلااذىاب الاا  بالمتعاماال ماا  الطالااب ممااا يااؤد  الاا  انخفاااض اليقااة بااالنفس، وعاادم الرغبااة 

بناااائيم ياااؤد  الااا  أورغباااتيم فاااي تفاااوق  لآلباااا باإلحبااااط والفشااال، كاااذلك الطماااوح العاااالي  الشاااعورو 
تمياز االباا   السمبي عم  تحصيل الطالب أو تأخره الدراسي بسبب محدودية قدراتو، واخيارا   التأيير

بااين االبنااا  وتفضاايل أحاادىما عماا  اآلخاار يااؤد  باادوره إلاا  العاازو  عاان الدراسااة واليااروب ماان 
 المدرسة.
أن  العينااااة مجمااااوع ماااان%(57,1)نساااابتو مااااا أ  مبحويااااا  (  172) بواقاااا  مجموعااااة أجاباااات       

 األسارية البيئاة كانات فاإذا، العمماي الطالاب مساتو  عما  التاأيير فاي كبير دور  األسرية لمخافات
 نفسايتو عما  اإليجاابي والتاأيير الطالاب مساتو  زياادة عم  ساعدت والخافات المشاكل من ةخالي

   بواقا  مجموعاة وأجابات .ىوذا السولال من بين الجابواتتمثل أعمى نسبة وىاي  .صحي  والعكس
 األياار وطبيعتيااا المدرسااية البيئااة أن العينااة مجمااوع ماان%( 57.8)نساابتو مااا أ  مبحويااا  ( 168) 

 ماان ةوخالياا ومؤاتياا البيئااة كاناات إذا مااا فااي لمتفااوق مساااعد عاماال تكااون ماارة الطالااب عماا  المياام
 الااذ  األماار ذلااك إلاا  ومااا وضوضااا  صااعبو البيئااة كاناات إذا محاابط عاماال تكااون ةوماار  المشاااكل
( 167) بواقا  أخار  مجموعاة أجاباتو  .وىوي تمثول النسوبة الثانيوة .الطالب مستو  عم  ينعكس

 التاأيير فاي وقعياا االقتصاادية لممشاكات أن العيناة مجماوع مان%( 56.82)نسابتو ما  أ بحويا  م
 أغمااب تااوفير عماا  ذلااك ساااعد جيااد االقتصاااد  الوضاا  كااان فااإذا، لمطالااب العممااي المسااتو  عماا 

 كاناتو  ، تمثل النسبة الثالثوة، وىاي األحيان بعض في كذلك صحي  والعكس الدراسة مستمزمات
 العيناة مجماوع مان%( 54.7)نسابتو ما أ   مبحويا  (  161)   بواق   العينة من مجموعة أجابت

 الضاا ط زيااادة بسابب لؤلبنااا  العمماي المسااتو  ضاع  فااي أياار أبناائيم تفااوق فاي اآلبااا   لرغباة نأ
 مااااا أ  مبحويااااا  ( 162) بواقاااا  مجموعااااة وأجاباااات ،تمثوووول النسووووبة الرابعووووة، وىااااي الطالااااب عماااا 
  فماارة، لمطالااب الدراسااي التحصاايل فااي أياار المدرسااة  لُبعااد ان العينااة مجمااوع ماان%( 54.4)نساابتو
،  والتفاوق لمتحاد   عااما   الُبعاد ىاذا يكاون ومارة الدراسي والفشل المدرسة لترك عاما   البعد يكون

 ماااااا أ  مبحوياااااا  (  142) بواقااااا  أخااااار  مجموعاااااة وأجابااااات.  وىوووووي تمثووووول النسوووووبة الخامسوووووة
 بعض في ألنيا الدراسي الفشل في دور المناىج لصعوبة  أن العينة مجموع من%( 47.6)نسبتو

 ىااذه فااي فيااو لااذا مسااتواه ماان أكباار أ  لمطالااب والعقمااي العماار  المسااتو  ماا  تتوافااق ال األحيااان
وىووي تمثوول  ، العممااي وتحصاايمو مسااتواه عماا  ياانعكس الااذ  االماار فيميااا فااي صااعوبة يجااد الحالااة

 .النسبة السادسة
 أن العينااة مجمااوع ماان%( 45.57)نساابتو مااا أ  مبحويااا  ( 134) بواقاا  مجموعااة أجابااتأخياارا  و   

 يانعكس الاذ  األمار باإلحبااط والشاعور بالنفس اليقة عدم من نوع يخمق االبنا  ألحد االبا  تمييز
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مااان حياااث ترتياااب النساااب مااان األكبااار إلااا  وىوووي النسوووبة األخيووورة  ،العمماااي الطالاااب مساااتو  عمااا 
 ( 11كما مبين في الجدول ) ،األص ر

 :المدرسة وادارة المور اوليال بين التواصل ثقافة - 11

 (  12) جدول
  والمدرسة األسرة بين تواصلال يبين

 النسبة التكرار التواصل بين األسرة والمدرسة     ت

 %36,7 128 نعم  1
 %42,8 126 ال  2
 %22,4 62 احيانا   3

 %122 294 المجموع
دارة الطالاااب أمااار باااولي المتميماااة األسااارة باااين العاقاااة تعريااا  يمكااان  عاقاااة أنياااا عمااا  المدرساااة وا 

 وىااام لممدرساااة األسااااس وحجااار لممعرفاااة المماااول المصااادر ىاااو البيااات يعاااد حياااث، تبادلياااة تكاممياااة
 .المتعممين األشخاص

 فاعميااة وتشااترك والمدرسااة األساارة بااين بالتكاماال تتصاا  وحقيقااي ةواقعياا شااراكة ىناااك نعتقااد لااذلك 
ين وبنا  إعداد أجل من والحرص التعميم  .الطالب وسموك ةشخصي وتكو 

 المسااتو  جانااب عاان كبياار حااد الاا  المسااؤولة الجيااة ىااي األساارة بااأن العاقااة ىااذه تصااور ويمكاان 
 وسااائل تقااديم طريااق عاان المناازل فااي اليقافيااة الحياااه جانااب عاان ةمسااؤول ألنيااا لمطالااب التحصاايمي
 عماا  تعماال فقااد المدرسااة أمااا، االخاار  المساااعدة التعماايم وسااائلو  المكتبااة مياال المتعااددة المعرفااة
 اليانوياة المادارس إحاد  فاي مادرس كوناو الباحاث عمال بحكم .المتعمم الطالب ونمو وصقل تنمية
 يعتقاد التجرباة ىاذه وبحكام، القضاا  مركز مدارس في عمل وقبميا الياشمية قضا  قر  إحد  في
وبناا   عما  2223 عاام بعاد وخاصاة( معدومة) تكون تكاد والمدرسة األسرة بين التواصل يقافة أن

 ذلك.
 العيناة مجماوعمن %( 42,8)ةنسبوب مبحويا  ( 126) بواق عينة من المبحويين  أجابت فقد       
    اباا أجاابوا ماان إماا، النسووب وسوجمت أعمووى المدرسااة وادارة االماور اوليااا  باين اتصااال يوجاد ال بأناو
 بينماا، النسوب ثواني متساجو  مبحوياا  ( 128) بواقا %(  36,7)نسابتيم كانت ةعاق ىناك( نعم) 
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 العيناااااة مجماااااوع مااااان%( 22,4)نسااااابتو ماااااا أ  مبحوياااااا  ( 62) بواقااااا  األخيااااارة المجموعاااااة أجابااااات
 (.12كما مبين في الجدول ) .والمدرسة األمور أوليا  بين التواصل من نوع ىناك إنو)احيانا (

 لممطالعة مكان تخصيص  -11
 ( 13)  جدول

 لمطمبة لمقرا ة المناسب المكان توفير يبين
 النسبة التكرار المناسب لمقرالة توفير المكان ت
 %64,7 192 نعم 1
 %35,3 124 ال 2

 %122 294 المجموع
 اختياار أن، لمقارا ة المشجعة العوامل من واحد المنزل في لمطالب المخصص المكان تعيين يعتبر
 المتابعاة روح تبعاث عوامال كمياا واليادو  الجيادة واإلناارة لمقارا ة المريحاة واألرضاية الماري  المكاان
(  192)  مااان مكوناااة عيناااة أجابااات فقاااد(  16 )الجااادول بياناااات ومااان، واالجتيااااد لمقااارا ة والراحاااة
 المكاااان تاااوفر باااين العاقاااة عااان الباحاااث ساااؤال حاااول بااانعم( %64,7 ) نسااابةماااا  وتشاااكل مبحوياااا  
  نسابة وشاكمت مبحوياا  (  124  )مان مكوناة اخر  مجموعة أجابت بينما، الدراسي والتفوق المائم

 .لمطاااب الدراسااي والتفااوق لممطالعااة المكااان تخصاايص بااين العاقااة حااول بااالرفض (35,3% ) 
 كما مبين في الجدول اعاه

 المختمط التعميم -12
 ( 14)  جدول

   المختمط التعميم تفضيل يبين
 النسبة التكرار التعميم المختمط تفضيل      ت

 %39,7 117 نعم 1
 %52,3 148 كا 2
 %9 29 احيانا   3

 %122 294 المجموع
 

( العراقيااة الماادارس فااي الدراسااي االنجاااز ومسااتو  المخااتمط التعماايم) عنااوان تحاات دراسااة فااي     
 تكاان لام  المخاتمط التعمايم ظااىرة أن إلاا  الدراساة مشاكمة فاي شاارأ وقااد حسان محماد اماين لمطالاب
 الا  ذلاك بعاد وانتقمات، عشار التاسا  القارن منتصا  ال تتعد  بداياتيا كانت انما القدم في موغمة

 سااااحة فاااي تقااا  العراقاااي المجتمااا  فاااي الظااااىرة أن الباحاااث وياااذكر، واالساااامي العرباااي العاااالمين
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شااعال لمطاقااات اذكااا   فييااا الن يؤياادىا ماان بااين معتاارك  إلاا  لموصااول المشااروعة المنافسااة نااار وا 
 ،النتائج أفضل

 الريا  فاي الدارساين والطالباات الطمباة مان الدراسة عينة ال  سؤالو في الباحث تقدم وعندما      
 أجاااب ماان مجموعااة كااان والنجاااح التفااوق وفاارص المخااتمط التعماايم حااول الياشاامية قضااا  ومركااز

وىووم يمثمووون  ،الدراسااة عينااة مجمااوع ماان(  %52,3 )نساابة يشااكمون فااردا  (  148)   كااانوا (كااا)
وىوم يمثموون النسووبة  (،%39,7 ) نسابةبو  فاردا  (   117 )(نعام باا) جاابأ مان أماا أعموى النسوب.

 كانات اجابااتيم بواقا  والنجااح لمتفاوق فرصاة يوفر(  احيانا  ) المختمط التعميم ان ير  من. و الثانية
  النسب أقلوىم  (  %9) نسبة ويشكمون فردا   (29  )
 ماان التعميمااات ماان الكيياار صاادرت ان بعااد ةخاصاا كييااره مشاااكل فيااو المخااتمط التعماايم أن ونعتقااد 

 الدبموماساية بالطرق الطاب مشكات حل عم  تعمل أن المدارس إدارات عم  تشدد التربية وزارة
والجاادول  .المدرسااة وتاارك الدراسااة عاان الطالااب تبعااد التااي العقوبااات أشااكال عاان واالبتعاااد والحااوار

 ( يوض  ذلك.14)
 المختمط التعميم ايجابيات  - 13

 (   15)   جدول   
 المختمط التعميم ايجابيات يبين

التسمسل  النسبة التكرار المختمطايجابيات التعميم        ت
 المرتبي

 1 %59.5 175 اناث( ييتمون بمظيرىم –يجعل الطمبة )ذكور  1
 2 57.1 168 يلىل الطمبة اجتماعيًا ونفسيًا لمدراسة الجامعية 2

 3 %51.7 152 يكسر الحواجز ويعد الطمبة لمتعامل م  الجنس األخر 3
 4 %52 147 المختمفةعامل مشج  لمنشاطات الطالبية  4
 5 %46,2 136 عامل مشج  لالستمرار في الدوام وعدم ترك المدرسة 5
 6 %41,4 122 يوفر فرص جيدة لممنافسة 6
 7 %38,7 114 يقمل من مظاىر التحرش والسمبيات األخرى 7

  %122  المجموع
 الفكاار  المسااتو  ماان يرفاا  انااو المخااتمط التعماايم ايجابيااات ماان بااأن تتفااق الدراسااات ماان كيياار     

 مان ويقمال والطمباة الطالباات لجميا  بالشاكل واالىتمام األناقة زيادة عم  عاوة، لمطمبة واألخاقي
 ويؤىميااا سااتقاليتياوا الفتاااة لااد  الشخصااية قااوة ماان يعاازز وبالمقاباال،  والعناا  العاادوان الاا  المياال
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 ماان يعاازز كااذلك. الطمبااة ماان الاازما  ماا  طاالخااتا بيقافااة ماازودة وىااي الجامعااات عااالم لاادخول
 توزياا  عناادالباحااث  بيااا تقاادم المقترحااات ماان مجموعااة خااال وماان، غيااابيم وعاادم الطمبااة حضااور
 ساجمت حياث بمظيارىم ييتماون لماذين كانات الدراساة عيناة إجابات أعمى أن وجاد استبيان استمارة
       وبواقاااا %( 57.1)نساااابة الثانيووووة المرتبووووة وسااااجمت،  مبحااااوث( 175) بواقاااا %( 59.5)تيمنسااااب
، الجامعياة لمدراساة واجتماعياا   نفسايا   الطمبة يؤىل المختمط التعميم بأن تؤيد والتي مبحوث( 168) 
 كانتو  اآلخر الجنس م  لمتعامل الطمبة ويعد الحواجز يكسر المختمط التعميم بأن أجابوا حين في

 أماا المرتباي التسمسال وفاق الثالثوة النسبة ساجمتحيث ، مبحوث( 152) بواق %( 51.7)نسبتيم
 وكانات الجنساي التحارش مان يقمال المختمط التعميم بأن اإلجابات فكانت الدراسة عينة إجابات أقل

 عيناااة إجاباااات بااااقي إلااا  بالنسااابة الحاااال وكاااذلك، مبحاااوث( 114)بواقااا %( 38,7)اإلجاباااة نسااابة
 ( اعاه.15وينظر في ذلك إل  الجدول) . الدراسة
 المختمط التعميم سمبيات -14

 المختمط التعميم سمبيات يبين                         
 (  16)  جدول

 ومان الدراساة عيناة طمبة عمييا يجيب أن يفترض والتي تطرح التي األسئمة من العديد ىنالك     
 يسااابب ىااال اليانوياااة المااادارس فاااي طاالخاااتا مااايا، وعياااوب مميااازات ةتجربااا لكااال أن عمياااو المتفاااق
 الجاناب ومان االمتحاناات؟ فاي ودرجااتيم الطمباة اساتيعاب عما  ياؤير وىل المقبول؟ غير االنفتاح

 سمبيات التعميم المختمط     ت
   

تسمسل  النسبة التكرار
 مرتبي

 1 %61.2 182 ٌيشغل الطمبة باىتمامات اخرى  ير الدراسة  1
 2 55.1 162 كثرة المشكالت بين الطمبة داخل المدرسة 2

 3 %53,3 154 داخل المدرسة الواحدة ٌيثير الفوضى 3
 4 %47,2 139 يشج  عمى تأخير الطمبة عن حضور الدرس 4
 5 %45,9 135 يوفر فرص لمصراع بدًل من المنافسة 5
 6 %42.1 124 عامل مشج  لمتحرش الجنسي داخل الملسسة التعميمية 6

  %122  المجموع
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 ان( االناااث) اآلخاار الجاانس رىاااب يساابب ىاال الميااالي؟ الحاال ىااي األحاديااة الماادارس ىاال اآلخاار
 اخاقيا؟ عم  وتحافظ الفتاة مكانة تعزز

%( 61.2)نسبتو ما أ  مبحوث( 182) بواق  فقد أجابت عينة(  17) الجدول بيانات ومن      
 التطااااور وبساااابب الدراسااااة غياااار أخاااار  بااااأمور مشاااا ولين يكونااااون الطمبااااة أن العينااااة مجمااااوع ماااان

 رغباة الجنساين كاا مان الطالاب لاد  تظيار والمسمساات البارامج مان العديد ومشاىدة التكنولوجي
 عاان الطالااب يصاار  الااذ  األماار، بااذلك الطالااب يحماام وأ االخاار الجاانس ماا  عاقااة تك ااوين فااي

 العينااة أفااراد ماان مجموعااة أجاباات. و أعمووى النسووب ، وقااد سااجمتاخاار  أمااور نحااو الدراسااي توجيااو
 المخاتمط التعمايم سامبيات مان أن العيناة مجموع من%( 55.11)وبنسبة أ  مبحوث( 162) بواق 
 حسااب عما  الطالاب شخصاية بارازا محاولاة منياا المدرساة داخال الطمباة باين المشاكات كيرة ىو

 يييار الاذ  األمار الص  عم  وقوة سيطرة لو الفاني الطالب أن إبراز محاولة أو، اآلخر الطالب
 مجموعاة وأجابات . النسوبة الثانيوة وقد سجمت، الجنسين بين مشكات ال  يصل وربما المشاكل

 ىااااذا أن العينااااة مجمااااوع ماااان%(52,3)نساااابتو مااااا أ   مبحااااوث( 154) بواقاااا  العينااااة أفااااراد ماااان
 أحاد مان الئاق غيار تصار  او تفااىم ساو  ا  ان الواحادة المدرساة داخل المشاكل ُييير االختاط
 مشااكمة تنشااب وبالتااالي االخاار الطاار  حفيظااة األماار ىااذا ييياار فقااد اآلخاار الجاانس نحااو الجنسااين
 وأجاباات .النسووبة الثالثووة ربمااا العماال الميااداني ييباات لنااا ذلااك. واحتماات االجاباااتو  المدرسااة داخاال

 ساااامبيات ماااان أن العينااااة مجمااااوع ماااان%( 47,2)نساااابتو مااااا أ  مبحااااوث( 139) بواقاااا  مجموعااااة
البقااا  متااأخر عماا  وسااائل التواصاال ماا  الجاانس  أو الاادروس حضااور عاان التااأخر ىااو االخااتاط
وىاو يميال نسابة  مبحاوث( 135) بواقا  أخر  مجموعة وأجابت .وىي تمثل النسبة الرابعةاألخر 

 التناااافس بااادل لمصاااراع فرصاااو يكاااون أن يمكااان االخاااتاط ىاااذا أن العيناااة مجماااوع مااان%( 45,9)
 الصااااحي  التفكياااار ماااان يمكنااااو الااااذ  والمعرفااااي العقمااااي الحااااد الاااا  يصاااال لاااام الطالااااب ان والساااابب
ياارة الصاراع أسموب ال  يمجأ فيو لذا الجنسين بين الصحي   والتفوق التنافس أسموب واستخدام  وا 
 مااااا مبحااااوث( 124) بواقاااا  اجاباااات أخاااار  مجموعااااة كمااااا ان . األمااااور أبسااااط فااااي ولااااو المشاااااكل
 بااين الجنسااي لمتحاارش مشااج  عاماال ىااو االخااتاط ىااذا أن العينااة مجمااوع ماان%( 42.1)نساابتو
 المؤسساااة داخااال التواجاااد ىاااو ذلاااك وياااوفر باألفعاااال أو باااالكام التحااارش ىاااذا كاااان إذا فيماااا الطمباااة

 ( اعاه.16، وىي تميل أقل النسب من حيث اإلجابات وكما مبين في الجدول )التعميمية
 



 الجانب الميداني                                                         

  353 
     

 

 

 الثانيالباب 

 الدراسي بالتفوق وعالقتيا األسرة معيشة مستوى -15
 (17 )جدول

 ي المعيش األسرة مستو  يبين
 مستوى معيشة األسرة    ت

  
 النسبة التكرار

 %41,8 123 نعم 1
 %33 97 ال 2
 %26,1 74 احيانا   3

 %122 294 المجموع
 
 فاألساارة  الدراسااي األبنااا  تفااوق فااي كبياار أياار واالقتصاااد  واليقااافي التعميمااي لممسااتو  أن       

 طبيعاة فاإن لاذلك، الدراساي باالتفوق مطاالبتيم ال تساتطي  ألبنائياا المسااعدة تقاديم عن تعجز التي
 تااااوفير طبيعااااة عماااا  يتوقاااا  ؤلبنااااا ل المدرسااااي والنجاااااح لموالاااادين األساااار  الخطاااااب بااااين العاقااااة

 خااااال وماااان، االخاااار  واالحتياجااااات الجيااااب ومصاااارو  المدرسااااة لااااوازم ماااان الطالااااب احتياجااااات
 الدراسااي والتفااوق األساارة معيشااة مسااتو  بااين عاقااة ىناااك أنااو الدراسااة عينااة تجابااأ فقااد البيانااات
 وىي تمثول أعموى النسوب (  %41,8)  ونسابو فردا  (  123 )المبحويين إجابات وسجمت، لؤلبنا 

، وبذلك يمكن القول بأن الفرض الذ  تقدم بو الباحاث حاول عاقاة المساتو  االقتصااد  باالتفوق 
 بااين عاقااة توجااد ال انااو الطمبااة ماان الدراسااة عيناة ماان آخاارون ياار  حااين فاايالدراساي قااد تحقااق . 

(  97 )الدراساة عيناة إجاباات ساجمت حياث الدراساي باالتفوق ابنائيا ةوعاق األسرة معيشة مستو 
 توجاد (أحياناا  ) يار  مان إماا. وىوي النسوبة الثانيوة ( %33  )ة  نساببو  الجنساين كاا مان بحويا  م

   ونسابماا  وساجمت فاردا  ( 74)إجاابتيم فكانات المعيشاي األسارة ومساتو  الدراساي التفاوق بين عاقة
 ( اعاه .17، ينظر جدول )الجنسين لكا الدراسة عينة مجموع من(  26,1% )
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 لمطمبة التعميم ومستوى األصدقال صحبة - 18
 (18) جدول

 والتأيير عم  المستو  الدراسي االصدقا  صحبة
 صحبة الصدقال تأثير             ت

 
التسمسل  النسبة التكرار

 المرتبي
 1 %57.1 168 توفر جو ايجابي من التنافس 1
 2 %56,4 166 عامل مشج  لنشغال الطالب بعالقات اخرى  ير المدرسة  2
 3 %51,3 151 توفر لمطالب مساحة من العالقات الجتماعية 3
 4 %44,5 131 تجعل الطالب يأتمر بأوامر الجماعة 4
 5 %42.1 124 توفر جو من المرح يشغل الطالب عن دراستو 5
 6 %41.4 122 عامل مشج  لمتكتالت والتجمعات داخل المدرسة 6
 7 %39.7 117 تقمل من اىتمامات الطالب بأمور الدراسة 6

  %122  المجموع
 
 وشاابكة الورايااة عماام بدراسااة المعنيااون الباااحيون بااأن لمصااداقة يولوجيااةاالب الفوائااد الدراسااات أيبتاات 

 وساعادتنا صاحتنا عما  الصداقة تؤير كي  استكشا  في الحيوانات وسموك االجتماعية العاقات
 ( .1ر)التطو  مسيرة في دور أدت وكي 

 واصااااادقا  اصاااادقاؤنا أن االجتماعيااااة الشاااابكات خاااارائط يضاااااعون الااااذين العممااااا  وجااااد وقااااد      
 .االخر  والسموكيات االنتخابية والسموكيات التدخين ميل وعاداتنا صحتنا عم  يؤيرون اصدقائنا
 أن العينااة مجمااوع ماان%( 57.1) نساابتو مااا أ  مبحويااا  ( 168)  مجموعااة أجاباات فقااد لااذا       
 حصد أجل من األصدقا  بين التنافس من شي  توفير عم  تساعد المدرسة في وخاصة الصداقة
 وىي تمثول أعموى النسوب، الدراساي التفوق من يزيد الذ  األمر الدراسية المواد في الدرجات أعم 

 ماااااا  مبحوياااااا  ( 166) بواقااااا  أخااااار  مجموعاااااة وأجابااااات مااااان باااااين االجاباااااات عااااان ىاااااذا الساااااؤال.
 باااأمور الطالاااب أشااا ال فاااي دور لياااا واالصااادقا  الصاااحبة أن العيناااة مجماااوع مااان%(56,4)نسااابتو

 أجاباات أخاار  مجموعااةو  .النسووبة الثانيووة، وىااي تمياال مفياادة غياار وربمااا مدرسااية غياار وعاقااات
 خااال وماان الصااداقات ىااذه أن العينااة مجمااوع ماان%( 51,3)نساابتو مااا أ   مبحويااا  ( 151)بواقاا 

                                                           
1
 .22/5/2021تارٌخ الزٌارة  www.scientific ameri.comٌنظر الموقع االلكترونً  - 
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 الطالاب عاقاة، بيام مارتبط ىاو الاذين األصادقا  عادد عما  أخار  بعاقاات الطالاب تاربط توسعيا
 تكبار وباذلك صديقو بأصدقا  وعاقت وىي أوس  أخر  بعاقة ويرتبط ذلك تتجاوز ربما بالصديق
 مبحوياا  ( 131)باالواق  مجموعاة أجاباتبينماا  .النسبة الثالثوة، وىاي الطالب عند الصداقة مساحة

 مارتبطين أفاراد أو جماعاة فاي عضاوا   الطالاب مان تجعال الصاداقات موضوع أن%( 44,5)ةنسبو 
 الجماعاة باأمر ياأتمر الطالاب يجعال الاذ  األمار القارارات واتخااذ الارأ  إبادا  في ترتيب ليم سابقا  
 أخاار  مجموعااة وأجاباات . النسووبة الرابعووة، وىااي تمياال بياام صااداقتو خااال ماان بيااا ياارتبط التااي
 والتوافاق المارح مان ناوع تضافي واالصادقا   الصاحبة أن%( 41.1)نسابتو مااوتميال ( 124)بواق 

، والترفيو المرح ليذا مخصصة أوقات وتستخدم عقانية العاقة ىذه كانت إذا ىذا المقبول النفسي
 الاذ  االمار والمدرساة الدراساة عان واالبتعااد المارح ىاو وقتياا جال   الصاداقات مان نوع ىناك ولكن

 مجموعاة أجاباتكماا  . النسوبة الخامسوة، وىاي تميال العمماي مساتواه وعما  الطالاب عم  ينعكس
 وتكتال تجما   تك ون الصداقات ىذه أن العينة مجموع من%(  41.4)نسبتو ما أ ( 122)بالواق 
 مان ةكتما عان ةعباار  المجموعاة تكاون وبياذا المتشاابية الرغباات من العديد تجمعيم المدرسة داخل
 االلعااب مان  ناوع أصاحاب مان أو المادخنين مان أو متفاوقين أعضاا  أماا ةبصاف معروفين األفراد

. النسوبة السادسوة، وىاي تحتال المدرساة داخل بالطمبة الخاصة النقل وسائل من نوع أصحاب او
 ناوع ىنااك أن العينة مجموع من%( 39.7)ونسبتيم  مبحويا  ( 117)بواق  اخيرة مجموعة وأجابت

 تشاا ل أمااور عاادة خااال ماان بالمدرسااة اىتمامااو وساامب الطالااب إبعاااد عماا  تعماال الصااداقات ماان
ماان حيااث  النسووبة األخيوورة، وىااي تمياال المدرسااة فااي والتفااوق الدراسااة نحااو االتجاااه عاان الطالااب

 ( اعاه.18كما مبين في الجدول)  التسمسل المرتبي.
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 لطمبة الدراسي والتفوق األمر ولي متابعة  - 17
 (19 )جدول

 لؤلبنا  الدراسي التفوق في االمر ولي متابعة دور يبين
التسمسل  النسبة التكرار متابعة ولي األمر ت

 المرتبي
 1 %38 129 عامل مشج  لمنجاح 1
 2 %14,6 43 عامل سمبي يحد من قدرات الطالب 2
 3 %13,6 42 الطالب يعتبر تدخل في مستقبل 3
ل يحتاج الطالب إلى متابعة كونو وصل إلى مرحمة  4

 العتماد عمى النفس
37 12,5% 4 

 5 %12 29 تدف  الطالب لمكذب احيانًا إلرضال والدية 5
 6 %8 22 كثرة المتابعات تدف  الطالب إلى كرة المدرسة 6
 7 %5 14 الحرص الشديد يلدي إلى نتائج سمبية 7

  %122 294 المجموع
 ألوليا  يكون أن ىو المستويات كل وعم  التعميم عممية لنجاح األساسية العوامل من واحدة      
 التزاماو وماد  العمماي ابناائيم مساتو  لمعرفاة المدرساة إدارة وزياارة ابناائيم نشاطات متابعة األمور
 قدماو ماا وفاق الدراساة عيناة إجاباات نتاائج بينات وقاد . التعميمياة دروساو انتياا   حاين الا  بالدوام
 .المتربي التسمسل وفق اإلجابات كبرأ سجمت وقد العوامل من مجموعة من الباحث
 مجماوع مان%(38)نسابتو ماا  مبحاوث( 129) بواقا  العيناة أفاراد مان مجموعاة أجابت قدف       
 االعتماااد فااي وزيااادة باليقااة والشااعور لمنجاااح مشااج  عاماال لمطالااب األماار ولااي  لمتابعااة أن العينااة
 كاان أذا ولكن، متفوق الطالب كان إذا فيما األمر ولي يبديو الذ  التشجي  خال من النفس عم 

 الطالاب ضاع  سابب عما  األمار ولاي اطااع خاال مان مفياد ايضاا   األمار فيذا ضعي  الطالب
 ومفياد مشاج  أمار ايضاا   فياذا حميا األمر ولي ومحاولة معيا مشكمة يواجو التي العممية المادة أو

 في االجابات عن ىذا السؤال. أعمى النسب، وىي تحتل لمطالب
 متابعاة  أن العيناة مجماوع مان%( 14,6)ةنسابب مبحوياا  ( 43) بواقا  أخار  مجموعاة أجابتكما  

 يتادخل أماره ولاي أن ياحاظ الطالاب ألن الطالب عم  سمبا   مؤير عامل يعتبر لمطالب األمر ولي
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النسوووبة ، وىاااي تميااال العمماااي مساااتواه وعمااا  الطالاااب عمااا  سااامبا   ذلاااك يااانعكس وبالتاااالي حياتاااو فاااي
 الثانية 
 المتابعاااة ىاااذه أن%( 13.6)نسااابتو ماااا وىاااو مبحوياااا   (42) بواقااا  أخااار  مجموعاااة وأجابااات      
 ىاااذا كاااان إذا إال األمااار ىاااذا يحااادث ال ولكااان، يرسااامو الاااذ  مساااتقبمو فاااي تااادخا   الطالاااب يعتبرىاااا
 األمر الطالب تجاه األمر ولي قبل من القوة وأستخدم العصبية من بنوع مشحون والمتابعة التدخل
 من بين االجابات. النسبة الثالثة، وىي تميل الدراسي ومستواه الطالب نفسية عم  ينعكس الذ 

 ىاذا أن العيناة مجماوع من%( 12,5)نسبتو ما وتميل مبحويا  ( 37)بواق  أخر  مجموعة وأجابت 
 الانفس عم  االعتماد من تمك نو عمرية مرحمة إل  وصل الطالب وأن أوانيا فات والمتابعة التدخل
 إلاا  بحاجااة فيااو العماام فااي الطالااب وصاال فميمااا صااالحو فااي ىااي إنمااا المتابعااة ىااذه أن وينساا 
 .النسبة الرابعة، وىي تميل األمور بعض في أمره ولي حكمة

 ىاااذه أن العيناااة مجماااوع مااان%( 12)نسااابتو ماااا أ  مبحوياااا  (29)بواقااا  أخااار  مجموعاااة وأجابااات 
 ىااذا ويكياار، أمااره ولااي إرضااا  أجاال ماان الكااذب إلاا  األحيااان بعااض فااي الطالااب تاادف  قااد المتابعااة
 فاي حاد   المزاج حاد متعصب فييا األمر ولي يكون التي األسر في الباحث اطاع حسب األمر
 . النسبة الخامسة، وىي تميل االمور أغمب

 المتابعاااة كيااارة أن العينااة مجماااوع ماان%( 8)نسااابو مااا أ   مبحوياااا  ( 22)بواقاا  ةمجموعااا وأجاباات 
 إذا فيماا المدرساة يكاره الطالب أن إل  بالنتيجة يؤد  األمر ولي قبل من لمطالب المتكرر والسؤال
النسوووبة ، وىاااي تميااال الضااارب وربماااا والتأنياااب التشااادد مااان بناااوع ةمصاااحوب المتابعاااة ىاااذه كانااات

 السادسة .
 الحرص في  الزيادة أن العينة مجموع من%( 5)نسبتو ما أ  مبحويا  (  14)وكانت اجابات      
 مرضاية نفساية بحالاة يصااب أو نفساو عما  الطالاب يعتكا   فقاد الطالاب عما  السامبية آيارىاا لياا

يقارر ىدفاو باساتقالية، وقاد ساجمت  تركاو وعادم أماوره كال فاي لمطالاب ومتابعتاو األمار ولاي سببيا
 ( اعاه ذلك.19كما يوض  جدول ) وفق التسمسل المرتبي. النسبة األخيرةىذه االجابات 
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 الياشمية قضال مركز مدارس في منو أعمى الريفية المدارس في التعميم مستوى - 18
 (  22)  جدول

 الياشمية قضا  مركز في منو اعم  الري  في العممي التفوق يبين
 النسبة التكرار                   في الريف التفوق الدراسي ت

 %49 143 نعم  1
 %27,8 82 ال 2
 %24 69 احيانا   3

 %122 294 المجموع    
 
 الدراساااة مواصااامة عمااا  المشاااجعة واليااادو  الساااكينة وتاااوفير الريااا  حيااااة طبيعاااة عمااا  بناااا       

 قضا  مركز في التعميم من أعم  مستويات يسجل الري  في التعميم أن الباحث افترض، والتذاكر
 مساااتو  أن يااارون الاااذين أن تباااين ( 23 )الجااادول بياناااات فاااقو و ( العيناااة دراساااة مكاااان) الياشااامية
 نسااابتو ماااا ويساااجمون مبحوياااا   (143) اجابااااتيم كانااات الحضااار فاااي مناااو عمااا أ الريااا  فاااي التعمااايم

 كانااات العكاااس يااار  حاااين فاااي مااان االجاباااات عااان ىاااذا الساااؤال. أعموووى النسوووب، وىاااي ( 49%)
          أنااااو ياااار  ماااان أمااااا. النسووووبة الثانيووووة، وىااااي  (%27,8 ) نساااابتو مااااا ويشااااكمون( 82 )اجاباااااتيم

 الياشاامية مدينااة  قضااا  فااي منااو أعماا  الريفيااة الماادارس فااي التعماايم مسااتو  نساابة تكااون ا (احياناا )
كماااا مباااين فاااي الجااادول  النسوووبة األخيووورة، فياااي ( %24) نسااابة ويشاااكمون(  69 )جاااابتيمأ فكانااات

 (اعاه.22)
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 الريف في الدراسي التفوق أسباب - 19
 (   21) جدول

 الري  في الدراسي التفوق أسباب يبين
 عوامل التفوق الدراسي في الريف                         ت

 مستوى النجاح
 النسبة التكرار

 %19,5 28 أنفسيماسباب تتعمق بالطمبة  1
 %24,4 35 ٌيعتبر الريف بيئة مشجعة 2
 %15,3 22 الضوابط والعراف تدف  الطالب إلى مواصمة التعميم  3
 %22,9 32 عدم وجود عوامل جذب تشغل الطالب عن متابعة التعميم 4
 البًا ما يكون أبن الريف لديو خضم معرفي)اجتماعي(  5

 يكون عاماًل مساعد لمفيم والدراك  
28 19,5% 

 %122 143 المجموع       
 

 فاي اىمياا مان ةكييار  الريا  فاي الدراساة تفاوق الا  تؤد  التي االسباب من ان الباحث يعتقد     
 الكازينوىاااات كياارة ومنياااا فييااا التواجاااد الاا  الطالاااب تاادف  التاااي المشااجعة العوامااال قمااة ىاااي تقااديره

 بيئااة يعتباار الااذ  الرياا  فااي تجاادىا لاام غالبااا   ىااذه. الكيياار وغيرىااا والمقاااىي الترفيييااة والماعااب
 يحصل الذ  المعرفي التراكم عم  عاوة، واليدو ، الجو نقاوة منيا ةكيير  ألسباب لمدراسة مشجعة
 تعاد التاي واالشاعار واالمياال حااديييمأل والساماع الكباار مجاالس عما  التاردد مان الريا  ابان عميو

 .والمعرفة الفيم ل إ الفت  تؤىل ذاتيا بحد مجمس
%(ماان مجمااوع 24,4( مبحويااا  وسااجمت نساابة )35ماان خااال اجابااات عينااة ماان الدراسااة شااممت )

 فييااا يعاايش التااي الطبيعااة خااال ماان العممااي لمتفااوقمشااجعة  بيئااة يعتباار الرياا  أنعينااة الدراسااة 
 أخااااار  مجموعاااااة أجاباااااتفاااااي حاااااين  .أعموووووى النسوووووب ضوضاااااا ال مااااان الخاااااالي والجاااااو الطالاااااب
 ىاو الريا  أبان تفوق أسباب وأىم أحد أن العينة مجموع من %(22,9 ة)نسبوب مبحويا  (32)بواق 
، وىاي الجاذب عوامال مان وغيرىاا مقااىي مان التعمايم عان الطالاب تشا ل التي الجذب وسائل قم ت

 ماان%( 19,5)نساابتو مااا أ  مبحويااا  ( 28)بواقاا  العيناة ماان مجموعااة أجاباات كمااا النسووبة الثانيووة.
 إلا  لمخاروج محاولتاو حياث مان نفساو بالطالاب يتعماق الريا  فاي التفاوق أساباب أن العينة مجموع
 ماااو ( 28)بواقاا  مجموعااة وأجاباات.  النسووبة الثالثووة، وتعتباار ىااذه الجامعااة يوىاا الكبياار المجتماا 
 معرفيااة قاعاادة متاكااوا ىااو الرياا  أباان تفااوق أسااباب أحااد أن العينااة مجمااوع ماان%( 19,5)نساابتو

 حكماة عان تنم التي الكبار مجالس من نوع يسود حيث فييا يعيش التي البيئة خال من وسموكية
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دراك وفياام  ماان المعرفااي التااراكم ىااذا فااي زيااادة عماا  الحصااول عماا  طالاابال يشااج  الااذ  األماار وا 
 . النسبة الرابعة، وىي تميل عالي عممي مستو  عم  الحصول خال

 أن العينااااة مجمااااوع ماااان%( 8,1)نساااابتو مااااا وتمياااال مبحويااااا  ( 24)بواقاااا  ياااارةأخ مجموعااااة وأجاباااات
 غياار الطالااب كااان إذا إال والتفااوق التعماايم مواصاامة الطالااب عماا  تحااتم الريفيااة والضااوابط االعاارا 
 ( اعاه.21كما مبين في الجدول ) .النسبة األخيرة، وىي لذلك مؤىل
 ٌبعد المدرسة عن مكان السكن -21

 (22 )جدول
 لمتسرب مشج  عامل السكن مكان عن المدرسة ب عد يبين

 النسبة التكرار عامل التسرب المدرسي ٌبعد مكان السكن ت

 %38 111 نعم 1
 %43,5 128 كا 2
 %19 55 احيانا   3

 %122 294 المجموع        
 

 فااي الساايما الطالااب تااأخر عماا  المشااجعة العواماال أحااد السااكن موقاا  عاان المدرسااة ُبعااد ديعاا    
 تاااأخرال تكااارار حالاااة وفاااي والتنبيااو العقوباااة إلااا  الطالاااب يعاارض ماااا وىاااذا ،االول الااادرس محاضاارة
 ربماا الحالاة تتكارر وعنادما. أماره ولاي حضاور لحين المدرسة من طرده إل  المدرسة إدارة تضطر
 .المدرسة وكره الدوام عن العزو  عم  الطالب يشج 

 الطالباة او الطالاب يقطا  حياث الريفياة المادارس فاي موجوده غير المشكمة ىذه ان الباحث وير  
أ  مااا  مبحويااا  ( 128)  وبواقاا  عينااة أجاباات. الاادوام ماان االولاا  الساااعة ويحضاار بعياادة مسااافات
 ،الدراساي لمتسارب عااما يعتبار( ال) المدرسة ب عد بأن%( من مجموع عينة الدراسة 43,5نسبتو )
أ  ماااا  مبحوياااا  ( 111 )بواقااا  أخااار  عيناااة أجاباااتو  االجاباااات عااان ىاااذا الساااؤال .أعموووى وساااجمت 
 الدراساي لمتسارب مسااعد عامال يعتبار المدرساة ب عد ان %( من مجموع العينة ب)نعم(38نسبتو )

 بالتساارب عاقااة المدرسااة لب عااد( احيانااا  ) انااو ياار  ماان حااين فااي.  النسووبة الثانيووة، وىااو مااا يمياال 
، الدراساة عيناة مجماوع مان(  %19) نسابة ويشاكمون، مبحوياا   (55 )بواقا  إجابتيم كانت الدراسي

 ( اعاه.22كما موض  في الجدول )
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  الدراسي لمتفوق مشج  عامل يعتبر والمدرسين الطمبة العالقة  - 21
 (23)جدول

 الدراسي التفوقفي  والمعممين المدرسة إدارة أير يبين
في  بين ادارة المدرسة لعالقةا  ت

 التفوق العممي
 النسبة التكرار

 %51 149 نعم 1
 %35,3 124 ال 2
 %14 41 احيانا   3

 %122 294 المجموع     
 تكاون أن شريط، لمطمبة االجتماعي النضج بميابة التربو  والمعمم الطالب بين العاقة تعتبر     
 وتنمياة بيئاتيم ما  والتكي  انفسيم عن بالتعري  لمطمبة  يسم  التربو  المعمم م  إيجابية العاقة
 عما  المعمام مخاطباة أجال من وتصميم شجاعة األمر يتطمب لذلك، واالجتماعي العاطفي ذكائيم
 مااان تباااين(  26) الجااادول بياناااات خاااال ومااان لياااا يتعرضاااون التاااي المشاااكاتب واخباااارىم انفاااراد
 العاقاة أن يارون%( من مجموع العينة 51أ  ما نسبتو )  فردا   (149 )أن الدراسة عينة إجابات
وىااي تمياال  ،الدراسااي لمتفااوق المشااجعة العواماال ماان كاناات والطمبااة والمعممااين المدرسااة إدارة بااين

 المدرساية اإلدارة باين العاقاة أن يارون ال الاذين أماا في االجابات عن ىذا الساؤال.  أعمى النسب
وب نساااابة   مبحويااااا  (124)   بواقاااا  الدراسااااي بااااالتفوق مساااااعد لعاماااا تعتباااار والطمبااااة والمعممااااين

 ىناااك( احيانااا  ) انااو ياارون ماان مااا.إ النسووبة الثانيووة%( ماان مجمااوع العينااة ، وىااي تمياال 35,3)
 وكانااات، الدراساااي التفاااوق عمااا  مشاااج  عاااام تعتبااار باااةوالطم والمعمماااين المدرساااة إدارة باااين عاقاااة

النسووبة %( ماان مجمااوع العينااة ، وىاام يميمااون 14أ  مااا نساابتو ) مبحويااا   (  41) بواقاا  اجاباااتيم
 والجدول اعاه يوض  ذلك. األخيرة
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 األبنال احتياجات تمبية عمى األسرة قدرة عدم - 22
 (24)جدول

 األبنا  احتياجات تمبية عم  األسرة قدرة عدم يبين
          عدم قدرة األسرة عمى تمبية احتياجات  ت

 البنال
 النسبة التكرار

 %56 163 نعم 1
 %33,6 99 ال 2
 %11 32 احيانا   3

 %122 294 المجموع
 مان تعااني االسارة ألن، اقتصااد  باداف  لايس األبناا  متطمباات تمبياة عن األسرة تعجز ربما      
 احتياجاات تمبياة عن الوالدين احد تخمي او لخافات نتيجة الوظيفي الخمل من حالة وىي، التفكك
 التسمساال فياام فااي األساااس ىااي أنيااا ياارون العاقااات ماان نمااط عماا  األبنااا  ينشااأ وبااذلك، األبنااا 
 .عام بشكل لمعاقات الطبيعي

   األسار  لمادعم  ان( بانعم)  جاابواأ فاردا   (163) أن تباين( 27)الجادول بياناات تحميال خال ومن 
، وىااي (  %56) اإلجابااة نساابة وكاناات الدراسااي لمتفااوق مساااعد عاماال يعتباار( والمااالي المعنااو  )

 ساوا  األسار لادعم لايس اناو يارون الاذين ماأ من االجابات عن ىذا السؤال.  النسبة األعمىتميل 
 مبحويااا  ( 99 )بواقاا  إجااابتيم وكاناات الدراسااي بااالتفوق ةعاقاا الماااد  او المعنااو  المسااتو  عماا 

    ياارون الااذين إجابااات كاناات حااين فااي.  النسووبة الثانيووةوىااي تمياال (،  %33,6)  نساابة ويشااكمون
 إجاااابتيم وكانااات، لطمباااة الدراساااي التفاااوق( والمااااد  المعناااو ) األسااارة لااادعم تاااأيير يوجاااد( احياناااا  ) 

كمااا  النسووبة األخيوورة، وىااي تمياال الدراسااة عينااة مجمااوع ماان%( 11أ  مااا نساابتو ) (  32) بواقاا 
 مبين في الجدول اعاه.
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 الدراسي لمتفوق تمن  سمبية عوامل تعتبر التي الحاجات - 23
 (25)جدول

 الدراسي التفوقفي  الطالب احتياجات توفر تأيير يبين
 الحاجات الساسية لمطالب                          ت

 التفوق الدراسي
 النسبة التكرار

 %19 31 عدم توفر مصرف لمجيب 1
 %22,2 33 عدم توفر واسطة نقل 2
 %38,6 63 الستمرار عمى لباس واحد طيمة السنة الدراسية  3
 %9,8 16 عدم توفر مكان لمدراسة داخل البيت 4
 12,2 22 انشغال الطالب بيام اخرى اضافة إلى الدراسة 5

 %122 163 المجموع       
 
 توفرىاااا األسااارة عمااا  يجاااب التاااي الحاجاااات مااان العدياااد ىنااااك الدراساااية العممياااة تااانج  حتااا       

 والتفكير الدراسة لمواكبة لمطالب وداف  مشج  عامل تعتبر االحتياجات او الحاجات وىذه ألبنائيا
 المساااتو  ذات الجامعاااات فاااي لااادخول يؤىماااو الاااذ  المعااادل عمااا  الحصاااول أجااال مااان الجياااد بباااذل
 .العالي

 العينة مجموعمن %( 38,6)نسبتو ما مبحويا  (63)بواق  من أفراد العينة مجموعة أجابتفقد      
 الدراسااية الساانة طيمااة واحااد بمباااس اسااتمراره ىااو الطالااب عماا  تااؤير التااي النفسااية األمااور أحاادأن 

، النفساية حالتاو عما  يانعكس الاذ  األمار، سابقو الاذ  غيار ناوع ياوم كال يمبسون زمائو ةومشاىد
 أجاال ماان المخااالفين ومعاقبااة الطمبااة لكاال الموحااد الااز  اعتماااد إلاا  الماادارس بعااض لجااأت فقااد لااذا

كماااا  مااان باااين االجابااات عااان ىااذا الساااؤال. النسوووبة األعموووى، وسااجمت التفااااوت ىااذا مااان الااتخمص
 أحاااد أن العيناااة مجماااوع مااان%( 22,2)نسااابتو ماااا أ  مبحوياااا  (33)بواقااا  أخااار  مجموعاااة أجابااات
 قااد الااذ  األماار النقاال وسااائل انعاادام أو قمااة ىااو لمطالااب الدراسااي التفااوق عماا  تااؤير التااي األمااور
 عاادم أو لمطاارد يعرضااو الااذ  االماار المحاادد الوقاات فااي المدرسااة إلاا  الحضااور ماان الطالااب يحاارم

 .النسوبة الثانيوة، وتميال العمماي مساتواه عما  ذلاك ياؤير وبالتاالي الدراساية الحصاص أحد حضور
 العيناة مجماوع مان%( 19)ةنسابوب مبحوياا  ( 31)بواقا   العيناة أفاراد مان مجموعة أجابتفي حين 

 جيبااي مصاارو  تااوفير عاادم ىااو لمطالااب العممااي التحصاايل عماا  والمااؤيرة الساامبية األمااور أحااد أن



 الجانب الميداني                                                         

  364 
     

 

 

 الثانيالباب 

 ال وىااو أنفساايم عماا  ينفقااون أنياام وياار  أصاادقائو ماا  عاقااات تربطااو الطالااب أن وبمااا، لمطالااب
 عاان االنعاازال عماا  يجبااره الاذ  األماار نفساايتو عماا  يانعكس ذلااك فااان( المصاارو )      أ  يمماك

 مجموعاة جاباتأو  . النسبة الثالثة، وىي تميل الدراسي  مستواه عم  سمبا   يؤير وبالتالي أصدقائو
 عماا  والماؤيرة السامبية العوامال أحاد أن العينااة مجماوع مان%( 12,2)ة نسابوب مبحوياا   (22) بواقا 
 عان يشا مو الذ  األمر الدراسة ميام إل  تضا  أخر  بميام الطالب انش ال ىو الدراسي التفوق
، وىاااي تميااال  العمماااي مساااتواه عمااا  األمااار ىاااذا يااانعكس وباااذلك صاااحيحة بصاااورة دروساااو مراجعاااة

 أحاد أن العيناة مجماوع%( 9,8)نسابتو ماا أ  مبحوياا  (16)بواقا  مجموعة وأجابت. النسبة الرابعة
 أوراقاو وتشاتت لمدراساة لاو مخصاص مكاان إلا  الطالاب افتقاار ىاو الدراساي التفوق ضع  أسباب
 لضااع  أساساايا عاااما   لاايس وىااذا، التركيااز أجاال ماان المرجااو الياادو  عماا  حصااولو وعاادم وكتبااة
 (.25كما مبين في الجدول ) النسبة أقل، وىي تميل عامة بصورة التفوق
 اإليجابي الدراسي الجو - 24

 (26)جدول
 لمطالب الدراسي الجو توفير أىمية يبين

 النسبة التكرار الجو الدراسي اليجابي    ت

 %58 172 نعم  1
 %31 91 ال 2
 %11 31 احيانا   3

 %122 294 المجموع      
 وتعتبر، واليدو  السكينة يوفر دراسي جو يتوفر أن والقرا ة الدراسة مستمزمات من     

 وفي ،لمدراسة المائمة األجوا  من وازدحاميا المدينة صخب عن البعيدة الخضرا  المساحات
 الراحة ووسائل اإلنارة ووفرة باليدو  يتميز لؤلبنا  دراسي جو توفير بالمستطاع البيت داخل

( نعم)ب %(58وبنسبة ) مبحويا  (  172 )بواق  الدراسة عينةمجموعة من  اجابت قدف، األخر 
 اجاب   من أما ،النسبة األعمىوىي  ،العممي والتفوق الدراسة أجوا  توفير بين ةوييق ةعاق ىناك
أ  ما  مبحويا   ( 91)بواق  فكانوا العممي والتفوق الدراسي الجو توفير بين عاقة توجد ال بانو

 العاقة ىذه توجد( احيانا) آخرون ير  حين في ، النسبة الثانيةوىم يميمون  ،%( 31نسبتو )
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النسبة %( من مجموع العينة، وىم يميمون 11أ  ما نسبتو ) مبحويا   (31) بواق  إجابتيم وكانت
 (اعاه.26. كما مبين في الجدول ) األخيرة

 
 اإليجابي الدراسي الجو مستمزمات - 25

 (27)جدول
 النجاح بمستو  وعاقتو اإليجابي الدراسي الجو مستمزمات يبين

التسمسل  النسبة التكرار مستمزمات الجو الدراسي اليجابي       ت
 المرتبي

 1 %54.8 159 موق  المدرسة 1
 2 %53.7 158 عاقة االدارة بالطمبة 2
 3 %51.3 151 المدرس م  طابوسموك  3
 4 %51 152 طبيعة التدريس 4
 5 %51.3 151 سموك المدرس م  طابو 5
 6 %41,8 123 كل ما ذكر اعاه 6
 7 %42,1 118 عاقة المدرسين فيما بينيم 7

  %122  المجموع     
 
 افتااارض وقاااد اإليجاااابي الدراساااي الجاااو لتاااوفير تمي اااد التاااي والميكانيزماااات اآللياااات مااان كييااار      

 إجاباات نتاائج مان وكانات، الطمباة مان الدراساة عيناة عما  ليطرحياا اآللياات ىذه من عدد الباحث
 .الخاصة االجابات سجمت أنو الدراسة عينة
 أحااد المدرسااة موقاا  أن العينااة مجمااوع ماان%( 54.8)ويشااكمون نساابة مبحويااا  ( 159) أجاااب فقااد

 الُبعااد متوسااطة أو قريبااة المدرسااة كاناات إذا فيمااا العممااي والتفااوق الدراسااي لمجااو اإليجابيااة األمااور
 أخااااااار  مجموعاااااااة أجاباااااااتوباااااااذلك ساااااااجمت أعمااااااا  النساااااااب .فاااااااي حاااااااين  الطالاااااااب ساااااااكن عااااااان
 أدارة بااااين الجيااادة العاقااااة أن العيناااة مجماااوع ماااان%( 53.7)نسااابتو مااااا أ   مبحوياااا  (158)بواقااا 

 الطالاب تشاجي  فاي مسااعدا   عااما   الطالاب بياا يمار التاي لمظرو  اإلدارة وتفيم والطمبة المدرسة
 التفاااوق خاااال مااان اإلدارة تكاااريم إلااا  الساااعي أو دراساااةال سااانوات طاااوال المدرساااة فاااي البقاااا  عمااا 

 مااان%( 51.3)وبنسااابة   مبحوياااا  (151) وأجااااب ،، وساااجمت اجاااابتيم المرتباااة اليانياااةلاااو الدراساااي
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 عممياة مرتباة عما  الطالاب يكون أن في األير بال  لو طابو م  المدرس سموك أن العينة مجموع
 قادوة المعمام ىاذا يتخاذ  فمطالب، لو والمعمم والصديق األب ىو المدرس ىذا أن وجد إذا فيما جيدة
 العيناة مجماوع مان%( 51)نسبتو ما أ  مبحويا  ( 152) أجابكما  .النسبة الثالثةوىي تميل  بل
 عمماي جاو عما  الطالاب حصاول فاي فاعال دور لاو التفيم أو القسوة حيث من التدريس طبيعة أن
والعكااس صااحي ، ، الطالااب ماا  بأبويااو ويعماال مااتفيم التدريسااي الجااو كااان اذا فيمااا جيااد دراسااي أو

%( 48,2)ةنسابوب مبحوياا  (142)بواقا  مجموعاة أجاباتكماا  النسوبة الرابعوةوسجمت ىاذه االجاباة 
 والترفيااو الراحااة ووسااائل الصااحية المرافااق حيااث ماان لممدرسااة العااام الييكاال أن العينااة مجمااوع ماان

 والتحصايل لمدراساة المناساب الجو توفير في دور لو الرياضية النشاطات لممارسة الكبيرة والساحة
 ماااا أ   مبحوياااا  (123) أجااااب  فاااي حاااين  . مووون الجابوووات النسوووبة الخامسوووة، وىاااي تحتااال الجياااد
 مطالبل ايجابي وجو مساعد عامل ىو الباحث ذكره ما كل أن العينة مجموع من%( 41,8)نسبتو

 اخيااااارة ماااااان أفااااااراد العينااااااة مجموعااااااة وأجاباااااات . النسووووووبة السادسووووووة، وىااااااي  العممااااااي وتحصااااايمو
 لياا المدرساين باين العاقاة أن العيناة مجماوع مان%( 42,1)نسابتو ماا يميماون مبحوياا  (118)بواق 

 ماا عان والبحاث واحتارام صاداقة عاقاة المدرساين باين العاقاة كانات فاإذا، الطالاب عما  انعكاسيا
ذا جيد الدراسي الجو كان لمطالب مفيد ىو  الواجاب إلنيا  تسابق عن عبارة فاألمر العكس كان وا 

وفاق التسمسال المرتباي أقل النسوب ، وىاي الطالب حساب عم  كان لو حت  المدرسة من والخروج
 ( .27ينظر إل  الجدول )

 والنجاح والتفوق مشكمة تغيير المناىج عاماًل لترك المدرسة ,أم عاماًل لمتحدي – 26
 (28)جدول

 التفوق الدراسي لمطمبةفي  المناىج ت يير دور يبين
 النسبة التكرار تغيير المناىج     ت

 %41 119 المدرسة لترك عامل 1
 %34,6 122 والتفوق لمنجاح عاما 2
 %25 73 اعر  ال 3
 %122 294 المجموع   
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 كاماال جياال   وربمااا محااددة زمنيااة خطااة حسااب توضاا  المناااىج كاناات 2223 قباال أ  الماضااي فااي
 المادياة المصاال  مارة، بسابب الدراساي العام في ربما ت ير مناىج اصبحت االن االس  م  ولكن
 إذا السااابق فااي. التعماايم عمميااة فااي ارباكااا يسابب الااذ  األماار المطاااب  وأصااحاب المتنفااذين لابعض
 يص ره من او االص ر ألخيو تدريسيا يستطي  فيو ما مرحمة في دراسية مادة وفيم أكبر أخ وجد
 صاحيحة بصاورة الدراساية المادة يفيم أن يستطي  ال المرحمة طالب  االن ولكن دراسية مرحمة في

 ،غيرىاا او الفيزيائياة أو الرياضاية المساائل مان العدياد حال فاي اآلرا  وتعادد حدايتيا بسبب ومتقنة
 بساااابب المدرسااااة لتاااارك مساااااعد عاماااال ىااااي ىااااذه الت يياااار مشااااكمة أن مبحويااااا  (  119) أجاااااب لااااذا

 اإلجابااة وىاذه وىكاذا أخاار  مارة الطالاب فيرساب المااادة ت يار القادماة السانة وفااي سانة فاي الرساوب
 ىاذا ان اخار  مجموعاة أجابت بينما .أعمى النسبوىي  ،العينة مجموع من( %41 ) نسبة تميل

 وسايمة أناو كماا ماا مساألة حال فاي الخياارات تعادد عما  يسااعد ألناو والتفاوق لمنجاح عامل الت يير
 ماا أ  مبحوياا  ( 122)  بواقا  الخياار ىاذا عن المبحويين إجابات كانت لذا الطالب قدرات لتحد 
 ةاخيااار  مجموعاااة أجاباااتبينماااا  . النسوووبة الثانيوووةوىاااي  ،العيناااة مجماااوع مااان(  %34,6 )  نسااابتو
 فاي الطالاب تمكن ربما انو التردد ىذا وسبب الترك او والنجاح التحد  بين مترددة إجابتيم فكانت
 الواض   الترد  ذلك في وخدمو المنيج ت يير بسبب حت  اخر  مرحمة ال  العبور من ما مرحمة
 ذلااك الا  وماا وامتحانيا ادوار يااث وجاود حياث مان الوزارياة والقارارات العاام السياساي الوضا  فاي

، وىاي العيناة مجموع من( %25 )نسبتو ما أ  مبحويا  ( 73 )بواق  المجموعة ىذه اجابت وكانت
 (.28كما موض  في الجدول ) النسبة األخيرة
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 العالقة بين الذكريات والتخرج – 27
 ( 29)جدول

  تخرجو عند الطالب تركيا التي الذكريات أير يبين
 النسبة التكرار الذكريات نوع             ت

 %25 71 الدراسة أصدقال زمالئي 1
 %25,8 76 فيو درستو الذي والصف مكاني 2
 %21,7 64 المدرسين من ذتيتاسا   3
 %29 83 الماضية السنوات ذكريات و تجمعنا مكان 4
 %122 294 المجموع  

 
 ذلاك فاي يقضاييا التي الفترة كانت أيا   ما مكان في وجوده عند فرد  كل أن والواض  الطبيعي من

 كاان إذا غارو   ال اذا  ، ساوا  حاد   عما  واإليجابياة منياا السامبية المشااعر مان العدياد تختمجاو المكان
 او بالمقابال السامبية الاذكريات أو عاماة بصورة المدرسة عن اإليجابية الذكريات كل يحمل الطالب

 ذكرياتاو اغماب يحمال الاذ  الشاخص ىاو نقول أن يمكن والذكي المتفوق الطالب أن. االمرين كا
وعناد ساؤالنا عان أيار الاذكريات أجابات مجموعاة  ، والمدرساين لممدرساة وحباو تفوقو بسبب ايجابية

(مبحوياااا  مااان مجماااوع عيناااة الدراساااة وساااجمت أكبااار 83%( وبواقااا  )29مااان عيناااة الدراساااة بنسااابة)
النسااب، وأجاباات عينااة اخاار  عاان ذكريااات الصاا  الااي درسااوا فيااو ومااا تحممااو ىااذه الااذكريات ماان 

( مبحويااااا  وبنساااابة 76لنساااابة اليانيااااة بواقاااا  )مواقاااا  تاااارك أيااااارا  جميمااااة لاااادييم وسااااجمت اجاباااااتيم ا
%( 25%(، وسااجمت النساابة الياليااة الااذكريات ماا  زمااا  الدراسااة وكاناات نساابة االجابااة )25,8)

( مبحويا ، في حين سجمت النسبة الرابعة الذكريات م  االساتذة المدرسين وكانات نسابة 71بواق  )
 ( يوض  ذلك.29اسة والجدول )( فردا  من عينة الدر 64%( بواق  )21,7من اجابوا )
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 لألبنال مواصمة الدراسةفي حضور ولي المر  تأثير – 28
 (32)جدول

 المدرسة إل  مراال ولي حضور عدم في الطالب رأ  يبين
 النسبة التكرار عدم حضور ولي المر    ت

 %32 88 بي ثقتو زيادة يعني 1
 %23 67  وقتو كل اخذت بأعمال انشغالو 2
 %22,1 65 المدرسة بتعميمات ييتم ل 3
 %15 44 المدرسة إدارة عمى يعرضو ما لديو ليس 4
 %12,2 32 ل مبالة بمستقبمي 5
 %122 294 المجموع   

 
 بادون األمار ىاذا يحادث ال ولكان المساتويات اعما  الا  ابنائيم يصل أن اآلبا  بعض يطم      
 أولياا  بعاض نجاد لاذلك، العمماي ومساتواه ساموكو حياث مان ابنو عن لممدرسة االب وسؤال ةمتابع

 خااال ماان لمتابعااة الساابب ويعااود قطعااا يزورىااا ال او العااام فااي ماارة إال المدرسااة ياازور ال األمااور
 او ابيااو منحيااا التاي  اليقااة خااال مان بنفسااو الطالااب يقاة يعاازز االماار وىاذا البياات فااي البناو االب
 اليقااة ىااو لممدرسااة األماار ولااي زيااارة عاادم أن العينااة أفااراد بعااض تاجابااا كاناات لااذا. لااو امااره ولااي

( مبحويااا  وغالبااا  مااا 88بواقاا  ) العينااة أفااراد مجمااوع ماان( % 32) نساابتو مااا ىااذا وميماات بالطالااب
واحتمات  جياد االجتمااعي مركاز توجد ىذه اليقافة عند األسار التاي تمتماك نصايبا  مان اليقافاة وذات

 ولاي زياارة عدم أن أجابت فقد اخر  مجموعة أما.  المرتبة االول  من بين اجابات عينة الدراسة.
  %(23أمااا بوظيفااة او عماال أخااذ كاال وقتااو وىااو مااا نساابتو ) انشاا الو بساابب ىااو لممدرسااة األماار

 بالمدرساة يياتم ال األمار ولاي ان مبحويا  (65)  وأجابوىي المرتبة اليانية   مبحويا  (  67) بواق و 
 او االساار بعااض فاي االماار ىاذا ويوجااد العيناة مجمااوع مان( %22,1) نساابتو ماا وىااو تعاليمياا وال

او االفراد األمي ن  وسجمت النسبة اليالية   المتكبرة النفوس ذو  او الحاد الطب  ذو  االمور اوليا 
 المدرساة عما  يعرضاو ماا لدياو لايس األمار ولاي أن مبحوياا  (44) بواقا  أخار  مجموعاة وأجابت .

 فااي الساابب ويعااود العينااة مجمااوع ماان( %15)نساابتو مااا وىااذا اآلبااا  مجااالس يحضاار ال فيااو لااذا
 لاو افضال والعمال لمدراساة مؤىال غيار ابنياا اناا تار  الطالاب  اسارة اناو االختياار ىاذا عان اإلجابة
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%( مان مجماوع العيناة 12,2(مبحوياا  ماا نسابتو )32. كما أجاب ) النسبة الرابعةوىي  التعميم من
أن ول  األمر ال ييتم بمستقبل أبنائو  يوجاد ميال ىاذا الناوع فاي بعاض األسار التاي حصامت عما  

كمااا  أقاال النساابمركااز اقتصاااد  جيااد باادون دراسااة او اساار شاا ميا الشاااغل جماا  اليااروة  ، وىااي 
 (اعاه.32مبين في الجدول )

 الدراسي والتحدي لمحاق باألقرانالفشل – 29
 (  31)  جدول

 ال ام بأقرانو المحاق نحو مساعد عامل دراسية مرحمة في الطالب فشل اعتبار يبين
 النسبة التكرار عامل لمتفوق فشل الطالب في مرحمة دراسية  ت
 %52,3 154 نعم 1
 %33,9 97 ل 2
 %15,6 43 ذلك احياناً  3
 %122 294 المجموع  
 بعاقتااو ينتقاال فياو لااذا، لمطالاب بالنساابة جدياد عااالم عماا  االطااع ىااو ةالمدرسا دخااول يعتبار    
 جاز  يعتبرىم أفراد م  صداقة عاقة يكون فيو األصدقا ب عاقتو ال  واسرتو بإخوانو عاقتو من
 ىااذه تسااتمر قااد. الدراسااية والمرحمااة العماار فااي يساااويو ماان يؤلاا  فيااو اذن، لااو ومكماال حياتااو ماان

 بصاورة الفارد ىاذا عما  الصاديق ياؤير لاذلك. االبد ال  تستمر وربما وتنتيي ما مرحمة إل  العاقة
 ىاال مااا مرحمااة فااي الطالااب رسااوب عنااد بالسااؤال توجينااا وعناادما، القاارارات اتخاااذ فااي حتاا  مباشاارة
) ىاو% (52,3)نسابتو وماا( 154) بواقا  األفراد بعض اجابت كانت بأقرانو؟ المحاق جاىدا يسع 
 بينمااا. النسااب أولاا  سااجمت وبااذلك وأقرانااو بأصاادقائو لمحاااق بنجاااح والسااير االجتياااد محاولااة( نعاام

 ساببا لايس ماا مرحماة فاي الفشال إن أ ( ال)باختياار%( 33,9)نسابة ويميمون مبحويا  ( 97) أجاب
%(  15,6)وبنسابة مبحوياا  (43)بواقا  مجموعاة أجابات كماا. اليانياة النسابة احتمات وباذلك لاجتياد

 ويمتقااي ةالمدرساا نفااس فااي موجااودين أقرانااو كااون لاجتياااد حاجااة ال أ ( ذلااك أحيانااا) اختيااار عاان
 .ذلك( 31)الجدول يوض  كما األخيرة النسبة ىي و الحصص بين بيم
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 المشكالت الريفية وسير الدراسة– 31
 (32)جدول

 الدراسة سيرعم   الريفية األسر في تالمشكا تأيير يبين
 مشكالت السرة الريفية             ت

 التفوق الدراسي
 النسبة التكرار

 %49,4 43 توجد نعم 1
 %27.5 24 توجد ال 2
 %22.9 22 توجد احيانا 3
 87 122% المجموع  

     
 ما  الفارد معياا تكيا  او بسايطة كانات لاو حتا  المشكات من تخموا العالم في بيئة أ  توجد ال 

 واالسااتفادة لصااالحو ترويضاايا الفاارد اسااتطاع ولكاان ةكبياار  المشااكمة ىااذه تكااون قااد الاازمن، اذا   ماارور
 امامياا األياد  مكتاو  وقا  الفرد ولكن ةص ير  المشكمة تكون وقد،  األحسن نحو وتجاوزىا منيا
        ةنساااابوب مبحويااااا  ( 43)  بواقاااا حااااول وجااااود المشااااكمة  العينااااة تاجابااااا كانااااتو . ساااااكنا يحاااارك ولاااام
 فاااي المحااادودة القااادرات ذو  يميماااون الباحاااث رأ  حساااب وىاااؤال  العيناااة مجماااوع مااان( 49,4% )

مان اجاابوا بعادم وجاود  أماا حيث احتمت اجابااتيم أعما  النساب ، تواجييم التي الصعوبات تجاوز
 القوياة الفئاة يميماون وىاؤال  العيناة مجماوع مان( %27.5)  ةنسابوب مبحوياا  (  24 ) مشكمة فكاانوا

 مجموعاااة .وىناااك النسووبة الثانيووةوىاااي  ، صااالحيمل ترويضاايا واسااتطاعت المشااكمة تتحااد التااي
 مااان(  %22.9)  منسااابتي( توجاااد مشاااكمة كانااات  احياناااا) ابااا مبحوياااا  ( 22)  بواقااا  أجابااات أخااار 
 وتااااره المشاااكات يتجااااوزون  تاااارة فيااام القااادرات متوساااطين الطمباااة يميماااون وىاااؤال  العيناااة مجماااوع

 . (32وكما مبين في الجدول ) ، وسجمت اجاباتيم النسبة األخيرةليا يرضخون
 
 
 
 

                                                           
 -  يمثل األسر الريفية 
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 نوع المشكالت في األسر الريفية -31
 (33)جدول

 الريفية األسر في المشكات نوع يبين
 نوع المشكات              ت

 التفوق الدراسي
 النسبة التكرار

 %71.2 62 بالزراعة تتعمق مشكات   1
 %9.19 8 احيانا عشائرية مشكات 2
 %19.5 17 بالمرض تتعمق مشكات 3
 %122 87 المجموع  

 أجال مان لمسعي ا  حافز  تكون ةمر  فيي بيئة أو مجتم  أ  في المشكات صنا وا انواع تتعدد    
 تكااون ةوماار  ،الحيمااة لقمااة تحريكيااا وعاادم عناادىا لمتوقاا  ا  مساااعد عاااما   تكااون ةوماار  منيااا الااتخمص
 ماا أ  مبحوياا  (62 بواق ) العينة أفراد من مجموعة أجابت فقد لذا، والفشل لمسقوط ا  مساعد عاما  
 المجموعاة ىاذه وتوجاد بالزراعة تتعمق المشكات أغمب بان العينة مجموع من( %71.2)  نسبتو

 الطالااب عما  يانعكس الاذ  األمار، المحادودة العاممااة األياد  ذات األسار فاي الباحاث رأ  حسابب
 ةجيااد بيئااة الاا  والااذىاب الوضاا  ىااذا ماان الطالااب وخااروج ،لمتفااوق ا  مساااعد عاااما   تكااون ماارة فيااي
            نساااااابتو ماااااا أ  مبحاااااوث   (17 ) وأجاااااااب. المدرساااااة وتااااارك لمفشااااال ا  مساااااااعد عااااااما   تكاااااون ةمااااار ،
 حاادأ وأ لمطالااب كااان اذا فيمااا ذاتااو بحااد مشااكمة ىااو الماارض أن العينااة مجمااوع ماان(   19.5%) 
وىاي  بدوره عما  مساتواه الدراسايينعكس لذا فيو ذو تأيير نفسي عم  الطالب والذ  ، سرتوأ فرادأ

 . النسبة الثانية
 كانااات تالمشاااكا اغماااب ان العيناااة مجماااوع مااان مبحوياااا  ( 8)بواقااا  أخااار  مجموعاااة وأجابااات     

 أكيار حيااة إلا  الباؤرة ىاذه مان لمخاروج لمتفاوق يساع  الطمباة بعاض نجد الحالة ىذه وفي عشائرية
 الاااذ  األمااار المشااااكل عااان والبحاااث المدرساااة لتااارك يساااع  اآلخااار يمبعضااا بينماااا ،وىااادو    ا  اساااتقرار 
%( واحتمااات المرتباااة األخيااارة 9.19حياااث ساااجمت نسااابة اجابااااتيم ) وأسااارتو الطالاااب عمااا  يااانعكس

 والجدول اعاه يوض  ذلك.
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 المشكالت الحضرية وسير الدراسة– 32
 (34) جدول

 (الدراسة سير عم  تؤير الحضرية األسرة في مشكات ىناك ىل) يبين
 النسبة التكرار المشكالت في السرة الحضرية             ت
 %37.6 78 توجد نعم 1
 %22.7 43 مشكات توجد ال 2
 %41.5 86 احيانا يوجد 3

 227 122% المجموع    
 

  ،التحضر مان المشاكاتالمشكات موجودة في كل زمان ومكان وال يخمو بمد ميما بم  من      
وقاد ، ويبق  دور الحكومة واألفراد في تجاوزىا أو الوقوع فييا ممكان تاارة وغيار ممكان تاارة اخار  

%( وىاي أكبار 41.5( فردا  مان أفاراد عيناة الدراساة ويشاكمون نسابة )86اجابت عينة مكونة من )
           اد العيناااااة بواقااااا أجابااااات مجموعاااااة مااااان أفااااار  فاااااي حاااااينالنساااااب اناااااو  )احياناااااا ( توجاااااد المشاااااكات ، 

وىاي حالاة طبيعياة فاي ( مان مجماوع العيناة عان اختيار)توجاد(  %37.6)ةنسابوب(مبحويا   78)  
( ماان مجمااوع  %22.7مااا نساابتو)   يميمااونمبحويااا   (43وأجاااب ) . النسووبة الثانيووةوىااي  ال الااب

العينااة عاان اختيااار) ال توجااد مشااكات( فقااد يكااون الطمبااة أصااحاب ىااذا االختيااار ماان ذو  األساار 
كما  أقل النسبوىي  القوية في تجاوز الصعاب او من االفراد الذين ال يق  امام طموحيم عائق،

 ( اعاه.34مبين في الجدول )
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 - .يمثل األسر الحضرية 
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 نوع المشكالت الحضرية – 33
 (35)جدول

 الحضرية األسرة في المشكات نوع يبين
 النسبة التكرار نوع المشكات في االسرة الحضرية     ت

 %52.6 129 اقتصاديو مشكات   1
 %9.6 22 عاطفية مشكات 2
 %8.2 17 البيت خارج التأخر مشكات 3
 %29.4 61 اإلنترنت مشكات 4
 %122 227 المجموع 

 
 مشااكات تصااني  تحاات تصاان  ةماار  فيااي مجتماا  وأ  بيئااة أ  فااي المشااكات أنااواع تتعاادد     

 فقد لذا ،التسمية ةوحيد الوجوه متعددة فيي اذا   ،اجتماعية واخر  عاطفية مشكات ةومر  اقتصادية
 أن العيناة مجماوع مان(  %52.6 )نسابتو ماا أ  مبحوياا  ( 129)بواقا  العيناة من مجموعة أجابت
 المحادود الادخل ذات األسارة فاي المشاكات ىاذه وتوجاد اقتصاادية مشاكات ىاي المشكات أغمب
 ماان مسااتمر كفاااح فااي فيااو المشااكمة ىااذه نطااق ضاامن الطالااب فااان لااذا ليااا المعياال فقاادت التاي أو

مان إجاباات  أعمى النسوبوسجمت  ،طموحو ال  لموصول وسعيو ألسرتو  العيش لقمة توفير أجل
 المشااكات أغمااب ان العينااة مجمااوع ماان(  %29.4 )ةنساابوب مبحويااا  ( 61) وأجاااب ،ىااذا السااؤال

التمكاااارام  ماااان االجتماااااعي التواصاااال وسااااائل تعااااددت الحاضاااار الوقاااات فااااي االنترناااات بساااابب ىااااي
 بمارور يشاعر وال  اليياا ركان اذا فيماا نفساو الفارد ينسا  الاذ  االمار وغيرىا ماسنجرالو  الفيسبوكو 

 النسبة الثانيوة، وىاي (االنترنت) المدعو التطور ىذا بسبب المشاكل من العديد حديت وقد الوقت
 نأ العينااة مجمااوعماان  (%9.6) نساابتو مااا أ  مبحويااا   (22)بواقاا  أخاار  مجموعااة أجاباات كماااو 

 ماان األساار  التفكااك فااي تتمياال قااد عاطفيااة مشااكات ىااي الطمبااة يواجييااا التااي المشااكات أغمااب
 ذات المشااكمة ىااذه تعتباار لااذا كااان ساابب أل  أساارتو أفااراد أحااد ُفقااد او االبااوين أحااد وفاااة أو طاااق
 بااو تحايط الساعادة مان درجاة فااي الطالاب فياو كاان الاذ  الوقات فااي الطالاب نفساية فاي عظايم وقا 
 وفيا اذا   العاطفاة بفقدان الشعور وسط ويق  المطيفة السحابة ىذه تتاش  وفجأة العاطفية من ىال ة
 تالمشاكا ىاذه لميال يتعارض الاذين الطمباة مان كبيار عادد فشالي وقاد عالية درجة ال  محبط أمر
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 أخاار  مجموعااة حيااث سااجمت اجاباااتيم النساابة الياليااة  فااي حااين أجاباات الباحااث  اطاااع  حسااب
 أحااد البياات خااارج التااأخر أن العينااة مجمااوع ماان(   %8.2) نساابتو مااا يميمااون مبحويااا   (17)بواقاا 

 وساائل ووجاود الرفقاة ىاو ذلاك فاي والسابب الدراساي المستو  أضعا  عم  تعمل التي المشكات
 متااأخرا   والعااودة البياات ماان الخااروج يكااون فقااد األماار ليااذا الوحيااد الساابب ىااذا يكااون ال وقااد الجااذب
 يساتطي  ال الطالاب ان او متسامط األسارة افاراد أحاد  كاان إذا ماا فاي البيات مشكات من لمتخمص

الدراساة ،  عما  يانعكس الاذ  االمار االصادقا  ما  الراحاة يجاد ربماو  البيت في آرائو عن يعبر ان
 ( اعاه.35كما مبين في الجدول ) النسبة األخيرةوىي 
 افضل أنواع التعميم – 34

 (36)جدول
 التعميم أنواع أفضل يبين

 النسبة التكرار انواع التعميم افضل    ت
 %43,1 127 االلكتروني التعميم 1
 %57,8 167 المباشر التعميم 2
 %122 294 المجموع  

 
كماااا يجاااب الساااير مااا  ىاااذا التطاااور بصاااورة  ،التطاااور فاااي ةوقمااا جميااال شاااي  التطاااور مواكباااة نأ

 الاذ  أماا. فكما يعمم الجميا  أن العمام يساير وفاق مراحال وكال ورحماة مكمماة لمتاي قبمياا  ،تدريجية
دون  خااااص ظااار  بسااابب االلكتروناااي التعمااايم ىاااذا التطاااور أ  فاااي الرغباااة ىاااو العاااراق فاااي حااادث

 فاي تمكاؤ فاي دائماا فياو صاحي  غيار أمار وىاذا الساير الا  الحبو مرحمة من فقفز مراعاة مراحمة 
 أعااه إلا  السامم أسافل مان القفز كبير حد ال  تشبو العراق في االلكتروني التعميم عممية اذا   سيره
 تاااري  ذو فيااو المباشاار التعماايم أمااا ،الطمبااة اغمااب عماا  انعكااس الااذ  األماار بالوسااط الماارور دون
 ةتدريجيا بصاوره والدراساي العمماي الاوعي زياادة عما  يعمال حياث خطاب مان يشاكو ال وىاو طويل

 االستفسااار او الفياام عاادم حالااة فاي السااؤال وطاارح واالسااتفادة الفيام عماا  تساااعد محااددة  وبكمياات
 يمتفضاايم العينااة مجمااوع ماان( %57,8) نساابتو مااا أ  مبحويااا  ( 167) أجااابلااذا  . مااا سااؤال عاان

حياااث الفائااادة الكبيااارة مناااو مااان خاااال الساااؤال والجاااواب المباشااار والحصاااول عمااا   المباشااار التعمااايم
 المعمومة بصورة اوض . وىي بذلك تسجل أعم  النسب من بين االجابات عن ىذا السؤال. 
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(  %43,1) نسابتو ماا أ  مبحوياا   (127)  بواقا  العينة أفراد من مجموعة في المقابل أجابت    
 مكانياتأ لدييم ممن طمبةد من العد يميل وىذا االلكتروني لمتعميم متفضيمي ىو العينة مجموع من
 إلا  الحضاور عن يتكاسمون الذين الميممين الطمبة ذو  من وأ ةقوي ستيعابيةا مكانياتأ وأ ةمادي

 ( 36وكما مبين في الجدول )  النسبة الثانية.، وىي  بيوتيم في الجموس وتفضيل المدرسة
 

 التي يكمف بيا الطالببعض المسلوليات   - 35
 (37) جدول

 التي يكم  بيا الطالب  األسرية المسؤوليات يبين
 النسبة التكرار المسلوليات األسرية وجود    ت

 %43,1 127 نعم 1
 %32,2 89 كا 2
 %7,53 78 احيانا 3
 %122 294 المجموع  

 
 ومتعااااددة كبيااااره األساااارة ىااااذه كاناااات إذا بالااااك فمااااا معقاااادة ذاتيااااا حااااد فااااي األساااارية ةالحيااااا ان     

 تقااوم او افرادىااا عماا  المسااؤوليات ماان شااي  ولااو تضاا  االساار أغمااب باال بعااض ىناااك، الحاجااات
 ىاااو أفرادىاااا، اذا   أحاااد ىاااو األسااارة ىاااذه فاااي الطالاااب أن الطبيعاااي ومااان عماااييم المساااؤوليات بتقسااايم
 ان لمطالاااب يمكاان بساايطة المسااؤولية ىاااذه تكااون ةماار ، عميااو قياااتأل   مسااؤولية تحماال نطاااق ضاامن
 والقياام الدراساة باين ترن  في فيو اليقل متوسطة تكون ةومر  وجو أتم عم  مسؤوليتو ويكمل يدرس

 يتارك ال الاب وفاي باأمر يقاوم وان امار عان تقعاده بحياث اليقل شديدة تكون ةومر  األسرية بواجباتو
 مان( %43,1 ) نسابتو ما أ  مبحويا  ( 127)  أجاب فقد لذا ،بمسؤولياتو القيام أجل من المدرسة
 نجااد لااذا لمطالااب العممااي التفااوق عماا  كبياار تااأيير ليااا المسااؤوليات أن أ ( نعاام) اباا العينااة مجمااوع
ماااان  النسووووبة األعمووووىوىااااي  ،المااااوارد المحاااادودة او الكبياااارة األساااار ذو  ماااان االختيااااار  ىااااذا أفاااراد

 مبحوياا   ( 89 )بواقا  أجابات فقاد العيناة أفاراد مان خار أ ةمجموعا أماا  ،االجابات عن ىذا السؤال
 عماا  الممقاااة المسااؤولية بااين عاقااة توجااد ال بأنااو   العينااة مجمااوع ماان(  %32,2)   نساابتو مااا ا 

 األساار ذو  ىاام االختيااار  ىااذا افااراد اغمااب ان الباحااث را  وحسااب، الدراسااي والتحصاايل الطالااب
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 الطالااب ان او بساايطة فيااي عميااو وضااعت وان مسااؤوليات أ  عميااو تضاا  وال بالطالااب تيااتم التااي
وىاااي  ،العمماااي طموحاااو بوجاااو شاااي  ا  تقااا  أن تاااأب  التاااي الكبيااارة والطاقاااات القااادرات ذو  مااان

اجااابوا بااأنيم )احيانااا ( ي كمفااون باابعض المسااؤوليات   مبحويااا   (78)وبالمقاباال ىناااك  النسووبة الثانيووة
 الاااذين الطمباااة مااان مجموعاااو االختياااار ىاااذا أصاااحاب يميااال الباحاااث رأ  حسااابمااان قب ااال أسااارىم و 

ة ال تيقل كاىميم وتش ميم عن الدراساة حياث تميال اجاابتيم أقال مسؤولي تحمميم ان اسرىم تحرص
 ( اعاه.37النسب حسب بيانات الجدول)

 مرحمة التفكير بالتفوق الدراسي  - 46
 (38)جدول

 والتحصيل الدراسي المنتيية  المرحمة في الدراسي بالتفوق التفكير يبين
 النسبة التكرار الدراسي بالتفوقتفكير الطالب  ت
 %31,63 93 نعم 1
 %42,79 117 كا 2
 %29,57 84 احيانا 3
 %122 294 المجموع  

 حيااث ماان بساانوات عمااره ماان أكباار ىااو ماان فيناااك متساااوية ليساات الحقيقااة فااي البشاار عقااول     
 بساانوات عمااره ماان أصاا ر ىااو ماان ىناااك المقاباال وفااي، والمعرفااي العقمااي والنضااج والكااام التفكياار
 فاي نجاد لذا، التدبير عم  القدرة مسموب اخر بعض وىناك، أموره بعض تدبير يجيد ال فيو كييرة
 فياو بسانوات عمارىم يكبارون الاذين الطمباة مان فينااك، الواضا  التفااوت ىذا الكبير المجتم  أفراد
، المتوسطة أو االبتدائية مرحمة في وىو لذلك ويخطط عالية ةعممي ةدرج ال  الوصول ال  يطم 
 وىناااك اإلعداديااة مرحمااة فااي دراسااي تفااوق أو عممااي مركااز الاا  الوصااول الاا  يخطااط ماان وىناااك
وقد أجابت عينة من الدراسة  .المحطة القطار وتجاوز االوان فوات بعد بالتفوق يفكر األخيرة ةالفئ

المرحمااة المنتييااة ماان بخصااوص اسااتمارة االسااتبانة حااول التفكياار بمسااتقبل الطالااب ىاال يباادأ فااي 
فاردا  باأن تفكيارىم ال يبادأ مان انتياا  مرحماة اإلعدادياة ( 117 ) تاجابادراستو االعدادية؟ وكانت ا
وكانااات  أعمااا  النساااب مااان باااين اجاباااات عيناااة الدراساااة (  42,79) وساااجموا نسااابة اجاباااة بم ااات 

 الدراساي التفوقب يفك ر لم  فيو بسنوات لعمره وسابق طموح فكر أصحاب ىم الباحثوحسب رأ  
 لممراحااال ساااابقة مراحااال فاااي التفاااوق وحصاااد بسااانوات ذلاااك سااابق بااال فقاااط المنتيياااة المراحااال فاااي
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( %31,63)  نسبتو ما أ  مبحويا  ( 93) بواق  العينة أفراد من أخر   مجموعة أجابتو ، المنتيية
 القادرات ذو  مان االختياار ىاذا أصاحاب أن الباحاث رأ  حساب فيام(  نعام) ابا العيناة مجماوع من

      بواقااا خيااارة أ مجموعاااة أجابااات بينماااا .النسوووبة الثانيوووةواحتماااوا  ،التفكيااار فاااي والمحااادودة المتوساااطة
 الطماوح ذو  مانوىام ( احياناا  )  ابا العيناة مجماوع من(  %29,57) نسبتو ما  أ مبحويا  (  84) 

األخيرة مان ، وىي النسبة واض  عممي تميز أو ةمكان عم  الحصول في المتردد والرأ  الضعي 
 ( اعاه.38بين االجابات .كما مبين في الجدول )

 أسباب تفضيل التعميم المباشر -37
 (39)جدول

 المباشر التعميم تفضيل أسباب يبين
 النسبة التكرار المباشرتفضيل التعميم   ت

 %58,1 171 المتابعة عمى القدرة لمطالب يعطي 1
 السمعي تواصمو خالل من أستاذه م  مباشرة الطالب يتعامل   2

 واإلدراكي والبصري
163 55,4% 

 %57,1 168 المقرول الكتاب م  التعامل 3
 %55.1 162 الدوام خالل من والنشاط الحركة الطالب يمنح 4
 والنشاطات الرياضية التربية مثل لمطالب اخرى نشاطات تضاف 5

 الخرى والعممية الفنية
132 44,2% 

 %122  المجموع   
 

 ةمكاناا لااو أعطاا  التاااريخي الُبعااد ىااذا بسااببو  القاادم منااذ التاااري  فااي موغاال المباشاار التعماايم      
 الااوطن مساتو  عما  بالبعياد ولايس الماضاي فاي. التعمايم أسااليب أنجا  مان أناو عما  راساخة وقاوة

 طريقاة أنجا  فياو المساتويات، اذا   كافاة وعما  المراحال كال فاي الشاائ  ىاو المباشر التعميم العربي
 بواقا  العيناة مان مجموعاة أجابات فقاد وبخصوص ذلاك .التاري  عميو يشيد عممي أسموب وأفضل

أ  التعمايم المباشار  األساموب ىاذا أن عما  العيناة مجماوع مان( %58,1 ) وبنسبة فردا   ( 171) 
 وبالتااالي االسااتاذ ماا  وحركيااا   ول ويااا   فكريااا   والتواصاال لممتابعااة وجياادة عاليااة ةقاادر  الطالااب يعطاا 
  أخار  مجموعاة أجابات كمااواحتمت ىذه االجاباات المرتباة االولا .  ،المرجوة النتيجة عم  يحصل
 يتااااي  االسااااموب ىااااذا أن العينااااة مجمااااوع ماااان(  %57,1)  نساااابتو مااااا أ  مبحويااااا  ( 168)  بواقاااا 
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 بوضااا  يقاااوم الطمباااة فااابعض دقاااة وأكيااار أوضااا  بصاااورة المنيجاااي الكتااااب مااا  التعامااال لمطالاااب
 ويمكناو ذىناو فاي ترتكاز  لكاي الكتااب فاي الموجاودة الفكارة أو المعموماة حول الكتاب في عامات
 أجاباات فااي حااين  . النساابة اليانيااة، واحتماات االلكترونااي التعماايم فااي وارد غياار وىااذا إلييااا الرجااوع
 ىااو االسااموب ىااذا أن العينااة مجمااوع ماان(  %55,4) وبنساابة فااردا  ( 163) بواقاا  أخاار  مجموعااة
 فاااي مياااال يضااارب ان إلااا  االساااتاذ يحتااااج االحياااان بعاااض فاااي،  واضااا  وفكااار  عمماااي أساااموب
 ،المعموماااة إليصاااال المباشااار السااامعي والتواصااال اإلشاااارة يساااتخدم ماااا مساااألة حاااول ماااا موضاااوع
( 162)بواقاا  أخاار  مجموعااة أجاباات ماان بااين اجابااات عينااة الدراسااة، وقااد النساابة الياليااةوسااجمت 
 بال فقاط فكريا   تعميما   ليس المباشر التعميم أن العينة مجموع من( %55.1)  نسبتو ما أ  مبحويا  
 ممارسااة أو والسااير والحركااة المدرسااة الاا  الااذىاب خااال ماان أمااا والنشاااط الحركااة الطالااب يماان 

 لعاادة المكااان فااي جمااوسال عماا  الطالااب يجباار فيااو االلكترونااي التعماايم عكااس عماا  فااي الرياضااة
ماا المنازل من الخروج يستطي  وال البيت في االنترنت جياز وجود بسبب إما أسباب  الطالاب أن وا 
 جيااازه يحتاااج الدراسااة أينااا  الطالااب أن أو الحركااة معااو يصااعب الااذ  الكمبيااوتر جياااز يسااتخدم

( 132) بواقااا  أخااار  مجموعاااة وأجابااات ، النسااابة الرابعاااة، وىاااي ذلاااك وغيااار لمشاااحن االلكتروناااي
 عمااااا  يقتصااااار ال المباشااااار التعمااااايم أن العيناااااة مجماااااوع مااااان( %44,2)   نسااااابتو ماااااا أ  مبحوياااااا  

 فاي المشااركة أو فنياة كانات اذا فيماا االخار  النشااطات عما  شاج ي بال فقاط المدرسية النشاطات
مان حياث  النسابة األخيارة، وىاي الطالاب مياارات تطاور التاي األمور من وغيرىا عممية ميرجانات

 ( اعاه 39اجابات عينة الدراسة .كما مبين في الجدول )
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  تعزيز الشرعية في التفوق ومحدودية التعميم - 38
 (42)جدول

 لمطالب الذىنية اإلمكانيات محدداتو  التفوق يبين
 النسبة التكرار لمطالب محدودية المكانات الذىنية   ت

 %24,14 71   التعميمي األسرة مستوى 1
 %21,42 63   الطالب بمتابعة الىتمام عدم 2
 %23,78 67 الصدقال صحبو 3
 %19,72 55   والمدرسة األسرة بين التواصل عدم 4
 %13,92 38 الدراسية واجباتو عمى تضيف بواجبات الطالب تكميف 5

 %122 294 المجموع
، األليااات ماان العديااد تحكميااا حاادود ليااا والعااالم المجتماا  فااي فاارد أ  طاقااات أن معمااوم كمااا      
 تكاااون وربماااا لمطالاااب والعممياااة الفكرياااة الطاقاااات زياااادة عمااا  ا  مسااااعد عااااما   األلياااات ىاااذه تكاااون
 مان(  %24,14)نسابتو ماا أ   مبحوياا   (71)  بواقا  العيناة مان مجموعة أجابت فقد لذا. العكس
 عما  االجتماعياة تالمشاكا مان العدياد قادرتيا مان وتقمال تحاددىا الطاقاات ىاذه ان العينة مجموع
 فاي الكبيار الادور لياا فياي غيرىاا او مجتمعياة أو أسارية مشاكات كانات اذا فيما أنواعيا اختا 
 سايمتأ لمطالاب العقمياة الطاقاات تفجيار مساتمزمات كال وياوفر ىادئ العام الجو كان فإذا، التفوق
 بالمشاااكل مشااحون العااام الجااو كااان إذا ذلااك ماان العكااس وعماا  الجيااد العممااي التحصاايل زيااادة فااي
(  67)  جاااباو  ،، وقاد احتمات ىاذه االجاباات أعما  النسابتونفساي وعما  الطالاب عما  تاؤير فياي
 االحيااان بعااض فااي يكااون وقااد وكبياار مياام دور األصاادقا  لصااحبة أن(  %23,7 )وبنساابة   فااردا  

 كانات إذا فيماا ىذا التفوق زيادة نحو وتدفعو لمطالب مشجعا   عاما   الصحبة تكون مره جدا   خطير
 يكاون أن عم  جاىدة تحاول فيي سيئة صحبة م  الطالب انخرط إذا ولكن وسوية جيدة الصحبة

 ياااتعمم ةخطيااار  صاااحبة تكاااون أن إلااا  ذلاااك األمااار يتعاااد  وقاااد والساااو  الفشااال فاااي ميمياااا الفااارد ىاااذا
  وقد احتمت اجابات العينة النسبة اليانياة.. والمجتم  بالطالب المضرةلسموكيات ا كل منيم الطالب

 أن العيناة مجماوع مان(  %21,42)نسبتو ما أ  مبحويا  ( 63) بواق   أخر  مجموعة أجابت كما
 يممك الفرد ىذا ألن مستواه عم  ينعكس الذ االمر  نفسيتو في أير الطالب بمتابعة االىتمام عدم

 يزيد معنو  داف  عم  المقابل في يحصل ان يريد يحققو أن يحاول أنجاز وكل ومشاعر أحاسيس
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حياث احتمات ىاذه االجاباات المرتباة  ،لاو الجاادة  والمتابعاة االىتماام خاال مان ويكون اندفاعو في
 تحديااااد فااااي دور لااااو والمدرسااااة األساااارة بااااين التواصاااال عاااادم أن مبحويااااا  ( 55)  جااااابوا ، الياليااااة 
 األماار بيااذا أساارتو إخبااار يسااتطي  وال مااا مااادة فااي ضااعي  الطالااب يكااون ماارة، الطالااب إمكانيااات
 ولاايس الطالااب تواجااو ذاتيااة مشااكات ىناااك تكااون وماارة الطالااب يفشاال ان الاا  ىكااذا الحااال ويبقاا 
 العممياة ساير عما  لاطااع والمدرساة األسارة باين التواصال عامل يعتبر اذا   ،عمييا طاعا لؤلسرة
(  38)واشاارت اجاباات  حياث ساجمت اجاباات العيناة المرتباة الرابعاة. ا  ضاروري ا  أمر  لؤلبن التربوية
 ةأساااري بواجباااات أسااارتو مااان تكميفاااو بسااابب المدرساااية واجباتاااو إكماااال يساااتطي  ال الطالاااب أن فاااردا  
 عما  سامبا   يانعكس وباذلك والمراجعاة الدراساة وقات لتيق الذ  األمر العائمة وأ األسرة نطاق ضمن
 ( اعاه.42. كما مبين في الجدول )النسبة األخيرة، حيث سجمت العممي تحصيمو مستو 
  مستقبميةال طخطال - 39

 (41)جدول
 الدراسي التفوقفي  المستقبمية الخطة أير يبين

 النسبة التكرار خطة المستقبميةوجود     ت

 % 37,41 112 نعم 1
 %35,35 121 ال 2
 %28,23 83 احيانا 3

 %122 294 المجموع
 القاادرات ضاامن ذلااك يسااتطي  الجمياا  ىاال ولكاان جيااد أماار ىااو مسااتقبمية خطااط وضاا  عمميااة إن

  مبحوياا  ( 112)  بواقا  العيناة مان مجموعاة أجاباتفقاد  لاذا الطالب؟ يعيشو الذ  والواق  المحدودة
 الطمااوح ذو  وىاام مسااتقبمية خطااط ىناااك( نعاام)  اباا العينااة مجمااوع ماان( %37,4) نساابتو مااا أ 

من االجابات عان ىاذا  النسبة األعمىوسجمت  ،الية الوصول يرومون الذ  البعيد واليد  العالي
 مااان(  %35,3)  نسااابتو ماااا أ  مبحوياااا  (   121) بواقااا  أخااار  مجموعاااة أجابااات بينماااا الساااؤال.
 مان أو تعيساة حيااتيم أو أماورىم زماام يممكاون ال وىاؤال  مساتقبمية خطاط توجاد ابا العينة مجموع
 مااا أ  مبحويااا  (  83)  بواقاا  أخار  مجموعااة أجاباات بينماا . النسووبة الثانيووةوىااي  ،بااالواق  رضاوا
، أمارين باين متاأرجحين فيام صاعب الواقا  ولكان لاذلك يطمحاون( احياناا  ) أنو ب( %28,2)  نسبتو

 ( ذلك.41حيث احتمت اجاباتيم النسبة االخيرة كما يوض  الجدول )
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 لمبمد السياسية تغيراتموال العممي التفوق بين عالقةال  - 41

 التفااوق فااي الطالااب طمااوح عاقااة) حااول  مفتوحااا   سااؤال تضاامنو والااذ ( 45)بالسااؤال يتعمااق فيمااا
 الانص فاي تصاب وأكيرىاا متفاوتاة الدراساة عيناة إجاباات فكانات( لمبماد السياساية والت يارات العممي
 :االتي
 التفاااوق فاااي الطالاااب طماااوح باااين العاقاااة وجاااود تؤياااد كانااات الدراساااة عيناااة إجاباااات أغماااب))    

 عنادما باو نشاعر وماا،  الحاالي وقتناا في نممسو ما ىذا أن   األمر وحقيقة. لمبمد السياسية والت يرات
 واالجتماعي التعميمي الواق  عم  سمبا   يؤير يذاف اقتصادية أو سياسية مشكات إل  البمد يتعرض
 وربماا، مدروسة وغير مضطربة قرارات يتبعو مستقر غير الوض  ىذا أن إل  باإلضافة، لممواطن
 ليام خاصة منفعة تحصيل او السياسيين لشركائيم الفائدة تقديم ىو القرارات ىذه من اليد  يكون
 . (( ميمشين خريجين من عنو ينتج وما التعميمي البمد مستقبل ال  االكتراثغير 
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 . العممي التفوق ودورىا في والمدرسة األسرة بين التربوي التوجيو عممية  - 41

 (42)جدول
 لمطالب العممي التفوقمن أجل  والمدرسة األسرة بين التربو  التوجيو تأيير يبين

التسمسل  النسبة التكرار التوجيو التربوي ت
 المرتبي

 1 %22,72 58 العممي بالتفوق وعالقتو القتصادي الجانب 1
 2 %18.36 54 الطالب أمر ولي قبل من اآلبال مجالس حضور 2
 3 %16,98 47 العممي التفوق في عالقو ليا األسرة داخل المشكالت قّمة 3
 4 %15,62 43 لمطالب العممي بالتفوق عالقة لو الطالب مكان استقاللية 4
 في مساعدة دور تشكل ونظافتيا لممدرسة العام الشكل او الطبيعة 5

 التفوق عممية
37 13,58% 5 

 6 %12,88 32 لمطمبة الفردية  المشكالت تخصيص في الجتماعي الباحث دور 6
 7 %8,82 23 الدراسي بالتفوق عالقة لو العممي الطالب أمر ولي مستوى 7
  %122 294 المجموع  

ااد التااي فيااي لمطالااب القااو  السااند ىااي األساارة كاناات لطالمااا      فيااو وتُيياار الازمااة بااالقوة االباان تم 
 فاي األيار باال  لياا المدرساة المقابال وفاي، الصاحي  والتوجياو التشاجي  خاال من الكامنة الطاقات

 كبيار وقا  لاو االقتصاد  الجانب أنفردا   يؤكدون (  58)  ان  تاجابوتسجل اال .الموضوع ىذا
%( أما من 22,72حيث سجمت ىذه االجابات المرتبة االول  بنسبة )، لؤلبن العممي التفوقعم  
 حياث الطالاب تشاجي  فاي كبير أير لو الطالب أمر ولي قبل من اآلبا  مجالس لحضور أنيرون 
 بمااا ورفااده مساااعدتو حاااول ضااعيفا   كااان إذا فيمااا ابنااو مسااتو  عماا  االطاااع األماار ولااي يسااتطي 
ذا يحتاجو حياث ساجمت ىاذه االجاباات المرتباة  تشاجيعو زياادة عما  عمل المدرسة في جيدا   كان وا 

 ماا أ  مبحوياا  (47)  بواقا  أخار  مجموعة وأجابت %(.18,36( فردا  وبنسبة )54اليانية بواق  )
 التفاااوق زياااادة فاااي دور األسااارة داخااال المشاااكات  لقم اااة أن العيناااة مجماااوع مااان(  %16,9) نسااابتو
 وبالتاااالي الطالاااب نفساااية عمااا  تااانعكس المشاااكات كيااارة ألن، إنكااااره يمكااان ال واقااا  وىاااذا العمماااي
وسجمت اجابات عينة الدراسة حاول  . النسبة اليالية، وىي الدراسي وتحصيمو مستواه عم  ينعكس

اسااتقالية المكااان وعاقتيااا بزيااادة التحصاايل الدراسااي المرتبااة الرابعااة وفااق التسمساال المرتبااي بواقاا  
سااااجمت اجابااااات عينااااة الدراسااااة حااااول طبيعااااة البنااااا   بينمااااا %( .15,62( مبحويااااا  وبنساااابة )43)
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ة مان باين اجاباات عيناة الدراساة لماا االجتماعي لممدرسة وعاقتو بالتفوق الدراسي المرتبة الخامسا
لطبيعااة المدرسااة ماان وسااائل جااذب لمطمبااة وتااأيير عماا  مسااتواىم العممااي وسااجمت نساابة االجابااة 

(  32 )بواق  أخر  مجموعة أجابت كما( فردا  من مجموع عينة الدراسة. 37%( بواق  )13,58)
 فاااااي دور لاااااو تمااااااعياالج الباحاااااث أن العيناااااة مجماااااوع مااااان(  %12,88) نسااااابتو ماااااا أ  مبحويااااا  
 ،وسارتأ ماامأ ذكرىاا يساتطي  ال أمور من الطالب يخجل فربما، لمطمبة الفردية المشكات تشخيص

 المشااكمة ىااذه حاال موجيااا  إلاا  الباحااث دور يكااون وىنااا عمماات لااو حتاا  تسااتجيب ال األساارة أن أو
حيااث  التعماايم نحاو ندفاعااوا صافوة عكاارت مشاكات ماان غياار دراساتو الطالااب يواصال  أن أجاال مان

 أن العيناااة مجماااوع مااان مبحوياااا    ( 23) جاااابا واخيااارا   . النسااابة السادساااة ساااجمت ىاااذه االجاباااات 
 يبدياو الاذ  التشاجي  خال من لابن العممي بالتفوق عاقةلو   الطالب أمر لولي العممي المستو 

وسااجمت ىااذه االجابااات المرتبااة  ،مسااتو  دراسااي أفضاال لاا إ بنااوأ يصاال نأ جاالأ ماان االماار ولااي
 ( اعاه.42السادسة من حيث التسمسل المرتبي . كما مبين في الجدول)

 
 



 

 النتائج والتوصيات:

 اواًل / النتائج:
 اساا م  وفاا  وتاادريج  منطقاا  بشااك  النتااج   كتجباا  وياات , الدراساا  اساا م  عاا  اججبااج  ىاا  النتااج  
 الدراسااا  إلياااو توصااام  ماااج خااا   ومااا . عنياااج نتساااج   التااا  او, البجحااا  افترضااايج التااا  الرساااجل 
 توصا  التا  النتاج   وعماى لدراساتنج الممثما  الساجبق  الدراساج  عمى االط ع عمى ع وة التطبيقي 

 :دراستو تخص الت  النتج   م  بمجموع  البجح  يتقد  البجحثي  الييج
 لااد  التعميماا  المسااتو  انخفااج  الحجلياا  دراسااتنج فييااج بمااج الدراسااج  جمياا  نتااج   أظياار   - 1

 التعميمااا  المساااتو  التااادىور  أصاااج  حيااا , 2003 العاااج  بعاااد خجصااا  االعداديااا  المااادارس طمبااا 
 .المجضي  عقود الث   خ   واإلعدادي  الثجنوي  مرحم 

 سااكن  ماا  ىاا  ماا  أجااج  حياا  الدراساا  والتفااو  لمطجلاا  اإلقجماا  مكااج  بااي  ع قاا  ىنااج   - 2
 باااجلتفو  ع قااا  لممكاااج    جبااا العينااا  مجماااوع مااا %(81.6) وبنساااب  مبحاااو ( 71)بواقااا  الريااا 
( 193)وبواقا ( اليجشامي  قضاج  مركاز) الحظار ساكن  ما  ىا  الاذي  الطمبا  إججبا  كذل , الدراس 
 يحقااا  وىاااذا الدراسااا  باااجلتفو  ع قااا  لاااو الطجلااا  ساااك  مكاااج  بجناااو%( 93.2) وبنساااب  مبحاااو 
 .البجح  بو تقد  الذي التسجؤ 

 األخيارتي  السانتي  وفا  ألبناج ي  االماور اولياج  متجبعا  ىناج  أناو الدراسا  بيجناج  خ   م   - 3
 متجبعاو توجاد بجناو%( 8667) بنساب  أججب  حي , العين  إججبج  سجمتو مج وىذا كورونج زم  م 
 .جيدة  المتجبع فكجن  بعدىج ومج االستثنج ي  الظرو  عمى الرغ  م  لمطمب  األسرة قب  م 
 بااجلمتريرا  الدراساا  التفااو  ع قاا  درساا  التاا  السااجبق  والدراسااج  دراسااتنج نتااج    أظياار   - 4

 دراسايج   الطمب  بفش  ع ق  ليج واسري , ونفسي , واقتصجدي , اجتمجعي  مشك   ىنج  أنو األخر 
 .واالعدادي  الثجنوي  مرحمت  ف  خصوصج  

 تحاا  وقاا  إذا ساامبي  منيااج أكثاار إيججبياا  أثااجر لااو المخااتمط التعمااي  أ  الدراساا  نتااج    أظياار  - 5
%( 59.5) بنسب ( والنسج  الرجج ) م  عين  أججب  حي , والقجنوني  اإلداري  والتعميمج  المتجبع 
 لمدراسااا  ونفسااايج   اجتمجعياااج   الطجلااا  ويؤىااا , الدراسااا  لمتفاااو  إيججبيااا  طريقااا  المخاااتمط التعماااي  بااا  

 .الججمعي 



 مااا  مساااجح  لمطجلاا  تاااوفر كونيااج مااا  بااجلرغ  األصااادقج  صااحب  بااا   الدراساا  نتاااج   أثبتاا   - 6
  سابع  أصا  ما  اإلججبج  ثجن  وى %( 51.3)االججبج  ىذه سجم  حي  االجتمجعي  الع قج 

 اإلججبااا  وىاااذه المدرسااا  غيااار أخااار  بع قاااج  الطمبااا  النشااارج  مشاااج  عجمااا  ولكنياااج,  خياااجرا أ
 % (.5664)إججبجتي  نسب  وكجن  الدراس  عين  إججبج  أولى  سجم 

 فااا  الطمبااا  تعماااي  مااا  أفضااا  نتاااج   ساااج  قاااد الريااا  فااا  التعماااي  أ  إلاااى الدراسااا  توصااام  - 7
 لىإ ايضج   الدراس  واشجر %( 49)الدراس  عين  إججب  نسب  وكجن  اليجشمي  قضج  مركز مدارس

 مشااجع  بي اا  الرياا  كااو  كاذل , انفسااي  بجلطمباا  تتعماا  ساابج أ ىا  الرياا  فاا  التفااو  سابج أ  أ
 عااد  عمااى عاا وة التعمااي  مواصاام  إلااى الطجلاا  تاادف  ربمااج واالعاارا  الضااوابط أ  عممااج  , لمدراساا 
 .التعمي  متجبع  ع  الطجل  تشر  جذ  عوام  وجود
 الدراسااا  باااجلتفو  وع قتياااج الحضاااري  واألسااارة الريفيااا  األسااارة مشاااك   باااي  المقجرنااا  عناااد  - 8

 توجااد ال مقجباا %( 4964)بنسااب  الريفياا  األساار عنااد مشااك   ىنااج  بجنااو الدراساا  نتااج    أظياار 
 ومااا  الريفياا  األساارة فااا  وجودىااج يؤياادو  مااا  بااي  الفااجر  أ  بمعناااى%( 27.5)بنسااب  مشااك  
 بجلزراعاا  تتعماا  مشاك   تشاام  فيا  المشااك   ىاذه نااوع وأمااج, قميا  فااجر  وجودىاج بعااد  يؤيادو 
%( 37.6)نساب  ساجم  المدينا  فا  المشاك   نسب  حي  ف  بجلمر  تتعم  أو عشج ري  وأخر 
 ماج تتاراو  فيا  المدينا  فا  نوعياج وأماج%( 20.7)إجاجبتي  نساب  كجن  مشك   وجود عد  مقجب 
 مشااااك   عمااااى عاااا وة, البياااا  خااااجر  التاااا خر ومشااااك  , وعجطفياااا , اقتصااااجدي  مشااااك   بااااي 

 .اإلنترن 
 الدراساا  بااجلتفو  ع قا  لااو والمدرسا  األساارة بااي  الترباوي التوجيااو الدراساج  نتااج    أظيار   - 9

 ساابع  بااي  ماا  اإلججبااج  اكبار وسااج  العمماا  التفااو  فاا  الكبيار األثاار االقتصااجدي لمججناا  وكاج 
 وغيرىج العمم  لمتفو  كبير عجم  لو االبج  مجمس حضور تفعي  كذل  البجح  وضعيج اختيجرا 

 .االخر  العوام  م 

 :التوصيات/  ثانياً 
 تتص  توصيج  البجح  يقتر  حي , الدراس  مشكم  ح  جوان  م  مي  ججن  تمث  التوصيج  

 فا  أىميا  أكثار تعتبر البح  وتوصيج  تخصصو مجج  ف  ب ىميتيج يعتقد والت  بحثو بموضوع
 :أمري  م  بد ال التوصيج  تحقي  م  اليد  يت  وحتى النظري  البحو  م  التطبيقي  البحو 

 تكااااو  أ  بمعناااى البحاااا  بنتاااج   وثيقاااج   اتصااااجال   متصااام  البحااا  توصاااايج  تكاااو  أ  يجااا :  اوال  
 .وثبح ف   البجح  إلييج توص  الت  النتج   م  مستنبط  البح  توصيج 



 قجبما  البح  توصيج  تكو  أ  بمعنى, واقعي  و إجرا ي  البح  توصيج  تكو  أ  يج :   ثجنيج  
 الساجبق  الدراساج  لتوصايج  مكمما  أنياج يار  التا  التوصايج  بعا  البجح  يتقد  وعميو لمتطبي 

 :الدراس  ىذه بخصوص
 ماا  لااذل  والعبااجد الااب د اسااتقرار ركااج ز ماا  أسجسااي  ركياازة ىااو مااج االماا  تقااد  اسااجس العماا   - 1

 .لنججحو المنجسب  اآلليج  وتوفير بو واالىتمج  رعجيتو  الدول  أوليج 
 حصااجر إلااى ماادمرة حاارو  ماا  العراقاا  المجتماا  منيااج يعااجن  التاا  الصااعب  لمظاارو  نتيجاا  - 2

 إلااى اد  ذلاا  كاا  الطج فياا  والفتناا  األىمياا  والحاارو  السيجسااي  بااجلتريرا  ماارورا   جااج ر اقتصااجدي
 قج ما  سام  فا  متدنيا  مستويج  يسج  العرا  واصبح, العراقي  الدول  ف  التعميمي  العممي  تدىور
 ىااااذه ماااا  والخاااا ص التعميمياااا  بجلعممياااا  لمنيااااو  صااااجدق  وقفاااا  أوجاااا  لااااذل , العجلمياااا  التعمااااي 

 .لمتعمي  المتتجلي  االخفجقج 
 الحزبيا  الجياج  ما  األخار  والتادخ   منياج الابع  الراج  ثا  وم  وتفعيميج القرارا  كثرة  - 3

 ويساترموا القارارا  فا  الضاع  ىاذا ما  يساتفيد أ  إلاى باجلكثير دفا , التعماي  عمميا  ف  والسيجسي 
 لااذل   والسيجسااي  الدينياا   احاازابي تخااد  التاا  الشاايجدا  عمااى الحصااو  أجاا  ماا  لحسااجبي  الفاارص

 .الوزرا  مجمس لتعميمج  تخض  مستقم  وزارا  والتعمي  التربي  جع  الى الدعوة تت 
 لراااار  جااااجدة مراجعااا  التربوياااا  والمناااجى  التعميمياااا  العمميااا  مراجعاااا  عماااى العماااا  ضااارورة  - 4

 بناج  ومنياج نججحياج الاى تادف  التا  المساتمزمج  كجفا  وتوفير جديد م  التعميمي  بجلعممي  النيو 
 ,التعميمياا  لمعممياا  داعماا  أرضااي  وتااوفير واألسااتجذ المعماا  دور وتقيااي  المنااجى  ومراجعاا  الماادارس

 .السجب  ف  بو معمو  كج  كمج عشري  أو خمسي  خط  ضم  المنجى  تريير يكو  وأ 
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 جامعة القادسية 
 كمية اآلداب                                                

 الماجستير  \الدراسات العميا  \قسم عمم االجتماع 
 
 طمبتي األعزاء  

 استمارة استبانــــــــــــــــــــة  \م                               
 

 تحية طيبــة  ..
 

) الخمفيـات االجتماعيـة لمطمبـة طيًا مجموعة من األسئلةة اخااةئة سرسئاخة اخماجسئاير اخموسئومة  
قضــاء  –الممتحقــيب بالجامعــات  ا دراســة مقارنــة يــي التحيــي  الدراســي يــي محايظــة بابــ  

جـــا   الها واخائئئت اام ئئئور  ئئئوب اخالخئئئة سئئئين اخاة يئئئات  الجاماعيئئئة خةطةسئئئة واخا ئئئو   شـــمية انمًا
 ضئئئر ي اخماةيئئئر  –اخدراسئئئت ي وي ائئئد اخسا ئئئث عةئئئا اخماةيئئئرات اخااخيئئئة   م ئئئب ا خامئئئة ي ريئئئ  

الخاةادي ي اخمساوى اخااةيمت خألسوين ي ائثيير ةئ سة األةئدخا. .......... ل عةمئًا لن اخسا ئث 
 اخمنيج اخمقارن ي ومنيج اخا ةيب الجاماعت  اساادم

                        
  مع وافر اخاقدير                                      

 مالحظــــة
 نرجا عــــدم ًكر األسماء ألب الدراسة ألغراض البحث العممي 
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 القسم األا  : بيانات أالية 
 ا العمر  )     ا سنة 1)
 ذار        ل    انيا           ل ا الجنس   : 2)
 ا التحيي  الدراسي 3)
 اخمجموع لدست   عةمت   اخمر ةة اخدراسية  اخموخع ت
 مراز خضا.  1

 اخياشمية 
 اخسادس 
 لدست  ل –  عةمت 

   

 ري  خضا.  2
 اخياشمية  

 اخسادس 
   عةمت لدست  ل

   

         
 :  مراز خضا. اخياشمية         ل  ري  خضا. اخياشمية          ل  ا مكاب اإلقامة4) 
 ا ناع العم  ألرباب األسر 5)
 ل ماقاعدهل فلح      ل  دل ااسب   جموظ  عساري    ل بل موظ  مدنت       ل   ل 
 ل عاطب لو عاجز عن اخامب         ل . و  
 :  مساوى مايشت ضاي        ل مساوى مايشت ماوسط           ل    ا الحالة االقتيادية 6) 

 مساوى مايشت عاخت            ل                         
 لعامــة القسم الثاني : البيانات ا

 ل ماىت اخالخة سين ماان الخامة واخا و  اخاةمت خطةسة اخمر ةة اخدراسية  ؟ 7  
 اخطةسة من سانة اخري  يسجةون ا و  عةمت عاخت  نام      ل   ل      ل   ل يانًا       ل -
 ل   اخطةسة من سانة اخمدينة يسجةون ا و  عةمت عاخت نام      ل  ل       ل  ل يانًا      -
 ل ىب  يااسع لفراد اسراك   األب ي الم ي األاوةل مساواك اخدراست ؟8 

 نام       ل   ل        ل ل يانًا          ل    
 ل سرليك ما ىت لةاب اخمشالت اخات ااي  مساواك اخدراست ؟ 9 
 السرية     لل اخالفات جل اخمشالت اخسياسية      ل  بل اخمشالت الخاةادية      ل  ل 
 ل ةاوسة اخمناىج        ل ضا  ادا. اخادريس هل ُساد اخمدرسة عن ماان اخسان       ل  د 

 ل طسياة اخسيلة اخمدرسيئئة         ل و       ل  
دارة اخمدرسة يضا  اخمساوى اخدراست خةطلب 11   ل اااقد عدم اخاواةب سين لوخيا. األمور وا 

          ل    ل يانًا         ل  نام         ل   ل       
 ل ىب خديك ماان مساقب خةمطاخاة ؟ 11 
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 نام         ل  ل          ل      
 ل ىب اخااةيم اخمااةط يوفر فرةة خةا و  وانجاح ؟12 

 نام          ل  ل          ل ل يانًا          ل       
 ل ما ىت ايجاسيات اخااةيم اخمااةط ؟ 13 
 اخطةسة اجاماعيًا ون سيًا خةدراسة اخجاماية . ي ىب -
 يوفر فرص جيدة خةمنافسئئئة . -
 د اخطةسة خةااامب مع اخجنس اآلار. ياسر اخ واجز ويا   -
 عامب مشجع خلسامرار فت اخدوام وعدم ارك اخمدرسة. -
 اناث ل ييامون سمظيرىم ونظافايم . –يجاب اخطةسة   ذاور  - 
 اخطلسية اخمااة ة .عامب مشجع خةنشاطات  -
 اقةب من مظاىر اخا رش واخسةسيات الارى . -
 ل من سةسيات اخااةيم اخمااةط:14 
 ايرة اخمشالت سين اخطةسة دااب اخمدرسة اخوا دة . -
 ييير اخ وضا دااب اخمدرسة اخوا دة.   -
 يشةب اخطةسة ساىامامات اارى غير اخدراسة . -
 افسة .يوفر فرص خةةراع سدًل من اخمن -
 يشجع عةا اثار اخطةسة عن  ضورىم خة ةة اخدراسية . -
 عامب مشجع عةا اخا رش اخجنست دااب اخم سسة اخااةيمية.  -
 ل  اااقد لن مساوى مايشة السرة خيا علخة ساخا و  اخدراست 15 

 نام        ل ل          ل  ل يانًا        ل        
 ل ما ىت اخالخة سين اخا و  اخدراست وة سة األةدخا. ؟ 16 
 اوفر جو ايجاست من اخانافس.  -
 عامب مشجع لنشةاب اخطاخب سالخات اارى غير اخمدرسة.  -
 اوفر خةطاخب مسا ة من اخالخات الجاماعية.  -
 اجاب اخطاخب اثامر سثوامر اخجماعة . -
 دراساو .اوفر جو من اخمرح يشةب اخطاخب عن  -
 عامب مشجع خةااالت واخاجماات دااب اخمدرسة . -
 
 ل ما ىت اخالخة سين مااساة األسوين ألسناليم واخا و  اخدراست ؟ 17 
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 عامب مشجع خةنجاح.  -
 عامب سةست ي سط من خدرات اخطاخب.  -
 يااسر اداب فت مساقسب اخطاخب . -
 ةة العاماد عةا اخن س. ل ي ااج اخطاخب اخا مااساة اون و وةب اخا مر  -
 ادفع خةطاخب خةاذب ا يانًا خإلرضا. واخديو . -
 ايرة اخمااساات ادفع اخطاخب اخا اره اخمدرسة.  -
 اخ رص اخشديد ا يانًا ي دي اخا ناالج سةسية . -
 ل  ىب اااقد لن مساوى اخااةيم فت اخمدارس اخري ية لعةا منُو فت مراز خضا. اخياشمية ؟18 

 ل يانًا          ل   9ل    ل          نام      
 ل فت  اخة الجاسة   سنام  ل ما ىت لسساب اخا و  فت اخمدارس اخري ية ؟ 19 
 لسساب اااة  ساخطةسة لن سيم .-
 يااسر اخري  سيلة مشجاة خةدراسة.  -
 اخضواسط واألعرا  ادفع اخطاخب اخا مواةةة اخااةيم . -
 خطاخب عن مااساة اخااةيم .عدم وجود عوامب جذب اشةب ا -
 غاخسًا ما ياون لسن اخري  خديو اضم مارفت   اجاماعت ل ساون عامب مساعد خألدراك واخ يم . -
 ل ىب يااسر ُساد اخمدرسة عامب مساعد خةاسرب اخدراست ؟ 21 

 نام       ل   ل         ل ل يانًا        ل       
 ل علخة ادارة اخمدرسة واخمدرسين ساخطةسة يااسر عامب مشجع خةا و  اخدراست ؟ 21 

 نام       ل  ل       ل ل يانًا        ل      
  ااسر عامب سةست خةا و  اخدراست ل  فت  اخة عدم خدرة السرة عةا اةسية  اجات لسناليا ي22 

 ل    نام        ل  ل           ل   ل يانًا       
 ل فت  اخة الجاسة سنام ما ىت اخ اجات اخات اااسر عوامب سةسية خةا و  اخدراست ؟ 23 
 عدم اوفر مةر  خةجيب . -
 عدم اوفر واسطة نقب . -
 السامرار عةا خساس وا د طيةة اخسنة اخدراسة . -
 عدم اوفير ماان خةدراسة دااب اخسيت.  -
 انشةاب اخطاخب سميام اارى اضافة اخا دراساو   -
 ل ىب ي ير اخجو اخمدرست اليجاست عةا اخا و  اخاةمت خةطةسة ؟ 24 

 نام        ل   ل       ل  ل يانًا         ل       
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 ل فت  اخة ا جاسة   سنائئئم ل ما ىت مساةزمات اخجو اخدراست اليجاست  ؟ 25 
 موخع اخمدرسة.  -
 ياة سناليا ومرافقيا اخة ية. طس -
 علخة الدارة ساخطةسة . -
 طسياة اخادريب.  -
 سةوك اخمدرس مع طلسو . -
 علخة اخمدرسين فيما سينيم . -
 اارى اذار خط ًا  -
 ل  ما ىت اخالخة سين اخااةيم الخاارونت واخا و  اخاةمت خةطةسة فت ظب جال ة اورونا ؟ 26 
 ةيب اخدرجات اخااخية .عامب مشجع خةا و  وا  -
 اجرسة جديدة ل يزاب اخطةسة ياانون منيا وىيلة اخااةيم واخارسية اذخك.  -
 ل ا ىب اخطاخب عةميًا خداوب اخجاماات . -
 سياسة اخااةيم الخاارونت غير م ىةة خةااةيم فت اخارا .  -
 عدم اخساب اخطةسة عةا اخااةيم الخاارونت . -
 ل اخالخة سين اخااةيم الخاارونت ُوساد اخمدرسة عن مراز خضا. اخياشمية . 27 
 فشب اخدراسة اخاارونيًا فت اخقرى اخري ية.  -
 عدم وجود ااةاب سريع يواةب من الخو اخطةسة دروسيم . -
 ةاوسة اوفير لجيزة خةاواةب اخدراست اخاارونيًا . -
 وافقيم مع اخااةيم الخاارونت . مشاةة اااة  ساخطةسة لن سيم سادم ا -
 ل ىب  مشاةة اةيير اخمناىج عامًل خارك اخدراسة ي لم عامًل خةا دي واخنجاح واخا و  28 

 عامب خارك اخدراسة     ل عامًل خةنجاح واخا و       ل ل لعر        ل     
 ل عندما اارجت من مدرساك العدادية ماذا ارات من ذاريات ؟ 29 
 لت لةدخا. اخدراسة .زمل -
 ماانت واخة  اخذي درست فيو . -
 لسااذات من اخمدرسين . -
 ماان اجمانا وذاريات اخسنوات اخماضية . -
 اب ما سس .-
ل ىب يااسر  فشب اخطاخب فت مر ةة دراسية عامًل مساعدًا عةا اخسير اخ ييث ن و اخة ا  31 

 خك         ل سثخرانو؟   نام       ل ل       ل  ل يانًا ذ
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 ل ماذا يانت خك عدم  ضور وخت لمرك اخا اخمدرسة ؟ 31 
 يانت زيادة يقاو ست . -
 انشةاخو سثعماب لاذت اب وخاو . -
 ل ييام سااةيمات اخمدرسة.  -
 خيس خديو ما يارضو عةا ادارة اخمدرسة . -
 ل مسالة سمساقسةت. -
 عةا مسيراك اخدراسية  ؟ل ىب اوجد مشالت فت األسرة اخري ية ا ير 32 

 نام اوجد        ل ل اوجد         ل ل يانًا اوجد          ل        
 ل فت  اخة الجاسة سنام ما ىت مشالت السرة  اخري ية  ؟ 33 
 مشالت اااة  ساخزراعة . -
 مشالت عشالرية ا يانًا.  -
 مشالت اااة  ساخمرض.  -
 ل ىب اوجد مشالت فت السرة اخ ضرية ا ير عةا مسيراك اخدراسية   ؟ 34 

 نام اوجد       ل ل اوجد مشالت          ل اوجد ل يانًا          ل 
 لفت  اخة الجاسة سنام ما ىت مشالت السرة اخ ضرية ؟ 35 
 مشالت اخاةادية.    -
 مشالت عاط ية. -
 يت .مشالت اخاثاير اارج اخس -
 مشالت النارنيت. -
 ل سرليك ما ىو لفضب ااةيم : اخااةيم ا خاارونت  ي لم اخااةيم اخمساشر ؟ 36 

 اخااةيم ا خاارونت            ل  اخااةيم اخمساشر           ل     
 ل ما ىت لسساب ا ضيب اخااةيم ا خاارونت ؟ 37 
 يمنح اخطاخب مارفة لوسع سااخم اخاومسيوار.  -
 يا د اخطاخب مساقسًل خااخم يةسح فيو اخااامب مع ا نارنيت يقافة واجسة. -
 سيوخة السلةة واااةارىا . -
ل ىب اااقد لن  اخمس وخيات السرية اخمةقاة عةا عاا  اخطاخب خيا اثيير مساشر عةا اخا و  38 

 اخدراست؟     نام       ل    ل        ل     ا يانًا       ل.
 يك ىب اخطةسة ي ارون ساخا و  اخدراست فت مرا ب اخمنايية فقط؟ل سرال39 

 ل      ا يانًا         ل      نام        ل    ل       
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 ل ما ىت لسساب ا ضيب اخااةيم اخمساشر ؟ 41 
 ُياطت خةطاخب اخقدرة عةا اخمااساة.  - 
 ري واخ رات .يااامب اخطاخب مساشرة مع اسااذه من الب اواةةو اخسمات واخسة -
 يااامب مع اخاااب اخمقرو..  -
 يمنح اخطاخب اخ راة واخنشاط من الب اخدوام . -
 اضا  نشاطات اارى خةطاخب ميب اخارسية اخرياضية واخنشاطات اخ نية واخاةمية الارى . -
ل ىب يمان لن  اازز اخشرعية فت اخا و  مع م دودية الماانيات اخذىنية خةطاخب؟ اخرجا. 41  

ة سة  -عدم الىامام سمااساة اخطاخب  ج -مشالت اجاماعية   ب -ا ديدىا ...      ل
ااةي  األسن سواجسات اضي  عسًث عةا -عدم اخاواةب سين األسرة واخمدرسة ه -الةدخا. د
 اسية.واجسااو اخدر 

 ل ىب خديك اطة مساقسةية اساا من لجةيا خألخ ا  ساخجاماة ساد اخااةص اخااخت؟42 
 نام       ل   ل       ل   ا يانًا      ل.     

ل ىب ىناك علخة سين طموح اخطاخب فت اخا و  اخاةمت واخاةيرات اخسياسية خةسةد؟ لرجو ذار 43 
لسرزىا 

.............................................................................................

............................................................................................. 
ل ىب اااقد لن  عمةية اخاوجيو اخارسوي سين األسرة واخمدرسة اساىم فت اشجيع اخطاخب ن و 44 

 اخا و  اخاةمت؟ لذار لسرزىا  سب رليك:
  ضور مجاخس اآلسا. من خسب وخت لمر اخطاخب. -ل

 دور اخسا ث الجاماعت فت اشايص اخمشالت اخ ردية خةطةسة. -ب
 ب اخاام خةمدرسة ونظافايا اشاب دور مساعد فت عمةية اخا و  اخاةمت.اخشا -ج
 مساوى وخت لمر اخطاخب اخاةمت خو علخة ساخا و  اخاةمت. -د
 اخجانب الخاةادي وعلخاو ساخا و  اخاةمت . -ه
 خة ة اخمشالت دااب السرة خيا علخة ساخا و  اخاةمت. -و
 اخا و  اخاةمت خةطاخب.اساقلخية ماان اخطاخب خيا علخة س -ز
    
 طاخب اخماجساير                                             اخمشر           
 عسد اخرضا عةت  امد اريم                                      د. طاخب      
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Abstract 
Social backgrounds of students enrolled in the university 

 The study sought to try to identify the reasons and factors behind the 
reluctance of some students in educational performance compared to 
their peers who managed to reach high scientific ranks. In addition to 
trying to identify some of the private and public matters that lie behind 
the phenomenon of academic weakness and scientific backwardness in 
the country. The study also dealt with scientific objectives, including 
knowing whether the social environment has an impact on education 
and whether the place of residence and the scientific and economic level 
of the family play a role in the scientific excellence of the children, in 
addition to the impact of co-education on this superiority or not, in 
addition to other goals. 

The study employs two theories that the researcher believes are related 
to the subject of the study, which is the theory of socialization and the 
theory of social disintegration. The family’s economic and social impact 
on the educational achievement of the children and the role of the 
companionship group in this regard. The study also dealt with student 
employment and its impact on them in their field of study. The last 
factor is co-education and its role in educational attainment. 

 To achieve the goal of the study, the social survey method and the 
analysis method using the questionnaire were used to collect 
information and for the process of analyzing the questionnaire data, the 
researcher relied on a set of primary and general data for the research 
community of the study. An intentional sample of (294) males and 
females residing in the Hashemite district within the districts and villages 
of the district was selected. In order to obtain the field results, the 
researcher used the following statistical methods: frequencies, 
percentages, and arithmetic mean. The study came out with a set of 
results and recommendations, including: 
First, the results: 
The results of our study and previous studies related to academic 
excellence showed that there are social, economic, psychological and 
family problems related to the student's academic failure. In addition, 
education in rural schools has recorded better results than education of 
students in schools in the Hashemite District. 
Second / Recommendations 
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Many decisions and their activation and then canceling some of them. 
Therefore, the call is made to make education and education 
independent ministries subject to the instructions of the Council of 
Ministers. In addition to the need to work on a serious review of the 
educational process and curricula for the purpose of advancing the 
educational process, and that the change of curricula should be within a 
specific plan as was the case in the past. 

 

 


