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ABSTRACT 

        The research aims to show the effect of the family and the school on the motivation of 

learning among students in secondary schools, and which of them has a greater impact on the 

motivation of learning for students of the family or school or both. So the problem here is that 

the role of the family and the school has an impact on the educational process and the 

educational level of the student as for the questions that have been The answer to it through 

the investigation is what is the role of the family in the motivation of learning among students 

and what is the role of the school in this motivation or whether the two together have an 

important role for the motivation of learning and what is the role of the family in raising the 

motivation of learning and what is the role of the school, and the descriptive method has been 

used to describe the three cases And results were found that show that the role of the family is 

the most important role among the axes, because the family is the primary axis in the 

formation of the individual from childhood until crossing the adolescence role upwards. Very 

much in raising the motivation of students in learning and the presence of social and 

psychological counselors in schools has a big role in solving students ’problems in schools 

and that the role of media and broadcasting organizations has a large role in the learning 

process as well as the process of rewards used by parents or teachers have a major role in 

pushing students to Learning.      
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 الملخص

يهددددل ال حدددإ إلدددى إاهدددار لمدددر ايسدددرة والمدرسدددة ادددي دااعيدددة الدددتعلم لددددم الهل دددة ادددي المددددار  ال انويدددة وليهمدددا لددد   ددد مير ل  دددر علدددى 

 العمليددددة اددددي والمدرسددددة لدددد   دددد مير ايسددددرة دور لندااعيددددة الددددتعلم للهل ددددة ايسددددرة لن المدرسددددة لن اكمنددددي  معددددا   إ ن الم دددد لة  نددددا 

لمدددا اكسدددتلة التدددي  دددمه الندددواا عليهدددا مددد  ددددالأل الم ا دددإ  دددي مدددا  دددو دور ايسدددرة ادددي  للهالددد   ليمددديالتع المسدددتوم وعلدددى التعليميدددة

دااعيدددة الدددتعلم لددددم الهل دددة ومدددا دور المدرسدددة ادددي  دددن  الدااعيدددة  لن لن لالمندددي  معدددا  دور مهدددم لدااعيدددة الدددتعلم  ومدددا  دددو دور ايسدددرة 

المدددنهل الو دددفي لو دددف الحددداكت الددد ال  و انددد  الدراسدددة ن ريدددة  ادددي رادددي دااعيدددة الدددتعلم  ومدددا و دور المدرسدددة  وقدددد اسدددت دن

 ادددي ايساسددي المحددور  ددي ايسددرة ل ددون المحددداور  بددي  مدد  اي ددم الدددور  ددو ايسدددرة دور لن   ددي م ت يددة و ددم التو ددل إلددى نتددائل 

 ايسدددرة  بعدددد اكجتماعيدددة التن دددتة عمليدددة ادددي المدرسدددة دور يددد  ي   دددعودا المرا قدددة دور ع دددور و تدددى الهفولدددة مندددن الفدددرد   دددوي 

 الدددتعلم  ولن ادددي الهل دددة لددددم الدااعيدددة رادددي ادددي جددددا   يدددر دور لهدددا اكجتماعيدددة التن دددتة عمليدددة ادددي وايسدددرة المدرسدددة  عددداون ولن

 المؤسسدددات دور ولن المددددار   ادددي الهل دددة م دددا ل  دددل لددد  دور   يدددر ادددي المددددار  ادددي والنفسددديي  اكجتمددداعيي  المرشددددي  وجدددود

   يدددر دور لهدددا المدرسدددون لو اآلبدددا  يسدددت دمها التدددي الم ااددد ت عمليدددة و دددنل  الدددتعلم عمليدددة ادددي   يدددر دور لددد  واإل اعيدددة اإلعالميدددة

 .التعلم إلى الهالا داي اي

 

 .التربوية سساتؤال انويات  الم طل ة المدرسة  التعلم  ايسرة  دااعية: المفتاحية الكلمات
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 المقـــــــدمة

 القدرات نتينة يتم  لقائي ا حاد اايسرة اكجتماعي  والض ط اكجتماعية التن تة ع  المستولة ايولى اكجتماعية المؤسسة ايسرة  عت ر

 .اكجتماعي الوجود وبقا  ال  ري الننس ل قا   تمية ضرورة و ي اكجتماع على   ني التي ال  رية اله يعة اي ال امنة

 ا نماط يبنائها   قدمها التي السلو ية التوجيهات دالأل م  جيدة غير لو جيدة بهريقة اياراد سلوك اي لساسيا دورا ايسرة و لع 

 مؤسسات وجود م  الرغم على ايبنا    ربية اي إينابا لو سل ا  ؤمر التي النما ج  ي ايسرة دادل  دور التي والتفاعالت السلوك

 المادية اإلنسان  وجهات  ل اي  ؤمر اجتماعية مؤسسة لقوم زال  وك  ان  ايسرة إن إك لألبنا  والتوجي  التربية  قدن اجتماعية

 إلى م اشرة غير لو م اشرة بصورة  يا   استمرار مع  مستمرة مؤسسة و ي اإلنسان  ياة اي ايولى المؤسسة  ي اايسرة والمعنوي 

 إضااة رغ ا    و ل ي  اجا   و   ي و حمي  الهفل  رعى التي المؤسسة  ي اايسرة  ل  إلى باإلضااة .ب  دا ة جديدة لسرة ي  ل إن

 شؤون  اي نفس  على اكعتماد على قادرا ليص ح اكجتماعية  الت  إلى ال يولوجية  الت  م  اكنتقاأل على  ساعد  التي  ي  ل  إلى

. ]وقيم  المنتمي مهال  مي التوااق على وقادرا والعامة ال ا ة
1
] 

 لتحقيق المنتمي لوجد ا اجتماعية مؤسسة المدرسة ين الهالا  لدم التعلم دااعية اي ليضا مهم دور االلمدرسة ايسرة دور إلى إضااة

 جوان ها جميي م  للعلم الهال  ش صية  نمية إلى  هدل  ربوية بيتة  واير ع  مستولة ن امية  ربوية مؤسسة و ي وغايت   ل داا 

 .واكجتماعية وايدالقية والنفسية والعقلية النسمية

 واائفها م  بعضا  فقد ايسرة بدلت العمل   يإ إلى ال روج بالمرلة اضهر مما ال لد بها يمر التي الصع ة ون را لل رول اكقتصادية

 بي  منقسما ل  ح ايسرة ب   قون  ان  وما وال ليات  والمعا د المدار  و ي التربوية اكجتماعية المؤسسات  ل  لصالح اكجتماعية

  وجي  على المدرسة ودور وإينابية سل ية لا ار م  ايها يوجد وما الحياة ارول مواجهة على مساعد هم اي ودا ة والمدرسة ايسرة

 الن امي التعليم اي ايولى الحلقة المدرسة  عد لنل  الحياة  مناكت جميي اي السل ية ايا ار ع  واكبتعاد اكينابية ايا ار إلى الهل ة

لة و لقة المقصود  مر لة طوأل على المستمر باإلشرال  سمح االمدرسة والمنتمي  ال ي  بي  مهمة و ل و لقة ايسرية للتربية م مه

 بيتة م  يحتاج  وما التلمين  به يعة ومعاراهم د را هم لهم مت صصون  ربويون يمارسها  ربوية عملية دالأل م  والمرا قة الهفولة

 . والعم العلم إلى الرغ ة اي ن اط   ست ير ومعلومات تولدوا مناس ة

 

 

                                                             
 .26 ص2013-2012قسنهينة  –منتوري  جامعة ماجستير رسالة التعلم  ومسارات المدرسة  ايسرة منى زعيمية - 1
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 :البحث مشكلة: اوالً 

 :التالي السؤاأل اي  الم  لة  تحدد 

 للهال ؟ التعليمي المستوم على ولمر ا التعليمية العملية اي والمدرسة ايسرة دور ما

 :   ي الفرضية  اي جان ي   ما :البحث فرضية: ثانياً 

 :محاور مالمة اي وي  ي للهالا المدرسي النناح اي مهما   دور المدرسة  وأل للوالدي  ايسري ال هاا يلع  -1

 .النناح على ويحفز م ي نعهم الني للوالدي  ايسري ال هاا  -ل

 .والتفوق النناح اي ليساعد م والمدرسي  المدرسة ا نا  اإلينابي النان  لهم ي ي  الني للوالدي  ايسري ال هاا -ا

 .المدرسة اي النناح إلى بالهال  ويودي بالمدرسة لال تمان للوالدي  ايسري ال هاا  -ج

 .ي  ي دور المدرسة م مال  لدور ايسرة والتوا ل الدائم بي  المدرسة وايسرة للو وأل إلى نتائل جيدة اي عملية التعليم -2

 :يني  اإلجابة ع  اكستلة التالية: أسئلة البحث: ثالثاً 

 دور ايسرة مهم اي راي دااعية التعلم لدم الهل ة اي المدار  ؟ ل  -1

  ل دور المدرسة مهم اي راي دااعية التعلم لدم الهل ة اي المدار ؟ -2

  ل دور ايسرة والمدرسة معا  مهم اي راي دااعية التعلم لدم الهل ة اي المدار ؟ -3

 تعلم لدم الهل ة؟ليهما ل م دور ايسرة لن المدرسة اي راي دااعية ال -4

 :التالية اي المحاور اي مية  تحدد  :البحث أهمية: رابعاً 

 .للهال  التعليمية العملية اي والمدرسة ايسرة دور على التعرل -1 

 .مدارسها اي التعليم مستوم لراي  الدي   والدرسات اإلسالمية التعليم وزارة التربية ودائرة من   ستفيد -2 

 .للهالا وليهما ل  الدور اياضل التعليمية العملية اي والمدرسة دورايسرة على التعرل  و الرئيسي الهدل :لبحثا أهداف: خامساً 

 .لها و ف و قديم والمعلومات ال يانات جمي دالأل م   نا اينس  ل ون  الو في المنهل ال ا إ يست دن: البحث منهج: سادساً  
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 األسرة: المبحث األول

الموضوع العديد م  الدراسات السابقة واي سنوات م تلفة نعرض وا دة منها و ي واقي الت امل الوايفي بي  ايسرة  وجد اي  نا 

والمدرسة و  مير  على التحصيل الدراسي للتلمين و ي رسالة ماجستير نوق   اي جامعة الوادي  لية العلون اكجتماعية واكنسانية 

لها  و نل  المدرسة ودور  ُل منهم اي عملية التعلم لدم  اكجتماعي والت وي  ايسرة ونونح  سول ن حإ اي مفه 2114النزائر 

 :الهل ة واي  نا الم حإ سنتناوأل  ل ما ي ص ايسرة ون دل بتعريفا ها

 يتقوم ين  ايدنون ور ه  بيت  ول ل الرجل ع يرة  عني العرا لسان اي ورد  ما اللغوية النا ية م  ايسرة:لألسرة اللغوي التعريف-أ

].بهم
2
] 

 ايساسية الو دات ل م ل د  ونها م  بالرغم العلما  علي  يتفق واضح ومعنى  عريف ايسرة ك هالح ليس :االصطالحي التعريف-ب

 :آدر إلى عالم م  ي تلف  عريفها إن  يإ اكجتماعي ال نا  منها يت ون التي

 اله يعي الوسط و ي التهور  منها ي دل التي ايولى النقهة و ي المنتمي  جسم اي ايولى ال لية ب نها : ون  لوجس  عراها  يإ

 .الفرد اي  يترعرع الني اكجتماعي

 على المحاا ة إلى  هدل التي اكجتماعية الو دة لنها على اكجتماعية العلون مصهلحات معنم اي ايسرة يعرل بدوي ز ي ل مد لما

. ]الم تلفة المنتمعات  قر ا التي والقواعد النمعي العقل ير ضيها التي المقتضيات على و قون اإلنساني النوع
3
] 

 اي لولية جماعة ل م" لنها على ايسرة  عريف يم   وعلي  العرا وغير منهم العرا علما  م تلف م  لألسرة   يرة  عاريف و ناك

 منزأل اي يقيمون الدن لو الزواج بروابط  ر  ط  يإ اكنتساا محور على بنا  القرابة بينهم  ت سس اياراد م  عدد م  و ت ون المنتمي

 ]. وا د
4

نة الو دات  حديد ايم   لألسرة اكجتماعي الت وي  لما[   :يلي  ما لألسرة الم وه

 .ومعنويا ماديا و مويلها اكجتماعية التن تة نمط و وجي  ايسرة اي العها  مر ز واين ايا يعت ر :( واين ايا :الوالدان _

  ات ايسر اميل ايطفاأل  إنناا اي اكقتصادي ومستوا ا ايسرة مقااة و تددل الننسي  م  ايبنا   م لألسرة ال اني الم ون : االبناء _

 م    ير عدد إنناا إلى المن فض اكقتصادي المستوم  ات ايسر  ميل  ي  اي ايطفاأل  م  قليل عدد إنناا إلى العالية ال قااة

 ايبنا   ربية لن والواقي العائالت   ل  لدم ال قااة قلة إلى ليضا  ل  يرجي ومم   المعي ة وعسر الحياة بصعوبة الم اكة وعدن ايطفاأل 

 الوالدان ابتغى اإ ا والت هيط  النهد م  ال  ير ايمر يتهل   يإ ايسر  عا ق على  قي   يرة مسؤولية  ي بل السهل بايمر ليس

                                                             
2
 .200 ص2010 بيروت للن ر   ادر دار   العرا من ور لسان ب  م رن ب  محمد -
- 

3
  .28ص   سابقا   ر   م مصدر   منى زعيمة 

4
 النزائر ال اني  العلمي المو مر   قا دي جامعة   الوادي وكية اي اكبتدائية المدار  ل عض اكسرية المساندة واقي   وادرون  ورية عمرونيتارزولي  -

 .3 ص2013



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 641 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 الالزمة والهرق الوسائل ومعراة معين   ربوية ل دال  حديد عليهما ين غي لهم واعد مستق ل وبنا   الحي  لبنا   ربية اي التوايق

. ]مت امال  ربويا برنامنا  ل  ي  ل  يإ اي دال  ل  على للحصوأل
5
] 

 منتمعنا اي الدور  نا  الزواج  ونرم اكجتماعية المراسم اي و م يلها ايسرة إدارة اي اعاأل دور لهما والندة الند نند: والجدة الجد _

 ايها  نت ر التي النووية ايسر ب الل والندة والند واين ايا بتوجيهات مر  هة   قى التي الممتدة ايسر  وي م  العراقيي  يننا نح 

. ]الزواج  لمر لة اكب  و وأل عند ال لي اكستقالأل اا رة
6
] 

 اآلبا  إم انية وعدن ايطفاأل   رة بس   اإل ماأل ايها وي  ر القرار وا  ا  اكستقاللية م دل ايها يغي  الممتدة ايسرة لن س ق مما نل ص

 الحرية إعها   يإ م  الممتدة ايسرة م  ل  ر استقاللية  ات النووية ايسرة نند  ي  اي والرعاية  اك تمان م   قهم ايبنا  إعها 

 الند ع   نقهي ك  ونها إلى إضااة ال ااية والرعاية الح  و وار والنفسية واكجتماعية المادية ا تياجا هم  ل بتل ية  قون  يإ لألوكد

].معهم متوا لة و  قى والندة
7
] 

 : األسرة ووظائف شكل

 م  نوعي  وجود على اكجتماع علما  ويتفق نوعها  حديد ايسرة   ر عند ين  لنل  التاريخ ع ر منتمعنا اي ايسر لش األ   تلف

 اهي الممتدة ايسرة لما النواة  وايسرة الممتدة ايسرة  ما دا ة بصورة العراقي والمنتمي عامة بصورة العربية المنتمعات اي ايسرة

 لنها ليضا ب  عرا  ما بي  واي فاد  وم  وزوجا هم وايبنا  والندة الند على ايسرة   مل   ن وا د  آن اي لجياأل عدة   مل التي

 ولطفالهم وزوجا هم المتزوجي  ولطفالهم والعمات وايعمان ايجداد اآلدري   ايقارا لت مل  متد وإنما وايبنا   اآلبا  م  ليس  ت ون

. ]ايسرة  رئيس لو ايا رئاسة  ح  وا دة اجتماعية اقتصادية  ياة ي  لون المتزوجي  غير
8
] 

 واين ايا م   ت ون المنتمي اي و دة ل غر و ي ال سيهة ايسرة لو الزواجية او الزوجية ايسرة عليها ايهلق النواة ايسرة لما

  ت ون  غيرة جماعة ب نها يعراها م  و ناك واجتماعية اقتصادية مت ادلة التزامات لاراد ا بي  وي ون وا د بي  اي يس نون وايوكد

.]المنتمي  باقي ع  مستقل   و دة  قون بالغي  غير ولبنا  وزوجة زوج م 
9
] 

 ما سرعان ول    غار ايطفاأل ي ون عندما دصو ا الزوجي  بي  اكجتماعية العالقات بصالبة العائالت م  النوعية  ن  و تسم

 ايسرة اي العالقات  البة اي الس   ويرجي الزواج  بعد باآلبا  ال نا  عالقات  قهي وقد ايطفاأل  ونضل بلوغ بعد العالقة  ن   ضعف

 . وايبنا  اآلبا  بي  الم تر ة اي دال ووجود والصداقة الزوجي  بي  الننسي الننا على  عتمد ينها النواة

                                                             
5
  .3ص   ال ا ة اك تياجات  وي ال ليل اطفاأل اكل ترونية الم ت ة   الهل ة وم ا ل وايسرة المدرسة بي  العالقة   ط يل عدنان اد م - 

 .261ص   1980 النزائر   النزائرية الن ر شر ة   ايسرة   بو فنوش  مصهفى -  6
7
 .31ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 

8
 .17ص   1995 اكس ندرية   النامعية المعراة دار   العائلي اكجتماع علم اي دراسات وادرون  ا مد سيد غري  - 

 .6ص   2006 دم ق   للن ر اانان دار   والتربية ايسرة   ال عاأل دير محمد اله ي  ال يخ - 9
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 :منها لألبنا   واير ا اي ملزمة   ون التي الواائف م  ال  ير عا قها على يقي  يإ ايسرة لواائف بالنس ة لما

 النفسية الوظيفة :أوالً 

  لع  التي و ماس ها ايسرية الو دة دالأل م   نا بالنفس وال قة واكستقرار ايم  اي المتم لة النفسية الحاجات إش اع اي  تم ل والتي :

 الحياة اي د را هم م  ا تسابها  م ونصائح م ورة م  لألبنا  واين ايا يقدم  ايما  تم ل التي والفرد  للهفل النات نمو اي بارزا دورا

 واك تفا  لألطفاأل والضرا التعنيف ع  واكبتعاد باكطمتنان وشعور  اكب  نفس اي ال قة بنا  إلى يؤدي مما العمر مرور على

 .المسار و صحيح بالنصيحة

 النضل ي تل مما ايسري النو دل لة إلى يؤدي النفسية اإلشاعات وغياا المت ادلة النفسية للعالقات السيئ اكست دان منها الع س على

 ولن ها ايمور شتى بنا   ويواج  ق حها لو ايشيا   س  اهم إلى وداع  الفرد  وا   فعيل على الحدي ة التربية  ؤ د لالب    يإ النفسي

 الفردية بالحياة المهارة لي تس  والف رية اكجتماعية الحياة معترك إلى للددوأل بالفرد يداي مما الم ورة   قدن اي واين ايا بمساندة

. ]علي  عالة ك المنتمي ينفي اردا والعمل ال س  على قادرا لي ون والنماعية
10
] 

 ً   :االجتماعية الوظيفة :ثانيا

 لاراد مي التعامل  يفية على  دري   على و عمل وآدابها و قاليد ا وعادا ها إليها ينتمي التي النماعة لغة الفرد بتعليم ايسرة  قون  يإ

 ايها  يعيش التي ال يتة مي ويتفق منتمع  قيم مي ويتناس  يتناغم اجتماعي  ودور اجتماعية  ياة بممارسة ل   سمح التي اآلدري  المنتمي

 بوضي  قون بحيإ المنتمي اي اكندماج وايفة  مار  اايسرة اياراد  إلى ايسرة م   نتقل التي اكجتماعية الم انة ل   سمح وبالتالي

.  ناوز  ي د يم   ك اجتماعي ن ان مؤسسة بالمنفعة الفرد اي  يعيش التي وال لد المنتمي على  عود التي الم تلفة مرا ز م اي الفرد

[
11
] 

 ً   :االقتصادية الوظيفة :ثالثا

 ايولية  يا   اي مادي دعم م  الفرد يحتاج  ما و ل ايمواأل  واير اي اكقتصادية ايوأل الداعم (واين ايا)المتم لة  ايسرة  عت ر

 ق ل م  التقصير لو المادي العوز بس   ملتوية طرق إلى اننراا  وعدن المنتمي اي للفرد ال قة  عزيز إلى يؤدي مما بالتعليم المتم لة

 وإيصاأل وال لد المنتمي اي اكنتاج مستوم راي على قادر  فو  منتل ارد دلق على قدرة لألسرة و نل  المنتمي  اي الفرد  نا  ايسرة

 دالأل م  غاية  لقصى إلى المنفعة مستوم وراي اكنتاج لسالي  على و دري    عليم  طريق ع  و ل  النا ي اك تفا  مر لة إلى ال لد

                                                             
10

 .21ص   1996 بيروت   للن ر الن ال  دار   الم ا س والهفل ايسرة   القائمي علي - 
 . 38-37ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 11
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 ينعل  مما اكعماأل لتل  الفرد ميوأل اي  ايسرة  ال ظ مناكت اي وزج  الفراغ لوقات است مار دالأل م  الفرد لدم اإلبداع مستوم راي

. ]سوا   د على وال لد المنتمي من  ينتفي ناجحا ارادا لعدت قد ايسرة   ون وبنل  والمنتمي  ال لد ورقي  قدن اي ويسا م اي  ي دع
12
] 

 ً   : الثقافية الوظيفة :رابعا

   وين  اي ال قااي الترا  إدداأل طريق ع  و ل  للمنتمي العان ال قااي اإلطار اي الفرد لدمل اكجتماعية التن تة بعملية ايسرة  قون

 اكا ار بهن  ملي  جو اي طفولت  منن ين    يإ وعقيد   و قاليد  وعادا   لغت  ايسرة م  ي تس  الفرد ين متعمد؛  وري ا ل  و وري  

 اكجتماعية القيم م  الر يد لهنا ي ون  يإ منها  الت لص يستهيي اال ش صيت  م ونات م  و ص ح نفس  اي اتددل والقيم  والمعتقدات

 اي ومه قها والتقاليد العادات  ل  مع   امال  يا   اي لدرم مر لة إلى مر لة م  ينتقل  يإ ومستق ال   اضرا الفرد  ياة اي لمر

 يستهيي ك بها مت مرا مض  التي السني  ع ر ووالد   والد  م   علهم  ما يع س الفرد  ند لنل  اآلدري  مي اي  يعيش الني منتمع 

.]السني   ع ر  ناوز ا
13
] 

 : للطالب االجتماعية التنشئة في األسرة أهمية

 ينمي ال ا  ون اي م تلف الميادي  على ل مية الدور الني  لع   ايسرة اي  ياة الناشتة وايطفاأل و م بنل  ينهلقون م  اي مية ال ا ة

  ش صية الهفل بفضل عاملي  لساسيي   مالمر لة الهفولة على المستوم ال يولوجي والنفسي واكجتماعي  و ؤمر ايسرة على بنا  

 النمو ال  ير الني يحقق  الهفل دالأل سنوا   ايولى جسديا  ونفسيا   مم قضا  الهفل لمع م وقت  دالأل سنوا   ايولى اي عملية التعليم -

.[
14
] 

االمرا قة  االرشد و وك إلى ال ي ودة التن تة  عملية مستمرة ك  قتصر اقط على مر لة عمرية محددة وإنما  متد م  الهفولة   -

ولهنا اهي عملية  ساسة ك يم    ناوز ا اي لي مر لة ين ل ل مر لة  ن تة دا ة   تلف اي مضمونها وجو ر ا ع  سابقتها  وك 

م  وا دة إلى لدرم ي اد ي لوا لي ن ان اجتماعي  غيرا  ان لن   يرا ولي مؤسسة رسمية لو غير رسمية م   ن  العملية ول نها   تلف 

 نى ب سلوبها ك بهداها وم  لبرز مؤسسات التن تة اكجتماعية نند ايسرة  التي  عت ر ال يتة اكجتماعية ايولى التي ين   ايها الفرد و 

جات الفرد المادية ايها ال  صية اكجتماعية باعت ار ا المناأل الحيوي ايم ل للتن تة اكجتماعية والقاعدة ايساسية اي إش اع م تلف  ا

اي منها والمعنوية بهريقة  ساير ايها المعاير اكجتماعية والقيم الدينية وايدالقية و ل  م  دالأل إ  اع الوالدي  منموعة م  ايسالي  

 : اكسالي   ن  وم  إش اع  اجات ايبنا  ودصو ا اي اترة المرا قة

                                                             
12
 .12ص     ر  س ق مصدر   القائمي علي -
13

  .230-229ص  2003  اكردن عمان والتوزيي  والن ر لله اعة  فا  دار    للهفل اكجتماعية التن تة    م ري ا مد عمر - 
14

 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=229623. -  

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=229623
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 . وجل عز باهلل اكيمان جان   قوية -

  . و رابه  المنتمي  ماس  إلى يؤدي مما المنتمعي والترابط اكدوة روح  نمية -

 . الفردية ون ن النماعي والعمل السليمة ايسرية ال يتة وجود -

. ]ايسرة اي و وار ا اإلينابية القدوة وجود -
15
] 

 التسامح روح بإ دالأل م  ايبنا  نفو  اي غرسها إلى العراقية ايسرة  سعى إينابية قيم  ناك لنا يتضح السابقة ايسالي  دالأل م 

 وعدن ايسرة لاراد بي  اك صاأل  نمية و نل  الهوائف  م تلف بي  الوطنية بالو دة ال عور و نمية المتهراة المواقف ع  واكبتعاد

 ال رامل بم ا دة ألطفاألل السماح وعدن واين بايا المتم لة ايسرة قدوة ق ل م  ودا ة الهائفي لو العرقي بالتميز  و ي للفاا استعماأل

 اكعتنار م دل ايوكد و عليم اآلدري  مي التعامل اي الحنيف اإلسالمي الدي  م ادئ اعتماد و نل  واينانية العنف   ير التي والمسلسالت

. ]الحنيف اإلسالمي الدي  مقااة ال ه  ع  اكعتنار ين زمالئهم؛ بحق ي هتون عندما
16
] 

  مل  ااة ايسالي  التي يتلقا ا الفرد م  ايسرة دا ة الوالدي  والمحيهي  ب  م  لجل بنا  ش صية نامية إ ن التن تة اكجتماعية 

متوااقة جسميا ونفسيا واجتماعيا و ل  اي مواقف   يرة منها اللع  والغنا  والتعاون والتنااس والصراع مي اآلدري  اي  ااة مواقف 

 يؤمر واعي جيل إن ا  اي اإلدفاق يعني ايها واإلدفاق عا ق ايسرة على  قي التي الحاجات ل م م  ةاكجتماعي التن تة  عت ر لنل    الحيا

. ]عامة بصورة ال لد وعلى ال لد وعلى دا ة المنتمي على سل ا
17
] 

 : لألسرة التربوي الدور في المؤثرة العوامل

 : العوامل  ل  ل م ايسرة دادل الفرد  وجي  عملية على  ؤمر عوامل عدة  ناك

 الني ايسلوا  و لي التربية عملية اي ايبنا  مي واين ايا بها يتعامل التي الهريقة الوالدي  با نا ات ونقصد: الوالدين اتجاهات - 

 معاملة لسالي  م  ب  ويتمس ان ايبوي  يرا  ما و و معينة قضايا إزا  اكجتماعية والمفا يم والعادات القيم نقل اي ايبوي  يست دم 

. ]اكجتماعي النمو على ومساعد   النفس على باكعتماد بالهفل يؤدي الني بهم  و و  مر التي المواقف اي لوكد م
18
] 

 العاطفية والسمات ايسرة دادل اجتماعية عالقات م   تضمن  ما دالأل م  الفرد  ن تة اي   ير لمر المنزلية لل يتة إن : المنزلية البيئة  -

 ال يتة ل مية على الدراسات م  العديد ام ت   يإ الفرد ش صية على   ير   مير لها برودة لو دل  م  العالقة  ن  على  ه ي التي

                                                             
15
   ديالى جامعة  100 العدد اكداا  لية منلة   الرا ن  ال رول ال اي ايبنا  لدم اكينابية القيم بعض  نمية اي العراقية ايسرة دور   محمود اسماعيل ااطمة  -

 .576ص
16
 .568ص   السابق المصدر نفس -

 

17
-  http://www.ibtesamah.com/showthread-t_288486.html . 

18
  النامعة الرابي التربوي المو مر إلى مقدن بحإ  حسينها  وس ل غزة محاا ات اي المحلي والمنتمي ال انوية المدرسة بي  التوا ل واقي   وادرون اائزشلدان - 

 .9ص  2011 السهي  غزة   اكسالمية

http://www.ibtesamah.com/showthread-t_288486.html
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 المس    ضيق منها اكجتماعية الم ا ل م  العديد إلى ال يتة  ن   تعرض ول   نمو   مرا ل مرور على الهفل  ه يي اي المنزلية

 ايسرة لاراد مي التعامل اي لسلوبهما على سل ا يؤمر مما الوالدي  يؤمرعلى القلق ينعل الوضي  نا المعي ي والغال  اياراد عدد و  رة

] .استقالليتهم م  و حد اله يعي نمو م على الت مير إلى يؤدي مما ايوكد على ال ناق يضيق  يإ
19
] 

  تعلق التي ايساسية التربية بم ادئ إلمان  لديهم ي ون لن اين  ايوكد  ن تة اي مهما دورا الوالدي  مقااة  لع   : الوالدين ثقافة - 

 ال اي الفرد  ن تة بي  واسي ارق نرم جيدة  لنل  اجتماعية  ن ت   ن تت  مهمة عليهم  سهل  ي رعايت  بصدد  م الني الم لوق به يعة

 اقلة ال  رات  وا تساا اكبت ار على يعهيهم القدرة ايوكد وميوأل رغ ات اهم ين و ل  التربوية لل قااة  فتقد لدرم ولسرة م قفة لسرة

 بي  بالتعاون الوعي وقلة التربوي المستوم على والتقدن النهوض ع  المنتمي  عوق التي الم  الت ل م م  م  لة   دو لآلبا  الوعي

 مي التعاون على العمل باآلبا  نهي  لنل  الهال   على سل ا  ؤمر التي التربوي المستوم على ال  يرة لمار ا لها والمدرسة ايسرة

] .معالنتها عليهم  صع  التي ايمور اي الدارسة
20
] 

 التصدع بينما اجتماعيا  و ه يع  الفرد لو الهفل إعداد اي مهما دورا يلع  ايسري الترابط لن اي ش   ناك ليس:األسري  االستقرار-

 اي يؤمر مستقر غير اجتماعي لوضي  اكت  لها الموت لو ال اني الزواج لو الهالق بس   سوا  ايسرة يصي  الني التف   لو ايسري

 اهور إلى يؤدي مما ال ي  اي السلهة غياا  عني المنزأل ع  اين او ايا اغياا و صراا    سلو   اي ويؤمر الفرد  ن تة عملية

 سلوك على  ؤمر داطتة قرارات   ون لن المم   وم  القرارا  ا  ا  اي   قون مهلقان  انا إ ا اين زوج لو ايا  زوجة لدرم لطرال

 الفرد نمو على إينابا يؤمر مما واإلرشاد التوجي  اي واين ايا اشتراك ضرورة التربوية الدراسات  ؤ د لنا المنتمي اي وااعليت  الفرد

] .المنتمي اي وااعليت 
21
] 

 ايمهات ع  ايوكد مي  عاملهم اي اكدتالل لشد ي تلفون اآلبا  اإن التعقيد شديدة ال  رية اله يعة إن :الفرد معاملة في األم أسلوب -

 التي المواقف ادتالل  س  لبنائه  مي م تلفة لسالي ا يت ع   يإ ايمهات  ودصو ا مناس ا يرا  ما  س  المعاملة نوع يحدد ا ل

 معي  شي  طل  على اإل رار م  لة لو الهعان ع  اإلمتناع  م  لة عديدة لم ا ل ايبنا  يتعرض ما ا  يرا ال ن  لو الولد مي  حد 

  حقق لن لألن يم   لن  الدراسات ام ت   يإ نمو   دالأل الهفل ايها يمر التي الم  الت م  و  ير والعنف والسرقة ال نا م  لة لو

 ايعلى  م لهم اين   ون ايوكد مع م لن نرم لنل  ايا  م  ل  ر لها مناس ة  لوأل وإيناد الم ا ل  ن  مي التعامل اي لاضل نتائنا

                                                             
19

 .569ص     ر  س ق مصدر   محمود اسماعيل ااطمة - 
 .1 ص   ر  س ق مصدر   ط يل عدنان د م -ا 20
 .51ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة -21
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 اي ايا م  ل  ر ال ي  اي يحصل لما متابعات  ونه  ايمهات مقدمتها واي ايسرة  عت ر لنل  الصع ة ايوقات اي لها يلنتون  يإ

] .العمرية مرا ل  دالأل الفرد  ن ئ التي المؤسسات مقدمة
22
] 

 

 المدرســـــــــــــــــــــــة: المبحث الثاني 

   .و هور ا المدرسة ون  ة مفهون

  عتندق ال دا  ي  لو المف دري  لو الفالسدفة مد  جماعدة والمدرسدة والتعلديم الددر  م دان لغدة المدرسدة  عدرل: المدرسوة مفهووم

. ]مدرا  والنمي ومن    رلي  على االن  مدرسة م  :ويقاأل م ترك برلي معينا  و قوأل من  ا
23
] 

 زمد  مندن ال دا  ي  مد    يدر با تمدان   يد   ربويدة اجتماعيدة مؤسسدة المدرسدة :منهدا ال دا  ي  آرا   سد  لددرم  عداريف ولهدا

 اىدي المرا دل الهفولدة مندن ال يد  بعدد للفدرد ايساسدية الحاضدنة ينهدا المندتم  ق دل مد  إليهدا المو لدة لأل ميدة ن درا و لد  طويدل

. ]منها الت رج يتم لن إلى منها ايولية
24
] 

اهدا مد  و نداك  بالنسد ة ايسدس  دن  ل دم مد  معيندة  وم دادئ لسدس علدى  قدون آددر اجتمداعي ن دان  د ي اجتمداعي ن دان ب نهدا عره

. التالميدن إليهدا يحتداج ومعرادة د درة لدديهم المعلمدي   دؤك  لن بح دم لمعلمديهم  دابعون  االتالميدن الم دروعة السدلهة للمدرسدة

[
25
] 

دل  ربويدة  مؤسسدة المدرسدة ل ميدة مددم لندا يت دي  السدابقة التعداريف ومد   ايسدرة مدي جند  إلدى جن دا الفدرد بندا  عمليدة   مه

 لدنل   قدمد   ادي ويسدا مون وبلدد م ومندتمعهم ل لهدم ي ددمون منتندي  لشد اص لنعلهدم ايادراد ايد  يعديش الدني المنتمدي ل دمدة

 .بلد م ل دمة دراستهم اي متفوقي  وجعلهم الهالا لدم التعلم دااعية راي اي ايسرة لدور   ميليا دورا المدرسة  ؤدي

 ادرد  دل  دان  يدإ نفسدها  للحيداة مرادادة و اند  ايرض اهدر علدى اإلنسدان وجدد لن مندن عراد  االتربيدة: المدرسدة ن د ة لمدا

 علدى  حدتم  يدإ بالتعقيدد  اكجتماعيدة الحيداة اددنت وعنددما بال يتدة الم اشدر اك ت داك طريدق عد  للحيداة الفدردي السدلوك ي تسد 

 ادي الم دار ة م ددل علدى التربيدة اعتمددت ايولدى الفتدرة ادي ل د  التعلديم بعمليدة مقصدودا ا تمامدا يوجهدوا لن المنتمدي ادي ال  دار

 . مت صص   ربوية بمؤسسات اكستعانة دون قرون عدة اي النماعة  ياة

                                                             
22

 .571ص     ر  س ق مصدر   محمود اسماعيل ااطمة - 
- 

23
 .854ص  2010 القا رة   للن ر الدعوة دار   الوسيط المعنم   بالقا رة العربية اللغة منمي 

 .60ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 24
25

 ..61ص   للتلمين الدراسي التحصيل على وم مير  والمدرسة ايسرة بي  الوايفي الت امل   مقدود الهدم ونور بحي ايمان - 
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  عليمدا  دان وإن مد ال  لبندائهم  علديم مهمدة ايسدرة بعدض إلديهم ا سدند والقددرات المهدارات  وي مد  لادراد  لد  بعدد اهدر مدم

 لددنت مدم مدرسدة  لوأل اهدور يعت در و ندا ال تابدة  و دنل  ال دريم القدرآن قدرا ة ودا دة القدرا ة  علدم علدى يعتمدد عقائدديا

 . الخ... والقانون والت هيط اله  م ل دنيوية وعلون الدي  علون ا مل  بالتهور المدرسة

  مؤسسدة المدرسدة إلدى الن در ادي شدامل  غيدر  دا    الدني ايمدر   يدرة  بتغيدرات المدرسدة  ميدزت اقدد الحدديإ العصدر ادي لمدا

 ن در ادي   يدرا إسدهاما اسدهم الدني الديمقراطيدة اك نا دات ونمدو المدن ل  العلمدي التقددن التغيدرات  دن  ل دم مد  لعدل  عليميدة

 ادتح طريدق عد  الفدرص  دواير ووجدوا بن ائد  واإليمدان الفدرد قيمدة  قددير بم ددل  دؤمه  الديمقراطيدة ين و عميمد  التعلديم

. ] وار  لن الدولة على وج  ولنل  التعلم  على للحصوأل اياراد ل ااة المدار 
26
] 

  :ومكوناتها المدرسة خصائص

 :وهي االجتماعية المؤسسات من غيرها عن بها تنفرد ومميزات بخصائص المدرسة تتميز

 بنيوة المدرسوة[

 بالتربيدة  هدتم ل د ح   يدإ  لد   عددت بدل اقدط للدتعلم م اندا  عدد لدم اهدي : موسوعة اجتماعيوة [

 العواطدف مضد وط ال  صدية متدزن الفدرد ايهدا ين د   عليميدة  ربويدة بيتدة   دون لن  حداوأل المدرسدة و  دنا التعلديم إلدى إضدااة

 التالميدن  لادق  وسديي علدى المدرسدة  عمدل  مدا ومنتمعد   نفسد  ددمدة علدى وقدادرا و قدوق واج دات مد  عليد  ومدا لد  مدا عارادا

.]السني   آكل ع ر ال  رية بلغت  ما قصير وق  اي لهم و قدن بحاضر م ماضيهم و صل
27
] 

 ددط اهددي: مبسووطة تربويووة بنيوة المدرسوة  علددى المت دداب ة  و  دددن المدرسددية والمهددارات المعرايدة المدواد للهلدد    سه

 ادي المعلومدات   دن  غدر  علدى و عمدل المعلدون  إلدى المنهدوأل ومد  الصدع  إلدى السدهل مد  و ددرينها المدواد  صدنيف عا قهدا

 . ب  ويقومون يعي و  سلو ا لي ون الناشتة

 مفعمدة بيتدة لد  و  لدق وال لقدي الف دري الفسداد مد  بالتلميدن يعلدق مدا  صدفي لن  حداوأل اهدي :تنقويوة بنيوة المدرسوة 

 .عامة بصورة والمنتمي دا ة بصورة علي   ؤمر التي المتهراة ايا ار وإبعاد واكستقامة والتقوم بالفضيلة

 بمدا وا ددة  بو قدة ادي و دهر ا التالميدن وا نا دات ميدوأل  و يدد إلدى  سدعى اهدي :طواهرة تربويوة بنيوة المؤسسوة 

 لهدم المنداأل و فسدح اآلددري  وا تدران والتفدا م السدلمي التعدايش علدى القدائم اكجتمداعي للحدراك مناسد ا اجتماعيدا واقعدا ي لدق

. ]بينهم ايما ال قااي للتوا ل
28
] 

                                                             
- 

26
 .62-61ص   السابق المصدر نفس 
 -  العربية بناء اي البناء المدرسي او الكيان المدرسي المسؤل عن التعليمالبنية معناها باللغة. 

27
 .141ص  2006 النزائر   م تار باجي جامعة من وارات   اكجتماعية التن تة مؤسسات   زعيمي مراد - 

 .174ص  2000 عمان   والتوزيي للن ر عمار دار   ال امسة اله عة   التربية اسس   نا ر ابرا يم 28 -
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 الم ندى ادي والمتم دل المدادي العامدل :قسدمي  إلدى التربيدة علدون ادي ال دا  ي   قسديم  سد  المدرسدة  ت دون المدرسدة م وندات لمدا

    .والتلمين والمعلم اإلدارة اي المتم ل ال  ري   العامل إلخ..  عليمية ووسائل جلو  مساط  م  وملحقا  

 . للتلمين يدر  الني الدراسي والمنهل والتلمين المعلم اي  تم ل والتي ايساسية الم ونات على التربوية ال حو  ل م و ر ز

 للمدتعلم التعليميدة ال  درة لو المعلومدة إيصداأل علدى يعمدل الدني الم دتص و دو وموجد  مرشدد إنسدان المعلدم : المعلوم -

 القدائمون اهدم المنتمدي ادي متميدزة مهنيدة جماعدة يؤلفدون والمعلمدون اإليصداأل  دنا  حقدق انيدة ولسدالي  وسدائل باسدت دان و لد 

 والتقاليدد والدن م والعدادات القديم يرسد ون بهدنا و دم النديددة  ايجيداأل إلدى وينقلوند  التدرا   دنا ويحف دون المنتمدي  درا  علدى

 والتعلديم التربيدة قهداع علدى العداملون ال دا  ون يعدد الحدالي وقتندا وادي المسدتق ل  بنداة يعت درون و دم يبنائهدا ب ندائهم ايمدة وي ندون

 بعدض  سد  يرجدي و دنا التلمدي  ش صدية بندا  ادي ودا دة والتعليميدة التربويدة العمليدة ادي   يدرة ل ميدة  ات المعلدم دور

 مدي ال يد  ادي يقضديها التدي  لد  مد  ل  در ل د ح  المدرسدة جددران بدي  التلميدن يقضديها التدي السداعات عددد لن إلدى الدراسدات

  ربويدا ل د ح بدل التالميدن لتحفديظ لو  لقينيدا يعدد لدم دور  إن  يدإ مد  إليد  المو لدة المهمدة ادي ال  يدر الددور ندرم  ندا ومد  والديد 

 .وا د آن اي  عليميا

 التنميدة ودهدط  تماشدى  سدليمة  دياغة لديد  التف يدر نمدا ج  دياغة وإعدادة التلميدن وسدلوك مقاادة  نقيدة عد  المسدؤوأل  دو ادالمعلم

 : يلي ايما  تم ل المعلم عا ق على ملقاة المهان م  منموعة  ناك اإن المنهلق  نا وم  للمنتمي

 للتعلم التلمين عند والرغ ة الدااعية إمارة . 

 التلمين إلى بسهولة يصل سلسا الدر  ينعل مما للدر  الت هيط. 

 بالمنتمي ين رط وجعل  التلمين  وجي  اي يص  مما المنتمعية المعراة  قديم. 

  الن ان على والمحاا ة الض ط. واإلدارة الهال  بي  و ل  لقة يص ح  يإ وإدار   التالمين بي  النقاش  وجي. 

 نن   للهال  ليم   من  النيد وغير اليومية والحياة المنتمي اي النيد ال ي  إلى التالمين إرشاد  . 

 سد  واج ا د    ديدة علدى  سداعد  الحقدوق مد  منموعدة لد   دوار لن التربويدة السدلهة علدى المهدان بهدن  والقيدان للتقيديم  

 لمهنتد   ح د  جيددة بصدفات يتحلدى لن المعلدم علدى و دنل  الحيداة   دعوبات علدى التغلد  ادي و سداعد  المعلدم  حمدي قدواني 

 العلدون  دن  ادي دورات ادتح ددالأل مد   واكجتمداع والتربيدة الدنفس علدم دا دة اإلنسدانية بدالعلون وإلمامد  النيدد و  ويند  التعلديم
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 جهدود وا تدران اآلددري  و ق دل  ددر سدعة ولديد  عليدا لم دل و امدل ومنضد هة قويدة ش صدية  ات ي دون ولن للمعلمدي  بالنسد ة

. ]التالمين
29
] 

 ونلدتمس التربويدة العمليدة غايدة إند  آددر وبتع يدر اقدط  بالمعلومدات مدأل  يند  وعدا  لند  علدى للتلميدن ين در  : التلميو  -

 للمعلومدات مسدتق ل طدرل التلميدن لن  درم والتدي الصدف  داددل للمعلمدي  الممارسدات بعدض ددالأل مد  ايا دار  دن  اسدتمرارية

 واكرشدادات ايوامدر  لقدي علدى متعدود التلميدن إن  يدإ التربويدة  العمليدة سدير ادي ومهدم ااعدل  هدرل مراعا د   دون غيدر ك

  دو   مدا ويتق دل ينداقش ك مقدد  شدي  مدنهم يصددر مدا  دل واعت دار واين بدايا والمتم دل مند  اي  در ال د ص مد  الهفولدة مندن

 انتداج إعدادة المعلدم يحداوأل المنهلدق  دن ومد  المدرسدة ادي للتلميدن بالنسد ة الغائد  ايا لددور منسددا نفسد  المعلدم يعت در وبالمقابدل

 لو مصدير   قريدر عد  عداجز م لدوق التلميدن اعت دار ومنهدا ال يد  ادي لبنائد  مدي يعي دها التدي التربويدة والممارسدات ايا دار نفدس

 ادي سدل يا و نعلد  التلميدن  همدش التربويدة والممارسدات ايا دار  دن  لن المعلدم ينت د  لن يند    ويند   ل د  ادي الم دار ة  تدى

 بعدض يدرم المنهلدق  دنا ومد  بدنفس  مقتد  و دز عزيمتد  إضدعال ادي سد     دون وقدد عامدة والمنتمدي دا دة التربويدة العمليدة

 ر لدة برندامل إعدداد لو الددر  دهدة إعدداد ادي ال درا ة طريدق عد  التربويدة  العمليدة  دن  ادي التلميدن إشدراك وجدوا العلمدا 

  دن  ادي اداعال عضدوا نفسد  ويدرم بالمسدؤولية اإل سدا  مد  ندوع التلميدن لددم ي لدق ممدا معدي  مدرسدي ن داط لو معيند  مدرسدية

 ق دل مد  لد  يعهدى لمدا نقددي لف در  دامال ي دون التلميدن لن لي ومنتمعد    يا د  بندا  علدى القددرة لديد  و نمدي التربويدة العمليدة

 اكجتهداد إلدى التلميدن بدداي م اشدرة غيدر بصدورة سدا منا قدد و ندا معلوما د  ويوسدي الددائم ال حدإ إلدى التلميدن يدداي ممدا المعلدم 

. ]التعلم نحو الهال  دااعية م  يزيد مما و نديد ا المعلومات على والحصوأل
30
] 

المنواهج -
[

 الهريدق و دو المددار   ادي للهدالا  دريسدها يدتم التدي المدواد الدراسدية بالمندا ل يقصدد :المدرسوية الدراسوية [

 .وسلس جيد ب  ل للهال  إيصالها دالأل م  التربوية اي دال إلى للو وأل المعلم يسل   الني

 المنددا ل الصددغار  و تصددل ليتعلمهددا  وضددي التددي والتنددارا ال  درات منموعددة :ب ندد  الحدي ددة التربيددة اددي المنهدداج ويعدرل

. ]والمنتمعات واياراد المواد بادتالل ي تلف المنهاج ينعل ما  نا التربوية باي دال وميقا ا صاك الدراسية
31
] 

 ادي النمدو ومهالد  ا تياجدات  راعدي بحيدإ مت صصدي  يدد علدى  حليلهدا بعدد ومقااتد  المنتمدي ل ددال لسدا  علدى يدتم و  ليفهدا

 المددار  ن دو  مدي ان دت  والمندا ل المتندددة  المنتمدي ا تياجدات و راعدي وميدولهم التالميدن قددرات مدي و تماشدى مر لدة  دل

                                                             
 .70ص     ر  س ق مصدر   مقدود الهدم ونور بحي ايمان - 29
30

 ..71ص  المعلم وادا  للتلمين الدراسي التحصيل على المؤمرة ال رول بعض    ميدشة ن يل - 
 -  المقصود هنا بالمناهج هي الكتب التي تستخدم في تعليم الطالب. 

31
 ..173ص     ر  س ق مصدر   نا ر ابرا يم -
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 النواند  و همدل العقلدي النمدو جاند  و دو التلميدن عندد النمدو جواند  مد  وا دد بناند   هدتم ال دايدة ادي  اند   يدإ الن اميدة

 .واكجتماعي النسمي  النمو ايدرم

 العمليددة محددور التلميددن ول دد ح والنفسددية واكجتماعيددة النسددمية بددالنوا ي ا دديتا شديتا  هدتم المندا ل بددلت المنتمدي وبتهدور

 المنتمدي يريدد التدي والغايدة المحيهدة الحيداة مدي التلميدن   يدف لي الرئيسدي  المحدور  دو الدراسدية المدادة  دون مد  بددك التربويدة

 ب قاادة وربهد  التلميدن ويهدور بالتلميدن يهدتم  وند  الهالد  لددم الدتعلم دااعيدة ادي مهدم جاند  الدراسدي المدنهل يعت در لدنل  بلوغهدا

 .التلمين اي  يعيش التي المنتمي

 الوادائف  دن  بعدض ن ددن سدول ول د   حصدى وك  عدد ك   يدرة وادائف للمدرسدة إن :اجتمواعي كنظوام المدرسوة وظيفوة

 مهدم دور لدديها  عليميدة مؤسسدة  ونهدا ددالأل مد  م دتر ة قديم إنتداج إعدادة وايفدة للمدرسدة المنتمدي   يدإ علدى  د ميرا ول مهدا

 علدى الفدرد  سداعد المدرسدة  دون ادي ليضدا لددرم وايفدة ولدديها المنتمدي  لهدا ي ضدي التدي ايدالقيدة القديم ايطفداأل  لقدي  ادي

 م تلدف ادي بالعمدل ادرد  دل دمدل علدى  عمدل وطندي إيدديولوجي جهداز المدرسدة  دون ددالأل مد  منتمعد  ضدم  اإلنددماج

. اكجتمدداعي والن ددان المدرسددي الن ددان بددي  التوايدق علدى  عمددل لنهددا اجتمدداعي  لي ن دداط لي ومزاولددة اكجتماعيددة القهاعدات

[32] 

 يح هدا التدي موا  د   نميدة ددالأل مد  مسدتق لي لعمدل الهالد   هيتدة ددالأل مد  اكجتمداعي للددور الفدرد  هيتدة علدى المدرسدة و عمدل

 الهفدل ميدوأل مراعداة علدى ال دا  ي  لغلد  يؤ دد  يدإ مهندسدة  لو ط ي دا المدرسدة مد  ي درج لن المفدروض مد  لديس االهالد 

 مد  ل  در ايد  منتندا وي دون لد   ايسدرة   تدار  الدني لديس  دو ادتدار  الدني عملد  يحد  إنسدانا يصد ح ل دي و نميتهدا وا نا ا د 

 المن ومدة مد  يتعلمهدا اسدترا ينيات ددالأل مد  الهالد  لددم اكدتيدار  ربيدة و دي للمدرسدة لددرم وايفدة  د  ي و ندا غيدر  

. ]المدرسة  وار ا التي التربوية
33
] 

  يا د  لسدلوا و وجيدد  و  دد يل  الفددرد   دوي  ددالأل مدد  للهالدد  السددلو ية التربيدة  ددعيم ايدددرم المدرسددة واددائف ومد 

 لنفسد  نااعدا ينعلدد  ممددا السددليم اك ندا  ادي النمدو علددى  سدداعد  التددي ال  درات ك تسداا وقدرا دد  إم انيا دد  مدد  واكسدتفادة

 يم نندا لدنل  المنتمدي مد  جدز  المدرسدة ل دون للهالد  ايدالقيدة التربيدة  ددعيم ادي المدرسدة وايفدة  د  ي و دنل  ومنتمعد  

 القديم بتددعيم المدرسدة  قدون لن بدد ادال لدالقيدا منتمعدا لردندا إ ا عنهدا غندى ك وايفدة  دي ايدالقيدة المدرسدة وايفدة اعت دار

 الهالد  لددم اإلبداعيدة التربيدة  ددعيم  نميدة ادي المدرسدة دور لمدا  لد   ع دس  دو مدا ومقاومدة الهدالا نفدو  ادي ايدالقيدة

                                                             
32

 ..70ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 
33
 ..68ص     ر  س ق مصدر   مقدود الهدم ونور بحي ايمان -
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 مت دررة  ليسد  جديددة لشديا  اعدل علدى قدادري  لادراد ل لدق  اايدة ادرص  هيتدة طريدق عد  اإلبدداعي والتعلديم بدالتعليم واك تمدان

دد التدي ايداة المدرسدة  عت در  يدإ الهالد  لددم القوميدة التربيدة  ددعيم ادي   يدر دور للمدرسدة و دنل   علدى و نمعهدم لبنائهدا  و ه

 بالقوميدة العميدق باإليمدان  تنلدى التدي العربيدة للمواطندة لبنائهدا لتعدد عينهدا نصد   ضدي لن المدرسدة علدى يتحدتهم لدنا الهددل و ددة

.وضروري  تمي   ي  العربية
34

 

 مد    يدر ادي المعا درة المنتمعدات   دهد  يدإ  اجتمداعي   ن دان وايفتهدا ادي  د  ي المدرسدة وادائف مد  اي دم الناند  لمدا

  علديمهم ولسدالي  التالميدن مدي عالقا هدا مراجعدة المدرسدة علدى  حدتهم و دي ومتعددد  سدريعة  غيدرات العدالم ادي المنتمعدات

 الوالددي  ان دغاأل بسد    فاقمد  التدي التغيدرات لهدن  السدل ية اآلمدار علدى للتغلد  معهدم التعامدل وطدرق لهدم  ددر  التدي والمندا ل

 اتربيدة ل ددااها  و حقدق بددور ا  قدون لن المدرسدة علدى ا  د ح الحيداة متهل دات وازديداد لعمدالهم   درة بسد   ايوكد عد 

. ]المدرسة على عا قها يقي   يرة مسؤولية ل  ح  العصر  نا اي ايوكد
35
] 

 مقااتهدا   د ل التدي ال ا دة و قاليدد ا طرقهدا ليضدا ولهدا ايادراد علدى  قدون من مدة  ونهدا بح دم اجتمداعي ن دان المدرسدة لن  مدا

 السدلوك معداير  حددد التدي  دي المدرسدة مقاادة لن  مدا بالمدرسدة المتصدلي  مد  وغيدر م والتالميدن المعلمدي  سدلوك  حددد وبالتدالي

 بدل متنانسدة غيدر عنا در علدى  حتدوي ال قاادة  دن  اد ن ووسدائل ا ددال مد  بدنل  يتصدل ومدا والف دل والننداح والدردي  النيدد

 مد  ايدندى الحدد لهدم ي فدل مدا بمقددار إك نفسدهم ينهددوا ك لن ن در هم   دون قدد الم داأل سد يل علدى االتالميدن ل ياندا  متضداربة

]العلم   حصيل اي جهد م قصارم ي نلوا لن منهم يتوقعون معلميهم لن  ي  اي النناح
36
] 

 القدواني  وا  داع والتفسدير المال  دة علدى المعتمدد السدليم التف يدر بهريقدة الدنش  زيدادة  زويدد علدى المدرسدة  حدرص لدنل 

 اك نا دات مد  منموعدة علدى يقدون المنتمدي ين المدرسدة  لد  ايد  الموجدودة المنتمدي ط يعدة مدي  تماشدى التدي السدليم والف در

 اجتماعيدا ن امدا ينعلهدا ممدا واكجتماعيدة الف ريدة اك نا دات  دن  رسدم ادي   دارك لن المدرسدة علدى لدنل  واكجتماعيدة الف ريدة

 .المنتمي اي دور  يؤدي مهم 

]التنشئة عملية في المدرسة أهمية

  :الطالب شخصية وتكوين االجتماعية [

 بتلد  و دد ا  سدت مر  عدد لدم ايسدرة لن إك ايسدرة جدو ادي و ترعدرع   ددل اكجتماعيدة للتن دتة ايولدى الم دا ر لن مد  بدالرغم

 دور بدنل  لضدعف  تدى و هور دا المنتمعدات  حدديإ إلدى بددور  لدم الدني للتصدنيي نتيندة و لد  المعا در عالمندا ادي التن دتة

                                                             

-34
 ..73ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة 

35
 .112ص  2010النزائر   بس رة جامعة   من ور بحإ   بينهما العالقة و  امل للمدرسة ايسرة م ار ة   يحياوي نناة - 

36
 .68ص   1997 القا رة   ال ت  عالم   التربية ا وأل   مرسي منير محمد - 
 - ويقصد بها البناء االجتماعي او التهيئة االجتماعية: التنشئة. 
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 الم تلفدة التعليميدة المؤسسدات و صد ح للنميدي متا دة التعلديم ادرص  صد ح عنددما التن دتة  لد  ادي ايسدرة لمدر ويضدعف ايسدرة

 المعا درة المنتمعددات لغلد  اددي اين يحددد  مدا الدرزق  و ددنا ل سد  اله يعددي المدددل  ددي والنامعددة المدرسدة ايهددا بمدا

 إلدى زراعيدة منتمعدات مد  و تحدوأل متقدمدة لمنتمعدات ناميدة منتمعدات مد  لتتهدور لنفسدها   هدط التدي ال لددان ادي ودا دة

 [ 37.]المدرسة  على ايسرة ليتناوز اكجتماعية التن تة مناأل يتسي  نا لجل م  و  نولوجية   ناعية منتمعات

 الم اندة ول د ح  اكجتماعيددة الم اندة  حديدد ادي الورامددة لمدر اضدمحله  ليضددا اكجتماعيدة التن دتة ادي ايسددرة لمدر زاد وقدد

 ي تسد  الفدرد لن  دو اكجتماعيدة التن دتة ادي والمدرسدة ايسدرة بدي  الفدرق ل د ح وبدنل  الدتعلم  طريدق عد    تسد  اكجتماعيدة

 طريدق عد  اكجتماعيدة م انتد  ي تسد  المدرسدة ادي بينمدا ال ا دة و دفا   والسد  الندنس طريدق عد  ايسدرة ادي م انتد 

 .اكجتماعية بالم انة المهنة  ن  و تصف المستق ل اي للمهنة  ل  بعد  ؤ ل  التي واكمتحانات المنااسة

 المدرسدة ل ميدة و تضدح المرا دق الهفدل نمدو   د يل ادي المدرسدة  متل د  مدا الفدرص مد   متلد  اجتماعيدة مؤسسدة لي كيوجدد

 .التن تة عملية اي دور بارزا المدرسة و لع  المدرسة  اي الهال  يقضيها التي الساعات عدد زيادة اي

 والقديم ال قاادة نقدل ددالأل مد  اجتماعيدة  هيتدة الصدغار  هيتدة مهمدة الحدديإ المنتمدي ادي عا قهدا علدى المدرسدة   ددن إ       

 .ال قااي المنتمي لترا  اإليديولوجية ايسس   تمل التي والمعايير

 المدرسة  لع  و نل . السياسي بالن ان المتعلقة والمعتقدات والمفا يم اك نا ات  عليم اي  اما دورا الحديإ المنتمي اي المدرسة و لع 

  اما دورا المدرسة و لع  م  ال هم   ل وطريقة السلهة مرا ز مي والتعامل انفعاك هم ض ط  علم على ايطفاأل مساعدة اي بارزا دورا

.]معددة اجتماعية ولدوار م انات ايها متميزة اجتماعية بنية االمدرسة للهال  وا سابها والمعايير القيم وبنا    وي  اي
38
] 

 :االتي عليها فان الطالب لدى التعلم دافعية وتزيد فعالة التعليمية المؤسسات داخل االجتماعية التنشئة تصبح لكي

 . السوي السلوك لنماط على  ساعد  ممارسات اي الهال  إشراك على  عمل لن -

 المهارات الهال   عليم على  عمل لن. الحنيف وديننا منتمعنا عليها يحإ التي ال لقية والمعايير القيم الهال  ا ساا على  عمل لن  -

 الهالا بتعريف المدرسة قيان دالأل م  و ل  للمستق ل الهال  إعداد على  عمل لن .بها يعمل لن ين غي التي لو المنتمي بها يعمل التي

 الهال  بميوأل واك تمان .لهم و فسير ا منتمعا هم  واج  التي وغير ا والت نولوجية وال قااية اكجتماعية لمستندات بالمتغيرات

                                                             
-

37
 .67ص  1993  القا رة    ط والتوزيي للن ر ال روق دار   اكجتماعي النفس علم   المال سلوم.د  رجمة كم رت .كم ر ووكس .و وليم 
-38
 .415 -406ص  1995 ال وي      ط والتوزيي للن ر الفالح م ت ة   المعا رة والحياة اكجتماعي النفس علم   ال ندري م ارك محمد ا مد 
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 بهن  واك تمان ورعايتهم والم دعي  المو  ي  ا ت ال على والعمل بينهم الفردية والفروق واستعدادا هم وقدرا هم و اجا هم ورغ ا هم

].الهال  ب  صية الت مير على القادري  النيدي  المدرسي  دالأل م  الم الية القدوة   سيس على  عمل ولن و نميتها  المو  ة
39
]  

 المدرسي بالنجاح وعالقتهما والمدرسة األسرة دور: المبحث الثالث

 على الحدي ة التربوية اإلجرا ات  حرص  يإ الفرد لو للهال  التن تة مسؤولية  تولى التي المؤسسات ل م م  والمدرسة ايسرة  عد

 يزالون ك العديد لن يحصل ما ول   و عليمهم الهالا  ربية اي   امليا دورا  لع ان لنهما اعت ار على المؤسستي   ا ي  بي  العالقة  وطيد

. ]لنل  الوسائل  وارت وإن والمدرسة ايسرة بي  التوا ل ل مية يدر ون ك
40
] 

 الفرد جعل اي النيدة اكجتماعية التن تة اي  سهم التي والمدرسة ايسرة بي  التعاون ول دال ل مية إلى الفصل  نا اي سنتهرق لنا

 يتعلم إ  ايدوار  ن   حدد التي اكجتماعية والمعاير اكجتماعية ايدوار  عليم  طريق ع  اآلدري  وا نا  نفس  ا نا  بمسؤوليا   ي عر

. ]النان   نا اي والمدرسة ايسرة م   ل ودور لآلدري  واهم  اكجتماعية عالقا   طريق ع  مق وك اجتماعيا سلو ا يسل   يف
41
] 

 عرانا  الني وبال  ل واائفها بنميي القيان على قادرة غير ل  ح  الحاضر الوق  اي ايسرة لن الحدي ة الدراسات ل م بين   يإ

 ب  ل ممار ا  نمو العملية  ن  وجعل اكجتماعية التن تة عملية اي لألسرة المساعدة المؤسسات م  ال  ير المنتمي لوجد اقد لنا سابقا 

]المدرسة   ي المؤسسات  ن  ضم  وم  واكجتماعية النفسية النوا ي جميي م  سليم
42
] 

 معا اكمني  واج   نا وإنما ليضا  لو د ا المدرسة على وك اقط ايسرة على يعتمد ك التربوي الدور لن نل ص لن نستهيي  قدن مما

 دور ن دن وسول ومنتمع  نفس  وي دن نفسة على اكعتماد باستهاعت  الهال  ينعالن واكمنان التربوية العمليات اي اآلدر ي مهل ل د م

 .الهالا لدم التعليمية الدااعية على منهما  ل

  :للطالب الدراسي التحصيل في األسرة دور

 نس ة إن الدراسات بين  اقد الدراسي التحصيل مناأل اي سيما وك اكجتماعية التن تة اي ايساسي الدور لها اجتماعي  تن يم ايسرة

 [43% .]50السعودية العربية الممل ة واي %43 بلغ  ايمري ية المدار  اي الدراسي التحصيل ومستوم ايسرية الن م بي  اكر  اط

 المنتمعات اي اكدتالل م  الرغم على الهال   حصيل مستوم على الت مير استمرارية  عزيز اي ايسرية الن م ل مية  تضح ولهنا

 .وال قااات

                                                             
 .74ص     ر  س ق مصدر    ميدشة ن يل - 39

 -40
 من ور بحإ   لتهوبر  الالزمة اكليات وا م السعودية العربية بالممل ة الرياض بمدينة المحلي والمنتمي المدرسة بي  التعاون واقي   السلهان سلهان ب  اهد

 .3ص  2008 السعودية الرياض   سعود المل  جامعة النفس وعلم التربية برسالة
 .569ص     ر  س ق مصدر   محمود اسماعيل ااطمة - 41
42

 جامعة واكجتماعية اكنسانية العلون منلة للمن رطي   الوطنية الهوية بنا  اي اكسالمية وال  ااة ايسرة بي  الوايفي الت امل   م ارك وشيما  ا الن مرابط - 
 .169ص   2011 النزائر ورقلة  مرياح قا دي

 .99ص     ر  س ق مصدر   منى زعيمة - 43
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 النو لن إلى المن ورة الدراسات   ير إ  الدراسي التحصيل اي المؤمرة المهمة العوامل م  والهال  الوالدي  بي  اإلينابية العالقة.-

 . والتعاون  والم ار ة وال قة والح  والمودة والتسامح التق ل يسود  الني لألسرة العاطفي

 زيادة إلى يؤدي مما تكيفهم وأساليب واالجتماعي النفسي ونموهم األبناء شخصية تكوين في إيجابا المؤثرة العوامل أهم ومن 

 :الدراسي والتحصيل التعلم في دافعيتهم

 لو الوالدي  ل د يقون الهال    يإ على م مر شي  للهال  الوالدي  معاملة اي الزائدة الحماية لسلوا يعت ر :الزائدة الحماية أسلوب -

 مما الهال   ا ل على الحمل م  ي فف ايسلوا  نا لن معتقدي  بها القيان يم ن  التي المسؤوليات لو بالواج ات الهفل ع  نيابة  ال ما

 المدرسي ن اط  على سل ا يؤمر مما شؤون   ل اي التددل إلى  ل  يتعدم بل يصي   الني التع  م  يحمون  لنهم إلى بالنهاية يؤدي

 .التعلم على ودااعيت 

  يإ  سنة ايسرية العالقات و  ون وايمان المح ة اي   سود مستقر لسري جو إلى الهال  يحتاج  يإ : األسري الجو استقرار -

 االهال  ايبنا  مصلحة  دود واي مق ولة بهريقة ول   الحاجات  ن  إش اع على والعمل لبنائهم  اجات اهم على قادران الوالدان ي ون

]م ا ل  دون الدراسية  يا هم يتابعون والهدو  الن ان م  الحميم النو  نا اي يربى الني
44
] 

 الدراسي التحصيل على الت مير م    يرة درجة الهفل مي  عاملهما اي للوالدي  لن الدراسات   ي  إ  : الطالب مع الوالدين تعامل -

 بعض إن  يإ التعلم  نحو دااعيت  م   زيد واكجتماعية النفسية و اجا   الهال  متهل ات الوالدان مراعاة لن  يإ لدي  التعلم ودااعية

 داللها م  ي ون ول اسيس م اعر للهال  ين و ل  الهال    اجات بنل  مهملي    لي ل مية ايمور  ن  م ل إلى يلقي ك اآلبا  م 

 .اآلدري  وإلى  ا   إلى ن ر  

]الحرمان -

  يإ العاطفي بالحرمان يتميزون القرا ة  عوبات م  يعانون الني  لن إلى باأل اكجتماع عالم  و ل  يإ : العاطفي [

  ن  م ل دراسيا المتفوقون ي هر لم بينما المتفوقي   دارج سرا  وو فو  واكنت ا  التر يز على القدرة بعدن الهالا  ؤك  يتميز

 .ل  المعلمي  راض إلى بدور  ويؤدي نفس  اي ال قة ضعف إلى بالهال  يؤدي قد العاطفي الحرمان لن يرم  يإ .الم ا ل

 إلى يؤدي والدي  ق ل م  ودا ة للهال  اإل ماأل ين رديتا دراسيا مردودا اإل ماأل  ن ويس   : للطالب األسرة قبل من اإلهمال  -

 التي للمواقف سليما إدرا ا يدرك ك لن   ما التن ر على القدرة يمل  ك المتو ر اال  ص العقلية  العمليات اي  لي لو جزئي  عهيل

 عديم وجود ما ويص ح لنا بيتهم  درينية دسارة والدي  مي السلي ة العالقة  ص ح إ  لدي   معهلة العقلية العمليات جميي و ص ح  واجه 

. التعلم على ودااعيت  الدراسي  حصيل  اي سل ا يؤمر مما الهال    ياة اي المعنوي الدعم م  ي لو النفي
45

 

                                                             
44

 .38ص     ر  س ق مصدر . المال سلوم .د  رجمة   كم رت .ل كم ر ووك .و وليم - 
 - للطالب تعني منع او عدم إظهار العاطفة: الحرمان. 

 .75ص  1989   التربية  لية   بغداد جامعة   العلمي وال حإ العالي التعليم وزارة   العان النفس  علم اكلوسي  سي  جماأل - 45
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]القسوة أسلوب  -

  ربية اي لساسي لسلوا النسمي ايلم إمارة إلى يؤدي ما و ل  ب  والتهديد ال دني العقاا لسالي  است دان ويتم ل : [

 سلو ا ل ى  لما بالنن  الهال  إشعار  ل  ي ون وقد النفسي ايلم إمارة لو ال دني الضرا  العقاا اي اإلسرال بهريقة  ل  وي  ي الهفل 

. اي  مرغوا غير
46

 

]التسلط أسلوب -


 ودا ة الهال  مي التعامل اي ايبوية السلهة است دان اي واإلاراط واإل را  اإللزان م دل على ايسلوا  نا يقون [ :

 إلى يؤدي مما والضح  للس رية مصدر ي ون  ل   د  وإن انتقادا  وجي  لو رلي  بإبدا  ل  يسمح ك  يإ ال انوية المر لة اي الهال 

. التعلم على ودااعيت  الدراسي  حصيل  على سل ا يؤمر مما وإ  اط   بنفس  ال قة اقدان
47

 

 نحو الهال  داي اي ايسرة دور بينا  يإ للتعلم ودااعيت  الدرا   حصيل  على و  مير ا الهال  مي التعامل اي ايسرة لسالي  ل م  ن 

 . الدراسي و حصيل التعلم

 :للطالب الدراسي التحصيل في المدرسة دور  

 الضا دور ل  المعلم ولولها التعليمية  للمؤسسة ليضا التعلم على ودااعيت  الدراسي و حصيل  الهال  على الت مير اي دور لألسرة إن  ما

  .التعلم على الهال  لداي يت عها لن المعلم على ين  التي ايسالي  ل م ن ي  وسول الدااعي   ن  اي

 الدراسية قدرا هم على قلق لديهم الني  ودا ة  .ل دااهم إلى الو وأل على ايطفاأل مساعدة :النافعة المحفزة السياسات أسلوب -

 وليس التعلم لجل م  يستعمل الدراسة امقعد النفسية الحوااز  عليمهم ايم   اكنت ا   ر يز م ا ل م  يعانون  انوا إ ا لما التعلم  وعلى

 استمر) م ل التر يز على  ساعد ع ارات است دان يم   و ما الدراسة  مقعد غير م ان اي  تم لن ين  اليق ة ول الن آدر شي  لجل م 

 و نل  لالسترا ة وق  لدن مي إضا ة ل  ر مص اح است دان اعليهم بالنعا  شعر إ ا لما ( ي   ك  ) ( ريد ما على  حصل سول ) (

الهدل و حقيق اإلنناز نحو دهوة  ل على نقدية جوائز
48
.  

 الهال  لدم ي ون ولن ومستوك  ناجحا لي ون نفس  ع  السل ي التف ير ع  التوقف على بح   و ل  :نفسه عن الطالب مفهوم تغير -

 .التعلم إلى وداع  والم ابرة الند على و حفيز  الهال  نفس اي ال قة يدعم مما إننازا   ع  إينابيا م نعا دياك

 لاضل  واير يراعي لن المعلم وعلى الهال  مستولية  ي ال يتية المدرسية الواج ات إن :للدراسة المحببة الظروف أفضل تقديم -

 المنهنية المواد ومراعاة ال انوية طال  ودا ة الهال  ع   م  يزيد ك ب  ل ال يتية الواج ات إعها  م ل للدراسة المح  ة ال رول

                                                             
 - وتعني العقاب او التعنيف : الفسوة. 

46
 .83ص   السابق المصدر نفس -

  :ويعني فرض رأى األب واألم على الطالب: التسلط . 
47
 .102ص       ر س ق مصدر   منى زعيمة -
 .17ص     ر  س ق مصدر   السلهاني سلهان ب  اهد - 48
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 الو وأل وسهولة امتحانا   على الت مير وعدن الهال  ارول يراعي لن المعلم على ين  الفصلية اكمتحانات ليان و نل  ايدرم

.يهاإل
49

 

 مي التعامل لو المن م  اللع  دالأل م  التعلم على  مساعد    المتعلم وتشويق فضول إثارة في التكنولوجية العلم منجزات توظيف -

 و حمل النا ي التعلم  نمية مي المتعلم  قدرات ب   سمح ما يقصى للتعلم الدااعية زيادة اي   يرا    سا م لسالي  اهي ال م يو ر  لجهزة

 .التعلم اي اكستقاللية و نمية التعلم  عملية مستولية

 :للطالب المدرسي بالنجاح وعالقتها للطالب المدرسين معاملة أساليب

 يتق ل ولن .اإل  اط يتحملوا ولن جهد لقصى ي دلوا ولن المحاولة على الهالا ي ني لن ين غي : ومشجعا مستقبال المعلم يكون أن - 

 بل .باإلنناز النات قيمة ربط وعدن والته م النقد  نن  ين غي و ما الفهم على محاوك هم ودعم و  نعهم للهالا اكستماع  المعلمون

 على التغل  اي و  نيعهم  قيقية ل دال وضي اي الهال  مساعدة اي الحل وي م  المدرسة اي ا ل  م  بالرغم الهال   ق ل ين 

 .ناقدي  منرد  ونهم م  ل  ر والت نيي الدعم مصادر م   مصدر للمعلمي  ين ر وبنل  اي دال  ن   عترض التي العوائق

 اإلينابي ايسلوا و نا .ايشيا   عمل ولما ا  يف ا ت ال اي الهالا   ارك لن  ستهيي :اإليجابي المشكالت حل أسلوب اتباع - 

 ينهزوا  يف ايطفاأل يعلم م  ر س  امنن .المناق ة و ل ص و صنف و ن م الحقائق و نمي النواا ع  الهال  وي حإ  س أل  يإ للتعلم

 الرغ ة ايطفاأل يهور  يف  تعلم لن ين  التعلم ا  مية اي   بدلوا الني ال ي  يننزوا و يف انت ا هم ير زوا  يف يتعلمون لل يتة لنفسهم

  .المهارة و ه يق بالتنربة يتعلمون وإنهم التعلم عملية لهم و فسر التعلم اي

 ]الحوافز نظام استعمال - 

 غراة اي اكنناز على اورية آمارا لها الحوااز   ون لن ين غي الدااعية يفتقرون الني  الهالا :القوية[

 امتداح  و ما منها متنوعة الم ااآت  .جيد ب  ل استغالل   م ما إ ا التعلم نحو قويا دااعا   ي ون لن يم   والمعلم ايا انت ا  ام ال الصف 

 معي  موضوع إلقا  اي لتميز  للهال  الدرجات م  عدد إعها  لو سيارة ر وا لو ر لة لو الحاسوا لو التلفاز استعماأل لو لف ي

 اعاأل الن ان  نا  .الصف اي الم ار ة اي الحما  لو الواائف إنناز لو لدالقي عمل على لألطفاأل  عهى ايشيا  م  ال  ير و ناك

 اإ ضار الدااعية لديهم  تولد  تى المرا قي  مي اعاأل ي ون لن يم   النيد الحوااز ن ان لن العلم مي معا   والمدرسة ال ي  يتعاون عندما

 والتغنية اليومية االمقاييس .سلفا   الهال  ادتار ا إينابية جوائز إلى  ل  اسيقود مدرسية لعماأل ع  ناجح  قرير لو يومية عالمة المرا ق

] .الدااعية وم  التعلم م   زيد الراجعة
50
] 

 

                                                             
 .574ص     ر  س ق مصدر   محمود اسماعيل ااطمة -49
 - وهي من التحفيز او التشجيع على القيام باالعمال: الحوافز. 

 .18ص  2013   اكردن عمان اكسالمية  العلمية ال لية بح ية  ورقة واسالي   ادوات الدراسة نحو للهل ة الدااعية مستوم راي   المهارنة موسى  50-
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 : للطالب المدرسي بالنجاح وعالقته لألبناء الوالدين معاملة أساليب

 لدم الدااعية والزيادة للهال  الدراسي التحصيل على ولمر ا المعلم لو المدرسة لو ايسرة لسلوا م  سابقا   رت التي اكسالي   عت ر

  يإ لديهم التعلم ودااعية بالنناح وعالقت  لألبنا  الوالدي  معاملة لسلوا و و الهال   علم عملية اي اي م للنز  م ملة التعلم اي الهال 

 : السابق  المحاور م  ل  ر التفصيل ب ي  م  ن دن ا سول ي ميتها ون را السابقة المحاور على إينابا لو سل ا المعاملة  ن   نع س

  نمية إلى يميلون طي ة عاطفية عالقات ال واي آبائهم رعاية  ح  ين ؤون الني  ايطفاأل إن اي  ش  ك مما : الوجدانية المساندة  -

 اآلبا  يسل   قد عدواني لسلوا  و الوالدي الق وأل لو العاطفي الدعم م  بالحرمان التهديد لما اكجتماعي  النا ية م  اإلينابية الصفات

 م  الوجدانية والمساندة العائلي الدعم ي ون لن ين  لنل  السليمة  اكجتماعية  ن تتهم مسار على يومر بالتالي و نا لوكد م معاملة اي

 ل  واكستنابة وإلننازا   ل  والت نيي الح  إاهار دالأل م  ايبنا  م ا ل ومعالنة و صراا هم ابنهم سلوك لتن تة الوالدي  لولويات

 على   ير لمر ولها اكجتماعية التن تة اي السوية ايس اا ل م الوجدانية المساندة و عت ر   ومودة براق ل  التوجي  ي ون ولن ولهل ا  

 المواقف م تلف اي نحو   صراا هم دالأل م  ل  العاطفي والدعم الوالدي  ي دي  الني الح  بمدم عنها ويع ر ايبنا  ش صية  نمية

 والمساندة والق وأل الح  طيا ها اي  حمل لسرية ب  رات يمرون الني  ايطفاأل لن ايسري النفس علم بحو  بعض ولوضح  .اليومية

. ]الوجداني واإل سا  الح  اي  ينعدن لسري جو يعي ون الني   ؤك  م  اآلدري  مي  عاون ول  ر ب نفسهم مقة ل  ر  م الوجدانية
51
] 

 اكجتماعي الهفل نمو اي قصور إلى  نا يؤدي ك ل ي التسي  اي القيود وضي اي اإلاراط وعدن اكعتداأل ب  ويقصد : الوالدي الضبط  -

 القيود ارض جان  إلى الحرية م  بقدر يبنائهم يسمحوا ولن متهراي  غير اآلبا  ي ون لن اياضل م  إن  ال ا  ي  بعض يرم ولنك

 ابنائهم  حصيل اي   ير دور ولهم الض ط اي المرونة على بقدر هم الوالدي  م  النوع  نا يعت ر  يإ معقولة بحدود والضوابط

 لهم يهيئ مما النا ي واكستقالأل بالنفس بال قة ي عرون لبنا  ي لق لن ش ن  م  ايبنا  معاملة اي ايسلوا  نا م ل ان واعت ر الدراسي 

 التسلط لسالي    وبها التي ايسر  ل  ع س عص ية لو قلق دون لقرانهم مي ناجحة اجتماعية عالقة و  وي  بيتتهم  فهم على القدرة

] .اكطفاأل معاملة وسو 
52
] 

 التنبنا يعني  نا المت ابهة المواقف اي وا دة معاملة يعامالن  ك إنهما ل  والدي  معاملة دالأل م  الهفل ادراك إن : الوالدين ت ب ب - 

 والدي  اعل ردة  وقي على قادر غير الهفل ينعل لسلوا و نا الوالدي  مواقف اي التناقض درجة إلى يصل قد  نبنا و ناك المعاملة اي

 ايوكد لدم اكنحرال إلى ميلهم يقل  تى ال نا  معاملة اي اآلبا  لسلوا م ات ل مية إلى المناأل  نا اي ال ا  ون وي ير سلو    ازا 

 علي  يتر   ما غال ا المعاملة اي التنبنا لسلوا ا  اع لنل  المساندة  لو العقاا اي سوا  مابت   عاملي  لسالي   ات لسر إلى ينتمون الني 

 ي  ر معاملت  اي التنبنا م  يعاني الني إن  يإ   يرا ونصاداها اليومية  يا نا اي موجودة و ي نفسها على منقسمة ازدواجية ش صية

                                                             
 علم التربية  لية   ماجستير رسالة   المت درة الهفولة مر لة اي اكطفاأل لدم الدراسي والتحصيل بالن ا  وعالقتها الوالدية المعاملة   الدوي  محمد ا مد نناح51 - 

  .43ـ42ص  2008 غزة السهي  اكسالمية  النامعة النفس
 .425ص     ر  س ق مصدر   ال ندري م ارك محمد ا مد 52  - 
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 المواقف مي التعامل اي ش صيت  على والدي  معاملة  نع س لي النا  معاملة اي اآلدر  و ال  صية ومزدوج منبنبا يص ح ما وغال ا

  .اليومية  يا   اي نفسها

 واكجتماعي ال  صي التوااق اي م  الت إلى يؤدي مما ايبنا  مي والتسا ل التسامح اي الفراط لسلوا ويعني: الوالدين تسامح  -

 المعاير ع  دارج او عدواني سلوك لي إزا  والدي  ق ل م  التسا ل يتوقي ين  والتسلط العدوان إلى ايوكد ميل جان  إلى ايوكد لدم

 اك  اط يعتاد لم اهو بالواقي اك ت اك عند لإل  اطات نتينة والعص ية النفسية اكضهرابات إلى الهفل يتعرض لن يل إ وما اكجتماعية

. الغض  ومورات ايااار وقضم عص ية لزمات م ل متعددة لش اك والعص ية النفسية اكضهرابات  ن   ت ن وقد الم  رة طفولت  اي

[53] 

 ك التعلم إلى الهال  دااعية دور لن نال ظ وايمهات واآلبا  والمدرسي  والمدرسة ايسرة ق ل م  المت عة لألسالي  سرد م  س ق ومما

 مناكت عدة و ناك للهالا النيدة الدااعية إلى للو وأل والمدرسة ايسرة بي   عاون  ناك ي ون لن ين  ول   وا دة بنة ينحسر

  : ي  ي ما المناكت  ن  وم  وايسرة المدرسة بي  للتعاون

 المدرسة لن هة اي اآلبا  اشتراك . 

 ابنائهم عمل م  ونما ج لآلبا  م تصرة  قارير إرساأل. 

  اللقا ات لو الها فية الم المات طريق ع  بهم واك صاأل اآلبا  مي اللقا . 

 الم تلفة وال قااية الفنية والمعارض المدرسة زيارات . 

 ددما هم و قديم اآلبا  ق ل م  المدرسية الر الت على اإلشرال اآلبا   إلى وإرسالها والصورة بالصوت المدرسة لن هة  سنيل 

] التعليمية ال رامل اي والم ار ة المساعدة وليضا للمدرسة اكست ارية
54
] 

 الديني التعليم دائرة  ساعد قد التي والمدرسة ايسرة اي الم ا ل بعض سرد اي واقنا قد ن ون لن هللا م  ندعو لن إك يسعنا ك النهاية واي

 .اإلسالمية ال انويات اي الهل ة م ا ل بعض  ل اي

 

 

 

 

 

                                                             
 -

53
 .44ص     ر  س ق مصدر الدوي   محمد ا مد نناح 

 .5ص     ر  س ق مصدر   ط يل عدنان اد م 54- 
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 :اليها  ي   و ل  ول م النتائل والتو يات التي

 :.النتائج :أوالً 

 ع ور و تى الهفولة منن الفرد   وي  اي اكساسي المحور  ي ايسرة ل ون  المحاور بي  م  اي م الدور  و ايسرة دور   ي  لن   -1

 التن تة عملية اي ال  ير الدور ل  ايبنا  مي  عاملهم اي بالوالدي  المتم لة ايسرة   مير ولن النامعية المر لة إلى  عودا المرا قة دور

 . الدراسي التحصيل اي لألبنا  الدااعية وراي اكجتماعية

 وم  اي م  ي ايسرة لن   ي  ول   المدرسة دور م  نقلل ك نح  و نا ايسرة بعد اكجتماعية التن تة عملية اي المدرسة دور ي  ي  -2

 لدم الدااعية مستوم راي على يساعد مما التعليم عملية اي المتهورة التعليمية الوسائل إدداأل دالأل م  دور ا وي  ي المدرسة بعد ا

 . الدراسي التحصيل اي الهالا

 المر لة اي ودا ة التعلم اي ايبنا  لدم الدااعية راي اي جدا   ير دور لها اكجتماعية التن تة عملية اي وايسرة المدرسة  عاون إن -3

 والو وأل والمدرسة اآلبا  بي  التعاون دالأل م  الم ا ل  ن   ل اي والمساعدة ايبنا   واج  التي الم ا ل  ل دالأل م  و ل  ال انوية

 . المرا قة مر لة و ي لألبنا  الحرجة المر لة  ن  و ناوز  التعلم اي النتائل ااضل إلى

  ل اي   يرة د رة لهم  ؤك  إن  يإ المدار  اي الهل  م ا ل  ل اي المدار  اي والنفسيي  اكجتماعيي  المرشدي  وجود إن -4

 اكجتماعي  المرشدي   ؤك  يساعد وبالتالي المنتمي م ا ل لغل  على ومهلعي  ادتصاص  و ل ونهم الهل ة  واج  التي الم  الت

 . الهل ة لدم التعلم عملية اي النتائل ياضل والو وأل ايبنا  م ا ل على التغل  محاولة اي اآلبا 

 طرق ع   لفزيونية برامل بإ المؤسسات  ن  على ين   يإ التعلم عملية اي   ير دور ل  واك اعية اإلعالمية المؤسسات دور إن -5

 مناأل اي ادتصاص با  ي  دالأل م  مستوم لرقى إلى التربوية بالعملية والو وأل الهل ة م ا ل  ل اي والمدرسي  اآلبا  معاملة

 . النفس وعلم اكجتماع

 دااعية زيادة وبالتالىي  المدرسة و   التعلم إلى الهالا داي اي   ير دور لها المدرسون لو اآلبا  يست دمها التي الم اا ت عملية إن -6

  الهل ة لدم التعلم

  . 
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 ً  : التوصيات :ثانيا

 : ي  ي نو ي بما السابقة ال المة الم ا إ  اقرات دالأل م 

 و يا هم المدرسة اي  واجههم التي وم  ال هم ا والهم ع  معهم والحديإ اوكد م مي للنلو  اآلبا  ق ل م   ااية اوقات   صيص -1

 . اليومية

 . منهم المرا قي  ودا ة ايبنا  مي التعامل  يفية ع   وعوية برامل ون ر والمسموعة المرئية اكعالن وسائل  وجي  -2

 ب  ع  يمرون لنهم اعت ار على سوا   د على وايسرة المدرسة ق ل م  ال انوي التعليم مر لة اي بايبنا  اك تمان الضروري م  -3

 . وايزيولوجية سي ولوجية  غيرات م  يت عها وما المرا قة مر لة و ي عمرية مر لة

 والمدرسة ال ي  اي منها يعانون التي م  ال هم ومعراة النفسية التالمين ا تياجات ومعراة والمدرسة الوالدي  بي  التوا ل ضرورة -4

 . سلو هم سالمة مدم على والتعرل الم ا ل  ل  لحل وايسرة المدرسة بي  والتعاون

 المدرسة ق ل م  و  نيعها و وجها هم موا  هم و نمية الهالا موا   ك ت ال ايمور لوليا  بحضور المدرسة دادل مسابقات إقامة -5

 . عامة المنتمي مصلحة اي يص  مما المدرسة و   للتعلم دااعيت  وزيادة الهال  ي دن بما ايمور ولوليا 

  ل اي ومساعد هم ايبنا   وجي  اي الوالدي  لمساعدة و ل  ال انويات جميي اي نفسيي  اجتماعيي  لدصائيي  وجود ضرورة -6

 .الدراسي التحصيل اي الهالا لدم الدااعية  حقيق على يساعد مما م  ال هم

 زيادة درجتي  لو درجة الهال  بإعها   ان  ولو  تى والم اا ت النوائز العقاا؛ ين م دا م  ل  ر علي  والتر يز ال واا م دل ن ر -7

 الدااعية راي اي   ير لمر ل  المدرسة لو ايسرة ق ل م    ان سوا   وبي   ع  بدك ب  يقي الني ال ه  إلى و ن يه  ب  قان لمنهود ن را

 . لها  ر هم م  بدك لها و  هم المدرسة اي الهالا لدم
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