
 

 

  جامعة محمد الصديق بن يحي-جيجل-جامعة محمد الصديق بن يحي-جيجل-

  كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية

  قسم علم النفس و علوم التربية و األرطوفونياقسم علم النفس و علوم التربية و األرطوفونيا

  

  ::بعــنـــــوانبعــنـــــوان  مذكــرة تخرجمذكــرة تخرج

 

  

 

 
 

 مذكرة مكملة لنیل شهادة لیسانس في علوم التربیة
 تخصص علم النفس التربوي

 
 إعداد الطلبة:                                                              تحت إشراف األستاذ

 حنان علیوة                                                                     محمد قرفي

 ریمة حدادي

 یزید بوحاریش

 

 ::السنة الجامعیةالسنة الجامعیة

هه14381438//14371437 م -  م - 20172017//20162016  
 

عمل المرأة وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى أوالدها في مرحلة 

 التعلیم اإلبتدائي

 دراسة میدانیة ببعض المؤسسات التربویة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتويات البحث

 
 



 محتویات البحث
 

 الصفحة  ...................الموضوع ...........................................................

 02.......................................مقدمة ..............................................

الفصل األول 

إشكالیة البحث و لواحقها المنهجیة 

 05إشكالیة البحث...............................................................................

 07فرضیات البحث............................................................................. 

 08..أهداف البحث..............................................................................

 09..................... ..أهمیة البحث..........................................................

 10....................مصطلحات البحث .......................................................

 13....................دواعي اختیار البحث......................................................

 14...................مراجع الفصل األول ......................................................

الفصل الثاني 

الدراسات السابقة المتصلة بالبحث 

 16......................دراسة  " آثار عمل المرأة في تربیة أبنائها "............................

 17...................دراسة " خروج المرأة للعمل وتربیة األطفال "..............................

 18................... "خروج المرأة إلى العمل وأثره في العالقات األسریة "................ دراسة

 20................مدى االستفادة من الدراسات السابقة .........................................

 21..............مراجع الفصل الثاني .........................................................

 



الفصل الثالث 

عمل المرأة 

 23......عمل المرأة في العالم ...............................................................

 26..........عمل المرأة في الوطن العربي ...................................................

 28.............عمل المرأة في الجزائر .......................................................

 29.............................دوافع خروج المرأة إلى العمل .................................

 34....................األم والعمل الخارجي ..................................................

 35األم العاملة واألدوار األسریة................................................................

 37................................اآلثار المترتبة عن خروج المرأة إلى العمل .................

 40...........................مشكالت األم العاملة ...........................................

 43...........................الجهات التي تلجأ إلیها المرأة العاملة للعنایة بأوالدها .............

 45..........................مراجع الفصل الثالث .............................................

الفصل الرابع 

التحصیل الدراسي 

 49................مفهوم التحصیل الدراسي ...................................................

 51...............أهمیة التحصیل الدراسي ....................................................

 53................مبادئ التحصیل الدراسي ...................................................

 58العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي........................................................

 70.................شروط التحصیل الدراسي ..................................................

 73..................قیاس التحصیل الدراسي ..................................................



 78.....................النظریات المفسرة الختالف التحصیل الدراسي........................

 80................مراجع الفصل الرابع .....................................................

الفصل الخامس 

 الدراسة المیدانیة

 85........................حدود البحث .....................................................

 86......................أداة البحث .........................................................

 87....................منهج البحث.........................................................

 88...........................عینة البحث ...................................................

 94.........................نتائج البحث.....................................................

 108........................البحث ........................ مناقشة النتائج في ضوء فرضیات

 109............................توصیات البحث ومقترحاته .................................

 110.............................مراجع الفصل الخامس.....................................

 111...........................خاتمة ......................................................

 112.........................مراجع البحث ..................................................

 119..................مالحق البحث.........................................................

 ملخص الدراسة

 



 مقدمة
 

شهدت المجتمعات الحدیثة تغیرات لم تقتصر على مجال دون غیره ، بل شملت جل الجوانب 

واالجتماعیة وحتى الثقافیة والفكریة ،والمجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات شهد  االقتصادیة والسیاسیة،

هو اآلخر هذه التغیرات ولعل أبرزها التغیر في البنیة االجتماعیة والذي یتجلى في خروج المرأة إلى العمل  

 ولقد استطاعت المرأة في العصر الحالي أن تتحرر من قیود العادات والتقالید التي فرضت علیها لحقبة 

زمنیة طویلة ، وهذا نتیجة للتطورات الحاصلة في مختلف المجاالت ، وكذلك الظروف الصعبة التي 

تفرض علیها الخروج إلى العمل لتلبیة متطلباتها المادیة والمعنویة ، وأن تشارك الرجل في مواجهة 

متطلبات الحیاة . 

       وللمرأة بخالف الرجل دورها المنوط بها ، فهي داخل األسرة كزوجة وأم ، فالمرأة هي المسؤولة عن 

تربیة األوالد وتزویدهم بالمبادئ والقیم الواجب إتباعها وهي المسؤولة عن رفع المردود الدراسي ألبنائها  

ومن الصعب علیها الموازنة بین عملها من جانب ودورها التربوي تجاه أوالدها من جانب آخر. 

      ومن هذا المنطلق فإن موضوع دراستنا له أهمیة خاصة تكمن في محاولة معرفة عالقة عمل المرأة 

بالتحصیل الدراسي ألبنائها في مرحلة التعلیم االبتدائي . 

        وقد عالجنا موضوعنا هذا باالعتماد على جانبین :  

الجانب األول ویتعلق بالدراسة النظریة للموضوع واحتوى على أربعة فصول : 

الفصل األول یتضمن إشكالیة البحث  ولواحقها المنهجیة ، وقد قمنا فیه بتحدید اإلشكالیة 

،وصیاغة الفرضیات ،وأهداف البحث،وأهمیة البحث ودواعي اختیار موضوع البحث ، وتحدید 

مصطلحات البحث. 

- الفصل الثاني قمنا فیه بعرض الدراسات السابقة المتصلة بالبحث والتعلیق علیها وتوضیح مدى 

استفادتنا منها . 

ة وركزنا فیه على عمل المرأة في العالم وفي الوطن أ- الفصل الثالث تعرصنا فیه إلى عمل المر

العربي والجزائر ،كما تطرقنا إلى دوافع خروج المرأة إلى العمل، إضافة إلى األم والعمل الخارجي واألم 

العاملة واألدوار األسریة ، كما تحدثنا عن مختلف اآلثار المترتبة عن خروج المرأة إلى العمل ،ومختلف 

المشكالت التي تواجه المرأة العاملة المتزوجة ،وفي آخر الفصل تطرقنا إلى الوسائل التي تساعد المرأة 

العاملة على الخروج إلى العمل  
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 مقدمة
 

-الفصل الرابع تطرقنا فیه إلى التحصیل الدراسي ، فقد قمنا بعرض مفهوم التحصیل الدراسي 

وأهمیته  إضافة إلى مبادئ التحصیل الدراسي و شروطه وطرق قیاسه،وفي آخر الفصل تطرقنا إلى 

بعض النظریات المفسرة للتحصیل الدراسي. 

 وأما الجانب الثاني فهو یتعلق بالدراسة المیدانیة ،واحتوى على فصل واحد یتضمن حدود البحث  

وعینة البحث ، ومنهج البحث وأداة جمع البیانات ، ونتائج البحث،إضافة إلى توصیات البحث ومقترحاته  

وأملنا أن یستفید غیرنا من بحثنا الذي بذلنا ما في وسعنا من أجل القیام به شكال و مضمونا  

 

 

 

 

 

 

 

ق.واهللا ولي التوفي  
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 الفصل األول     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة
 

 إشكالیة البحث
یعتبر العمل ظاهرة اجتماعیة یمارسها اإلنسان منذ وجوده على سطح األرض واإلنسان بطبیعته 

یحب العمل من أجل تلبیة حاجاته البیولوجیة و االجتماعیة و النفسیة، و هذا لدى كل من الرجل و المرأة 

على حد سواء، وكان الرجل فیا مضى هو المعیل الذي تقع على عاتقه المسؤولیة الكبرى في اإلنفاق على 

أفراد أسرته، ویكون عمله خارج البیت، خالفا لما علیه بالنسبة إلى المرأة التي تدفعها وظیفتها الفطریة إلى 

أن یكون عملها داخل البیت حیث تقوم براعیة شؤون زوجها وتلبیة مطالبه وتربیة أطفالها ورعایتهم و إدارة 

بیتها بوجه عام، وبغض النظر على أي اعتبار كانت المرأة عاملة دائما أیا كان موقعها، ولكن عملها كان 

یختلف باختالف الظروف االقتصادیة واالجتماعیة المحیطة بها، فالمرأة في الریف والمرأة في المدینة 

تتشابهان من حیث مساهمتهما في اإلنعاش االقتصادي ألسرتیهما، ولكن لكل منهما طریقتها الخاصة بها 

في العمل ولقد أتاح المجتمع الصناعي الحدیث فرصا عدیدة أمام المرأة لاللتحاق بالعمل خارج البیت 

للحصول على أجر مقابل ذلك مساواة بالرجل، وبالتالي المشاركة اإلیجابیة في میزانیة األسرة وفي إدارة 

عجلة التنمیة االجتماعیة و االقتصادیة للوطن، وفي هذا السیاق فتحت التغیرات االجتماعیة أمام المرأة 

أبواب العمل في مجاالت مختلفة، حیث أظهرت المرأة كفاءة عالیة في العمل بجانب الرجل، األمر الذي 

أدى إلى زیادة االهتمام بها في التربیة و التعلیم وٕاعطائها حقوق مساویة لحقوق الرجل في العمل. وقد 

غیر عصر الصناعة نظرة الناس إلى العمل فأصبحوا ینظرون إلیه على أساس أنه نشاط ضروري في حد 

ذاته لتحقیق سعادة األفراد وضمان راحتهم، وبذلك أصبح العمل خارج المنزل جزءا هاما في حیاة كثیر من 

الزوجات حتى لو تحملنا إلى جانبه القیام بأعمال المنزل، وقد  فتح التحاق المرأة بالعمل أمامها مجاالت 

واسعة من النشاط االجتماعي وأحدث تغیرات هامة في مكانتها داخل المجتمع. 

وعلى غرار ما یحدث في المجتمعات العالمیة من خروج المرأة إلى العمل شهد المجتمع الجزائري 

هو اآلخر منذ مطلع الستینیات ظاهرة جدیدة تمثلت في خروج المرأة إلى العمل، ویرجع ذلك إلى التطور 

الذي شهده االقتصاد الوطني، وٕالى تزاید عدد المؤسسات و المراكز اإلنتاجیة و الخدماتیة، باإلضافة إلى 

ظهور الحاجة إلى الید العاملة النسویة، وقد ترتبت على نزول المرأة للعمل نتائج عدیدة تمثلت في اتساع 

طالعها بمسؤولیاتها الجدیدة التي كانت من مسؤولیات الرجل، باإلضافة انطاق أدوارها االجتماعیة بعد 

إلى ذلك تأثرت المرأة نفسیا واجتماعیا بنزولها إلى العمل، وأصبحت في كثیر من األحیان تجد نفسها في 

مفترق الطرق أمام مطالب واختیارات في غایة الصعوبة، بسبب تداخل وظائفها كربة بیت وعاملة في نفس 

5 
 



 الفصل األول     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة
 
الوقت ونتیجة لذلك تأثرت الحیاة الزوجیة بخروج المرأة من البیت إلى العمل وفقد األوالد وجود األم معهم 

داخل البیت في الوقت الذي كانوا في أمس الحاجة إلیها، وانطالقا منكل هذه المعطیات الواردة في هذا 

المضمار یمكن طرح التساؤلین الموالیین حول إشكالیة بحثنا المتعلقة بخروج المرأة إلى العمل وعالقته 

بالتحصیل الدراسي لدى أوالدها في مرحلة التعلیم االبتدائي: 

ما الصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة في التوفیق بین متطلبات عملها خارج المنزل ورعایة أوالدها  .1

 داخله؟

ما أثر خروج المرأة من البیت إلى العمل في التحصیل الدراسي لدى أوالدها في مرحلة التعلیم  .2

 االبتدائي؟

 

 *              *              *
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فرضیات البحث: 
تعتبر فرضیات الدراسة نقطة انطالق أي باحث في أي دراسة یقوم بها وهي عبارة عن حل مؤقت 

لمشكلة البحث ، حیث یحاول الباحث اإلجابة عنها من خالل قیامه ببحثه لیصل في األخیر إلى النتائج 

التي تؤكد صدق هذه الفرضیات أو نفیها. 

وتعرف الفرضیة على أنها: تفسیر مؤقت أو محتمل یوضح العوامل و األحداث أو الظروف التي 

یحاول الباحث أن یفهمها. 

كما تعرف الفرضیة على أنها تخمین أو استنتاج مؤقت یصوغه ویتبناه الباحث في بدایة الدراسة 

وهو عبارة عن مبدأ لحل مشكلة یحاول أن یتحقق منه الباحث باستخدام المادة المتوفرة لدیه. 

وقد انطلقت دراستنا من فرضیتین فرعیتین وهما: 

أوال: الفرضیة األولى 

تواجه المرأة العاملة صعوبات عدیدة في التوفیق بین متطلبات عملها خارج المنزل ورعایة أوالدها داخله. 

ثانیا: الفرضیة الثانیة: 

یؤثر خروج المرأة من البیت إلى العمل في التحصیل الدراسي لدى أوالدها في مرحلة التعلم االبتدائي. 

 

 

 *             *            *
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أهداف البحث: 
تعتبر أهداف البحث في أي مجال علمي النقطة التي یرجو أي باحث بلوغها من خالل بحثه وذلك 

إلعطاء موضوعه أهمیة أكبر وموضوعیة أكبر من خالل إتباع نموذج یسهل الوصول إلى الهدف بأقل 

جهد ممكن، وفي هذا السیاق وضعنا لبحثنا األهداف التالیة: 

 معرفة األسباب الحقیقیة التي تدفع المرأة إلى الخروج من البیت رغبة في العمل. .1

 معرفة واقع المرأة العاملة ومدى توفیقها بین عملها الوظیفي ودورها كأم. .2

 اإلجابة عن تساؤالت إشكالیة البحث ومناقشة فرضیاتها. .3

 الكشف عن العالقة الموجودة بین عمل المرأة ومستوى التحصیل الدراسي ألوالدها. .4

 معرفة الصعوبات التي تواجهها المرأة أثناء قیامها بالعمل خارج البیت. .5

معرفة اآلثار السلبیة التي تنعكس على األوالد جراء خروج المرأة للعمل.  .6

 

 

 
*             *            * 
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أهمیة البحث 
تكمن أهمیة دراستنا هذه في إبراز وفهم طبیعة المشكلة التي تتمثل في عمل المرأة وعالقته 

بالتحصیل الدراسي لدى أوالدها في مرحلة التعلیم االبتدائي. علما أن لها دور مهم في المجتمع فهي تعد 

من أبرز الشرائح االجتماعیة كما أنها تفتح مجاال واسعا لدراسات أخرى في هذا اإلطار، وبذلك فقد 

أصبحت أدوار المرأة متعددة ومتنوعة وهذا التعدد في األدوار أثر بشكل كبیر على األسرة ككل وعلى 

األطفال بشكل خاص من حیث المردود الدراسي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*            *            * 
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مصطلحات البحث 
تعود أهمیة تحدید المصطلحات إلى االختالفات الموجودة عند الباحثین في تعاریفها، حیث أن 

المفردات في الواقع االجتماعي تختلف من باحث إلى آخر خصوصا عند اختالفهم في الخلفیات المعرفیة 

والثقافیة بوجه عام، ومن هنا نتطرق إلى أهم المصطلحات المحوریة لموضوع دراستنا والمتمثلة في عمل 

المرأة التحصیل الدراسي: 

أوال. عمل المرأة: 
 العمل: .1

(جرجس عمل عمال، أي فعل فعال عن قصد، ویعني العمل أیضا المهنة و الصناعة العمل لغة: 

). 371م ص 200میشال جرجس 

 یشیر العمل اصطالحا إلى مجموعة من الوظائف أو مجموعة من الواجبات اصطالحا:

والمسؤولیات و األعمال المتشابهة التي یقوم بأدائها فرد أو مجموعة من األفراد، ولذلك یتضمن العمل عدة 

 2004(فاروق عدة فیلة وأحمد عبد الفتاح الزكي وظائف ترتبط فیما بینها في الواجبات و المسؤولیات 

) 186م ص 

وهناك من یرى أن : 

 هو مجهود إرادي عقلي أو بدني یتضمن التأثیر في األشیاء المادیة وغیر المادیة لتحقیق العمل:

 م 1986(أحمد زكي بدوي هدف اقتصادي مفید، كما أنه وظیفة اجتماعیة تتحقق فیها شخصیة الفرد 

). 236ص 

- ومن تعریفات العمل أیضا أنه : النشاط الذي یزاوله المرء بقصد اإلنتاج، وهو في األساس نشاط یجري 

بین اإلنسان و الطبیعة حیث یحاول اإلنسان أن یسخر ما تحتویه من مواد وعناصر، من أجل تحویلها 

 م 2005( جرجس میشال جرجس إلى صناعات متنوعة یستغلها في سبیل مصلحته العامة و الخاصة

). 371ص 

تعریفنا اإلجرائي للعمل هو أنه المجهود إلرادي العقلي أو البدني الذي یقوم به اإلنسان - العمل إجرائیا: 

بقصد اإلنتاج ومقابل أجر مادي معین. 

 المرأة: .2
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لوف خ(لویس ممن الفعل مرأ، وهي جمع نساء ونسوة من غیر لفظها، مؤنث رجل المرأة لغة: 

). 754 م ص 1956سوعياالي

 هو كیان إنساني مستقل یتمتع بالقیمة اإلنسانیة كاملة أسوة بالرجل، وللمرأة المرأة اصطالحا:

 ).72 م ص 2006(عدنان أبو مصلح حقوق وعلیها واجبات كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل 

 المرأة هي أنثى اإلنسان البالغ و الرجل هو ذكر اإلنسان البالغ وتستخدم الكلمة المرأة إجرائیا:

 للمرأة والرجل في النفقات المختلفة. االجتماعيلتمییز الفرق بین أفراد الجنسین أو للتمییز بین الدور 

 في حدود أدبیات بحثنا لم نجدد تعریفا اصطالحیا لعمل المرأة ولكننا وجدنا تعریفات عمل المرأة: .3

اصطالحیة للمرأة العاملة نوجزها فیما یلي: 

 هي المرأة التي تعمل خارج المنزل وتحصل على أجر مادي مقابل عملها، وهي تقوم المرأة العاملة: -

 م ص 1990(كامیلیا عبد الفتاح بدورین أسایین في الحیاة وهما دورها كربة بیت ودورها كموظفة 

106 .(

 هي المرأة التي نزاول عمال معینا خارج المنزل مقابل أجر مادي مدفوع لها إضافة إلى المرأة العاملة: -

 ).26 م ص 2011( جهاد ذیاب النقوالكونها تقوم بدور األم والزوجة وربة البیت 

 هي لیست المرأة الماكثة بالبیت التي تدیر األعمال المنزلیة وتقوم بتربیة أطفالها، وٕانما المرأة العاملة: -

 ).02 م ص 1976( فاروق بن عطیة هي المرأة التي تعمل خارج البیت 

(صالح بن  هي المرأة التي تقوم بمجهود إداري تهدف إلى تحقیق منفعة اقتصادیة المرأة العاملة: -

 ).23 م ص 1986أحمد العساف 

  هو نشاط اقتصادي عقلي أو بدني مأجور تقوم به المرأة خارج المنزل.عمل المرأة إجرائیا: -

 ثانیا. التحصیل الدراسي: 

( أنطوان نعمة من الفعل حّصل بمعنى اكتسب، حصل العلم أي اكتسبه التحصیل الدراسي لغة: 

). 104 م ص 2000وآخرون 

 للتحصیل الدراسي تعریفات اصطالحیة عدیدة نذكر منها ما یلي: التحصیل الدراسي اصطالحا:

 هو مجموعة من الحقائق و المفاهیم والمبادئ و النظریات والمهارات المكتسبة من التحصیل الدراسي: -

 م ص 2011( محمد السید علي قبل المتعلمین كنتیجة لدراسة موضوع أو وحدة دراسیة محددة 

299 .(
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 هو مجموعة من المعلومات و المعطیات الدراسیة والمهارات والكفاءات التي التحصیل الدراسي: -

تكتسبها التلمیذ من خالل عملیة التعلم، وما یحصله من مكتسبات علمیة عن طریق التجارب 

والخبرات، ضمن إطار المنهج التربوي المعمول به وتتحدد أهمیة هذا التحصیل ومقدار الكمیة التي 

حصلها التلمیذ من خالل اإلمتحاناتواإلختبارات الكتابیة والشفویة التي یخضع لها، ومن عالمات 

.( جرجس میشال التقییم المستمر و النهائي التي تؤكد مستوى امتالكه لهذا التحصیل المدرسي

 ).149 م ص 2005جرجس 

هو كل ما یكتسبه التالمیذ من معارف ومهارات واتجاهات ومیول وقیم وأسالیب التحصیل الدراسي:  -

تفكیر وقدرات على حل المشكالت نتیجة لدراسة ما هو مقرر علیهم في الكتب المدرسیة، ویمكن 

 م ص 2011( حسن شحاتة وآخرون قیاسه باالختبارات الكتابیة والشفویة التي یعدها المعلمون 

89.( 

 التحصیل الدراسي إجرائیا: -

هو مقدار ما یتحصل علیه المتعلم من معلومات أو معارف أو مهارات معبرا عنها بدرجات في 

االختبار المعد بشكل یمكن معه قیاس المستویات المحددة، ویتمیز هذا االختبار بالصدق والثبات 

والموضوعیة. 

 

 

 

 

 

 

 

*        *        * 
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دواعي اختیار البحث 
لكل باحث أسباب معینة تدفعه إلى اختیار موضوع معین لدراسته واختیارنا لموضوع عمل المرأة 

وعالقته بالتحصیل الدراسي ألوالدها كان نتیجة لكثرة اإلشكالیات المطروحة في هذا المجال بسبب اقتحام 

المرأة مجاالت عمل خارج البیت، وأیضا نتیجة االنعكاسات التي قد تلحق باألسرة. 

ومن بین األسباب التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع نذكر ما یلي: 

. دواعي ذاتیة:  1

ضرورة إنجاز مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في علم النفس التربوي.  -

 المیل الشخصي والرغبة في دراسة هذا الموضوع ومعرفة اآلثار المترتبة عنه. -

تداول موضوع عمل المرأة بین أحقیتها وعدم أحقیتها في العمل ومدى تأثیر ذلك في تربیة أوالدها  -

 وتعلیمهم.

 كثرة الجدل القائم حول هذا الموضوع في األوساط االجتماعیة المختلفة. -

. دواعي موضوعیة: 2

ارتباط هذا الموضوع بمجال تخصصنا في علوم التربیة.  -

 اعتبار موضوع عمل المرأة من أهم الموضوعات التي یعالجها علم النفس التربوي. -

 معرفة مدى تأثیر عمل المرأة في التحصیل الدراسي ألوالدها. -

 كون المرأة فردا أساسیا داخل البناء األسري من خالل الدور الذي تقوم به في األسرة. -

 

 

 *           *           *
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 الفصل الثاني        الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

دراسة آثار عمل المرأة في تربیة أبنائها : 

 م إلى محاولة معرفة اآلثار السلبیة التي تعكس على األطفال من 2003هدفت هده الدراسة عام 

جراء عمل األم ، باإلضافة إلى معرفة مدى توفیق األم العاملة بین عملها الخارجي و عملها المنزلي ، 

والسیما تربیة أطفالها و االعتناء بهم و اعتنت الباحثة في هذه الدراسة بالوقوف على العوامل التي تحول 

دون توفیق األم العملة بین عملها الوظیفي و واجباتها المنزلیة ، وكانت فرضیات الدراسة مصاغة على 

النحو التالي :  

غیاب األم لمدة طویلة بسبب عملها یؤثر سلبا في أطفالها .   -

 األم العاملة غالبا ال تستطیع التوفیق بین العمل الخارجي و تربیة األطفال و رعایتهم . -

یعود عدم توفیق األم العاملة بین العمل الخارجي والعمل الداخلي إلى أسباب اجتماعیة ولیس إلى  -

 أسباب ذاتیة. 

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي عن طریق المسح االجتماعي و المسح بالعینة   

 مبحوثة 35 مبحوثة في قطاع  التعلیم ، 60 مبحوثة ، 120حیث أخدت عینة قصدیة  تشتمل على 

 مبحوثة في قطاع الصحي ، كما 13 مبحوثة في قطاع الخاص ، 12في قطاع الوظیف العمومي ، 

اعتمدت الباحثة في جمع البیانات على : المالحظة البسیطة و المباشرة ، و استمارة المقابلة ، وقد 

توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة :  

إن عمل األم یؤثر في األطفال ، حیث تختلف درجة التأثیر حسب ساعات عمل األم العاملة .  -

 مهما كان نوع عمل األم یبقى دورها دائما متعلقا أساسا بتربیة األطفال وتلبیة احتیاجاتهم المختلفة.  -

(بوضیاف حلیمة وعبد اهللا نوال تسعى األم العاملة إلى تنظیم اإلنجاب أكثر من األم الماكثة بالبیت  -

  ).13م ،ص2016، 
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دراسة خروج المرأة للعمل وتربیة األطفال : 

 1994انطلقت هده الدراسة التي تناولت موضوع خروج المرأة إلى العمل و تربیة األطفال عام 

 م من التساؤلین الموالیین : 1995/

هل یرتبط عمل المرأة الجزائریة بدوافع معینة ؟   -

 هل تختلف دوافع خروج المرأة الریفیة إلى العمل عن دوافع المرأة التي تسكن في المدینة ؟  -

الك تتبع ذوكان الهدف المنشود من هده الدراسة هوا معرفة أسباب و دوافع خروج العمل و ك

انعكاسات عمل المرأة على مستوى األسرة ، و اعتمدت هده الدراسة على عدة مناهج ، فالمنهج 

التاریخي اعتمدت علیه تتبع ظاهرة عمل المرأة ، كما اعتمدت على المنهج المقارن في المجتمعات 

النامیة و من بینها المجتمع الجزائري و من الناحیة أخرى اعتمدت على المنهج الوصفي التحلیلي في 

 عاملة من عامالت المؤسسة 70تشخیص عمل المرأة في الجزائر ، و أما عینة الدراسة فقد بلغت 

 االستمارةالوطنیة للصناعات النسیجیة ، حیث تم اختیارها بطریقة عشوائیة ، وقد اعتمد الباحث على 

باإلضافة إلى المالحظة البسیطة و السجالت و الوثائق و المقاییس اإلحصائیة ، و توصلت الدراسة 

/ قد یعود دالك إلى مستوى العامالت 84,28إلى أن أغلبیة العامالت تمارس عمال إنتاجیا بنسبة 

المتدني مما یجعلهن غیر مؤهالت للعمل في مهن تقنیة ، و أما العمل اإلنتاجي فال یتطلب مهارات 

كبیرة ، و بینت الدراسة أیضا أن المبحوثات اعترفن بنقص الحنان لدى أطفالهن بسبب انشغالهن عنهم 

 / من العامالت اعترفن برسوب 37,14أثناء العمل و تركهم في البیت أو عند األقارب كما كشفت أن 

أوالدهن في الدراسة ، و أما بخصوص تشرد األطفال و انحرافهم فلم تفصح لنا أیة عاملة عنه ربما 

  ).14م ، ص2013(بولحیة صباح و بوشنقة فاطمة ،لعدم تحققه وربما لتعمد العامالت إخفاء ذلك 
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دراسة خروج المرأة إلى العمل وأثره في العالقات األسرة 

 م موضوع خروج المرأة إلى العمل وأثره في العالقات 2001/2002تناولت هذه الدراسة عام 

األسریة انطلقت من التساؤلین الموالین: 

هل للوضع الذي كان إلیه األسرة أثر في العالقات الزوجیة و األسریة للمرأة العاملة.  

هل تعمل المرأة األدوار جدیدة في المجتمع غیر من مكانتها داخل أسرتها ؟   -

أما الهدف من الدراسة فكان محاولة وصف ظاهرة عمل المرأة و الكشف بكل موضوعیة عن آثارها في 

األسرة وفي المجتمع وتضمنت الدراسة الفرضیات التالیة:  

یؤدي خروج المرأة إلى العمل إعادة توزیع األدوار و الوظائف داخل األسرة .   -

 إن التغیر في األدوار داخل أسرة المرأة العاملة یسمح لها باحتالل مكانة جدیدة في أسرتها . -

ا الوضع إعادة توزیع األدوار في العالقات األسریة (عالقة الزوجة بالزوج و عالقة األم ذیؤثر ه -

 امرأة ، حیث اختارت الباحثة قطاع الوظیف العمومي و 150باألبناء ) ، أما العینة فكانت مكونة من

القطاع التربوي بطریقة عشوائیة ، أما تقنیات الدراسة  فقد شملت المالحظة البسیطة و المباشرة في 

الدراسة االستطالعیة و اعتمدت على المنهج  التاریخي قصد االستفادة من تجارب الماضي كما 

اعتمدت على المنهج اإلحصائي التحلیلي للوصول إلى النتائج النهائیة وتوصلت الدراسة إلى عدة 

 نتائج أهمها : 

أصبحت ظاهرة خروج المرأة إلى العمل ظاهرة طبیعیة في المجتمع الجزائري ، حیث ساهم ارتفاع 

ها على ممارسة مهنة تتوافق مع  تخصصها العلمي مع تغیر في جیعالمستوى التعلیمي للزوجة في تش

األدوار األسریة خاصة أدوار الزوجة تعددت مجاالته بحیث بینت الدراسة أن مشاركة المرأة في الحیاة 

  األدوار الطبیعیة بل زادت اتساعا لتساهم في تسیر المیزانیة من الجهة أدائهااألسریة لم تقتصر على 
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المادیة ومراقبة أبنائها دراسیا من الجانب المعنوي ،كما تبین الدراسة أیضا أن خروج المرأة  إلى العمل 

دخل في رعایة األبناء وهم الزوج وأهل األم وأهل الزوج وكدا المؤسسات االجتماعیة ة تتعدیدعل أطراف ج

  ).15م ، ص2013(بولحیة صباح وبوشنقة فاطمة ، كدور الحضانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

*          *          * 
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مدى االستفادة من الدراسات السابقة 

تباینت الدراسات السابقة من حیث حجم العینة المختارة و من حیث طبیعة األدوات المستخدمة 

وقد استفدنا نحن في بحثن الذي یدور حول عمل المرأة وعالقة بالتحصیل الدراسي لدى أوالدها في 

مرحلة التعلیم االبتدائي لكل الدراسات التي قمنا بتخلصها في الفصل الثاني الخاص بالدراسات السابقة 

المتصلة بالبحث ، فالدراسة األولى التي كانت عنوانها دراسة آثار عمل المرأة في تربیة أبنائها أفادتنا 

في اختیار العینة وفي اختیار منهج البحث ، أما الدراسة الثانیة التي كان عنوانها خروج المرأة إلى 

العمل و أثره في العالقات األسریة فقد أفدتنا في صیاغة فرضیات البحث و في اختیار األداة المناسبة 

وسبر أغواره ، وأما الدراسة الثالثة التي كان عنوانها خروج المرأة إلى العمل و أثره في العالقات األسریة 

فقد أفادتنا في صیاغة فرضیات البحث و في اختیار األداة المناسبة للعمل المیداني وفي إعداد 

االستبیان وضبط بنوده وبوجه عام كانت الدراسات السابقة المعتمدة في بحثنا سرجا منیرا یضيء لنا 

طریق البحث وساعدنا على تدلیل الصعوبات ، و قد استفدنا  منها في كل خطوة كنا نخطوها في 

طریقة  في طریق إنجاز بحثنا من تحدید اإلشكالیة إلى تقدیم التوصیات و المقترحات . 

 

 *          *          *
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 الفصل الثاني        الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

مراجع الفصل الثاني 

بولحیة صباح وبوشنقة فطیمة، مذكرة لیسانس في علم االجتماع،" عمل المرأة وتأثیره على  .1

التحصیل الدراسي لألبناء" ، دراسة میدانیة بمتوسطة زرماني رابح ــــ قاوس ومتوسطة مجدوب 

 م. 2012/2013السعید ــــ الطاهیر". كلیة العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، جامعة جیجل، 

بوضیاف حلیمة وعبد اهللا نوال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم االجتماع تخصص تربیة،    .2

االجتماعیة للطفل" ، دراسة میدانیة بجامعة تاسوست ــــ جیجل،  للتنشئة "عمل المرأة وأثره على

2015/2016 .

 

 

 

 

 

*             *          * 
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 الفصل الثالث     عمل المرأة
 

عمل المرأة في العالم 

كان الرجل في المجتمعات القدیمة هو صاحب السلطة، وذلك لسلطته في المسائل الدینیة وفي 

الموضوعات السیاسیة وفي تقسیم العمل داخل األسرة حیث كان الرجل البدائي یختار بنفسه العمل الذي 

یناسبه ویرضیه ویترك الباقي للمرأة، وفي هذا السیاق قام الرجل في الحضارات القدیمة بتشریع قوانین 

العمل لنفسه وللمرأة وعمد إلى تقسیم العمل بما یرضیه، ویالحظ أن المرأة الصینیة القدیمة لم تكن تمارس 

أي عمل خارج المنزل، وكانت في الواقع أقل حریة  من المرأة ، وفي الحضارة الفارسیة وجدت المرأة 

مكانة اجتماعیة ترتكز علیها لم تصعد إلیها من تلقاء نفسها بل وضعها الرجل فیها ألنه أراد أن یراها في 

تلك المكانة، وعلیه وفقا لهذا النموذج الذي تسیر فیه المرأة وفقا إلرادة الرجل، وما لبث هذا النموذج أن 

تمزق في بعض البلدان فثارت المرأة على ذلك الوضع مطالبة بالمساواة مع الرجل وقد اختلف وضع المرأة 

من مجتمع إلى آخر عبر التاریخ، كما أن الثورة الصناعیة لعبت دورا كبیرا في إحداث التغیرات 

االجتماعیة التي أدت إلى نهضة المرأة بوجه عام، وكان لظهور الرأسمالیة الصناعیة أثر كبیر في حیاة 

المرأة في مختلف الطبقات االجتماعیة، حیث دفعت الضرورة االقتصادیة المرأة إلى العمل وبذلك انحطت 

 م بدأت 1604مكانتها مقارنة بما كانت علیه، مع أنها مثقلة بأعباء غیر محتملة من العمل وفي عام 

الحركة النسائیة في أوروبا، وارتفعت أصوات في فرنسا قبل الثورة الصناعیة تطالب بالمساواة بین الرجال 

والنساء ولم تحظ هذه األصوات باهتمام كبیر في األوساط االجتماعیة الفرنسیة قبل أن یطالب الفالسفة 

الفرنسیون بمنح المرأة حقوقها مساواة بالرجل، وفي إنجلترا القت الحركة النسائیة تقدما حقیقیا في بدایة 

الثورة الصناعیة، وفي مطلع القرن التاسع عشر تحصلت المرأة على بعض الحقوق وحظیت باهتمام كبیر 

 م اكتسبت المرأة حقوقها المدنیة 1928بعد تجنیدها في الجیش واشتراكها في تنظیم المظاهرات، وفي عام 

على غرار الرجل، وأما في أمریكا فقد كانت المعركة طویلة األمد، فبالرغم من مناداة بعض المفكرین في 
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األوساط االجتماعیة األمریكیة، بقیت المرأة بعیدة عن النشاط السیاسي في الوالیات المتحدة األمریكیة لفترة 

طویلة من الزمن، ولم یكن لها حق في ممارسة أي نشاط خارج نطاق األمومة والحیاة الزوجیة في ذلك 

العهد، وقد أدى خروج المرأة إلى میدان العمل في النصف الثاني من القرن العشریة میالدي إلى تمكینها 

من تحقیق بعض المكاسب السیاسیة في مختلف البلدان التي أصبحت المرأة فیها تمارس العمل خارج 

البیت، وفي فرنسا على سبیل المثال ساهمت المرأة بعملها في جوانب عدیدة بعد الحرب العالمیة األولى 

وأما في إنجلترا، فقد اتجهت المرأة نحو اإلصالحات االجتماعیة ولم تندمج في الوظائف العامة كما فعلت 

المرأة الفرنسیة، وذلك نتیجة لعدم ثقة الرجل اإلنجلیزي في قدرة المرأة على العمل خارج المنزل،وقد سبب 

ذلك متاعب كبیرة للمرأة الموظفة، ولكنها ما لبثت أن دخلت میدان الطب والمیدان السیاسي وحصلت على 

 م أن النشاط الطبیعي للمرأة 1914مقاعد في البرلمان، وأما في ألمانیا فقد ظلت الفكرة السائدة إلى عام 

هو المنزل وتربیة األطفال حتى جاءت الحرب العالمیة األولى التي جذبت النساء إلى أعمال كثیرة، ومن 

هنا طالبن بحقوقهن، ولهذا اختلفت الحركة في ألمانیا عنها في إنجلترا وأمریكا، حیث اهتمت النساء هناك 

بالمساواة بالرجل، لكن ما إن ظهرت بذور النازیة حتى اتجه الرأي العام إلى تأنیث المرأة ودفعها إلى 

المنزل مرة أخرى، ونتیجة لهذا انسحبت المرأة من كل شيء حتى من التعلیم العالي، وأما في روسیا فقد 

ارتفعت مكانة المرأة وتساوت المرأة مع الرجل في القانون والعرف واشتركا سویا في كل شيء حتى القتال 

كما حصلت النساء على وظائف عالیة، وحین حدثت ضغوط خارجیة جدیدة فقدت المرأة الحریة والمساواة 

). 41 م ص 1990(كامیلیا عبد الفتاح التي كانت تستمتع بها 

ولقد تبین بوضوح مدى تمسك المرأة الغربیة بالعمل وعدم رغبتها في تركه، حیث اعتبرت العمل 

شیئا مهما وأساسیا في حیاتها،  فلم یكن العمل من أجل عوامل اقتصادیة فقط، وذلك أأن التغیرات التي 

طرأت على مستوى وضعیة المرأة جعلتها تنتقل من مرحلة إلى أخرى أتاحت لها فرصة مساواتها مع 

الرجل، أتاحت لها فرصة فرض حقوقها كالحق في التعلیم و العمل، وقد ساعدها على ذلك ما أفرزته 
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التكنولوجیا الحدیثة بدایة من حركة التصنیع إلى أن ظهرت وتعددت التشریعات القانونیة واالجتماعیة 

). 16 م ص 1982(علي شلق وآخرون المساندة لعمل المرأة 

 

 

 

 

 

*         *          * 
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عمل المرأة في الوطن العربي 

تختلف طبیعة عمل المرأة وأسلوب أدائه باختالف البیئة االجتماعیة التي تعیش فیها المرأة، فالمرأة 

في الوطن العربي في الریف تقوم بكل األعمال األنثویة من ترتیب المنزل وغسل وطهي، بل وتشارك 

زوجها أیضا في األعمال الزراعیة و الصناعات التقلیدیة، وذلك یتم في المنزل أو بالقرب منه، وبما أن 

الظروف االقتصادیة و الثقافیة و االجتماعیة هي التي تحدد عمل المرأة تختلف في الریف عن الحضر 

فإن عمل المرأة في المجتمعات الحضریة و الصناعیة في الوطن العربي  یختلف كثیرا عما هو في 

الریف، فحصول المرأة على درجات علمیة معتبرة مكنها من دخول سوق العمل، لتعمل في مهن مختلفة 

(ملیكة منها المهن المتخصصة علمیا و األعمال الفنیة و الكتابیة و التدریس و اإلدارة والطب وغیرها 

 ).154 م ص 2014حاج علي 

تتحد مكانة المرأة العربیة في ظل األوضاع االجتماعیة و االقتصادیة و التاریخیة التي یمر بها 

المجتمع العربي الخاضع للتغییر االجتماعي و الحضاري، فقد خضعت المجتمعات العربیة إلى مدة طویلة 

من االستعمار أثرت كثیرا في بنیتها االجتماعیة و األسریة، ولعل المرأة هي األشد تأثرا بتلك الظروف 

وباستقالل تلك المجتمعات ظهرت الحاجة الماسة إلى تحقیق التنمیة الشاملة، التي تستدعي تكثیف جهود 

أفرادها، ولما كانت التنمیة الشاملة تمس األفراد و الجماعات استدعت الضرورة االهتمام بالموارد البشریة 

وبالتالي كان عمل المرأة خارج المنزل ضرورة ملحة، إال أن القیم والتقالید كانت تنظر إلى خروج المرأة من 

بیتها للعمل نظرة عدم ارتیاح، هما كانت الظروف و الدوافع، ألن بخروجها إلى العمل تصر من خدمة 

أفراد أسرتها وخاصة األطفال، ولقیت المرأة العربیة اهتماما ممیزا إلسهامها الفعال في إنجاز خطط 

التنمیة، وشهدت في العقود األخیرة من القرن العشرین میالدي كثیرا من الدول العربیة ومؤسسات العمل 

العربي المشترك تزایدا في االهتمام بأوضاع المرأة، فعلى صعید جامعة الدول العربیة تم تأسیس إدارة 
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خاصة بشؤون المرأة واألسرة ، كما أصدرت منظمة العمل العربیة اتفاقیة خاصة بشأنها، وقد عمدت معظم 

الدول العربیة إلى تشجیع إقامة اتحادات نسائیة و جمعیات تعتني بشؤون المرأة، وتأسست إدارات مثیلة 

في معظم وزارات الشؤون االجتماعیة، ویأتي االهتمام العربي بشؤون المرأة من اعتبارات موضوعیة في 

مقدمتها تشجیع دخولها میادین العمل من خالل كونه حقا طبیعیا وواجبا مقدسا، وهو یمثل توسعا في زیادة 

اإلنتاج وتقدم المجتمع ورفاهیة األسرة، فمساهمة المرأة في قوة العمل تتحقق من جهة تطویر أوضاعها 

االجتماعیة وتحسین قدراتها االقتصادیة، ومن جهة أخرى فهي مؤشر إیجابي عن مدى إسهامها في عملیة 

اإلنتاج، وفي المحصلة النهائیة یحقق العمل للمرأة مكانتها ویلبي حاجاتها االقتصادیة و االجتماعیة 

). 123 م ص2007( محمد سید فهمي والنفسیة 
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عمل المرأة في الجزائر 

مر المجتمع الجزائري بسلسلة من التغیرات نتیجة عوامل تاریخیة وسیاسیة و اقتصادیة، وانعكست 

هذه التغیرات على جمیع المؤسسات االجتماعیة خاصة األسرة، ولعل أهم مراحل التغییر هي المرحلة 

االستعماریة، ففي هذه المرحلة عرفت بنیة األسرة الجزائریة تغیرات عدیدة، بحیث غادر الرجل البیت 

للمشاركة في الثورة التحریریة، وبقیت المرأة مسؤولة عن إدارة وتسییر شؤون األسرة، بحیث أصبحت المرأة 

تمثل لألبناء األم و األب معا، ونتیجة للظروف القاسیة التي كان یعیشها أفراد المجتمع الجزائري والتدني 

الفظیع في المستوى المعیشي اضطرت المرأة الجزائریة إلى الخروج إلى میادین العمل في المؤسسات 

االستعماریة، وبعد االستقالل شاركت المرأة في عملیة التنمیة الشاملة التي عرفتها البالد حیث اقتحمت 

مختلف میادین العمل، ولم تكن مشاركتها في میدان العمل إلى جانب الرجل بعد االستقالل ظاهرة جدیدة 

في المجتمع الجزائري، بل كانت امتداد لكفاحها ونضالها من أجل تحریر الوطن و الحصول على 

االستقالل الشامل في المجال االقتصادي و االجتماعي و العسكري، ولم تقتصر مشاركة المرأة في العمل 

في المناطق الحضریة فحسب بل حتى في المناطق الریفیة المحافظة ولو كانت بنسبة ضئیلة، وقد عرفت 

الجزائر التصنیع بعد االستقالل كغیرها من البلدان األخرى، وكان لذلك دور هام في إیجاد ظروف وعوامل 

سمحت للمرأة الجزائریة بأن ال ینحصر عملها في األعمال المنزلیة فقط، بل تعدى ذلك إلى العمل في 

الحقول وكانت المرأة الریفیة وال تزال تمارس األعمال الزراعیة والصناعات التقلیدیة مثل صناعة األواني 

الفخاریة، الزرابي وغیرها، ومن  خالل ذلك أكدت المرأة الجزائریة لغیرها من نساء بلدان العالم بصفة 

( األخضر ضرباني عامة، وبلدان العالم العربي بصفة خاصة مشاركتها في بناء المجتمع الجزائري 

 ). 33 م ص1983

 *           *          *
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 دوافع خروج المرأة للعمل

إن ظاهرة خروج المرأة إلى العمل لم تظهر عشوائیا، تبل كانت نتیجة عوامل دفعت بالمرأة إلى 

العمل، فخروج المرأة إلى العمل خارج المنزل مقابل أجر له مدلوله الذاتي و االجتماعي و االقتصادي 

وهي كلها عوامل مرتبطة ببعضها البعض، فهناك دوافع كثیرة عملت على نزول المرأة إلى میدان العمل 

بصورة طوعیة أة اضطراریة امتد نشاطها إلى شتى نواحي العمل، واقتحمت میادین العمل المختلفة 

ومستعینة بذلك بالثقافة والخبرة والصبر والخلق الرفیع، وقد ركزنا هنا على الدوافع األساسیة التي دفعت 

المرأة إلى الخروج إلى میدان العمل وتتمثل فیما یلي: 

أوال :الدافع االقتصادي: 

بینت الدراسات األولى في هذا المجال أن أهم دوافع خروج المرأة إلى العمل هو الحاجة 

االقتصادیة، والمقصود بها حاجة المرأة الملحة إلى كسب قوتها، أو حاجة األسرة إلى االعتماد على دخل 

 امرأة عاملة بأن 325المرأة، وقد تبین أن للعمل أهمیة كبیرة في حیاة المرأة، ففي سؤال تم توجیهه إلى 

ترتبن عشر موضوعات حسب أهمیتها، فكان العمل المنظم الثابت في مقدمة القائمة وجاءت ظروف 

(كامیلیا عبد الفتاح العمل الحسنة في المرتبة الثانیة، بینما ترتیب األجر المرتفع في المرتبة السادسة 

. )83 م ص 1990

(حسین عبد فالعمل بالنسبة إلى المرأة ضرورة ولیس تسلیة بل هو ضرورة الحیاة أو الحیاة نفسها 

). 26 م ص 1998الحمید رشوان 

كما أن الظروف المعیشیة واالقتصادیة التي تعیشها األسرة الحدیثة هي التي أجبرت المرأة على 

العمل لمساعدة زوجها في تلبیة رغبات أفراد أسرتها من مأكل وملبس ودواء، فإن مقتضیات الظروف 

االجتماعیة و االقتصادیة التي تعیشها مختلف األسر تفرض على المرأة الخروج إلى میدان العمل 
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الوظیفي، حیث أن اإلحساس بأهمیة العمل كوسیلة للحصول على النقود الالزمة لرفع مستوى معیشة 

 م 1988( علیاء شكري وآخرون األسرة كان من أهم العوامل التي جعلت المرأة تتمسك بالعمل الخارجي 

). 238ص 

ومن خالل مناقشة الدافع االقتصادي فإنه ال یمكن تقلیل أهمیة المادة بالنسبة إلى خروج المرأة إلى 

العمل، وخاصة كلما انخفضت طبقة المرأة االجتماعیة، كما أن الدافع االقتصادي قد یكون من عوامل 

 االرتفاع بمستوى األسرة بشكل عام ، اآلن عمل المرأة في هدا الجانب ال یعود إلى المرأة في حد ذاتها  

بل سن أجل تحقیق الرفاهیة األسرة و الرفع من مستواها االقتصادي و توفیر ظروف الحیاة المناسبة 

 .  )86م ص 1990یلیا عبد القتاح كام(

ثانیا – الدافع الذاتي : 

یعتبر هدا الدافع مكمال للدافع االقتصادي ،اآلن المرأة خرجت إلى میدان العمل لیس فقط من أجل 

(باركر براون تلبیة الحاجات المادیة ، وٕانما هناك دافع آخر یتمثل في تحقیق الذات و الشعور باإلنسانیة 

 .  )63 ص1979وتشایلد سمیت 

وكذلك حب الظهور و تحقیق المنفعة الشخصیة مهما دافعنا لخروج المرأة إلى العمل تحت إلحاح 

(حسین الضغط االنفعالي لشعورها بالوحدة أكثر من خروجها إلى العمل تحت ضغط الحاجة االقتصادیة 

. )99 م ص 1998عبد الحمید رشوان 

و من المعلوم أن تحقیق ال یحدث إال من خالل العمل المنتج و اإلبداع و الشعور بالتفرد واإلنجاز 

).  14 ص 2000(مفیدة محمد إبراهیم وغیر دالك من المشاعر تمیز اإلنسان مما یشعره بتحقیق الذات 

ویرى الكثیر منالنساء أن الخروج إلى العمل المأجور یحقق دواتهن الفعلیة ویقضي الوضع التقلیدي 

الذي یضعهن في المجتمع كما أن االرتباطات االجتماعیة في مقر العمل إضافة إلى الدعم االجتماعي 
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 م  2004(حسین مصطفى عبد المعطي جعل معظم النساء یفضلن االشتراك في المجتمع الكبیر 

). 71ص

فالعمل طور من شخصیة المرأة و جعلها تكتشف نفسها ، و تشعر بأنها فرد منتج مفید ، وأنها 

 ).267 م ص 1976(زهیر حطب تستطیع أن تجابه الحیاة لو اضطرت إلى الوقوف بمفردها 

ثالثا: الدافع االجتماعي: 

هذا الدافع یعتبر بدوره من بین الدوافع األساسیة التي جعلت المرأة تخرج إلى میدان العمل، كما أن 

للثورة الصناعیة دورا بارزا في خروج المرأة إلى العمل بسبب التصنیع الذي أتاح لها الكثیر من فرص 

(إبراهیم العمل وساعدها أیضا على التطور التكنولوجي واآلالت الكهرومنزلیة في توفیر الجهد والوقت 

. )183 م ص 2015الذهبي ولیلى مكاك 

المرأة ترى أن العمل هو السبیل الوحید الرتقائها في السلم االجتماعي وكسبها القیمة االجتماعیة، 

فقد خرجت إلى العمل من أجل إعادة النظر في مضمون التفرقة والتبعیة للرجل، وبالتالي تحررها من 

خالل امتالكها سالحا اقتصادیا یضمن لها المساواة معه فیما یخصص الحقوق و الواجبات الشيء الذي 

مكنها من اتخاذ القرارات و المشاركة في المسؤولیة األسریة هذا من جهة، من جهة أخرى فالعمل یسمح 

للمرأة بأن تكون مواطنة، ویضمن لها ، ویحقق لها االحترام و التقدیر بمشاركتها في تنمیة المجتمع، وال 

یمكن االستغناء عن وجودها ، كما منحها العمل إنشاء نوع من العالقات تربطها بزمالئها في وسط العمل 

الذي تشتغل فیه، كما یمنح لها التأهیل واالندماج االجتماعي واختیار حیاتها، فتتمكن من فرض نفسها 

وتحدید أسلوب حیاتها الذي ترغب فیه ولیس كما یرسمه لها المجتمع، وكل هذه العوام من شأنها أن تحقق 

مشاعر التبعیة لدى المرأة، فالنسبة إلیها یمثل العمل السبیل إلى الترقیة و األمل في وجود طریق للتقدم 

. )72 م ص 1991(محمد بن مخلوف واكتساب االستقالل الذاتي 
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رابعا: الدافع التعلیمي: 

نجد أن المرأة قد أولت اهتمام كبیرا وجهودا معتبرة بالنسبة إلى تعلیم المرأة وتكوینها، حیث أصبح 

تعلیمها حتمیة ال مفر منها إلخراجها من بؤرة األمیة، ولهذا كان النتشار التعلیم على نطاق واسع أثر 

مباشر في قلب المعاییر التي كانت سائدة من قبل، حیث اندفعت المرأة إلى المشاركة في مختلف المیادین 

. )250 م ص 1981(محمد صفوت األخرس جنبا إلى جنب مع الرجل 

وقد تبین من خالل دراسة علمیة في هذا المجال أن طالبات الكلیة ذوات الرغبة الشدیدة في العمل 

یؤمن بقیم ذكوریة، فهن تؤكدن الحاجة إلى التنوع ویقدرن على ما یكمن تحصیله خارج المنزل، فالدافع 

 الدرجة الجامعیة التي تبدو بدورها دلیال على الدافع إلى لىالقوي إلى العمل كان مرتبطا بالحصول ع

التحصیل، كما تظهر أهمیة الدافع إلى التحصیل من نتائج بحث تعلمي یؤكد أن األمهات المشتغالت قد 

قطعن مرحلة في التعلیم أكبر من تلك التي قطعتها األمهات غیر العامالت، ومن هنا یمكن القول أن 

عمل المرأة یرتبط بتعلیمها، فتتبع بذلك عمال مهنیا یتناسب مع شهادتها العلمیة المتحصل علیها، فمن 

 م ص 1990(كامیلیا عبد الفتاح خالل مسارها التعلیمي تطمع إلى أن تتحصل على عمل یناسبها 

86 .(

خامسا: الدافع السیاسي: 

یمكن الظروف السیاسیة من أهم دوافع خروج المرأة إلى العمل في أغلب المجتمعات في العالم 

فالمجتمعات الرأسمالیة علت على استغالل المرأة أبشع استغالل مقابل أجر زهید، حیث كان هدفها هو 

تحقیق الربح االقتصادي، وأما المجتمعات الشیوعیة فهي تنظر إلى المرأة على أن لها الحق في االندماج 

في الحیاة المهنیة، وأما في الجزائر فمن بین األسباب السیاسیة التي ساعدت المرأة الجزائریة على الخروج 

إلى العمل مشاركتها الفعالة في الكفاح من أجل الوطن وتعزیز االستقالل، حیث ظهرت تشریعات قانونیة 
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تؤكد ضرورة إدماج المرأة في الحیاة المهنیة، وتؤكد على ضرورة احترامها نظرا لمساهمتها في استقالل 

. )98 م ص 1998(حسین عبد الحمید رشوان البالد 

ولذلك یجب على الدولة أن تشجع المرأة على العمل في مواطن الشغل التي تستجیب لقدراتها 

وكفاءاتها، وعلیها اإلكثار من مراكز التدریب والتأهیل الخاصة بعمل المرأة، كما أنه من واجبها وضع 

قوانین تهدف إلى ضمان حمایة األمومة واستقرار األسرة، ألنه بخروج المرأة إلى العمل یمكنها أن تشارك 

. )335 م ص 1982(علي شلق وآخرون في القرار السیاسي للدولة 

 

 

 

*                *                * 
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األم و العمل الخارجي 

إن التغییرات التي حدثت في البنیة االقتصادیة للمجتمعات سمحت للمرأة بالمشاركة بشكل مكثف 

في الحیاة المنتجة في كل القطاعات، وأما دخول المرأة إلى العمل و اإلنتاج فقد جعل نها إنسانا جدیدا، له 

ممیزاته وخصائصه النفسیة مقارنة بخصائص المرأة القدیمة التي كان محیطها األسرة و المنزل و األهل 

واألقارب، فعمل المرأة الخارجي یفرض علیها تسخیر كل قدراتها من أجل عمل كامل، ولكن غلب المهن 

التي تعمل فیها األم مثل اإلدارة، الطب والصناعة نجد فیها إطارات سامیة وعالمات منفذات یستغرقن وقتا 

كبیرا في العمل، ویبتعدن عن أوالدهن، هذا ما یسبب لألطفال الحرمان العاطفي كما أن ضغوط العمل 

والبعد عن المنزل یسبب اإلرهاق والقلق لألم، مما یجعلها في حالة توتر، وهذا یؤثر سلبا ففي عملها، وهنا 

تجد األم نفسه  في ما یسمى بصراع األدوار، وهذا الصراع یكون بین متطلبات البیت وتربیة األطفال 

ومتطلبات الوظیفة، واألعمال المنزلیة التي تقوم بها األم هي التنظیف وغسل المالبس وكیها وتهیئة 

الطعام وخدمة الزوج واألطفال وكل ما یتعلق بهم من رعایة صحیة وتربویة ونفسیة، إضافة إلى خدمة 

أفراد العائلة إذا كانت أسرة ممتدة، كل هذا یشتت تركیزها في العمل ویضعف درجة تأثیرها ، حیث تجد 

نفسها أمام أولویات تحتار أیهما تختار، تسعى من خالل ذلك إلى المحافظة على عملها دون إهمال بیتها 

). 50 م ص1984(سلیم نعامة وأطفالها 

 

 

 

 

*                *               * 
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األم العاملةواألدوار األسریة 

تعتبر األسرة الخلیة األولى للبناء االجتماعي، فال یمكن تصور حیاة إنسانیة دون وجود  

أسرة تتكون من الزوج والزوجة واألوالد، فهي أساس البقاء واالستقرار في الحیاة االجتماعیة، وفي األسرة 

). 108 م ص 2005(مها عبد العزیز تعتبر األم بمثابة العمود الفقري في بناء البیت وتربیة األوالد 

فإذا كانت مملكة الرجل هي الحیاة االجتماعیة بصفة عامة، فإن مملكة الزوجة هي المنزل، والدور 

الذي تلعبه الزوجة هو اإلنجاب ورعایة األطفال وتربیتهم وتعلیمهم إلى غایة دخولهم المدرسة، وتبقى األم 

). 161 م ص 2003(حسین عبد الحمید رشوان دائما في التوجیه والمتابعة 

واألم التي تنال حظا وافرا من التعلیم والتثقیف تجتاز المشاكل والعقبات في یسر وسهولة، حیث 

تعالج ما یصادفها من مشكالت بحكمة وتعقل، بعكس األم التي تعاني جهال وتخلفا نراها تحتار في أبسط 

المشكالت، بل قد تزید من األمر تعقیدا، ویشب أوالدها على الفوضى وعدم المباالة وٕالحاق الضرر 

بأنفسهم وبغیرهم، فالسبب الرئیسي لتخلف المرأة في المجتمعات النامیة هو حرمانها من التعلیم وتخلفها 

هذا أبعدها عن الدخول في العمل االجتماعي عكس المجتمعات الحدیثة التي نجد أن التعلیم فیها ال 

یقتصر على الرجال فقط، وبالتالي كان عمل المرأة ملحوظا في كل القطاعات وساهمت في تحقیق التقدم 

على عكس المرأة في المجتمعات النامیة التي كان عملها محدودا تبعا للعادات و التقالید الخاصة بها كما 

نجد أن األم المتعلمة تساعد أوالدها في الدراسة وتكون هناك متابعة دائما لهم في الدروس و الفروض 

واالمتحانات، عكس المرأة غیر المتعلمة التي یظهر لدیها شعور بالنقص كونها دون مستوى تعلیمي 

فالمستوى التعلیمي یلعب دورا كبیرا في حیاة األم وفي أسرتها إضافة إلى دورها في تقدیم الغذاء و الكساء 

والوقایة، إال أن دورها ال یقتصر على هذا فحسب بل هي مطالبة بتقدیم الحنان و الحب و العطف وذلك 

ألن الطفل في حاجة ماسة إلى كل ذلك حتى یحقق النمو النفسي واالنفعالي،ورغم أهمیة دور األم في 
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عملیة التنشئة االجتماعیة، فإن دور األب هو القاسم المشترك و الفعال في تطبیع و تنشئة الطفل على 

أسس سلیمة حتى ال تقتصر مهمته فقط على توفیر المال و المسكن وأسباب العیش الضروریة، بل ینبغي 

علیه المشاركة في تربیة األطفال متكاثفا مع االم بقدر جهودها، وأنع متمم لدورها ومن ثم یوفر لها األمن 

 ).109 م ص 2005( مها عبد العزیز النفسي 

فالزوج یعتبر سندا للزوجة، واتحادهما یعني المحافظة على استقرار األسرة، فالزوجة مازالت تتحمل 

مسؤولیة إدارة المنزل إلى جانب تحمل مسؤولیة الوظیفة، كما تشرف في نفس الوقت على رعایة األطفال 

ومراقبة سلوهم، فعمل المرأة في هذه الحالة لم یقلل او ینقص من المسؤولیات التقلیدیة التي كانت تضطلع 

بها الزوجة في تاریخ األسرة اإلنسانیة والعالقات األسریة في األسرة التي تعمل فیها الزوجة، وقد تأثرت 

بعمق وٕان كانت نتائج ذلك تختلف من فئة إلى أخرى ویعكس هذا االختالف المستویات االقتصادیة 

والثقافیة و المیول، ومن أبرز جوانب التأثر ذلك الصراع الظاهر أو المستتر بین الزوج والزوجة على 

السیادة و المیزانیة و اإلنجاز ومعاملة األطفال و الصلة بالنسق القرابي وتمضیة وقت الفراغ وغیر ذلك 

من المسائل التي طرحها وأفرزها التغیر االجتماعي بوجه عام، وفي هذه الحالة فإن عبأ الزوجة 

سیتضاعف أكثر كونها لم تجد المساندة من طرف الزوج، وهذا ما یزید من إحساسها الدائم بالتعب 

واإلرهاق وربما فقدان الصفات الممیزة لألنوثة التي یفضلها الرجال نتیجة ما تعانیه المرأة من صراع بین 

). 145 م ص 2000( عبد الحمید سید منصور وزكریا أحمد الشریتيعمل المنزل و العمل المهني 

 

 *          *           *

 

36 
 



 الفصل الثالث     عمل المرأة
 

اآلثار المترتبة عن خروج المرأة إلى العمل 

یترك كل عمل یقوم به اإلنسان آثار متعددة إیجابیة وسلبیة تساعده في تحدید القیمة الحقیقیة للعمل 

بدقة، وتبین مدر أهمیته بالنسبة إلى الشخص العامل وٕالى من حوله أسرة ومجتمعا، فقد ساهمت المؤثرات 

الحضریة في تغییر دور المرأة ومكانتها في األسرة والمجتمع على حد سواء، الشيء الذي زاد من إقبال 

المرأة على العمل وخاصة المتزوجات وهذا ما أدى إلى ظهور العدید من اآلثار، ومن بین اآلثار والثمرات 

المترتبة عن خروج المرأة إلى العمل وتولیها األعمال في مختلف المیادین ما یلي: 

، ومحمد حسنین العجمي 88 م ص 2006أوال. اآلثار السلبیة: (السید عبد العاطي 

) 106 م ص 2007

كثیرا ما ترفض الزوجة العاملة إنجاب مزید من األطفال، وفي هذه الحالة یقبل - تأثیر حجم األسرة: 

كثیر من الزوجات العامالت على استخدام وسائل تحدید النسل وتنظیمه، وكثیرا ما تعتمد النسبة الكثیرة 

منهن على أن تطرح جانبا فكرة إنجاب األطفال وذلك لسنوات عدیدة من التحاقهن بالعمل خاصة إذا كان 

في ذلك ما یعیق استمرارهن في العمل، فإذا كانت المرأة العاملة أما فإنها كثیرا ما تسند مسؤولیة تربیة 

 أطفالها إلى أفراد آخرین.

یتمثل الشح العاطفي في انشغال المرأة بشؤونها الخاصة عن رعایة أطفالها ومنحهم - الشح العاطفي: 

العطف والحنان وتسلیمهم إلى دور الحضانة ولفترات طویلة مما یؤدي إلى سوء تربیتهم وقصور توجیههم 

 أسریا وقد ینتج عن ذلك انحراف األوالد.

فالدعوة إلى تحریر المرأة لم تقف عند تنافس وصراع - تشابك األوالد وتصرعها في األسرة والمجتمع: 

بین المرأة والرجل فقط، بل امتدت إلى صراع داخل ذات المرأة نفسها، صراعا بین طموحاتها بالتمتع 
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بالحریة وبین طموحاتها األنثویة في آن واحد داخل المنزل وخارجه، مما سبب لها الضغط النفسي 

 واإلرهاق، فالمرأة تعاني صراع األدوار، وهذا ما جعلها تلجأ إلى اإلدمان وأحیانا تصاب باالكتئاب.

قد یؤدي عمل المرأة خارج بیتها وتركها ألوالدها دون رعایة وتربیة إلى ضیاعهم وتكثر - تفكك األسرة: 

اآلفات االجتماعیة في المجتمع نتیجة ذلك، وفي ظل غیاب األب واألم عن المنزل النشغالهم بالعمل ینتج 

 تفكك األسرة وضمورها.

إرهاق المرأة جسمیا نتیجة قیامها بالعمل وذلك لطبیعة تكوینها الجسدي، وٕارهاقها عقلیا - إرهاق المرأة: 

لما تتعرض له من تفكیر اتجاه أطفالها نتیجة تركهم في البیت أو في دور الحضانة أو عند المربیات 

 حیث تبقى دائمة التفكیر بهم أثناء غیابها عن المنزل.

بتخلي المرأة عن دورها في المنزل ظهرت آثار جلیة في نقص اإلنتاج - زیادة االستهالك وقلة اإلنتاج: 

وزیادة االستهالك واستیراد المواد االستهالكیة، باإلضافة إلى استیراد الید العاملة على شكل خادمات في 

 المنزل وكل هذا مقابل عمل المرأة في أعمال خدمیة لیست لها قیمة إنتاجیة.

ثانیا. اآلثار اإلیجابیة: 

أصبحت المرأة أكثر وعیا لتحقیق ذاتها حیث أصبحت قادرة على إدراك قیمتها الحقیقیة، وأصبحت تشارك 

 م ص 2009محمد جاسم لعبیدي وباسم محمد ولي في جمیع النشاطات االقتصادیة واالجتماعیة (

). 14 م ص 2011، وجهاد ذیاب الناقوال285

 - استطاعت المرأة بعد خروجها إلى العمل أن تثبت كفاءتها وأن تحقق مستوى عالي من النضج والنمو.

- المرأة نصف المجتمع وفیها طاقات عظیمة وٕامكانات هائلة لم تستهلك بعد، وهنالك من ینادون بأن 

 المجتمع یمشي على عكاز، وأنه یتنفس برئة واحدة، أن إهمال المرأة تعطیل لنصف المجتمع.
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- لعمل المرأة قیمة اقتصادیة، فهي تزید من نسبة العمل مما یوفر شیئا من دخل الدولة، كما أن فیه زیادة 

 لدخل األسرة بسبب عمل المرأة مما یعود منه كمرتب شهري.

 - عمل المرأة یؤدي إلى توسیع آفاقها، وهو یبرز وینمي مقومات شخصیتها.

 - العمل یشعر المرأة بقیمتها في المجتمع.

 - أصبحت صورة المرأة عن نفسها أكثر إشراقا وتفاؤال بعد مشاركتها في العمل وقبول العمل لها.

- عمل المرأة منحها الشعور بالحریة وٕاحساسها بأنها كائن مستقل وأنها لیست عالة على أحد وأنها لیست 

 كائنا مقصورا بدوافع الحاجة.

- المرأة العاملة التي تحمل مؤهال جامعیا تعود أبناؤها االعتماد على النفس، كما أن المرأة العاملة تساهم 

بكامل دخلها في اإلنفاق على األسرة ومساعدة زوجها في بعض األمور مثل شراء الحاجات واإلشراف 

 على تعلیم األوالد.

 

 

 

*              *               * 
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 األم العاملةمشكالت

ن مسؤولیة المرأة داخل العمل حققت لها اإلحساس بالكیان االجتماعي واإلحساس بالقیمة وكذا إ

التكافؤ مع الرجل والقدرة على تحمل مهام ومسؤولیات مثله، كما أتاحت لها شبكة من العالقات 

االجتماعیة داخل المجتمع، لكن هذا ال ینفي وجود مشاكل وصعوبات تواجهها المرأة العاملة سواء على 

مستوى البیت أو على مستوى العمل، ومن هذه المشاكل نذكر ما یلي: 

  أطفال المرأة العاملة:•

تكاد تمثل األسرة في بدایة حیاة الفرد المجتمع كله من خالل ما یتلقاه من المعاملة والتوجیه وتوفیر 

االحتیاجات والشعور باالكتفاء، ولهذا فعلى األسرة تربیة الفرد تربیة سلیمة تساعده على التفاعل والتواصل 

مع بقیة أفراد أبناء جنسه، وهذه التربیة تعد أحد واجبات األبویین اتجاه أوالدهم، ولكن ما نالحظه الیوم 

ملقاة بالكامل على عاتق األم، كون األم تعد أقرب شخص لطفلها، ولهذا فإنه قد یترتب عن عمل الزوجة 

خارج المنزل حرمانها من أداء رسالتها الطبیعیة ووظیفتها األساسیة وهي األمومة، وعالقة الطفل بأمه 

وحبه لها یساعده على اكتساب الكثیر من العادات التي یتعلمها عن طریق المحاكاة، وتشیر بعض 

الدراسات التي أثارت جدال كبیرا حول موضوع اشتغال النساء خاصة منهن األمهات إلى أن رعایة 

األطفال وتربیتهم مهنة قائمة بحد ذاتها تأخذ الكثیر من الجهد و الوقت، والمرأة التي ال تعترف بذلك علیها 

أن تتحمل الشعور بالذنب، فالطفل یحتاج إلى وجود أمه باستمرار ، وعلى األم التفرغ لولدها منذ الوالدة 

(فاطمة المنتصر الكتاني وفي هذا السیاق تكون األم العاملة خارج المنزل مقصرة في حق أطفالها 

. )87م ص 2000
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 تقسیم العمل خارج المنزل: •

لقد أصبح الرجال في وقتنا الحالي یدخلون مهنا كانت حكرا على النساء فقط في الماضي، كما 

تقتحم النساء مهنا أیضا كانت حكرا على الرجال فقط إلى درجة أنه من الصعب في الوقت الحاضر أن 

تجد مهنة قاصرة على جنس واحد، و المفهوم التقلیدي لعمل الرجل وعمل المرأة یختفي تدریجیا، وما 

نالحظه وجود المرأة في كل القطاعات في السیاسة، واالقتصاد والصناعة والتعلیم تقف منافسة للرجل، 

وهذا ما أدى إلى ظهور مفهوم جدید وهو الصراع حول العمل الذي یمارسه الرجل و المرأة في نفس 

الوقت بغیة تحقیق منفعة مادیة من جهة وتحقیق منفعة مهنیة من جهة أخرى تسهل الحصول على ترقیة 

). 100 م ص 2008اء الخولي سن(من منصب إلى منصب آخر 

تقسیم العمل داخل المنزل: •

إن أهم مشكل تعاني منه المرأة العاملة هو عدم كفایة الوقت المخصص العتنائها بأطفالها وقیامها 

بأعمالها المنزلیة، فمعظم األزواج یرفضون تنظیف األطفال أو اللعب معهم أو السهر على رعایتهم ألن 

مثل هذه الواجبات هي من اختصاص النساء، ولیس من اختصاص الرجال وهذا نتیجة التمسك بالمعاییر 

. )81 م ص 2008(إحسان محمد حسن التقلیدیة لتقسیم العمل 

فكل الوظائف المنزلیة تتحملها المرأة، في حین الرجل یقوم فقط باقتناء االحتیاجات الخاصة بالبیت 

والزوجة و األطفال و األخذ إلى الطبیب، في حین نجد بعض الزوجات یرفضن مساعدة أزواجهن لهن في 

العمل المنزلي العتقادهن أن األزواج الذین یشاركون في تلك األعمال یصبحون منافسین لزوجاتهم في 

المجاالت التي یتفوقن فیها وبالتالي فإن هذه المساعدة قد تكون مصدرا للشجار و المتاعب، وعلیه فتقسیم 

العمل أصبح أقل وضوحا عما كان علیه من قبل، حیث كان عمل الزوجة في البیت فقط وعمل الرجل 

). 100 م ص 2008( سناء الخولي خارج البیت 
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نمط حیاة األسرة:  .1

ویعني نمط األسرة إذا كانت األسرة التي تنتمي إلیها المرأة أسرة نواة تتكون من الزوج و الزوجة و 

األطفال أو أسرة ممتدة تتكون من الزوج و الزوجة و األطفال إضافة إلى الجد و الجدة والعم والعمة، 

وعندما یكون نمط األسرة مفروضا فإن درجة الصراع فیه تكون ضئیلة للغایة، وأما عندما یحدد الزوجان 

نمط األسرة الذي یریدانه فإن إمكانیة أن یفرض أحد الزوجین النمط الذي یریده على اآلخر تزداد، وبالتالي 

ینشب الخالف والصراع بینهما، وعلیه فإن نمط األسرة یعتبر مشكال بحد ذاته في حیة المرأة العاملة، وقد 

یكون دافعا إلى خروجها إلى العمل خاصة إذا كانت تعیش في أسرة ممتدة حتى تساعد الزوج في تحمل 

 ).102 م ص 2008(سناء الخولي مصاریف المعیشة 

 

 

 

 

 

 

 

*               *              * 
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 الجهات التي تلجأ إلیها المرأة العاملة للعنایة بأوالدها

إن الدور التاریخي للمرأة ساهم في تحدید استقاللیة األسرة واستقرارها وذلك لما تقوم به المرأة من 

وظائف هامة كإنجاب األطفال ورعایتهم والسهر علیهم وتربیتهم وتعلیمهم وكذا تلبیة طلبات أفراد األسرة، 

فالمرأة تعلب دورا أساسیا وممیزا یساعدها على تربیة أجیال، وبشكل متزامن استطاعت المرأة تحسین 

أوضاعها التعلیمیة، مما ساعد على زیادة فرصها للعمل، وبالتالي قیامها بأدوار اجتماعیة جدیدة، ورغم 

هذا فال یمكن تجاهل دور المرأة الطبیعي المتمثل في رعایة أطفالها، وبسبب قضائها لساعات طویلة خارج 

البیت لجأت إلى إیكال مهمة االعتناء باألطفال إلى جهات أو مؤسسات أخرى وهي: 

 أ . االستعانة باألقارب ( الحماة، األم، األخت...):

فأقرب شخص للطفل بعد األم هو األب، وعلیه فعلى األب أن یساعد األم في االعتناء بالطفل في 

حالة غیابها عن البیت، خاصة الطفل الرضیع الذي یجب أن یحاط بالرعایة التامة و االهتمام الكبیر من 

طرف الوالدین، وعلیه یجب اختیار المكان المناسب و األشخاص المناسبین الدین یتولون رعایة الطفل 

یترسخ العادات األخالقیة و االجتماعیة الحسنة السائدة في المجتمع. 

 ب . دور الحضانة:

هي إحدى المؤسسات المكملة التي تساهم في عملیة التطبیع االجتماعي وهي بیت أو مكان معین 

یمثل مؤسسة تربویة تهدف إلى إیواء األطفال وتأمین سبل راحتهم ومتعتهم أثناء غیاب األهل عنهم، وال 

یمكن اعتبار دار الحضانة مدرسة ككل المدارس وال مقرا لتعلیم المهن و الحرف، إنما هي مكان مجهز 

بأدوات اللعب و التسلیة و التعلم یخضع لشروط صحیة وقانونیة تسمح له باستقبال األطفال في األشهر 

األولى من أعمارهم حتى سن الرابعة أو الخامسة، ویكون هذا المكان مزودا بوسائل اللعب التي تثیر 
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حماس األطفال وتدفعهم إلى قضاء أوقاتهم مع األلعاب یلهون ویتعلمون المبادئ األساسیة التي تربطهم 

). 288 م ص2005( جرجس  میشال جرجس بالعمل الجماعي 

والهدف من هذه المؤسسة هو تدریب األطفال ومساعدتهم على االنتقال من حالة االعتماد الكلي 

على الغیر إلى حالة االستقالل النسبي، وكذا اكتساب العادات السلیمة التي تتماشى وأخالقیات المجتمع 

ولقد أكدت بعض الدراسات تمییز األطفال الذین التحقوا بریاض األطفال عن الذین لم یلتحقوا في جمیع 

( سهیر مظاهر النمو، كما البرامج التي یمارسها األطفال تسهم في نمو سلوكهم الشخصي واالجتماعي 

 ).84 م ص 1999كامل أحمد 

 التعلیم الحضري:. 3

تعد التربیة ما قبل المدرسة ذات أهمیة كبرى بالنسبة إلى الطفل كونها تعده للدخول إلى المدرسة 

النظامیة بتكوین عقلي فكري وجسمي یكون فیه الطفل تعود الدخول إلى القسم والجلوس أمام السبورة وأمام 

المعلم، وبذلك یتخلص من الخوف الذي یشعر به الكثیر من األطفال من الوهلة األولى عند دخولهم إلى 

المدرسة النظامیة، وبالرغم من األهمیة الكبرى لدور الحضانة ومؤسسات التعلیم التحضیري، إال أنه ال 

یمكن إسناد كل األعباء والمهام إلى األم ألن الطفل یحتاج أیضا إلى حب األم ورعایتها، وهدف هذه 

المؤسسات هو التخفیف من أعباء األمهات العامالت، وال یمكن تعویض دور األم الحقیقي، وعلیه فیجب 

أن یكون هناك اتحاد بین األم والمؤسسات لتنشئة هؤالء األطفال وتربیتهم على النهج الصحیح و القیم 

 ).85 م ص 1999( سهیر كامل أحمد االجتماعیة السائدة 

 

 *             *             *
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 الفصل الرابع                             التحصیل الدراسي
 

 مفهوم التحصیل الدراسي

نظرا لألهمیة الكبرى التي یحظى بها التحیل الدراسي فقد انب علیه اهتمام الكثیر من رجال التربیة 

وعلم النفس و كذا علم االجتماع بالدراسة و التحلیل فتعددت تعریفاته بتعدد وجهات النظر ولذلك وجبت 

معرفة بعض التعاریف التي حددت معاني التحصیل الدراسي من الناحیة اللغویة واالصطالحیة : 

المفهوم اللغوي: 

حصل یحصل حصوال بمعنى حدث ووقع وثبت وبقي و ذهب ما سواه ووجب ونال حصل یحصل 

. 198م ص1992حصال بمعنى نال حصل تحصیال : الشیئ أو العلم حصل علیه وناله  مسعود جبران 

وفي هذا السیاق یكون التحصیل بمعنى االكتساب وهو الحصول على المعارف و المهارات ویقابل 

فاطمة بنت عبد العزیز (attainment وفي اللغة االنجلیزیة   acquisitionالتحصیل في اللغة الفرنسیة 

. )50م ص2010عبد القادر المنابري 

والتحصیل في اللغة بوجه عام ما أدركه المرء من العلوم والمعارف والخبرات و المهارات وناله 

 ) 50م ص2006رشاد صالح دمنهوري (وثبت وبقي في ذهنه 

المفهوم االصطالحي: 

التحصیل هو ما یحصل علیه الطالب من معلومات او مهارات معبرا عنها بدرجات في االختبار 

 )85م ص2012هبةاهللا سالم واخرون (.المعد بشكل یمكن معه قیاس المستویات المحددة 

ومن تعریفات التحصیل الدراسي ایضا انه مستوى محدد من االنجاز او براعة في العمل المدرسي 

 .)74م ص1980محمد مصطفى زیدان (.یقلس من قبل المعلمین باالختبارات المقررة 
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والتحصیل هو مدى استیعاب الطالب والطالبات وفهمهم لما تعلموه من خبرات معرفیة او مهاراتیة 

مایسة (من المقررات الدراسیة ویقاس مجموع الدرجات التي یحصل علیها الطالب في اختبارات اخر العام 

. )104م ص2002احمد النیال 

التحصیل الدراسي هو مدى استیعاب التالمیذ لما تعلموه في مادة دراسیة مقررة ویقاس بالدرجات 

التي یحصل علیها التلمیذ في االختبارات التحصیلیة 

التحصیل الدراسي هو مستوى كفاءة االنجاز في العمل التعلیمي بحیث یمكن تحدیده بواسطة 

االختبارات المعینة لتقویم عمل التالمیذ.  

عاب التالمیذ للدروس إجاباتهم في المواد الدراسیة و یستدل علیه يستا التحصیل الدراسي یدل على 

من خالل درجات االمتحان التي یحصل علیها التالمیذ . 

 التحصیل الدراسي هو مجموع الدرجات التي یحصل علیها التالمیذ في امتحانات آخر العام . 

عاب يو على هذا األساس یمكن القول التحصیل الدراسي یشیر إلى مدى قدرة الطالب على است

المعارف و المهرات التي اكتسبها بعد مروره بخبرات سابقة ویقاس بالدرجات التي یحصل علیها الطالب 

رات نهایة السنة . افي اختب

 

*            *          * 
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أهمیةالتحصیل الدراسي 

یعتبر التحصیل الدراسي من الموضوعات التي شغلت فكرة العاملین في میدان التربیة وعلم النفس 

ودالك لما له من أهمیة في حیاة الطالب و األسرة و المجتمع فهو نتاج محسوس و مؤشر للنجاح أو 

الفشل ونتطرق في مایلي إلى توضیح أهمیة التحصیل الدراسي في وجه عام :  

تتجلى فائدة التحصیل الدراسي بي أوجه شتى بي حیاتینا االجتماعیة و خاصة في مستقبلنا فالواقع 

اسي بكل مكوناته یعتبر من أهم عوامل التنمیة اذ یساهم في تقدم رأن تنمیة التعلیم و االهتمام بالنشاط الد

العلم والتكنولوجي و في االزدهار العام للمعارف ، حیث أن أي مجتمع یسعى إلى النمو و التطور یحتاج 

إلى ان یكون افراده المتمدرسین او العاملین قادرین على استخدام التكنولوجیا المعقدة و ان یتمتعوا بالقدرة 

مستوى اإلعداد النفسي الذي یتلقاه األفراد و من تم لعلى ابداع واالكتشاف وهذا یرتبط الى حدا كبیر با

فإن االستثمار في مجال التعلیم شرط البد منه اإلحداث التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة  على المدى 

البعید . 

كما أن التحصیل الدراسي له أهمیة تربویة في حیاة المتعلم و في مجال التربوي یعتبر التحصیل 

الدراسي المعیار الوحید الذي یتم بموجبه قیاس تقدم  الطلبة ونقلهم من صف تعلیمي إلى آخر وكذلك 

توزیعهم في تخصصات التعلیم المختلفة او قبولهم في كلیات وجامعات التعلیم العالي .  

ومما ال شك فیه أن التحصیل الدراسي ذو أهمیة كبیرة في حیاة الفرد و أسرته فهو ال یعني فقط 

تجاوز مراحل دراسیة متتالیة بنجاح والحصول على الدرجات التي تؤهل المتعلم لذلك بل له جوانب هامة 

في حیاة المتعلم باعتباره الطریق االجباري الختیار نوع الدراسة و المهنة وبالتالي تحدید الدور االجتماعي 

الذي یقوم به الفرد والمكانة االجتماعیة التي سیحققها ونظرته لذاته و شعوره بالنجاح و مستوى طموحه 
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فالتحصیل الدراسي یشعر الفرد بالتفوق والنجاح و یعزز ثقته بنفسه و یرفع من مستوى طموحه وبالتالي 

فان نجاح الفرد في دراسته یكسبه مكانةاجتماعیة مرموقة وهذا ما یشعره بالرضا واالرتیاح ألنه قد بلغ 

اعلى سلم الحاجات االنسانیة  

وفي مجال الحیاة الیومیة ،فإن للتحصیل الدراسي أهمیة كبیرة في تكییف الطالب مع بیئته ، وذلك 

كتسبها في التفكیر و حل المشكالت التي تواجهه ،وبالتالي فالتحصیل استخدام حصیلة معارفه التي اب

الدراسي للمتعلم هو الزاد الذي یواجه به الحیاة بمتطلباتها و مشاكلها . 

 

 

*                *        *        
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مبادئ التحصیل الدراسي 

تقوم عملیة التحصیل الدراسي على مجموعة من المبادئ و األسس یعتبر بمثابة معاییر یسیر 

علیها المعلمون أثناء قیامهم بعملهم ، وهذه المبادئ التي یتفق علیها معظم المربین من شأنها ان تحقق 

نتائج مرضیة للعملیة التعلیمیة ونذكر منها: 

 : مبادئ التهیئة النفسیة و العقلیة

یعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تثیر التلمیذ وتدفعه إلى حب الدراسة و اإلقبال علیها ، كما 

تحفزه على بدل أكبر جهد للوصول إلى تحقیق نتائج إیجابیة ، وتبدأ التهیئة النفسیة للتلمیذ من األسرة من 

خالل ما توفره له من حاجات نفسیة و متطلبات مدرسیة ، مما یؤدي إلى تحسین مردوده الدراسي  وتنمیة 

قدراته العقلیة و إثارة دافعیته لتقبل المعلومات و المعارف . 

   كما ال ننسى الدور الذي تلعبه المؤسسات التربویة ، و ذللك من خالل النشاطات و البرامج الترفیهیة 

وهنا یتجسد دور المعلم في العملیة التربویة و یكون هذا الدور فعاال إذا كانت العالقة التربویة مبنیة على 

الحب و االحترام المتبادل. 

رتبط بالجانب ا  وعلیه فإن الجانب النفسي للتلمیذ یلعب دورا كبیرا في باقي النواحي خاصة إذا 

المعرفي العقلي ، ولهذا وجب االهتمام بهذا المبدأ و توجیه األولیاء و المعلمین إلى ضرورة العنایة بالحالة 

النفسیة للتالمیذ ألنها تعتبر من بین العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي  
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مبدأ الدافعیة: 

 تعتبر الدافعیة حالة داخلیة لدى الفرد تثیر نشاطه لألداء أو التعلم أو لتحقیق غایة ، وأما في 

 المجال التعلیمي و القیام بنشاط موجه واالستمرار فیه حتى یتحقق التعلم كهدف منشود 

فال یوجد أي عمل دون حوافز و دوافع ، وهذا یعتبر من المسلم به في علوم التربیة بوجه عام ، فكل 

تلمیذ یملك دوافع نفسیة داخلیة تساعده على عملیة التحصیل ، فكلما مان الدافع للتعلم قویا كان التحصیل 

جیدا والعكس صحیح. 

واألسرة هي الكفیلة بتوفیر كل الظروف المادیة والمعنویة الالزمة لنجاح المتعلم في مساره التعلیمي 

وذلك ألنها تثیر في التلمیذ الحماس و تزید من ثقته في نفسه ، وهذا ما یساعده على اإلقبال على الدراسة 

و اكتساب الخبرات و المعلومات ولهذا نجد ان التهیئة النفسیة تمثل أرضیة صلبة إلثارة الدافعیة عند 

 التعلم. يالتالمیذ ، ویعتبر غیاب أحد الوالدین أو كلیهما من العوامل التي تضعف دافعیة الفرد ف

كذلك فإن المعلم یكون ملزما بتهیئة الجو المناسب إلثارة دوافع تالمیذه ، وتبعا لمبدأ التهیئة النفسیة  

والعقلیة یتمكن المعلم من إثارة دافعیة تالمیذه إلى التحصیل الجید في مادته ، كما أن التلمیذ الذي ال 

یملك دافعیة نخو دراسة مادة معینة یصعب على المعلم تهیئته نفسیا و عقلیا ، ولذلك وجب مراعاة میولهم 

واتجاهاتهم إلثارة دافعیتهم إلى تحقیق تحصیل أفضل . 

مبدأ الواقعیة: 

إن المادة الدراسیة التي یسعى المعلم إلى إكسابها للتلمیذ یفترض أن تكون مرتبطة بحیاته 

 المطلوب. وبالتالي تحصیل المعلومات بالشكل تعلمها،االجتماعیة حتى یسهل علیه 

54 
 



 الفصل الرابع                             التحصیل الدراسي
 
فالمادةالدراسیة إذا غلب علیها الطابع النظري ، وابتعدت عما یعیشه التالمیذ فإنها تقلل من دوافعهم 

 أهملت میولهم ورغباتهم ، ولهذا فمن واجب المعلم أن یجعل مادته أكثر مالمسة باعتبارهاإلى التحصیل 

للواقع ، وذلك حتى یساعد تالمیذه على التأقلم مع الحیاة االجتماعیة ، وترسیخ المعلومات في أذهانهم ، 

 وغالبا ما االتجاهات المهارات و القیم و الكتسابوتلك المعلومات التي یحملها التالمیذ ماهي إال وسیلة 

تنسى المعلومات وتیقى الخبرات األخرى . 

مبدأ الجزاء و العقاب : 

 لقد أثبتت معظم الدراسات التي أجریت في المیدان التربوي على مدى  األثر الذي یخلقه  الجزاء و 

 عنها ، فالتلمیذ یبذل جهدا معینا من أجل المشاركة في االمتناعالعقاب في دفع التلمیذ نحو الدراسة أو 

النشاط التعلیمي ، فإذا كان یدرك أنه سیجازى جزاء حسنا ، فإن التلمیذ سوف یقبل على التعلم و بالتالي 

 جیدا و العكس صحیح . الدراسيیكون تحصیله 

نتقاما منه بل لتغییر طریقه نحو األحسن  ا أما العقاب فهو وسیلة زجریة لتغییر سلوك التلمیذ لیس 

وقد كان نظام المدرسة قائما على القسوة و القمع و أداته المفضلة العصا . 

و یالحظ أن الدراسات العلمیة الحدیثة تثبت أنالعقاب ال یعتبر الحل المناسب بالنسبة إلى التالمیذ 

األشقیاء الذین ینفرون من الدراسة ، بل یزیدهم تمردا أو تهربا منها ألنه یترك أثرا سلبیا في نفوسهم مما 

یؤدي إلى الفشل و التسرب المدرسي. 

    وعلیه یعتبر مبدأ الجزاء والثواب من بین الوسائل المستخدمة من طرف المربین لتحسین أداء التالمیذ  

وذلك إما بتعزیز السلوك من خالل التحفیز المعنوي كالثناء أو التقدیر أو بالتحفیز المادي الحوافز والهدایا  

وٕاما بإخفاء السلوك عن طریق العقاب بمختلف أشكاله فالتحفیز یدفع بالتلمیذ إلى المثابرة في الدراسة  في 
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حین أن العقاب یحبط من طموحات التلمیذ و یقوده إلى التمرد ، لذا ال یجب استخدام العقاب إال في 

. )45م ص2003( نبیل محمد زیدان.الوقت المناسب الضروري

 التجدید:مبدأ الحداثة و 

 االكتشافاط التعلیمي عامال أساسیا في قتل روح ش یعتبر التكرار المتواصل و الملل الذي یرافق الن

والتجدید و اإلبداع لدى التالمیذ ، فالبد على المعلمین و المربین إخضاع التلمیذ مرارا لمسائل جدیدة 

یتعرض لها ألول مرة بحیث یجد نفسه مضطر إلى بدل جهد فكري و محاوالت عدیدة حتى وٕان كانت 

 عقله والتفكیر في استعمالخاطئة في حل تلك المسائل ، وذلك یعتبر تدریبا له و لجهازه العصبي على 

 على تجاربه السابقة في حل نفس المشاكل في كل مرة  االعتمادحل المشكالت التي تواجهه ، وعدم 

(عبد الرحمن .فالحداثة تنمي فیه روح التحدي و التفكیر العلمي والمنطقي و تساعده على التحصیل الجید

). 129م ص1974العیسوي 

مبدأ التدریب : 

كد أن تعلم و اكتساب التلمیذ للسلوكیات المختلفة یتأسس في كثیر من األحیان على كثرة ؤمن الم

التدریب العلمي على األسالیب و المهارات و أوجه النشاط المتنوعة ، شریطة أن یربط هذا التدریب 

بحاجات التالمیذ وقدراتهم و میولهم ومصادر اهتمامهم ونواحي نشاطهم ، وأن یتنوع بین الشفوي والكتابي 

(محمد ألن كثرة التدریب في الوقت المناسب یعتبر بمثابة تثبیت المعلومات و تحقیق األهداف المسطرة 

). 215م ص 1993برو 

ومن ثم فإن هذا المبدأ یعتبر من األسالیب الهامة التي تمكن من تقویة روح المنافسة وتنمیة 

 الدراسي.القدرات الخاصة التي تساعد على إثراء الرصید المعرفي و العلمي للتلمیذ و تحسین تحصیله 
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مبدأ المشاركة : 

للمشاركة أهمیة كبیرة داخل الفصل إذ تتیح للطالب فرصة المناقشة والحوار بینه وبین زمالئه وٕابداء 

الرأي والعمل على تنمیة الذكاء والتفكیر وتوفیر روح المنافسة مما یمكنهم من اكتشاف أخطائهم 

وتصحیحها و تنمیة رصیدهم العلمي والمعرفي وتحسین تحصیلهم الدراسي ، وبالتالي یكون التلمیذ قد 

(كمال دسوقي .اكتسب خبرات ومهارات دراسیة جدیدة تساعده على رفع مستواه العلمي و المعرفي

). 335م ص1974

*           *       *       
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العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي 

 ویمكن حصر انخفاضه، إن التحصیل الدراسي یتأثر بعدد من العوامل قد تسهم في ارتفاعه أو 

 هذه العوامل فیمایلي :

أوال- العوامل العقلیة : 

 نجد:و یقصد بها كل العوامل المرتبطة بالقدرات العقلیة و من أهمها 

 :أ – الذكاء

یعرفه عطوف یاسین بأنه االستجابة السریعة و السدیدة لمواقف طارئة مفاجئة ، ویتضمن أیضا 

قدرة المتعلم على التكیف والمرونة ، و االستقرار واالستنباط و إدراك العالقات ، ویعكس قدراته العقلیة 

(عطوف واستعداداته للتعلم السریع واالستفادة من خبراته السابقة في مواجهة المواقف و المشكالت الواقعیة 

  )46م ص1981یاسین 

فالذكاء من أكثر مفاهیم علم النفس شیوعا وارتباطا بالتحصیل األكادیمي و النجاح في المهام 

التعلیمیة المختلفة و غیرها ، فالشخص الذكي أقدر على التعلم و أسرع فیه ، وأقدرعلى االستفادة مما 

تعلمه  أسرع في الفهم من غیره ، أكثر قدرة على التبصر في عواقب أعماله ، وفي إدراك العالقات 

والمعاني بین األشیاء ، و أقدرعلى التصرف الحسن لبلوغ أهدافه ، وعلى القیام بأوجه النشاط المختلفة  

 من الخبرات السابقة في حل المشكالت الحاضرة و التنبؤ بالمشكالت المستقبلیة ، ولهذا االستفادةوعلى 

م 1981خرون آ(یوسف مصطفى القاضي ویعتبر الذكاء من أهم العوامل المؤثرة في التحصیل الدراسي 

)  427ص
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 ذلك إیجابا على التحصیل الدراسي وهذا ما أكدته انعكسوبالتالي كلما كان الذكاء مرتفعا، كلما 

الدراسات الجاریة من قبل علماء النفس و التربیة ، حیث أن التنبؤ بتحصیل الطالب عن طریق قیاس 

. )246م ص2002(عبلة بساط جمعة .ذكائه أصبح من األمور البدیهیة 

ب- القدرات الخاصة: 

 لقد كشفت معظم الدراسات و األبحاث عن طبیعة العالقة بین التحصیل الدراسي والقدرات الخاصة 

، وقد اتضح أن أكثر هذه القدرات ارتباطا بالتحصیل الدراسي القدرة اللغویة ، وهي القدرة المركبة من عدة 

قدرات بسیطة كالطالقة اللغویة، و الترتیب اللفظي ، والموازنة ، و التصنیف ، و االستنتاجوتبدو في 

األداء العقلي الذي یتمیز بمعالجة األفكار و المعاني عن طریق استخدام األلفاظ وفهم معاني الكلمات 

وٕادراك العالقات بینها بطریقة  تؤدي إلى الفهم الصحیح الدقیق لمعاني التعبیرات اللغویة ،و كذلك القدرة 

. )221م ص1993(محمد بروعلى االستدالل العام ، باإلضافة إلى القدرة المكانیة 

 ج- الذاكرة :

  تعتبر الذاكرة علة خالف  أنواعها من العوامل المساعدة على التعلم  و التحصیل الدراسي ، إذ 

لوالها ما تكونت الشخصیة االنسانیة وال تم االدراك و التذكر وال اكتسبت العادات و القیم ، وال أمكن 

(محمد التخیل و الحكم و االستدالل و االنتفاع بما مر في إیجاد الحلول للمواقف الحیاتیة المختلفة 

). 220م ص1993برو

 والشك أن قدرة الطالب على أن یتذكر عددا كبیرا من األلفاظ واألفكار والمعلومات و الصور 

الذهنیة یؤثر مباشرة و بسهولة في التحصیل الدراسي ، لذا یجب االهتمام بما یقدم له من الحقائق 
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(یامنة عبد القادر إسماعیلي والمعارف العلمیة حتى یتمكن من فهمها وحفظها واستدعائها عند الحاجة 

 ).70م ص2011

 التفكیر:د- 

 خلیفة اهللا في اإلنسانإن للتفكیر قیمة كبیرة و أثرا عظیما في حیاة الفرد و الجماعة ،فلواله ما كان 

أرضه  ولواله ما تمكن من تحصیل الخبرات بكل ما تتضمن ، وما اكتشف الوقائع و الظواهر العلمیة 

واالجتماعیة و التربویة و السیاسیة ، ولكي یتمكن التلمیذ من استخدام تفكیره یجب أن تكون الموضوعات 

التي تقدم له تدورحول الحقائق ذات الوجود الفعلي الموضوعي ، وتتطلب الفهم و التنبؤ والتحكم والقدرة 

على اختیار البدیل من بین العدید من البدائل المتاحة ، و كذلك القدرة على االستبصار وتنظیم األفكار 

وٕادراك العالقات ، فالتلمیذ  الذي یتكون لدیه هذا النوع من النشاط الفكري یكون تحصیله الدراسي إیجابیا 

 ).220م ص1993(محمد برو

 ه-االنتباه:

 بأنواعهما المختلفة لهما عالقة متینة بشخصیة كل فرد و توافقه االجتماعي اإلدراكاالنتباه و 

والنفسي باعتبارهما األساس الذي تقوم علیه سائر عملیاته العقلیة األخرى فلوالهما ما استطاع المتعلم أن 

یعي شیئا أو أن یتذكر أو یتخیل شیئا أو أن یتعلم شیئا أو أن یفكر فیه أو أن یحكم و یستدل علیه فلكي 

یتعلم شیئا أو یفكر فیه ، یجب أن ینتبه إلیه و أن یدركه ، فالنتباه و االدراك الجید للتالمیذ یساعدهم في 

). 220م ص1993(محمد برو تحقیق أكبر قدر من الفهم و التحصیل الدراسي الجید 
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 :ثانیا – العوامل الصحیة 

  وهو العامل الثاني الذي یؤثر في تحصیل التلمیذ الدراسي ، سواء إیجابا أو سلبا ، فالتلمیذ الذي 

یتمتع بصحة جیدة وال یعاني من أي مرض بإمكانه مزاولة دراسته ومتابعتها دون انقطاع مما یؤدي إلى 

التحصیل و التفوق ، وهذا عكس الذي یعاني أمراضا معینة مثل الربو المزمن ، وٕاصابات صحیة متكررة  

وعیوب بالنظر والسمع والنطق ، وحتى عاهات جسدیة مما قد یؤثر في التحصیل الدراسي ، حیث 

یضطر التلمیذ في هذه الحالة إلى التأخر أو التغیب أو االنقطاع لمدة طویلة قصد العالج ، وهذا وال شك 

(أمیمة محمد یؤدي إلى قلة التحصیل الدراسي أو انعدامه ، وبالتالي یؤدي إلى التأخر الدراسي 

 ).23م ص2005ظاهر

 یؤكد المعنیون باألمر في هذا المجال أن العوامل الجسمیة من بین العوامل المؤثرة في التحصیل 

الدراسي و التي تؤدي إلى نقص عام في الحیویة ، فتقلل من قدرة الشخص على بذل أقصى جهده ومن 

ذلك األنیمیا ، ونزالت البرد المتكررة ، واألمراض الطفیلیة ، وضعف السمع والبصر ، وهذا ما توصلت 

إلیه األبحاث العلمیة حیث وجدت أن الضعف الجسمي وضعف السمع و البصر واألمراض المختلفة التي 

( نسرین بنت هارون وبن عبید تصیب التالمیذ وتؤدي إلى انخفاض مستوى التحصیل الدراسي لدیهم 

). 102م ص2011عبد الرحمن حافظ

ثالثا – العوامل الشخصیة المتعلقة بالتلمیذ : 

وهي تلك القوى الداخلیة المرتبطة  بذات التلمیذ تقوم بضغوطات علیه من أجل الوصول إلى أهدافه 

واستغالل طاقاته وأهمها : 
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أ – قوة الدافعیة إلى التعلم والتحصیل : 

   والمقصود هنا بقوة الدافعیة إلى التعلم و التحصیل ، الرغبة القویة في المثابرة واالهتمام بالدراسة 

 یهوالتحصیل ، فهذا الدافع الذاتي یعمل كقوة محركة تدفع بطاقات التلمیذ بأقصى إمكاناته لتحقیق التفوقعل

أن قوة الدافعیة إلى التعلم والتحصیل إن زادت شدتها على حد معلوم تعطل التعلم ، ومن ثم انخفض 

م 1993(محمد برو التحصیل ، فالخوف الشدید من االمتحان مثال قد یعطل التلمیذ عن التحصیل 

). 224ص

ب – المیل نحو المادة الدراسیة : 

لعل من بین العوامل الشخصیة التي لها أثر في التحصیل الدراسي للتالمیذ میله نحو المادة 

 واالستمرار فیها دون ملل ، حیث نجد أن أكثر التالمیذ تحمسا ونجاحا في واإلنتاج علیها واإلقبالالدراسیة 

مادة معینة هم أكثرهم میال إلیها، ومن بین الدراسات التي أثبتت وجود عالقة بین التحصیل الدراسي 

 بین تقدیرات 0.89م) والتي توصل فیها إلى وجود معامل ارتباط قدره 1921والمیل نجد دراسة ثورندایك (

التالمیذ لمیولهم نحو سبع مواد دراسیة وتحصیله الفعلي في هذه المواد ،األمر الذي جعله ینتهي إلى 

  موجبة بین المیول و التحصیل الدراسي للتالمیذ ، وكذلك توصل "كوان" ارتباطیةالقول بوجود عالقة 

یل الدراسي ص وثیقا بین التحارتباطام) إلى إن هناك 1962م) و" كوردون " عام (1961و"كاتل" عام (

والمیل نحو المادة الدراسیة ، فكلما ازداد میل التلمیذ نحو المادة الدراسیة تفوقا ازداد تحصیله فیها و تمایز 

 وعلیه یمكن القول أن ).225م ص1993(محمد برو عن غیره، وكلما قل میله نقص تحصیله فیها 

المیول تعتبر عامال هاما بین العوامل التي تؤثر في التحصیل ، حیث أنه كلما كان میل التلمیذ إلى 

الدراسة كبیرا كان تحصیله عالیا و العكس صحیح ، ولذلك یجب االهتمام به ورعایته حتى یكون عامال 

 موجبا للسلوك نحو تحقیق الهدف المرغوب فیه .
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ج- تكوین مفهوم إیجابي عن الذات : 

من المؤكد أن الفرد یسعى دائما إلى تكوین صورة إیجابیة عن ذاته ، حیث أن الفكرة الجیدة عن 

الذات كثیرا ما تعزز الشعور باألمن النفسي و بالقدرة على تحمل المسؤولیة و مواصلة البحث و صیاغة 

األهداف وبدل الجهود الالزمة لتحقیقها ، كما أنها تعمل كقوة ضاغطة على التلمیذ تدفعه إلى مزید من 

تحقیق الذات وتعزیز المفهوم اإلیجابي عنها ، وبهذا یكون تكوین المفهوم اإلیجابي من قبل التلمیذ عن 

). 226م ص1993( محمد برو ذاته وقدراته من العوامل األساسیة في التنبؤ بالتحصیل الدراسي الجید 

د – الثقة بالنفس : 

  إن ثقة اإلنسان بنفسه تدفعه إلى المزید من النشاط والعطاء وتحقیق حاجاتهم ومتطلباتهم  

وتحقیق میولهم ورغباتهم وطموحاتهم ، وبذل أقصى جهودهم لتحقیق ذواتهم ، وثقة اإلنسان بنفسه لها 

تأثیرا كبیرا في حیاته الشخصیة ، وهذا ما جعلها مجاال لدراسة الكثیر من العلماء ، كالعالمین "باندورا" 

و"روجرز" اللذین أوضحا أن الثقة بالنفس ترتبط بالعدید من المتغیرات في الشخصیة اإلنسانیة وتؤثر في 

عملیة التكیف و االستقرار النفسي وترفع من قیمة الفرد الشخصیة واالجتماعیة ، وتمكنه من تحقیق الكثیر 

من طموحاته ، وأن األفراد الذین لدیهم ثقة عالیة بأنفسهم یمیلون إلى السلوك المرغوب فیه اجتماعیا 

وعلیه فإن مثل هذا اآلخرینویحققون التقبل و التقدیر والنجاح وال یجدون صعوبة في عملیة التكیف مع 

الشعور من قبل التلمیذ یعتبر مدعاة للعمل واالنطالق دون خوف للوصول إلى الهدف والمتمثل في تحقیق 

 ).407م ص2008(درغام الرحال الرغبة في التفوق والتحصیل الدراسي الجید 
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ه – االهتمام بأداء الواجبات المدرسیة : 

  إن االهتمام بأداء الواجبات المدرسیة من قبل التلمیذ یعتبر من العوامل الشخصیة التي تؤدي به 

إلى التحصیل الدراسي الجید ، ذلك أن الوصول إلى مستوى عال من التفوق و التحصیل یحتاج إلى 

مواصلة الجهد والمثابرة و تحمل المتاعب واالهتمام بأداء الواجبات المطلوبة لتحقیق األهداف المنشودة  

ولذا وجبت إثارة اهتمام التلمیذ بما یتعلمه ، مما یدفعه إلى اإلقبال على الدرس و المدرسة واالنتفاع منهما 

، شریطة أن تكون الفرص التعلیمیة و النشاطات التربویة المقررة متالئمة مع استعداداته و حاجاته 

(محمد ومتضمنة حقائق جدیدة تمكنه من تحقیق الهدف الذي یطمح إلیه وهو التحصیل الجید 

). 226م ص1993برو

 ألسریة:رابعا- العوامال

  تلعب األسرة دورا كبیرا في مستوى تحصیل الطالب ، وذلك من خالل ما توفره لهم من بیئة 

اجتماعیة ونفسیة ، وما تتیح لهم من إمكانات مادیة تلبي متطلباتهم الدراسیة و تؤثر في استقرارهم النفسي 

 واالجتماعي ، وبالتالي على مستوى التحصیل الدراسي لدیهم وتتحدد هذه العوامل في: 

 األسرة:أ – استقرار

  حیث أن الجو األسري السائد داخل األسرة یؤثر على تحصیل التلمیذ ، فإذا كان التلمیذ یعیش 

 ذلك یسمح له بالدراسة والتحصیل الجید، أما إذا كان التلمیذ فإن في مكان یسوده االستقرار و الراحة  

یعیش في أسرة تكثر فیها أجواء الصراعات ، ویغلب علیها االضطراب والتفكك فإنه عادة ما یواجه 

مصاعب كبیرة تنعكس سلبا على مستوى تحصیله الدراسي ، ویرى الدارسین أن دور الوالدین هو األقوى 
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في التأثیر في أداء وتحصیل أبنائهم في المدارس ، وأن هذا التأثیر على مستوى التحصیل یزید أو یقل 

).   95م ص2006(محمد بن صالح عبد اهللا شرازتبعا لزیادة مستوى الترابط األسري 

ب – المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة : 

 تؤدي الحالة االجتماعیة واالقتصادیة لألسرة دورا كبیرا في مستوى تحصیل الطالب ، حیث یشیر 

الباحثون في هذا المجال إلى عدد من الدراسات منها دراسة " كاتل" ومعاونوه الذین توصلوا إلى وجود 

عالقة ارتباطیة موجبة بین التحصیل الدراسي والمستوى االجتماعي لألسرة ، أي أنه كلما ارتفع مستوى 

األسرة تصبح البیئة أكثر مالئمة ألن یؤدي الطفل واجباته المدرسیة ، و یساعده ذلك على التحصیل 

(فاطمة بنت عبد الدراسي الجید ویدفعه للوصول إلى مستوى تحصیلي یتناسب مع إمكانیاته العقلیة 

). 56م ص2010العزیز عبد القادر المنابري

 كما توضح التي قام بها "ماكلوید" أن مستوى تحصیل التالمیذ القادمین من أسر ذات مستوى 

متوسط كان أعلى من مستوى تحصیل التالمیذ القادمین من أسر ذات المستوى المتدني من الناحیة 

االقتصادیة ، ودل ذلك من خالل الزیادة في عدد الكلمات التي تعلمها التالمیذ المنحدرون من أسر ذات 

مستویات اقتصادیة متوسطة بالمقارنة مع االنخفاض في عدد الكلمات التي تعلمها تالمیذ األسر ذات 

).   96م ص2006(محمد بن صالح عبد اهللا شرازالمستویات االقتصادیة المنخفضة 

وقد خلصت معظم الدراسات إلى أن الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة یؤثر مستوى التحصیل 

 الدراسي ویتأثر به .
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ج – المستوى التعلیمي  

إن المستوى التعلیمي للوالدین له تأثیر كبیر في تحصیل التلمیذ ، حیث أكدت العدید من الدراسات 

في مجتمعات مختلفة أن هناك عالقة ارتباطیة موجبة بین مستوى التحصیل العلمي للتلمیذ والمستوى 

التعلیمي للوالدین، فأطفال الطبقات المثقفة تكون فرص تحصیلهم أكبر، إذ كلما ارتفع المستوى التعلیمي 

لألسرة زاد تحصیل أبنائها ،على عكس األطفال الذین ینتمون إلى أسر غیر متعلمة فقد كان تحصیلهم 

 .)م2008(أحمد جمیل حمودي الدراسي منخفضا 

http://www.ahewar.org/debats/show.art.asp?aid22:15h.( 

 أمور الطالب الذین یكون تحصیلهم عالیا یبحثون ویشجعون أبنائهم على أولیاءوالسبب في ذلك أن 

التعلم والتحصیل عن طریق تقدیم التوجیهات الالزمة والمساعدة لهم وقت الحاجة ، وذلك إلدراكهم هذا 

الدور الهام وكذلك یبدون الرغبة في مساعدة أبنائهم بأمورهم األكادیمیة و تقدیر نتائج التعلیم والتحصیل  

ونخلص إلى أن لألسرة دورا كبیرا في عملیة التحصیل ، إال أن ذلك ال یكفي لكي یكون التحصیل 

الدراسي جیدا ، ولهذا وجب إیجاد مؤسسة أخرى تكمل دور األسرة ، وقد كانت المدرسة هي المؤسسة 

التي یحتاجها المجتمع من أجل إكمال هذا الدور، ورغم صعوبة ذلك إال أنها استطاعت أن تفرض 

وجودها، وتبرز كإحدى المؤسسات و ذلك من خالل ما تقدمه إلى التالمیذ من معارف و مهارات تفیدهم 

في حیاتهم الدراسیة والمهنیة . 
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 لمدرسیة:خامسا - العوامال

 أنها المؤسسة المسؤولة رسمیا على اعتبار تمثل المدرسة أحد العوامل المؤثرة في التحصیل على 

العملیة التربویة ، وال شك في أن المدرسة كنظام اجتماعي تربوي یشمل العدید من المتغیرات المؤثرة في 

التحصیل الدراسي ولعل أهم هذه المتغیرات مایلي :  

أ – المعلم و طریقة تدریسه :   

یعتبر المعلم عنصرا من عناصر العملیة التربویة ن ودوره ضروري في نجاحها ، وال یمكن 

االستغناء عنه فخصائص المعلم وقدراته وأسالیبه ومهاراته األكادیمیة والمهنیة تؤثر بشكل مباشر في أداء 

تحصیل التالمیذ ن ذلك أن التحصیل الجید للتالمیذ یرتبط بمدى قدرة المعلم على التواصل الفعال مع 

الطلبة ن وفي توصیل المادة العلمیة لهم ، وهذا ما یحدد فعالیة المعلم وجودته ، حیث أصبح واضحا أن 

جودة المعلم تؤثر تأثیرا كبیرا في عملیة التحصیل األكادیمي للطالب ، وهذا ما توضحه دراسة " 

% من التحصیل األكادیمي للطالب  44فیرجسون" التي توصل فیها إلى أن جودة المعلم مسؤولة عن 

% من 26% من هذا المستوى ، في حین أن 24وأن المجتمع الخارجي وعائالت الطالب مسؤولة عن 

). 157م ص2007( صفاء عبد العزیزمستوى تحصیل الطالب مسؤولة عن البیئة المدرسیة 

 وحتى یقوم المعلم بدوره المنشود و یساهم في زیادة دافعیة الطالب نحو التحصیل الدراسي یتوجب 

علیه أن یكون متمكنا من المادة العلمیة ، ملما بموضوع المنهج الدراسي ، قادرا على التدریس نظریا 

وتطبیقیا ، مزودا بمهارات تدریبیة وكفاءات تربویة متمیزا بمیول إیجابیة نحو مهنته ، محبا و حنونا في 

تعامله مع طلبته ، أما إذا لم تتوفر لدیه هذه الشروط ، فسوف یكون له دور سلبي في التحصیل ، فالمعلم 

ال یعمل بمادته فقط وٕانما بشخصیته وتعامله مع طلبته ، ومدى ما یقدمه إلیهم من مثل أعلى وقدوة حسنة 
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م 2011( تونسیة تونسي ولجهود المعلم أثر كبیر لدى طلبته سواء على المدى القریب أو البعید 

).  113ص

ب – المنهج الدراسي : 

 یعتبر المنهج الدراسي ركنا أساسیا أخر ال یقل أهمیة عن أهمیة المعلم ، بل إن ما یقوم به المعلم 

یرتبط بما یحتویه المنهج الدراسي ، والمنهج الدراسي هو جمیع الخبرات أو النشاطات والممارسات 

المخططة التي توفرها المدرسة لمساعدة الطلبة على تحقیق النتائج التعلیمیة المنشودة بأفضل ما تستطیع 

). 115م ص2011(تونسیة یونسي قدراتهم 

مته لمستوى ئ ولذلك البد أن یكون المنهج الدراسي مبنیا على أسس سلیمة ، وذلك من حیث مال

الطالب المتعلمین ، وقدرته على إشباع حاجاتهم ومیولهم ألن ذلك یحفز الطالب ویدفعه إلى الدراسة  مما 

یزید من دافعیته نحو التحصیل الجید ، في حین أنه إذا كان المنهج الدراسي ال یراعي الفروق الفردیة 

الموجودة بین المتعلمین وال یرتبط بالبیئة المحلیة للطالب ، ویفتقد لعناصر التشویق واإلثارة ، فإن ذلك 

سوف یجعل الطالب یشعر بنوع من الملل والضجر من محتوى هذا المنهج وبالتالي یفقده رغبته ، مما 

 یؤدي إلى انخفاض دافعیته نحو التحصیل .  

ج – الجو المدرسي : 

 یمثل الجو المدرسي بما یشمله من عالقات بین الطالب وغیره من الزمالء والمعلمین واإلداریین 

أحد الجوانب المؤثرة في تحصیل الطالب وشخصیته وسلوكه حیث أن التفاعل اإلیجابي بین هذه العناصر 

یتیح الفرصة أمام التالمیذ إلشباع حاجاتهم ویزیدهم ثقة بأنفسهم ، ویوقظ فیهم الحماس و األمل  ویشعرهم 

بالتفوق والنجاح ، وهذا ما یؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصیل الدراسي لدیهم أما إذا اضطربت العالقة بین 
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أفراد المجتمع المدرسي ، وانتشرت األسالیب الالسویة فالتلمیذ یصبح عاجزا عن التكیف مع المجتمع مما 

).    121م ص2010(سمیرة عبديیؤثر سلبا في تحصیله الدراسي 

إضافة إلى ذلك نجد األنشطة المدرسیة التي من شأنها أن تؤثر في عملیة التحصیل ، حیث أن 

خلو الجدول المدرسي من األنشطة الریاضیة أو الفنیة أو العلمیة أو األدبیة یؤدي إلى انخفاض الحافز 

إلى التعلم أو االتجاه نحو المدرسة ، فقد یقتصر الجدول المدرسي على النشاط األدبي أو العلمي دون 

النشاط الریاضي أو الفني ، مما یؤدي إلى عدم التوفیق بین میول واهتمامات بعض الطالب دون 

). 68م ص2010(یامنة عبد القادر إسماعیلي البعض، مما یزید في حدة الفروق الفردیة في التحصیل 

وعلیه فإن جمیع هذه العوامل تؤثر في عملیة التحصیل لدى التالمیذ سواء كان ذلك بالسلب أو 

باإلیجاب  ویتوقف نجاح العملیة التربویة في المدرسة على مدى تفاعل الركائز التي تقوم علیها المدرسة 

إضافة إلى الدور الذي تلعبه كل من العوامل الشخصیة و العوامل األسریة في الدفع بالتلمیذ إلى اكتشاف 

قدراته ومحاولة تنمیتها من خالل مختلف األنشطة التي تقدمها المدرسة إلى المتعلم . 

 

*               *               * 
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شروط التحصیل الدراسي الجید 

إن التعلم عملیة مكتسبة تحدث وفق شروط عدة ومحددة كلما توخاها المتعلم والمعلم كلما كان 

المتعلم أقدر على التعلم ، وال شك في أن هذه الشروط جمیعها تعمل معا و تتفاعل لتكون النتیجة 

 التحصیل الدراسي الجید للتالمیذ، ومن بین هذه الشروط نذكر مایلي :

أ – النضج   

النضج عملیة نمو متتابع یشمل جمیع جوانب شخصیة التلمیذ أو الطالب بیولوجیا وعقلیا واجتماعیا 

وانفعالیا ، ویحدث بطریقة ال شعوریة ، وهو في الغالب یعزى إلى عوامل وراثیة ، ومظاهره تبدو واضحة 

ولذلك المطلوب من المعلمین جمیعهم معرفة حقائقه المختلفة ،بدراسة طبیعة مل تلمیذ في كل مراحل 

تعلمه من أجل معرفة وتحدید مدى ما وصل إلیه من نمو ونضج ،وهذا بغیة تهیئة مواقف التعلیم المناسبة 

لمستواه على أساس نفسي سلیم ألنه كلما كان مستوى النضج مرتفعا كلما  كان التلمیذ أقدر على التعلم 

وأقدر على تعدیل سلوكه والوصول إلى الحد الالزم للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات المراد تعلمها 

والعكس ، ومنه فإنه یمكن القول أن النضج یعتبر أحد الشروط األساسیة المؤثرة تأثیرا كبیرا في عملیتي 

).    238م ص1993(محمد بروالتعلم والتحصیل معا 

ب  -  الممارسة والتكرار  :  

إن تكرار عمل معین یسهل تعدیله ، وتنظیمه عند الشخص المتعلم، حیث أن ذلك الطالب الذي 

 ما تعلمه ثم یكرره عدة مرات یكسبه نوعا من الثبوت والنمو وینبغي علیه أن یبتدئ بشيء بمراجعةیقوم 

یكون أقرب إلى فهمه حتى الیقع الملل ، وینبغي أال یقوم بتكرار شيء دون فهمه ، بل وال یكتب شیئا ال 

یفهمه ، ألن ذلك یذهب الفطنة ویضیع الوقت ، فالممارسة الصحیحة للمادة المتعلمة یؤدي إلى حسن 
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انطباعها في ذاكرة التلمیذ والقدرة على تصورها ، والقدرة على تحصیلها واسترجاعها بصورة متقنة وتساعد 

على أداء األعمال بطریقة سریعة ودقیقة وصحیحة فالتكرار والممارسة عامل من العوامل التي تساعد 

).  74م ص2011( یامنة عبد القادر إسماعیليعلى التعلم الدقیق 

ج – الطریقة الكلیة و الجزئیة :  

لقد أثبتت التجارب أن الطریقة الكلیة أفضل من الطریقة الجزئیة ، حتى تكون المادة المراد تعلیمها 

سهلة و قصیرة ، وكلما كان الموضوع المراد تعلمه متسلسال تسلسال منطقیا ، كلما سهل تعلمه بالطریقة 

الكلیة ، فالموضوع المتسلسل یكون أسهل في تعلمه بالطریقة الكلیة من الموضوعات المكونة من أجزاء ال 

 من إدراك الكلیات المبهمة إلى إدراك الجزئیات االنتقالرابطة بینها ، مثل عملیة اإلدراك تسیر على مبدأ 

). 74م ص2011(یامنة عبد القادر إسماعیلي

 د – النشاط الذاتي : 

إن أفضل أنواع التعلم هو التعلم الذي یعتمد على نشاط التلمیذ ، حیث یمر من خالله  ببعض 

المواقف التعلیمیة ، و یكتسب المعارف و المهارات بما یتوافق مع سرعته وقدراته الخاصة ، و على هذا 

یجب أن یكون موقف التلمیذ مما یتعلمه موقفا إیجابیا فاعال، فال یقتصر على مجرد التكرار اآللي وتردید 

ما قدم من قبل األستاذ أو ما هو موجود في الكتاب ، بل یجب علیه أن یقرر بنفسه متى و أین یبدأ 

ومتى ینتهي و أي الوسائل أو البدائل یختار ، وأن یفكر فیما یقرأ ، وأن ینتزع معناه وأن یحاول تطبیقه أو 

تلخیصه بلغتة الخاصة ألنه من المؤكد أنه على قدر ما یبدل من جهد یزداد فهمه ، وتثبیت المعلومات 

). 244م ص11993( محمد برووالخبرات في ذهنه 
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ه – التدریب الموزع : 

یقصد به التدریب الذي یقوم عل فترات متباعدة تتخللها فترات من الراحة ، ولقد وجد أن التدریب 

المركز یؤدي إلى التعب والملل، كما أن ما یتعلمه الفرد بالطریقة المركزة یكون عرضة للنسیان ، وذلك 

( یامنة عبد القادر ألن فترات الراحة التي تتخللها فترات التدریب الموزع تؤدي إلى تثبیت ما یتعلمه 

). 75م ص2011إسماعیلي

 : اإلرشادو – التوجیه و 

ال شك أن التلمیذ في حاجة ماسة إلى توجیه وٕارشاد مستمرین من جانب أساتذته ، یشرحون له فیه 

الصواب ویصححون اله فیه الخطأ ، إال أن األساتذة ینبغي لهم أن یعرفوا جیدا مت یكون التلمیذ في 

حاجة إلى توجیهاتهم وٕارشاداتهم ، ومتى یكون من األحسن تركه لیحاول االعتماد على نفسه في محاوالت 

الفهم و التعلم والتحصیل حتى إذا ما تأكد لهم عجزه وحاجته إلى توجیهاتهم تدخلوا في الوقت المناسب  

 تكون فائدة التوجیه واإلرشاد أكثر ألن التوجیه مما ال ریب فیه أنه یؤدي إلى حدوث التعلم ئذألنه عند

).  250م ص1993(محمد بروبجهد أقل وفي مدة زمنیة أقصر 

وعلیه یمكن القول أن التوجیه واإلرشاد الذي یتم بطریقة متدرجة و یتسم بالصفة اإلیجابیة یكون له 

تأثیرا أكبر في التحصیل الدراسي للتلمیذ ، حیث أن الموجه البد أن یكون مدركا للوقت الذي یجب أن 

یتدخل فیه لتقدیم التوجیهات  واإلرشادات حتى تكون فعالة وتحقق نتائج إیجابیة.  

 

 *    *      *

 

72 
 



 الفصل الرابع                             التحصیل الدراسي
 

قیاس التحصیل الدراسي 

 التحصیلیة من أكثر أسالیب التقویم شیوعا واستخداما في تقویم نتائج التعلم بغرض االختباراتتعد 

تصحیح و تحدید مقدار ما تحققه من أهداف معرفیة وانفعالیة ونفسیة حركیة ، ولكي تؤدي االختبارات 

التحصیلیة الجیدة وظائفها على أكمل وجه البد أن تتصف بعدد من الصفات نوجزها فیما یلي :   

أوال –  صفات االختبارات التحصیلیة :  

هناك العدید من الصفات األساسیة الواجب توفرها في أي اختبار تحصیلي حتى یكون صالحا 

لالستخدام وأداة مفیدة تساعد على توجیه المتعلم و تحسین تحصیله وأهمها مایلي : 

 أ – الموضوعیة : 

من المؤكد أنه لیس هناك اختبار خال من الذاتیة تماما ألن كل سمات اإلنسان قد تكونت من 

خالل الخبرة ، وبالتالي فإن األشخاص ذوي الخلفیة المتباینة سوف تختلف استجاباتهم حتما لألسئلة التي 

یتضمنها أي اختبار ما، ومع ذلك فإن ما یجب أن یفعله مؤلف االختبار هو مراعاة أمرین على األقل من 

أجل أن تكون اإلجابة موضوعیة ، أي أن یعتمد على الحقائق ولیس المیول و الوجدانات و االتجاهات ن 

األمر األول أن یشتمل االختبار التحصیلي على تعلیمات محددة واضحة ال تقبل التأویالت و التفسیرات 

المختلفة یلتزم بها المعنیون باألمر في هذا السیاق ، واألمر الثاني أن یصمم لالختبار مفتاح خاص 

للتصحیح یمنع تدخل الذاتیة في تقدیر الدرجة ، بحیث إذا أعید تصحیح الورقة فإنهم یعطونها نفس 

).  250م ص1993(محمد برو الدرجة  
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ب – الصدق :  

ویوجد في هذا الصدد ثالثة أنواع من الصدق : صدق المحتوى  والصدق المرتبط بالمحك والصدق 

التكویني ، واألول یقصد به تمثیل االختبار للجوانب التي وضع لقیاسها  والثاني یقصد به قدرة االختبار 

على التنبؤ بسلوك التلمیذ في مواقف تعلیمیة محددة ، والثالث یقصد به مدى قیاس االختبار لسمة أو 

مفهوم أو قدرة ، ولتحقیق ذلك البد من جمع أكبر قدر من البیانات و المعلومات عن االختبار باستخدام 

).       251م ص 1993( محمد برومختلف الطرق اإلحصائیة والتجریبیة 

ج – الثبات :  

ین  كما نویقصد به عملیا مدى االستقرار و التجانس االتساق في أجوبة االختبار من طرف الممتح

قرار واتساق التقدیرات أو األحكام بالنسبة إلى المصححین عبر الزمن إذا ما طبق أكثر تیقصد به أیضا اس

من مرة ، بمعنى أن یعطي االختبار النتائج نفسها إذا ما تكرر تطبیق االختبار في قیاس الشيء نفسه 

 . )76م ص2011یامنة عبد القادر إسماعیلي(مرات متتالیة وفي ظروف متشابهة 

ثانیا - أنواع االختبارات التحصیلیة :  

 - االختبارات الشفویة : 01

 لتقویم التحصیل الدراسي ومازالت تستخدم استعملتإن االختبارات الشفویة تعتبر أقدم الوسائل التي 

 واسعا وتعتبر أفضل وسیلة لتقویم بعض األهداف التربویة و خاصة ما یتعلق استخداماحتى اآلن 

منهابقدرة التلمیذ على التعبیر عن نفسه لفظیا وشفویا ویقصد باالختبارات الشفویة أنها أسئلة غیر مكتوبة 

تعطى للتالمیذ ویطلب منهم اإلجابة علیها دون كتابة والغرض منها معرفة مدى فهم التالمیذ للمادة 

). 140م ص2005رجاء محمود أبو عالم( على التعبیر عن نفسهقدرتهالدراسیة ومدى 
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 - االختبارات المقالیة 02

 من مجموعة من األسئلة تتطلب أسلوبا إنشائیا  یشتغل فیها الطالب بالبحث االختباراتتتألف هذه 

والموازنة والمناقشة والوصف والتحلیل واالستدالل وتذكر الحقائق والمبادئ التي درسها خالل العام 

الدراسي مثل : أذكر ما تعرفه عن ، أو ناقش أو علل أسباب حدوث ... إلخ وهي مناسبة لكثیر من 

 یامنة عبد القادر إسماعیلي (خالعلوم الفكریة واللغویة مثل : األدب ، االجتماعیات ، علم النفس ... إل

 ). 78م ص2011

وتتكون اإلجابة في مقال یتكون من عدة فقرات وفیها یتم إظهار قدرات كثیرة ومتنوعة لدى الطالب  

 ).  129م ص1974عبد الرحمن العیسوي(مثل القدرات التعبیریة والمعرفیة 

 بذاتیة المصحح مما یفقدها موضوعیتها ولهذا ال یجب على  یتأثرهذا النوع من االختبارات قد

 فقط على هذا النوع من االختبارات كوسیلة وحیدة للتقویم بل یجب االعتمادالمصحح 

 .استخداماختباراتأخرى

 الموضوعیة: - االختبارات03

تشیر االختبارات الموضوعیة إلى أدوات القیاس التي تمكن التلمیذ من تكوین إجابات موضوعیة 

یتحكم فیها السؤال ذاته كما تمكن المعلم من تكوین أحكام موضوعیة تتحكم فیها إجابات التلمیذ ذاتها وقد 

أطلق علیها دور صفة "الموضوعیة" ألنها تخرج عن رأي المصحح وال تتدخل فیها ذاتیته  وتتناسب مع 

نبیل عبد (جمیع التالمیذ من ناحیة الفروق الفردیة وتحقیق جمیع األهداف التي وضعت من أجلها 

). 52م ص1999الهادي 
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ومن أشهر هذه االختبارات نجد : 

 الصواب والخطأ : اختبار أ - 

 في هذا النوع من عدد من العبارات بعضها صحیح وبعضها خطأ ویطلب من االختباریتألف

). 52م ص1999 نبیل عبد الهادي(بالخطأ المفحوص أن یحكم على كل عبارة منها بالصواب و إما 

 لجمیع المواد و الغرض منه قیاس مالئمةویعتبر هذا النوع من أسهل األسئلة في تألیفها وأكثرها 

مقدرة التلمیذ على التمییز بین الصواب والخطأ ویطلب فیه من التلمیذ وضع كلمة صح أو خطأ في خانة 

). 125م ص2010سمیرة عبدي (اإلجابة 

 االختیار من متعدد :  اختبارب - 

 في استعمالهایالحظ في هذا النوع من األسئلة أنه صعب في تألیفه ولو أنه أكثرها شیوعا من حیث 

االختبارات الموضوعیة بنوعیه المقنن وغیر المقنن وهذه األسئلة تذكر إجابات متعددة لكل سؤال حیث 

یامنة عبد (یختار الطالب إجابة واحدة صحیحة ویضع علیها عالمة أو رقم في المكان المخصص لها

). 73م ص2011القادر إسماعیلي

ج - إختبار التكملة :  

 أو التذكر ویتألف هذا النوع من االختبار من عدد من الفقرات اسماختباراتاالستدعاءیطلق علیها 

التي تكون على شكل عبارات ناقصة ویطلب من المفحوص أن یكمل النقص بوضع كلمة أو كلمات 

م 2005نادر فهمي الزیود( عددا أو رمزا في المسافة الخالیة المخصصة لذلك في كل عبارة  أومحددة 

) . 97ص
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المزاوجة : اختبارد - 

 الربط والتوقیف وكذلك المطابقة ویشمل هذا االختبار على قائمتین من باختبارویسمى كذلك 

 ویراعي أن یكون عدد االستجابات) وتمثل الثانیة  األسئلةالكلمات أو العبارات تمثل إحداهما المثیرات

 ویطلب إلى التالمیذ  أن یقابلوا بین كل مثیر في القائمة األولى المثیراتاالستجابات أكبر من عدد 

 في قیاس أهداف تقع في االختبارات التي تناسبه في القائمة االنیة ویستخدم هذا النوع من واالستجابة

). 126م ص2010سمیرة عبدي(مستویات المعرفة و الفهم 

 

 

 

*                *         *                             
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 النظریات المفسرة الختالف التحصیل الدراسي

هناك نظریات نظریتان تفسر أسباب اختالف التحصیل الدراسي بین المتعلمین ، وفیما یلي توضیح 

لكل نظریة على حدى :  

أوال – النظریة الوظیفیة: 

یرى أنصار هذه النظریة أن المجتمع یقوم على مبدأ التوازن وتحكمه العالقة الوظیفیة بین مؤسساته 

ونظمه ، والمدرسة هي إحدى مؤسسات المجتمع ، حیث ترتكز نظرتها على أن المدرسة یجب أن تقوم 

على الوظیفة ونقل القیم واألخالق عن طریق عملیة التطبیع االجتماعي ،فهي تحاول بذلك بناء مجتمع 

یكون فیه األفراد مساهمین بالدرجة األولى في خدمة المصلحة العامة أي تقدیم مصلحة المجتمع على 

المصلحة الفردیة ، وهذا ما أكده "دوركایم"، وترجع هذه النظریة أن تباین التحصیل الدراسي بین التالمیذ 

یعود إلى اختالف قدراتهم وطموحاتهم ، حیث یركزون على أن أهمیة عامل الذكاء وأهمیة تطلعات 

الطالب ووالدیه لتحصیل دراسي متفوق فاختالف القدرات وكذا نوعیة المدارس من العوامل المؤثرة في 

تشكیل تحصیل الطالب دراسیا كما ترى هذه النظریة أن عائالتالطبقات الغنیة تربي أبنائها على قیم 

 وسمات شخصیة تؤدي إلى التفوق وهذه القیم والسمات غیر متوفرة عند عائالت الطبقات الفقیرة

 ).65م ص2011یامنة عبد القادر إسماعیلي (

ثانیا – نظریة الصراع : 

ترى هذه النظریة أن النظام االجتماعي ینقسم إلى قسمین ، قسم مسیطر یتمثل في الجماعات 

المسیطرة ، وقسم تابع یتمثل في الجماعات الخاضعة ، والعالقة بین الجماعتین عالقة استغالل هذا ما 

رآه كل من ) بارولزوجنتز) حیث یریان أن دور المدرسة الرأسمالیة یكمن في إعداد القوى العامة لخدمة 

یامنة عبد القادر ( الرأسمالیة وتعلیم أفراد المجتمع االنضباط وااللتزام المادي بالمعتقدات الرأسمالیة 

). 65م ص2011إسماعیلي
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وعلیه فإن المؤیدین لهذا االتجاه یرون أن التباین في التحصیل الدراسي ماهو إال نتاج یعكس واقع 

وظیفة الجهة التعلیمیة ، حیث تفرض هذه النظریة أن یكون التخلف الدراسي ناتجا عن ظروف دیموغرافیة 

ممثلة في الفقر وبحسب الطبقة االجتماعیة ، ویعتقد أصحاب هذه النظریة أن االختالف في التحصیل 

ناتج عن االختالف في نوعیة التفاعل الذي یتم في الفصل الدراسي ، حیث یؤكدون على أن عدم المساواة 

بین الجماعات االجتماعیة تؤدي إلى اختالف نوعیة المدارس من حیث تكلفة الطالب ونوعیة المدارس 

 ).11م ص2005 طالل منصور الدیابي والمناهج (

 

 

 

 

 

 

 

*             *             * 
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مراجع الفصل الرابع 

أحمد جمیل حمودي ،" العةامل االجتماعیة غیر المدرسیة المرتبطة بالتحصیل الدراسي بحث  .1

 م 2008استطالعي " ، 

http://www.ahewar.org/debats/show.art.asp?aid. 

أمیمة محمد ظاهرة ،"التحصیل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات لدى طالب الثانوي الفني"، مجلة  .2

 م .2005مرصد نساء سوریا، دمشق ، 

 تونسیة یونسي ،" تقدیرات الذات وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى المراهقین المبصرین و المراهقین  .3

 م2011المكفوفین، رسالة ماجستیر منشورة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

درغام الرحال،"الثقة بالنفس وعالقتها بالتحصیل الدراسي عند طلبة كلیة التربیة الثانیة في جامعة حماة  .4

 م .2008 ، 35(سوریا)، دراسة منشورة بمجلة الفتح ، العدد

 م .2005رجاء محمود أبو عالم ،"تقویم التعلیم" دار المسیرة للنشر والتوزیع ،  .5

رشاد صالح دمنهوري، التنشئة االجتماعیة والتأخر الدراسي ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة  .6

 م .2006،

زینب  شحاتة النجار آخرون ،"معجم المصطلحات التربویة النفسیة" الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة  .7

 م .2003، 

 م .1985سعد جالل ،"القیاس النفسي المقاییس واالختبارات" ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  .8

سمیرة عبدي ،"الضغط المدرسي وعالقته بسلوكات العنف والتحصیل الدراسي لدى المراهقین" ، رسالة  .9

 م .2010ماجستیر منشورة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

م  2007صفاء عبد العزیز، "إدارة الفصل وتنمیة المعلم" ، دار الجامعة الحدیدیة ، اإلسكندریة، .10
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طالل منصور الدیابي ،" العالقة بین بعض التصورات النمطیة ومستور التحصیل الدراسي "  .11

م . 2005بحث منشور ، جامعة المملكة العربیة السعودیة ، 

عبد الرحمن العیسیوي ،" القیاس والتجریب في علم النفس"، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع   .12

م . 1974القاهرة ، 

"مهارات في التربیة النفسیة"، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع ، القاهرة  جمعة،عبلة بساط  .13

م . 2002

عطوف یاسین ،" اختبارات الذكاء والقدرات العقلیة بین التطرف و اإلعتدال" ، دار االندلس  .14

م . 1981للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

م . 1979خرون ،" القاموس الجید للطالب" ، الشركة التونسیة للنشر والتوزیع ، آعلي بن هادیة و .15

فاطمة بنت عبد العزیز عبد القادر المنابري ،" الذكاء االجتماعي و المسؤولیة االجتماعیة  .16

والتحصیل الدراسي لدى طالبات كلیة التربیة" ، رسالة دكتوراه منشورة ، جامعة أم القرى ، مكة  

م . 2010

فروجة بلحاج ،" التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعیة للتعلم لدى المراهقین المتمدرسین  .17

م .  2010بالتعلیم الثانوي" ، تیزي وزو ، 

م .  1974كمال دسوقي ،" علم النفس ودراسة التوافق" ، دار النهضة العربیة ، بیروت ،  .18

  .7م ، ط1992مسعود جبران ،"معجم الرائد" ، دار العلم ، بیروت  .19

 

محمد برو ،"أثر التوجیه المدرسي على التحصیل الدراسي في المرحلة الثانویة" ، الدار المصریة  .20

 .م 2003اللبنانیة ، القاهرة ، 
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محمد بن صالح عبد اهللا شراز ،" أبرز العوامل األسریة المؤثرة على التحصیل الدراسي" ، دراسة  .21

  2 ، العدد 18منشورة بمجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة ، المجلد 

م . 2006

 محمد مصطفى زیدان ،" دراسة سیكولوجیة لتلمیذ التعلیم العام" ، دیوان المطبوعات الجامعیة   .22

م . 1980الجزائر ، 

محمد نجیب معوض ،" إثارة دافعیة الطالب نحو التعلیم "، مجلة البحوث التربویة ، جمعیة  .23

م . 1992 ، 1اإلمارات المتحدة ، ج

منى الحموي ،" التحصیل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات "، دراسة منشورة بمجلة جامعة دمشق   .24

م . 2010 ، 26المجلد 

نادر فهمي الزیود و هشام عامر علیان ،"مبادئ القیاس والتقویم في التربیة "، دار الفكر ، عمان  .25

 . 3م ، ط2003

نبیل عبد الهادي ،" المقیاس والتكنولوجیا التربویة واستخدامه في مجال التدریس الصفي"، دار  .26

م  . 1999وائل للنشر ، عمان ، 

 م .2003نبیل محمد زیدان ،" الدافعیة و التعلم " ، مكتبة النهضة العربیة المصریة ، القاهرة ،  .27

 

نسرین بنت هارون عبد الرحمن حافظ ، الذكاء العاطفي وعالقته بالسلوك التكیفي  والتحصیل  .28

م  . 2011الدراسي" ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، 

هبة اهللا سالم وآخرون ،"عالقة دافعیة االنجاز بموضوع الضبط  ومستوى الطموح والتحصیل  .29

   2012 ، 4الدراسي لدى  طالب التعلیم العالي بالسودان ، المجلة العربیة لتطویر التفوق ، العدد
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یامنة عبد القادر إسماعیلي ، أنماط التفكیر ومستویات التحصیل الدراسي ، الیازوري  للنشر   .30

م  . 2011األردن ، 

یوسف مصطفى القاصي وآخرون ، اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي ، عالم الكتب ، القاهرة   .31

  .3م ، ط1998
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  الخامسالفصل

 الدراسة المیدانیة

 حدود البحث

 أداة البحث 

 منهج البحث

 عینة البحث

 نتائج البحث

 مناقشة فرضیات البحث

 توصیات البحث ومقترحاته

 مراجع الفصل الخامس

 



الفصل الخامس      الدراسة المیدانیة 
 

حدود الدراسة 

أوال – الحدود المكانیة : 

      یقصد بالحدود المكانیة ألي بحث الحیز أو النطاق المكاني إلجراء البحث المیداني وترتبط الحدود 

المكانیة لبحثنا هذا بالمؤسسات التي أخدنا منها أفراد العینة ، وهي متوسطة المصالحة الوطنیة بحراثن 

،وثانویة ماطي أحسن باألمیر عبد القادر ، وابتدائیة  محمد بن یوسف بوعجیمیبحراثن ، والمتوسطة 

الجدیدة بسیدي عبد العزیز .  

ثانیا – الحدود الزمانیة :  

     تشیر الحدود الزمانیة للبحث إلى الوقت الذي استغرقه البحث المیداني حیث كان في منتصف شهر 

أفریل بدایة من متوسطة المصالحة الوطنیة بحراثن  وثانویة ماطي أحسن باألمیر عبد القادر   

بد العزیز ، حیث نزلنا إلى المیدان من أجل توزیع االستبیان على أفراد مجتمع عوالمتوسطة الجدیدة بسید 

سترجاع آخر استبیان . ا أفریل ، أین تم 25 أفریل إلى غایة 14البحث ، وذلك بتاریخ 

ثالثا – الحدود البشریة : 

 إن أول ما یفكر فیه الباحث  عند اختیاره لعینة ما خاصة بموضوع البحث هو التعرف على 

 مجتمع البحث الذي هو االهتمام األكبر من طرفه 

ویتمثل مجتمع دراستنا في النساء العامالت اللواتي لدیهن أوالد في مرحلة التعلیم االبتدائي   

مرأة عاملة من المؤسسات المذكورة في ا 30المتمثل في المعلمات واألستاذات والموظفات البالغ عددهن 

الحدود المكانیة . 

 

 

 

***         

85 
 



الفصل الخامس      الدراسة المیدانیة 
 

أداة البحث 

في أي بحث علمي نعتمد على أداة أو مجموعة من األدوات لجمع البیانات وذلك من أجل الوصول 

إلى نتائج موضوعیة ، كما أن نتائج أي بحث تتوقف إلى حد كبیر على نوع األداة المستعملة في جمع 

المعلومات ، وقد استعملنا في دراستنا هذه على االستبیان . 

 :  االستبیان

هو أداة من أدوات جمع البیانات ، وهو األكثر شیوعا واستخداما خاصة في األبحاث االجتماعیة 

والتربویة ، ویعرف االستبیان على أنه مجموعة أسئلة تطرح على أفراد عینة البحث التي تعطینا إجابات 

قابلة للعرض و التحلیل والتفسیر والتعلیل والتركیب للوصول إلى نتائج تجیب على تساؤالت اإلشكالیة 

). 221م ص 2004 رشید زرواتي (وفرضیات البحث ، كما تخدم هدف البحث 

 سؤاال موزعة على محورین إضافة إلى البیانات الشخصیة ألفراد العینة وهما : 15وقد تضمن االستبیان 

 یحتوي على بیانات تتعلق بعمل المرأة و الصعوبات التي تواجهها في التوفیق بین المحور األول :

 أسئلة . 08متطلبات عملها خارج المنزل ورعایة أوالدها داخله وتضمن 

 یحتوي على بیانات تتعلق بعمل المرأة والتحصیل الدراسي ألوالدها في مرحلة المحور الثاني :

 أسئلة . 07التعلیم االبتدائي ، وتضمن 

وقد مزجنا في االستبیان بین األسئلة المغلقة و األسئلة المفتوحة ، فاستعمالنا لألسئلة المغلقة كان 

لغرض الحصول على إجابة دقیقة ومحددة ومختصرة وأما استعمالنا لألسئلة المفتوحة فكان لغرض إعطاء 

الحریة للمبحوثات للتعبیر عن موقفهن تجاه الموضوع . 
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 ثمنهج البح

  المنهج هو الطریق الذي یسهل على الباحث الوصول إلى هدفه ، وللوصول إلى الهدف البد من 

استخدام المنهج العلمي  ، كما أنه ال معنى ألي بحث دون وجود منهج یسیر علیه ، وللمنهج أنواع 

مختلفة ، وطبیعة الدراسة تفرض علینا اختیار منهج البحث ، حیث یمكن تعریف المنهج على أنه :  

    "المنهج العلمي لیس هو البحث العلمي ذاته ، وٕانما هو األداة التي من خاللها یتم الفعل العلمي والتي 

)   . 35م ص2006(أحمد عیاد ي الحقائق والظواهر موضوع الدراسة فتكمن 

       وبما أن طبیعة وأبعاد المشكلة هي التي تفرض على الباحث اتباع منهج من خالل الخطة التي 

یرسمها لتحقیق هدف البحث ، ونحن من خالل هذه الدراسة نرید الوقوف على العالقة بین عمل المرأة 

والتحصیل الدراسي ألوالدها في مرحلة التعلیم االبتدائي ، ونظرا لطبیعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته 

فإنه تطلب استخدام المنهج الوصفي والذي یعرف بــأنه أسلوب من أسالیب التحلیل المرتكز على جمع 

معلومات  دقیقة و كافیة حول موضوع محدد من خالل فترة أو فترات زمنیة من أجل الحصول على 

( محمد عبیدات معلومات ثم تفسیرها بطریقة موضوعیة وبما ینسجم مع معطیات فعلیة للظاهرة 

 ).  53م ص1999وآخرون

 

 

 

 

 

 

 

***         
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عینة البحث 

للحصول على بیانات تتعلق بالموضوع البد من وجود عین تختار من مجتمع البحث، والعینة هي 

الجزء الذي یؤدي إلى معرفة الكل ویشترط في العینة أن تكون ممثلة تمثیال صحیحا لمجتمع البحث 

). 45 م ص 2005(مختار محمد إبراهیم 

 03 نساء عامالت بمتوسطة المصالحة الوطنیة بحراثن، و10ولقد تضمنت الدراسة في بحثنا هذا 

 نساء عامالت بالمتوسطة الجدیدة بسیدي 04نساء عامالت بثانویة ماطي أحسن باألمیر عبد القادر و 

 نساء عامالت بابتدائیة بوعجیمي یوسف بن مسعود بحراثن، وقد تم انتقاؤهن بطریقة 10عبد العزیز، و

مقصودة ألن الهدف من البحث هو أن تكون المرأة عاملة ولدیها أوالد في مرحلة التعلیم االبتدائي، والعینة 

القصدیة هي أن یتعمد الباحث إجراء دراسة على فئة معینة دون سواها. 

أوال- خصائص عینة الدراسة: 

 بالنسبة إلى متغیر السن: 1-1

 یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر السن: ):01الجدول الموالي رقم (

النسبة المئویة التكرار السن 

 % 07 02 سنة 30أقل من 

 % 63 19 سنة 40 سنة إلى 30من 

% 30 09 سنة فما فوق 41

 % 100 30المجموع 
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 % من 63) المتعلق بتوزیع أفراد العینة حسب السن أن نسبة 01نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % من مجموع أفراد العینة 30 سنة، تلیها نسبة 40 إلى 30مجموع أفراد العینة تتراوح أعمارهم بین 

 سنة. 30 % أعمارهم أقل من 07 سنة، ثم تلیها نسبة 41یفوق سنهم 

 و أربعین سنة، إذ أن 30نستنتج من هذا أن أكبر نسبة تمثلها النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بین  -

 النساء في هذا السن یكن قد تزوجن وأنجبن أطفاال وتحصلن على مهنة.

 بالنسبة إلى متغیر الحالة العائلیة: 1-2

  یوضح توزیع أفراد العینة حسب الحالة العائلیة:):02جدول رقم (

 %النسبة المئویة التكرار الحالة العائلیة 

 % 93.34 28متزوجة 

 % 3.33 01مطلقة 

 % 3.33 01أرملة 

 % 100 30المجموع 

 

 % 93.34) المتعلق بتوزیع أفراد العینة حسب الحالة العائلیة أن 02نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 %. 3.33من أفراد العینة متزوجات، وأما كل من لحالتین مطلقة و أرملة فمثال بنفس النسب أي 

نستنتج من هذا أن أكبر نسبة تمثلها النساء المتزوجات وهذا ما یفسر االستقرار األسري وأن كل من  -

 الزوجان موجودان في خدمة األسرة والطفل.
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بالنسبة إلى متغیر المستوى التعلیمي:  1-3

 یوضح توزیع أفراد العینة حسب مستواهم التعلیمي: ):03جدول رقم (

 %النسبة المئویة التكرار المستوى التعلیمي 

 % 00 00دون مستوى 

 % 00 00ابتدائي 

 % 07 02متوسط 

 % 03 01ثانوي 

 % 90 27جامعي 

 % 100 30المجموع 

 

) المتعلق بتوزیع أفراد العینة حسب متغیر المستوى التعلیمي أن  03نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % من أفراد العینة لدیهن 07  % من أفراد العینة لدیهن مستوى تعلیمي جامعي نلیها نسبة 90

 % من أفراد العینة لدیهن مستوى تعلیمي ثانوي، أما كل 03مستوى تعلیمي متوسط، ثم تلیها نسبة 

 % تمثالن المستوى االبتدائي ودون مستوى. 0من النسبتین 

نستنتج من هذا أن أكبر نسبة تمثلها النساء اللواتي لدیهن مستوى تعلیمي جامعي، وهذا راجع إلى أن  -

 أغلب أفراد العینة هن أساتذة ومعلمین.

 

 

90 
 



الفصل الخامس      الدراسة المیدانیة 
 

بالنسبة لمتغیر وقت العمل: 1-4

 یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر وقت العمل: ):04جدول رقم (

 %النسبة المئویة التكرار وقت العمل 

 % 23.34 07صباحا 

 % 3.33 01مساءا 

 % 73.33 22طول النهار 

 % 00 00لیال 

 % 100 30المجموع 

 

) المتعلق بتوزیع أفراد العینة حسب متغیر وقت العمل أن  04نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % من 23.33% من مجموع أفراد العینة یكون وقت عملهن طول النهار، تلیها نسبة 73.34

 % من مجموع أفراد العینة یكون 3.33مجموع أفراد العینة یكون وقت عملهن صباحا، ثم تلیها نسبة 

 % ألفراد العینة فتمثل نسبة النساء العامالت لیال. 0عملهن مساءا، أما كل من النسبتین 

نستنتج من هذا أن أكبر نسبة تمثلها النساء اللواتي تعملن طول النهار، وهذا راجع إلى أن أغلب  -

 النساء العامالت طول النهار هن من ضمن األساتذة و المعلمین واإلداریین.
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  بالنسبة إلى متغیر عدد األطفال في مرحلة التعلیم االبتدائي1-5

 یوضح توزیع أفراد العینة حسب متغیر عدد األوالد في مرحلة التعلیم االبتدائي: ) :05جدول رقم (

 %النسبة المئویة التكرار عدد األطفال في التعلیم االبتدائي 

01 14 47 % 

02 13 43 % 

03 02 07 % 

04 01 03 % 

 % 100 30المجموع 

 

) المتعلق بتوزیع أفراد العینة حسب متغیر عدد األطفال في مرحلة 05نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % من 43  % من مجموع أفراد العینة لدیهن طفل واحد فقط، تلیها نسبة 47التعلیم االبتدائي أن  

 أطفال  ثم 03 % من مجموع أفراد العینة لدیهن 07مجموع أفراد العینة لدیهن طفالن، ثم تلیها نسبة 

 أطفال. 04 % من مجموع أفراد العینة لدیهن 03تلیها نسبة 

نستنتج من هذا الجدول أن أكبر نسبة تمثلها النساء اللواتي لدیهن طفل واحد فقط قي مرحلة التعلیم  -

 االبتدائي.
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 بالنسبة إلى متغیر نوع العمل: 1-6

 یوضح توزیع أفراد العینة حسب نوع العمل. ):06الجدول رقم (

 %النسبة المئویة التكرار نوع العمل 

 % 27 08أستاذة تعلیم ابتدائي 

 % 33 10أستاذة تعلیم متوسط 

 % 23 07أستاذة تعلیم ثانوي 

 % 10 03موظفات باإلدارة التربویة 

 % 07 02عامالت صیانة 

%  100 30المجموع 

 

  % 33) المتعلق بتوزیع أفراد العینة حسب متغیر نوع العمل أن  06-نالحظ من خالل الجدول رقم (

 % من مجموع أفراد العینة هن 27من مجموع أفراد العینة هن أستاذات التعلیم المتوسط،  تلیها نسبة 

 % من مجموع أفراد العینة هن أستاذات في التعلیم 23أستاذات في التعلیم االبتدائي، ثم تلیها نسبة 

 % من 07% من مجموع أفراد العینة هن موظفات باإلدارة التربویة، ثم تأتي نسبة 10الثانوي، ثم نسبة 

مجموع أفراد العینة وهن عامالت صیانة. 

نستنتج من خالل الجدول أن أكبر نسبة تمثلها النساء اللواتي تعملن أستاذات في التعلیم المتوسط،  -

 وهذا راجع إلى كون أكبر عینة قمنا بأخذها هي من متوسطة المصالحة الوطنیة بحراثن.

 

 *               *               *
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نتائج البحث 

 یوضح عدد الساعات التي تقضیها المرأة في العمل یومیا: ):07جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 33 10 ساعات 5أقل من 

 % 67 20 ساعات فما فوق 5

 % 100 30المجموع 

 

 ساعات فما فوق في العمل 5) أن أغلبیة المبحوثات یقضین 07نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 5 % تمثل نسبة المبحوثات اللواتي تقضین أقل من 33 %، كما نالحظ أیضا أن نسبة 67بنسبة 

ساعات في العمل یومیا. 

 ساعات وبذلك فإن 5ومن خالل الجدول نستنتج أن أغلب النساء یقضین  وقتهن في العمل أكثر من  -

طول فترة عمل المرأة خارج المنزل وغیابها عن األبناء یؤثر فیهم وبخاصة إذا كانت تعمل طول الیوم 

وال ترجع إلى المنزل أثناء فترة الغذاء، فهذا یعني أنها تترك أطفالها من الصباح و ال تلقاهم إال في 

المساء، مما یؤدي إلى عدم وجودها بجانبهم في األوقات التي یحتاجون فیها لوجودها وبالتالي ینعكس 

 على األطفال بالسلب.
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 یمثل رأي المبحوثات في عدد الساعات التي تقضینها في العمل یومیا: ):08جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 30 09عادي 

 % 70 21غیر عادي 

 % 100 30المجموع 

 

 % وتمثل المبحوثات اللواتي لدیهن رأي 70) أن أكبر نسبة هي 08نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

  % تمثل المبحوثات 30بأن ساعات العمل التي یقضینها خارج المنزل غیر عادیة، بینما نسبة 

اللواتي ترین أن عدد ساعات عملهن خارج المنزل عادي. 

نستنتج من خالل الجدول أن أكبر نسبة تمثلها النساء اللواتي لدیهن رأي بأن عدد الساعات التي  -

 تقضینها في العمل غیر عادي، وذلك راجع إلى وقت العمل الذي یقضینه خارج المنزل.

 یوضح مكان ذهاب األطفال بعد العودة من المدرسة. ):09جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 67 20إلى المنزل 

 % 23 07إلى األقارب 

 % 10 03إلى الجیران 

 % 100 30المجموع 
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) أن نسبة ذهاب األطفال إلى المنزل عند العودة من المدرسة تقدر 09نالحظ من خالل الجدل رقم ( -

 % وهي ذهاب األطفال عند األقارب، أما النسبة األخیرة 23 %، تلیها النسبة التي تقدر بـ 67ب 

 % وهي ذهابهم عند الجیران. 10فتقدر بــ 

) أن أعلى نسبة تمثل ذهاب األطفال إلى المنزل وذلك راجع إلى 09نستنتج من خالل الجدول رقم ( -

خوف األبوین على األبناء و حفاظا على المنزل. 

 یمثل ردود أفعال األوالد عند تركهم لدى اآلخرین أثناء ذهاب المبحوثات إلى العمل: ):10جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 10 03الفرح 

 % 53 16الغضب 

 % 37 11عدم االهتمام 

 % 100 30المجموع 

 

 % وتمثل ردة فعل الغضب، تلیها نسبة 53) أن أعلى نسبة هي 10نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % والتي تمثل ردة فعل الفرح. 10 % والتي تمثل ردة فعل عدم االهتمام، ثم تأتي نسبة 37

 % والتي تمثل ردة فعل الغضب وذلك راجع إلى عدم رغبة األوالد 53.33نستنتج أن أكبر نسبة هي  -

 في االنفصال عن أمهاتهم.
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 یوضح شعور المبحوثات عند ترك أوالدهن لدى اآلخرین: ):11جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 50 15شعور بالتقصیر 

 % 37 11شعور بتأنیب الضمیر 

 % 13 04شعور عادي 

 % 100 30المجموع 

 

 % وتمثل شعور المبحوثات بالتقصیر 50) أن أكبر نسبة هي 11نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % والتي تمثل شعورهن بتأنیب الضمیر، ثم تأتي 37عند ترك أبنائهن لدى اآلخرین، تلیها نسبة 

 % من مجموع أفراد العینة لدیهن شعور عادي عند ترك أوالدهن لدى اآلخرین. 13نسبة 

 % والتي تمثل شعور المبحوثات بالتقصیر 50نستنتج من خالل الجدول السابق أن أكبر نسبة هي  -

عند تركهن أوالدهن لدى اآلخرین، وذلك راجع إلى خوف المبحوثات على أوالدهن عند تركهم لدى 

 اآلخرین.

 

 

 

 

 

 

97 
 



الفصل الخامس      الدراسة المیدانیة 
 

 یوضح بماذا یستقبل أوالد المبحوثات أثناء عودتهن من العمل إلى المنزل: ):12جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 93 28بالفرح 

 % 07 02بالغضب 

 % 00 00بعدم االهتمام 

 % 100 30المجموع 

 

 % من مجموع أفراد العینة تمثل استقبال األوالد 93) أ أكبر نسبة 12نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % 00 % تمثل استقبال األوالد ألمهاتهم بالغضب، ثم تأتي نسبة 07ألمهاتهم بالفرح، تلیها نسبة 

والتي تمثل استقبالهم ألمهاتهم بعدم االهتمام. 

 % والتي تمثل استقبال األوالد ألمهاتهم بالفرح وذلك 93نستنتج من خالل الجدول أن أكبر نسبة هي  -

 بسبب اشتیاق األوالد ألمهاتهم أثناء غیابهن عن المنزل بسبب العمل.
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 یوضح إلى أي مدى یؤثر خروج المبحوثة إلى العمل في الحیاة الشخصیة ألوالدها: ):13جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 17 05بدرجة عالیة 

 % 60 18بدرجة متوسطة 

 % 23 07ال یؤثر 

 % 100 30المجموع 

 

 % تمثل تأثیر خروج المبحوثة إلى العمل 60) أن أكبر نسبة 13نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % والتي تمثل عدم تأثیر خروج 23بدرجة متوسطة في الحیاة الشخصیة ألوالدها، تلیها نسبة 

 % والتي تمثل تأثیر خروج 17المبحوثة إلى العمل في الحیاة الشخصیة ألوالدها، ثم تأتي نسبة 

المبحوثة للعمل بدرجة عالیة في الحیاة الشخصیة ألوالدها. 

 % والتي تمثل تأثیر خروج المبحوثة إلى العمل 60نستنتج من خالل الجدول أن أكبر نسبة هي  -

 بدرجة متوسطة في الحیاة الشخصیة ألوالدها.
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 یوضح مدى درجة نجاح المبحوثات في التوفیق بین متطلبات عملها و العنایة بأوالدها: ):14جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 13 04درجة عالیة 

 % 20 06درجة عادیة 

 % 67 20عدم التوفیق 

 % 100 30المجموع 

   

 % من مجموع أفراد العینة تمثل اإلجابة بعدم توفیق 67) أن نسبة 14نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % والتي تمثل عدم توفیق األمهات 20المبحوثات بین متطلبات عملها  العنایة بأوالدها، تلیها نسبة 

 % والتي تمثل عدم توفیق 13بین متطلبات عملهن و العنایة بأوالدهن بدرجة عادیة، ثم تأتي نسبة 

األمهات بین متطلبات عملهن و العنایة بأوالدهن بدرجة عالیة. 

 % والتي تمثل أن أغلب المبحوثات ال یوفقن بین 67نستنتج من خالل الجدول أن أكبر نسبة هي  -

متطلبات عملهن ورعایة أوالدهن وذلك بسبب الغیاب المستمر الطویل عن المنزل والتعب بسبب 

 العمل.
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 یوضح عدد الساعات التي تخصصها المبحوثة لمساعدة أوالدها على المراجعة: ):15جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 27 08ساعة 

 % 50 15أكثر من ساعة 

 % 23 07عدم تخصیص وقت 

 % 100 30المجموع 

 

 % من مجموع أفراد العینة تمثل تخصیص 50) أن نسبة 15نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % والتي تمثل إجابة 27المبحوثة ألكثر من ساعة واحدة لمساعدة أوالدها على المراجعة، تلیها نسبة 

 % 23المبحوثات بتخصیصهن لساعة واحدة فقط لمساعدة أوالدهن على المراجعة، ثم تأتي نسبة 

والتي تمثل إجابة المبحوثات بعدم تخصیصهن لوقت لمساعدة أوالدهن في المراجعة. 

نستنتج من خالل الجدول السابق أن أكبر نسبة تمثل إجابة المبحوثات بتخصیصهن ألكثر من ساعة  -

واحدة لمساعدة أوالدهن على المراجعة وذلك راجع إلى عدم وجود شخص آخر یقوم بمساعدة األوالد 

 على  مراجعة دروسهم إال األم.
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 یوضح الصعوبات التي تواجهها المبحوثة أثناء قیامها بمساعدة أوالدها في مراجعة ):16جدول رقم (

دروسهم: 

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 23 07كثرة األعمال المنزلیة 

 % 70 21التعب بسبب العمل 

 % 07 02كثرة األبناء المتمدرسین 

 % 100 30المجموع 

 

 % من مجموع أفراد العینة تمثل إجابة المبحوثات 70) أن نسبة 16نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

التعب بسبب العمل هو الصعوبة التي توجهها أثنا قیامها بمساعدة أوالدها على مراجعة دروسهم، 

 % والتي تمثل إجابة المبحوثات بأن كثرة األعمال المنزلیة هي الصعوبة التي تواجهها 23تلیها نسبة 

 % من مجموع حجم العینة والتي تمثل 07أثناء قیامها بمساعدة أوالدها على المراجعة، ثم تأتي نسبة 

نسبة المبحوثات اللواتي أجبن بأن كثرة األبناء المتمدرسین هي الصعوبة التي تواجههن أثناء قیامهن 

بمساعدة أوالدهن على المراجعة. 

 % هن من یجدن صعوبة أثناء قیامهن 70نستنتج من خالل الجدول أن أغلب المبحوثات بنسبة  -

بمساعدة أوالدهن على المراجعة بسبب التعب من جراء العمل، وذلك راجع إلى عدد الساعات الطویلة 

 التي تقضینها المبحوثات خارج المنزل في العمل.
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 یوضح كم مرة في العام الدراسي تقوم المبحوثة بزیارة المدرسة االبتدائیة التي یدرس بها ):17جدول رقم (

أوالدها: 

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 26.68 08مرة في الشهر 

 % 50 15مرة في الثالثي 

 % 06.66 02مرة في العام الدراسي 

 % 16.66 05ال أقوم بالزیارة 

 % 100 30المجموع 

 

 % من حجم العینة تمثل زیارة المبحوثات للمؤسسة 50) أن نسبة 17نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % من مجموع أفراد العینة تقمن 26.68االبتدائیة التي یدرس بها أوالدها مرة في الثالثي، تلیها نسبة 

 % والتي 16.66بزیارة المدرسة االبتدائیة التي یدرس فیها أوالدهن مرة في الشهر، ثم تأتي نسبة 

تمثل نسبة المبحوثات اللواتي أجبن بعدم زیارتهن إطالقا للمدرسة االبتدائیة التي یدرس فیها أوالدهن، 

 % والتي تمثل المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن یزرن المدرسة االبتدائیة التي 6.66ثم تأتي نسبة 

یدرس بها أوالدهن مرة واحدة في العام الدراسي. 

نستنتج من خالل الجدول أن أغلبیة المبحوثات أجبن بأنهن یزرن المدرسة االبتدائیة التي یدرس بها  -

أوالدهن مرة في الثالثي  وذك راجع إلى قلة وضیق الوقت الذي یمتلكنه لزیارة المدرسة االبتدائیة 

 بسبب عملهن الدائم.
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 یوضح النتائج التي یتحصل علیها أوالد المبحوثة في االختبارات التحصیلیة: ):18جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 30 09جیدة 

 % 37 11متوسطة 

 % 33 10ضعیفة 

 % 100 30المجموع 

 

 % من مجموع أفراد العینة تمثل إجابة المبحوثات 37) أن نسبة 18نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % تمثل نسبة 33ل أوالدهن على درجة متوسطة في االختبارات التحصیلیة ، تلیها نسبة يبتحص

ل أوالدهن على نتائج ضعیفة في االختبارات التحصیلیة، ثم تأتي يالمبحوثات اللواتي أجبن بتحص

ل أوالدهن على نتائج جیدة  في ي % والتي تمثل عدد المبحوثات اللواتي أجبن بتحص30نسبة  

االختبارات التحصیلیة. 

ل أوالدهن على نتائج متوسطة في االختبارات التحصیلیة ينستنتج أن أغلبیة المبحوثات أجبن بتحص -

 % وذلك بسبب انشغال المبحوثات بالعمل خارج المنزل وعدم تخصیصهن وقت كاف 36.66بنسبة 

 للقیام بمساعدة أوالدهن على مراجعة دروسهم.
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 یوضح ما الذي تقوم به المبحوثة مع أوالدها أیام االمتحانات: ):19جدول رقم (

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 30 09منعهم من مشاهدة التلفاز 

 % 70 21تشجیعهم على المراجعة 

 % 100 30المجموع 

 

 % من مجموع أفراد العینة أجبن بأنهن یمنعن 70) أن نسبة 19نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % و التي تمثل نسبة المبحوثات 30أوالدهن من مشاهدة التلفاز أثناء فترة االمتحانات، تلیها نسبة 

اللواتي أجبن بأنهن یقمن بتشجیع أوالدهن على المراجعة أیام االمتحانات. 

  % تمثل المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن یشجعن أوالدهن على المراجعة 70نستنتج أن أكبر نسبة  -

أثناء فترة االمتحانات. 

 یوضح ماذا تفعله المبحوثة عند تحصل أوالدها على نتائج ضعیفة في االختبارات ):20جدول رقم (

التحصیلیة: 

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 47 14تقدیم النصائح 

 % 40 12تكثیف أوقات المراجعة 

 % 13 04العقاب 

 % 100 30المجموع 
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 % تمثل عدد المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن یقدمن 47) أن نسبة 20- نالحظ من خالل الجدول رقم (

 % والتي 40النصائح ألوالدهن عند تحصلهم على نتائج ضعیفة في االختبارات التحصیلیة، تلیها نسبة 

تمثل عدد المبحوثات اللواتي أجبن  بأنهن یكثفن أوقات المراجعة أثناء تحصل أوالدهن على نتائج 

 % من عدد  المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن یستخدمن أسلوب العقاب أثناء 13ضعیفة، ثم تأتي نسبة 

تحصل أوالدهن على نتائج ضعیفة. 

 % وتمثل عدد المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن 47نستنتج من خالل الجدول السابق أن أكبر نسبة وهي 

یقدمن النصائح ألوالدهن عند تحصلهم على نتائج ضعیفة في االختبارات التحصیلیة وذلك لما تلعبه 

النصائح في رفع معنویات األوالد وزیادة دافعیتهم إلى التحصیل الدراسي.  

 یوضح إلى أي مدى المبحوثة راضیة عن دورها في مساعدة أوالدها على رفع مستوى ):21جدول رقم (

تحصیلهم الدراسي: 

النسبة % التكرار اإلجابات 

 % 17 05راضیة بدرجة عالیة 

 % 23 07راضیة 

 % 60 18غیر راضیة 

 % 100 30المجموع 

 

 % تمثل عدد المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن غیر 60) أن نسبة 21نالحظ من خالل الجدول رقم ( -

 % 23راضیات عن دورهن في مساعدة أوالدهن على رفع مستوى تحصیلهم الدراسي، تلیها نسبة 
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والتي تمثل عدد المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن راضیات عن دورهن في مساعدة أوالدهن على رفع 

 % والتي تمثل عدد المبحوثات اللواتي أجبن بأنهن 17مستوى تحصیلهم الدراسي، ثم تأتي نسبة 

راضیات بدرجة عالیة عن مساعدة أوالدهن على رفع مستوى تحصیلهم الدراسي. 

نستنتج من خالل الجدول أن أغلبیة المبحوثات أجبن بأنهن غیر راضیات بدورهن في مساعدة  -

 %، وذلك بسبب غیابهن المستمر 60أوالدهن على رفع مستوى تحصیلهم  الدراسي وكان ذلك بنسبة 

عن البیت واألوالد وعدم توفیقهن بین متطلبات عملهن ورعایة أوالدهن داخل المنزل. 

 

*               *               * 
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مناقشة النتائج في ضوء فرضیات البحث 

أوال – الفرضیة األولى : 

) والذي یوضح درجة المبحوثات في التوفیق بین متطلبات عملهن 14(نالحظ في الجدول رقم 

  من المبحوثات یؤكدن أنهن غیر ناجحات في التوفیق بین 67خارج المنزل والعنایة بأوالدها داخله أن

متطلبات عملهن خارج المنزل ورعایة أوالدهن داخله ، وأنهن یجدن صعوبات عدیدة في ها المجال بسبب 

الغیاب المستمر والطویل عن البیت والتعب بسبب العمل ، وفي هذا السیاق یمكن أن لفرضیة األولى 

والتي مفادها أن المرأة تواجه صعوبات عدیدة في التوفیق بین متطلبات عملها خارج المنزل ورعایة أوالدها 

داخله محققة ومقبولة . 

ثانیا – الفرضیة الثانیة : 

) والذي یوضح إلى أي مدى یؤثر خروج المرأة إلى العمل في 13نالحظ من خالل الجدول رقم (

الحیاة الشخصیة ألوالدها أن أغلب اإلجابات كانت أن عمل المرأة یؤثر بدرجة متوسطة في الحیاة 

) والذي یوضح النتائج التي یتحصل 18الشخصیة لدى أوالدها ، كما نالحظ  من خالل الجدول رقم (

 .علیها أوالد النساء العامالت في االختبارات
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توصیات البحث ومقترحاته 

في ضوء ما ورد في أدبیات بحثنا وما توصلنا إلیه قي الدراسة المیدانیة نقوم بتقدیم التوصیات والمقترحات 

التالیة : 

نوصي األم العاملة بضرورة العنایة بالموازنة بین متطلبات عملها خارج البیت وواجباتها تجاه  .1

أوالدها داخله ، وذلك ألجل مساعدتهم على رفع مستوى تحصیلهم الدراسي من خالل اهتمام األم 

 بهم داخل المنزل .

نقترح على المعنیین باألمر في توظیف المرأة مقابل یوم عمل كامل  وذلك من أجل مساعدة  .2

 النساء العامالت على التوفیق بین متطلبات العمل وواجبات المنزل .

نقترح إجراء أبحاث علمیة میدانیة حول عمل المرأة وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى أوالدها تكون  .3

 أكثر عمقا واتساعا من أجل الحصول على نتائج علمیة ذات مصداقیة عالیة في هذا المجال.

 نقترح إجراء بحث علمي میداني حول موضوع عمل المرأة وعالقته بتربیة أوالدها . .4

نوصي الجهات المعنیة باألمر في عمل المرأة بوجه عام بتنظیم ندوات وملتقیات علمیة من أجل  .5

مساعدة النساء العامالت على إیجاد الحلول المالئمة للمشاكل التي تواجههن في القیام باألدوار 

 المنوطة بهن بالعمل خارج المنزل وفي تربیة األوالد داخله .

نوصي المعنیین باألمر في ریاض األطفال بحسن رعایة األطفال داخل الروضة من أجل  .6
 تعویض تقصیر األمهات العامالت .

 

 

*               *             * 
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 مراجع الفصل الخامس

 م 2006أحمد عیاد ،" مدخل لمنهجیة البحث العلمي " ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  .1

رشید زرواتي ،" منهجیة البحث العلمي في البحوث العلمیة (أسس علمیة وتدریبات)" ، دار  .2

 م .2004الكتاب الحدیث ، الجزائر ، 

محمد عبیدات ،" منهجیة البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبیقات "، دار وائل للنشر ، األردن   .3

  .2م ، ط1999

مختار محمد إبراهیم ،" مراحل البحث االجتماعي وخطواته اإلجرائیة" ، دار الفكرالعربي  القاهرة   .4

م .  2005
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 خاتمة
 

تعد  ظاهرة خروج المرأة إلى العمل أبرز ظاهرة اجتماعیة في العصر الحدیث، وذلك نتیجة التغیر 

االجتماعي الحاصل الذي له أثر كبیر في تحدید األدوار داخل األسرة وتغییر المظاهر االجتماعیة  

وباعتبار األسرة الوسط الطبیعي واالجتماعي الذي یترعرع فیه الطفل ، والمرأة األم هي الركیزة األساسیة 

في األسرة ودورها یتمثل في تربیة أطفالها ورعایتهم وغرس القیم األخالقیة الصحیحة في نفوسهم وتوجیههم 

وٕارشادهم ونصحهم حتى یكون لهم مكانة في المجتمع والحیاة االجتماعیة ، ولكن بخروج المرأة إلى العمل 

بدأ دورها هذا یتراجع شیئا فشیئا ، وذلك بسبب انشغالها بمتطلبات عملها الخارجي ، وغیابها لساعات 

 طویلة جعلها تشعر بالتقصیر وتأنیب الضمیر تجاه أوالدها . 

       ولخروج المرأة إلى العمل آثار نفسیة واجتماعیة عدیدة في الحیاة الشخصیة لألبناء ، وتتمثل أساسا 

في شعور االبن بالحرمان من للحنان والعطف و اإلهمال و عدم المبادالت جراء خروج األم إلى العمل و 

بسبب عدم االهتمام هدا یشعر االبن بالتهمیش و اإلهمال ، و أیضا من خالل تعرضهألوضاع صعبة 

 بسبب غیاب االم عنه ، وكل هده العوامل تعود بالسلب على مستوى التحصیل الدراسي لألبناء . 

وقد توصلنا في بحثنا إلى النساء العامالت یواجهن صعوبات عدیدة في التوفیق بین متطلبات 

عملهن خارج المنزل وبین رعایة أوالدهن داخله ، كما یؤدي بحثنا أن خروج المرأة إلى العمل یؤثر تأثیرا 

 سلبیا في التحصیل الدراسي ألوالدها في مرحلة التعلیم االبتدائي  .

وفي نهایة المطاف قمنا بتقدیم توصیات ومقترحات لصالح األمهات العامالت من أجل مساعدتهن 

 على النجاح في التوفیق بین متطلبات عملهن و بین دورهن في تربیة و رعایة أوالدهن .

 

 وعلى اهللا االعتماد ومنه الهدایة والرشاد.
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 مراجع البحث
 

المجلة الجزائریة          ة الجزائریة في تدعیم االقتصاد الوطني"،أ،"المر االخضر ضرباني .1

. م 116،1983العدد

،مجلة الدراسات والبحوث  قرار االسري"ت"عمل المرأة وأثره على االس إبراهیم الذهبي ولیلى مكاك، .2

 م .11،2015االجتماعیة ،جامعة الشهید حمة لخضر،الوادي،العدد

 م .2008إحسان محمد حسن ،"علم اجتماع المرأة"،دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، .3

أحمد جمیل حمودي،"العوامل االجتماعیة غیر المدرسیة المرتبطة بالتحصیل الدراسي بحث  .4

 م .2008العي،طإست

 م .1986بیروت، "،مكتبة لبنان، "معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة أحمد زكي بدوي، .5

 م .2006أحمد عیاد ،"مدخل لمنهجیة البحث العلمي"،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، .6

 م .2006،دار المعرفة الجامعیة،األزراطیة، "األسرة والمجتمع" السید عبد العاطي، .7

"التحصیل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات لدى طالب الثانوي الفني"،مجلة  أمیمة محمد ظاهرة، .8

 م .2005مرصد نساء سوریا،دمشق،

"،دار المعارف الجامعیة  "علم االجتماع الصناعي باركر براون وتشایلد سمیث، .9

 م .1979االسكندریة،

بوضیاف حلیمة وعبد اهللا نوال،مذكرة ماستر في علم االجتماع ،"عمل المرأة وأثره على التنشئة  .10

،كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  االجتماعیة للطفل،دراسة میدانیة بجامعة تاسوست –جیجل"

 م .2016-2015،جامعة جیجل ،

مذكرة لیسانس في علم االجتماع،"عمل المرأة وتأثیره على   فاطمة، بولحیة صباح وبوشنقة .11

التحصیل الدراسي لألبناء،دراسة میدانیة بمتوسطة زرماني رابح –قاوس – ومتوسطة مجذوب 

 م .2013-2012السعید – الطاهیر-"كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ،جامعة جیجل ،

تونسیة یونسي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،"تقدیر الذات وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى  .12

 م .2011تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري، المراهقین المبصرین والمراهقین المكفوفین"

بیروت  دار النهضة العربیة، "معجم مصطلحات التربیة والتعلیم"، جرجس میشال جرجس، .13

 م .2005،
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جهاد ذیاب الناقوال،"اآلثار االسریة الناجمة عن خروج المرأة السوریة للعمل"،منشورات الهیئة  .14

 م  .2011العامة السوریة للكتاب، دمشق،

الدار المصریة اللبنانیة  "معجم المصطلحات التربویة والنفسیة"، حسن شحاتة وآخرون، .15

  .2م ،ط2003،القاهرة،

 م .1998حسین عبد الحمید رشوان ،"علم اجتماع المرأة"،المكتب الجامعي الحدیث،اإلسكندریة، .16

،دار السحاب للنشر والتوزیع  حسین مصطفى عبد المعطي ،"االسرة ومشكالت االبناء" .17

 م .2004،القااهرة،

یة في جامعة ن"الثقة بالنفس وعالقتها بالتحصیل الدراسي عند طلبة كلیة التربیة الثا درغام الرحال، .18

 م .2008 ،35حماة "،دراسة منشورة بمجلة الفتح ، سوریا ،العدد

دار المسیرة للنشر والتوزیع ،(دون ذكر مكان  تقویم التعلیم"، رجاء محمود أبو عالم،" .19

 م .2005النشر)،

المعرفة الجامعیة   دار رشاد صالح دمنهوري ،"التنشئة االجتماعیة والتأخر الدراسي"، .20

 م .2006االسكندریة،

 م .2006رشید زرواتي،"مدخل لمنهجیة البحث العلمي" ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، .21

زهیر حطب ،"تطویر بنى االسرة العربیة الجذور التاریخیة واالجتماعیة لقضایاها المعاصرة  .22

 م .1976"،معهد االنماء العربي،بیروت، 

زینب شحاتة النجار وآخرون ،"معجم المصطلحات التربویة النفسیة"،الدار المصریة اللبنانیة  .23

 م 2003،القاهرة،

 م .1985سعد جالل ،"القیاس النفسي المقاییس و االختبارات"،دار الفكر العربي،القاهرة ، .24

 م .1984ة العربیة"، أضواء عربیة للطباعة والنشر،بیروت ،أسلیم نعامة ،"سیكولوجیة المر .25

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،"الضغط المدرسي وعالقته بسلوكات العنف  سمیرة عبدي، .26

 م .2010،تیزي وزو، والتحصیل الدراسي لدى المراهقین"، جامعة مولود معمري

 م .1999سناء الخولي ،"االسرة والحیاة العائلیة "، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة ، .27

 م .1999ندریة ،كاالس "سیكولوجیة نمو الطفل "،مركز االسكندریة للكتاب، سهیر كامل احمد، .28
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"مؤشرات حول المساهمة االقتصادیة للمرأة العاملة في قطاع التربیة  صالح بن أحمد العساف، .29

والتعلیم في دول الخلیج " ،المعهد العربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل ،(دون ذكر مكان 

 م . 1986النشر)،

 م .2007"إدارة الفصل وتنمیة المعلم "،دار الجامعة الحدیدیة اإلسكندریة،  صفاء عبد العزیز، .30

طالل منصور الذیابي،" العالقة بین بعاض التصورات النمطیة ومستوى التحصیل الدراسي،بحث  .31

 م .2005منشور ،جامعة المملكة العربیة السعودیة ،(دون ذكر مكان النشر) ،

"القیاس والتجریب في علم النفس"، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع  عبد الرحمن العیسوي، .32

 م .1974،القاهرة ،

عبد المجید سید منصور  و زكریا أحمد الشربیني ،" االسرة على مشارف القرن الواحد والعشرین  .33

 م .2000األدوار والمرض النفسي والمسؤولیات"، دار الفكر العربي ،اإلسكندریة ،

 دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع "مهارات في التربیة النفسیة"، عبلة بساط جمعة، .34

 م .2011القاهرة،

عدنان أبو مصلح ،"معجم علم االجتماع"،دار أسامة للنشر والتوزیع والطباعة ودار المشرق  .35

 م .2006الثقافي، عمان، 

"اختبار الذكاء والقدرات العقلیة بین التطرف واالعتدال" ،دار االندلس للطباعة  عطوف یاسین، .36

 م .1981والنشر والتوزیع ،بیروت ،

علیاء شكري وآخرون ،" المرأة في الریف و الحضر دراسة لحیاتها في العمل واالسرة "،دار  .37

 م .1988المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ،

علي شلق وآخرون ،"المرأة ودورها في حركة الوحدة العربیة"،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت  .38

 م .1982،

فاروق عدة فیلة وأحمد عبد الفتاح الزكي،"معجم مصطلحات التربیة لفظا واصطالحا"،دار الوفاء  .39

 م  .2004لدنیا الطباعة والنشر،القاهرة ،

فاطمة بنت عبد العزیز عبد القادر المنابري ، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه ،"الذكاء االجتماعي  .40

والمسؤولیة االجتماعیة والتحصیل الدراسي لدى طالبات كلیة التربیة"، جامعة ام القرى ،مكة، 

 م .2010
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"االتجاهات الوالدیة في التنشئة االجتماعیة وعالقتها بمخاوف الذات  فاطمة المنتصر الكتاني، .41

 م .2000الشروق للنشر والتوزیع ،عمان، ،دار لدى الطفل"

فروجة بلحاج ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،"التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعیة للتعلم  .42

 م .2010تیزي وزو ، لدى المراهقین المتمدرسین بالتعلیم الثانوي ،جامعة مولود معمري،

كامیلیا عبد الفتاح ،"سیكولوجیة المرأة العاملة "  ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع  .43

 م .1990،القاهرة،

 م .1974كمال دسوقي ، "علم النفس ودراسة التوافق "، دار النهضة العربیة ،بیروت ، .44

لویس مخلوف الیاسوعي،"المنجد في اللغة واألدب والعلوم "، المطبعة الكاثولیكیة ،بیروت   .45

  .19م ،ط1956،

محمد برو ،"اثر التوجیه المدرسي على التحصیل الدراسي في المرحلة الثانویة"،دار االمل  .46

 م .1993للطباعة والنشر والتوزیع بمعهد علم النفس و علم التربیة ، الجزائر،

محمد بن صالح عبد اهللا شراز،"أبرز العوامل األسریة المؤثرة على التحصیل الدراسي"،دراسة  .47

 2،العدد18منشورة بمجلة جامعة ام القرى للعلوم التربویة واالجتماعیة واالنسانیة ، المجلد

 م .2006،

محمد بن مخلوف ،"الید العاملة الریفیة في الصناعة الجزائریة" ،دیوان المطبوعات الجامعیة  .48

 م .1991،الجزائر ،

محمد جاسم لعبیدي و باسم محمد ولي،"المدخل إلى علم  النفس االجتماعي" ،دار الثقافة للنشر  .49

 م .2009و التوزیع ، عمان ،

"التربیة الجنسیة من منظور االسالم للحفاظ على هویة المرأة المسلمة"  محمد حسنین العجم، .50

 م .2007،المكتبة العصریة للنشر والتوزیع ، المنصورة ن

محمد سید فهمي ،"المشاركة االجتماعیة والسیاسیة للمرأة في العالم الثالث "، دار وفاء للطباعة  .51

 م .2007والنشر ،

محمد السید علي ،"موسوعة المصطلحات التربویة " ،دار المسیرة للنشر والتوزیع و الطباعة  .52

 م .2011،عمان ، 
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محمد صفوت االخرس ،"تركیب العائلة العربیة ووظائفها "، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  .53

  .2م ،ط1981مكان النشر)،  ، (دون ذكر

محمد مصطفى زیدان ،"دراسة سیكولوجیة لتلمیذ التعلیم العام "،دیوان المطبوعات الجامعیة  .54

 م .1980،الجزائر ،

"إثارة دافعیة الطالب نحو التعلم " ،مجلة البحوث التربویة  ،جمعیة  محمد نجیب معوض، .55

 م .1992االمارات المتحدة ، (دون ذكر مكان النشر) ،

 م .2002مایسة أحمد النیال ،"التنشئة االجتماعیة " ،دار المعرفة الجامعیة ، القاهرة ، .56

"مراحل البحث االجتماعي وخطواته اإلجرائیة "،دار الفكر العربي،القاهرة   مختار محمد إبراهیم، .57

 م .2005،

  .7م ،ط992دار العلم ،بیروت ، مسعود جبران ،"معجم الرائد"، .58

م 2000مفیدة محمد إبراهیم، "المرأة العربیة والفكر الحدیث" ،دار مجدالوي للنشر التوزیع،عمان،  .59

. 

ملیكة حاج علي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس االجتماعي  ،"تأثیر التحرش  .60

 م .2014ة العاملة "، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،أالجنسي عل االستقرار المهني للمر

منى الحموي ،"التحصیل الدراسي وعالقته بمفهوم الذات "، دراسة منشورة بمجلة جامعة دمشق   .61

 م .2010  ،26المجلد

دار النشر ) ،دمشق  مها عبد العزیز ،"مشاكل الطفل الطبیة والصحیة والتربویة"،(دون ذكر .62

 م  .1984،

،دار  والتقویم في التربیة" مبادئ القیاس نادر فهمي الزیود وهشام عامر علیان،" .63

  .3م ،ط2005الفكر،عمان،

نبیل عبد الهادي ،"المقیاس والتكنولوجیا التربویة واستخدامه في مجال التدریس الصفي "،دار وائل  .64

 م .1999للنشر ،عمان ،

 م .2003نبیل محمد زیدان ،"الدافعیة والتعلم "، مكتبة النهضة العربیة المصریة ،القاهرة، .65

نسرین بنت هارون عبد الرحمن حافظ ،"الذكاء العاطفي وعالقته بالسلوك التكیفي والتحصیل  .66

 م .2011الدراسي ،جامعة أم القرى ،(دون ذكر مكان النشر)، 
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هبة اهللا سالم وآخرون ،"عالقة الدافعیة لإلنجاز بموضوع الضبط ومستوى الطموح والتحصیل  .67

 م .2012 ،4الدراسي لدى طالب التعلیم العالي بالسودان ،المجلة العربیة لتطویر التفوق ،العدد

یوسف مصطفى القاضي و آخرون ،"االرشاد االنفسي والتوجیه التربوي"،عالم الكتب ،القاهرة  .68

  .3م ،ط1998،

إسماعیلي ،"أنماط التفكیر ومستویات التحصیل الدراسي"، دار الیازوري ، عمان  یامنة عبد القادر .69

 م .2011،
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 المالحق
 



جامعة محمد الصدیق بن یحي ـــــ  جیجل 

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا

 

 

 

 

 

 

سیدتي الفاضلة تحیة طیبة وبعد: 

في إطار قیامنا بتحضیر مذكرة لیسانس في علم النفس التربوي بعنوان عمل المرأة وعالقته 

بالتحصیل الدراسي لدى أوالدها في مرحلة التعلیم االبتدائي نلتمس منك التعاون معنا باإلجابة عن بنود 

) في المكان المالئم لإلجابة من وجهة نظرك. xهذا االستبیان وذلك بوضع عالمة (

ونعدك بأن المعلومات التي تقدمینها إلینا ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي. 

 

 

وتقبلي منا جزیل الشكر وفائق االحترام. 

                                                                          الباحثون     

 

 م  2016/2017السنة الدراسیة : 
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أوال ــ البیانات الشخصیة: 

 فما فوق 41      سنة           40 إلى 30من      سنة        30أقل من        السن: -

أرملة         مطلقة             متزوجة                    الحالة العائلیة: -

 متوسط       ابتدائي                       دون مستوى               المستوى التعلیمي: -

جامعي          ثانوي                                           

 لیال             صباحا          مساءا          طول النهار                  وقت العمل: -

..........................................     . عدد األطفال في التعلیم االبتدائي: -

 ...............................................................      . نوع العمل: -

ثانیا ـــ بنود االستبیان: 

األول ــ  عمل المرأة ورعایة أوالدها:  المحور

كم عدد الساعات التي تقضیها في العمل یومیا؟  .1

 ساعات فما فوق 5     ساعات         5أقل من                 

ما رأیك في عدد الساعات التي تقضینها في العمل یومیا؟  .2

غیر عادي        عادي                                         

أین یذهب أوالدك عند عودتهم من المدرسة في أوقات عملك؟  .3

  إلى الجیران                           إلى األقارب          إلى المنزل                                  

 ................... حاالت أخرى اذكریها...........

 ما ردود أفعال أوالدك عند تركهم لدى اآلخرین أثناء ذهابك إلى العمل؟ .4

  الغضب                 عدم االهتمام    الفرح                                              
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 ما شعورك اتجاه ترك أوالدك لدى اآلخرین أثناء ذهابك إلى العمل؟ .5

 شعور بالتقصیر         شعور بتأنیب الضمیر                شعور عادي                   

 

 بماذا یستقبلك أوالدك عند عودتك من العمل إلى المنزل؟ .6

بالفرح                  بالغضب                  بعدم االهتمام                             

 إلى أي مدى یؤثر خروجك إلى العمل في الحیاة الشخصیة ألوالدك؟ .7

 ال یؤثر             بدرجة عالیة             بدرجة متوسطة                               

 ما درجة نجاحك في التوفیق بین متطلبات عملك والعنایة بأوالدك؟ .8

درجة عالیة                  درجة عادیة                    عدم التوفیق                    

 المحور الثاني ـــ  عمل المرأة والتحصیل الدراسي ألوالدها .

ما الوقت الذي تخصصینه یومیا لمساعدة أوالدك على مراجعة دروسهم؟  .1

عدم تخصیص وقت  ساعة           أكثر من ساعة                                        

 ما الصعوبات التي تواجهینها أثناء قیامك بمساعدة أوالدك على مراجعة دروسهم؟ .2

كثرة األعمال المنزلیة           التعب بسبب العمل        كثرة األبناء المتمدرسین                 

حاالت أخرى أذكریها ............... 

 كم مرة في العام الدراسي تقومین بزیارة المدرسة االبتدائیة التي یدرس فیها أوالدك؟ .3

                   مرة في الشهر             مرة في الثالثي            مرة في العام الدراسي 

                  ال أقوم بالزیارة 

 ما النتائج التي یحصل علیها أوالدك في االختبارات التحصیلیة؟ .4

                           جیدة                  متوسطة                          ضعیفة 
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 ما الذي تقومین به مع أوالدك أیام االمتحانات؟ .5

    منعهم من مشاهدة التلفزیون          تشجیعهم على المراجعة           

   حاالت أخرى اذكریها:........................................................... . 

 

 ما الذي تفعلینه عند حصول أوالدك على نتائج ضعیفة في االختبارات التحصیلیة؟ .6

                  تقدیم النصائح          تكثیف أوقات المراجعة                      العقاب

 إلى أي مدى أنت راضیة عن دورك في مساعدة أوالدك على رفع مستوى تحصیلهم الدراسي؟ .7

              راضیة بدرجة عالیة                        راضیة                  غیر راضیة

 
 
 
 

 *          *          *                                    
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ملخص الدراسة 
 

تتحدد مشكلة البحث في إطار هذه الدراسة في الكشف عن العالقة بین عمل المرأة والتحصیل لدراسي 
ألوالدها في محلة التعلیم االبتدائي . 

ومن هنا جاءت دراستنا لإلجابة عن التساؤلین الفرعیین التالیین :  
هل تواجه المرأة العاملة صعوبات في التوفیق بین متطلبات عملها خارج المنزل ورعایة أوالدها  .1

 داخله.
هل یؤثر خروج المرأة من البیت إلى العمل في التحصیل الدراسي لدى أوالدها في مرحلة التعلیم  .2

 االبتدائي.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عمل المرأة وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى أوالدها في مرحلة 
التعلیم االبتدائي ، وتحدید األسباب التي أدت بالمرأة إلى الخروج إلى میدان العمل ، وكذا معرفة اآلثار 

السلبیة التي تنعكس على األبناء من جراء عمل األم والصعوبات التي تواجهها أثناء خروجها إلى العمل. 
ولكي یتم اختبار صدق الفرضیات المطروحة قمنا بدراسة میدانیة في كل من متوسطة المصالحة الوطنیة 

بحراثن وثانویة ماطي أحسن باألمیر عبد القادر والمتوسطة الجدیدة بسیدي عبد العزیز ، وابتدائیة 
معتمدین على المنهج الوصفي والذي یتالءم مع طبیعة الموضوع  حراثن،ببوعجیمي یوسف بن مسعود 

 مبحوثة  30وعلى االستبیان كأداة رئیسیة لجمع البیانات والتي وجهت إلى عینة قصدیة قدر عددها ب 
وقد اعتمدنا في تحلیل البیانات النسب المئویة . 

وفي األخیر توصلنا إلى النتائج التالیة : 
تواجه المرأة العاملة صعوبات عدیدة في التوفیق بین متطلبات عملها خارج المنزل ورعایة أوالدها  .1

 داخله.
یؤثر خروج  المرأة من البیت إلى العمل في التحصیل الدراسي لدى أوالدها في مرحلة التعلیم  .2

 االبتدائي .
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