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 الملخص:

 وعالقتو التربوية، المؤسسات في السائد المدرسي المناخ واقع عمى التعرف إلى الحالية الدراسة ىدفت
 من انطالقا وذلك التعميمية، المرحمة و والخبرة، والتخصص، والجنس، السن، متغيـر مـن بكل

 : التالية التساؤالت
 والمعممين األساتذة نظر وجية من التربوية المؤسسات في السائد المدرسي المناخ طبيعة ما - 

 فييا؟ العاممين
 المدرسي لممناخ العاممين والمعممين األساتذة تقييم متوسطات بين إحصائيا دالة فروق توجد ىل - 

 الخبرة؟ وسنوات التعميمية، والمرحمة والجنس، السـن، لمتغيـر تبعـا السـائد
 تم ، سامراء  قضاء  مستوى عمى ومعمما أستاذا 88 من متكونة عينة عمى الدراسة إجراء تم وقد

 بيانات معالجة وتم  الوصفي، المنيج استخدام تم الدراسة أىداف ولتحقيق عشوائية، بطريقة اختيارىم
 توصـمت ما أىم إيجاز ويمكن ، االجتماعية لمعموم اإلحصائية الحزمة طريق عن الدراسة

 : يمي فيما نتائج من الدراسة إلي 
 والمعممين األساتذة تقييم كان فقد ، التربوية المؤسسات في السائد المدرسي المناخ لطبيعة بالنسبة - 

 اإلمكانات بعد و، اإلنسانية العالقات وبعد المدرسية، اإلدارة بعد فييا بما األبعـاد، جميع عمى ايجابيا
 . العمل ولوائح أنظمة وبعد وتجييزاتيا، المدرسية

 والمعممين األساتذة تقييم متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم النتائج أظيرت كما - 
 . التعميمية والمرحمة الجنس، لمتغير تبعا السائد المدرسي لممناخ العاممين

 العاممين والمعممين األساتذة تقييم متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود النتائج أظيرت بينما
 . الخبرة وسنوات السن، لمتغير تبع السائد المدرسي لممناخ
  . السابقة الدراسات وكذا واإلطار الدراسة، عينة خصائص ضوء عمى النتائج مناقشة تم وقد

 الكممات المفتاحية: )المناخ العائمي، المناخ المدرسي، المستوى الدراسي(.
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Abstracts: 

The current study aimed to identify the reality of the school climate 

prevailing in educational institutions, and its relationship to each of the 

variables 

Age, gender, specialization, experience, and educational stage, based on the 

following questions: 

 - What is the nature of the school climate prevailing in educational institutions 

from the point of view of the professors and teachers working in them? 

 - Are there statistically significant differences between the averages of 

teachers’ and teachers’ evaluation of the prevailing school climate according 

to the age variable, 

gender, educational level, years of experience? 

The study was conducted on a sample of 88 professors and teachers at the 

level of Samarra district, who were chosen randomly. 

Objectives of the study The descriptive approach was used, and the data of 

the study was processed by the statistical package for social sciences, and the 

most important findings can be summarized 

 Here are the results of the study: 

 Concerning the nature of the school climate prevailing in educational 

institutions, the evaluation of professors and teachers was positive on all 

dimensions. 

Including after school administration, after human relations, after school 

capabilities and equipment, and after work rules and regulations. 

 - The results also showed that there were no statistically significant 

differences between the average evaluation of working professors and 

teachers for the prevailing school climate according to 

for the gender variable, and the educational stage. 

While the results showed that there were statistically significant differences 

between the average evaluation of teachers and professors working for the 

prevailing school climate according to 

Depending on the age and years of experience. 

The results were discussed in light of the characteristics of the study sample, 

the framework, as well as previous studies. 

Keywords: (family climate, school climate, academic level). 
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 الفصل االول
 االطار النظري 

 اوال :ـ مدخل تعريفي بالموضوع 

 من باعتباره األخيرة األونو في أبنائيم تجاىـ األسر قبل من بالتعميم االىتمام داد أز قد
 سواء كبيرا جيدا األسر من كثير تبذل لذلك األبناء مستقبل تحديد في األساسية العوامل
 تبذل كما المدارس، أحسن أبناءىا إدخال عمى وتعمل ، أبناءىا تجاىـ معنويا او ماديا
 واضحا ذلك ونجد ، ليم الدروس استذكار عمى وتعمل أكاديميا األبناء متابعة في جيدا
 لمتابعة لممدارس دورية بزيارات تقوم االسر فبعض.  والمدرسة األسرة بين العالقة في

 عمى أيضا وتعمل ماديا األبناء عمى بالصرف تقوم كما.  الواقع ارض عمى أبنائيم
 كل ، المدرسة او المنزل في الخصوصية الدروس خالل من الدراسي مستواىم تقوية
 . وأىميتو التعميم لعممية المتعاظم اإلىتمام عمى يدل وغيره ذلك

 واإلستذكار لمدراسة المنزلية البيئة بتييئة األسرة تقوم ذلك الى إضافة

 التولي أسر ىنالك أن نجد إلبناءىا التعميمية بالجوانب تيتم أسر ىنالك أن من وبالرغم
 طول السعي بسبب ذلك يكون قد اسباب لعدة ذلك يكون وقد ، إىتماما الجانب ىذا
 يكون قد او األسرة افراد عدد لزيادة تكون قد العيش،وأيضا كسب سبيل في اليوم

 والعوامل األسباب ىذه ،كل أحدىما غياب أو األبوين إنفصال او متعممين غير األبوين
 . ألبنائيم التعميمية الجوانب ييممون تجعميم قد

 مشكمة البحث ثانيا :ـ 

 لموظائف التقدم عند إلييا ينظر التي األساسية المرتكزات من الدراسي التحصيل يعد
 بين والعالقة األسرة فإستقرار ، منو تحد التي العوامل من بعدد يتاثر التحصيل وىذا

 االبناء أستقرار الى تودي والتقدير االحترام يحتوييا سوية عالقة كانت كمما الوالدين
 والعالج والسكن والمشرب الماكل فتوفير ىاماً  دوراً  يمعب المادي المكون ونجد نفسيا

 المشكالت من والعديد األبناء عند التحصيل المال الى تحتاج االحتياجات من والعديد
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 وقد بذلك تيتم لم أسر ىنالك إن نجد وبالمقابل الدراسي تحصيمة في الطالب تعيق التي
 لمعرفة البحث ىذا إلجراء الباحث دعا مما ذلك دون حالت عوامل عدة ىنالك تكون
 قد التي األسرية العوامل ومن.  لمطالب الدراسي التحصيل في ودورىا العوامل ىذه
 لمطالب الدراسي التحصيل عمى أثر ليا يكون

 وا   توازن فيًً  ىاما دوراً  يمعب المادي المكون إن بأعتبار األسرة دخل في وتتمثل
 لالباء يوفر يوفر صغير كان كمما األسرة وحجم األمن السكن كذلك االسرة ستقرار
 عالقة أن كما ، أكاديمياً  والسيما باألبناء اإلىتمام

 عممية في تسيم بينيم األدوار وتقسيم واإللفة التفاىم يشوبيا جيدة كانت كمما بأالم األب
 الدراسي تحصيميم عممية في تساىم وبالتالي األستقرار

 -: البحث هميةثالثا :ـ ا

 األسرة أجتماع وعمم عامة بصفة اإلجتماع عمم مجال في عممية إضافة البحث يعتبر
 باألخص و األبناء حياة إستقرار في الميم األسرة دور من األىمية تنبع، خاصة بصفة
 التي األسرية العوامل لمعرفة األمور أولياء نظر لفت، و  الدراسي التحصيل موضوع في

  السمبيات وتالفي اإليجابيات تعزيز  عمى فيعممون الدراسي أبنائيم تحصيل في تؤثر
 ىذا نتائج من بالدولة والتعميمية التربوية المؤسسات أمر عمى القائمون يستفيد قد،

 المناسبة الدراسية البيئو تييئة عمى والعمل والسمبية األيجابية لالثار األسر لتنبيو البحث
 . األسرية اإلجتماعية الخدمة طالب خاصة لمطالب

 -: البحث ية منهجرابعا :ـ 
 وتحميل ولوصف المتغيرات لتوضيح التحميمي الوصفي المنيج بإستخدام الباحث قامت
 في تؤثر التي األسرية العوامل أىم وتحميل لوصف ،وايضاً  الدراسي المستوى  ظاىرة
 . لمطالب الدراسي التحصيل عممية
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 مجتمع ويشمل واحدة خصائص ليم الذين اوالعناصر اواألشياء األفراد جميع عن عبارة
 والثامن السابع بالصفين يدرسون الذين الطالب أمور أولياء الدراسة موضوع، البحث
 جنوب درمان أم ـقطاع ،درمان أم محمية االساس بمرحمة

 -: البحث حدودخامسا :ـ 
 0200ـ 0202 -: الزمانية الحدود
 نير ضفاف محافظة صالح الدين ـ قضاء سامراء حيث عمى  -: المكانية الحدود
 جبارة إسالمية عاصمة مقر وكانت بغداد، شمال كيمومترا 232 مسافة وعمى دجمة

 تونس من الزمن من قرن خالل امتدت التي العباسية الدولة أقاليم عمى نفوذىا بسطت
 .آسيا وسط إلى

 .طالب المرحمة االولى االبتدائية في مدينة سامراء -: البشرية الحدود

 
 خريطة مدينة سامراء
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 السابقة الدراساتسادسا 

 :العربية الدراسات

 وعالقتو االبناء يدركو كما العائمي المناخ بعنوان(0223)قنديل محمد سموى دراسة:ـ2
 عمى التعرف اىدافيا من ،وكان االعدادية المرحمة تالميذ لدى االجتماعية بالمسؤولية

 وبين االبناء يدركيا كما المنخفض العائمي والمناخ المرتفع العائمي المناخ بين العالقة
 من جانب ،وكل ككل العائمي المناخ في الفروق عمى االجتماعية،والتعرف المسؤولية

 ،وتكونت(  االسرة حجم-الجنس) باختالف االجتماعية المسؤولية في والفروق جوانبو
 نتائجيا اىم من وكانت وتمميذة تمميذا 33من العينة

 في ككل العائمي المناخ في واالناث الذكور بين ككل العائمي المناخ في فروق وجودأ ـ 
 الذكور لصالح النزاع جانب وفي االناث لصالح الحرية االشراف جوانب

 جوانب كاحد الترابط جانب في واالناث الذكور بين احصائيا دالة فروقد عدموجودب ـ 
 العائمي المناخ

 حجم) باختالف وجوانبو العائمي المناخ في احصائية داللة ذات فروق وجود عدمج ـ 
 (الميالدي ،الترتيب االسرة

 المناخ ذات االسر بين االجتماعية المسؤولية في احصائيا داللة ذات فروق وجتد ـ 
 المناخ ذات االسر لصالح المنخفض العائمي المناخ ذات واالسر المرتفع العائمي
 المرتفع العائمي

 الموصل طمبة لدى العائمي المناخ بعنوان(0229) البدراني فاطمة دراسة: الدراسةالثانية
 عدد بمغ وقد اناث ذكور الجنس بمتغير العائمي المناخ عالقة معرفة الدراسة من اليدف
 داللة ذات عالقة التوجد انو نتائجيا بين من وكانت وطالبة طالبا(053) العينة

 عمى دليل التخصص،وىذا ،وبين واالناث الذكور والجنس العائمي المناخ يين احصائية
 ،وعدم االسرة داخل ليم المتوارثة المعاممة نتيجة ىي لالبناء السميمة ةالعائمي التنشئة ان
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 اختصاصات حيث من ،وكذلك مماثل اسري جو توفير في واالناث الذكور بين التميز
 ابنائيم

 بالتكيف وعالقتو العائمي المناخ بعنوان(0220) اميرة دراسةامل :الثالثة الدراسة
 العائمي المناخ في الفروق عمى التعرف منيا الجامعة،اليدف طالب لدى االكاديمي

 وكانت وطالبة طالب)322) من العينة وتكونت( اناث - ذكور) الجنسين لمتغير تبعا
 نتائجيا اىم من

-ذكور) الجنس لمتغير تبعا العائمي المناخ في احصائية داللة ذات فروق وجود عدمأ ـ
 الى وصوال يحققيا ان يريد ،التي بو الخاصة وتوجياتو اىدافو منيما لكل الن( اناث

 ابنائو يجعل المنزل في السائد السوي العائمي المناخ ان الى كذلك مبتغاىاوتوصمت
 النفس اعوار ،وسبر والتفتح التمقائية الى مايكون الى اقرب جو في ينشؤون وبناتو

 الشخصية مكونات ،وتفتيت

 الفصل االول

 ماهية المناخ العائمي

 جوانبيا وتتشكل كائنًا، الفرد شخصية فيو تبنى الذي المكان العائمي المناخ يعتبر 
 سموكو، الفرد منيا يكتسب أسرية كبيئة العائمي المناخ أىمية ألن المختمفة، بأبعادىا

 المناخ نوع فإن ثم ومن لمفرد، المميزة الشخصية السمات تتضح السموك خالل ومن
 عالقاتو وعمى شخصيتو، عمى إيجابياً  أو سمبياً  ينعكس الفرد فيو يعيش الذي العائمي

 المختمتة بأشكاليا وارتباطاتو

 المطمب االول

 تعريف المناخ العائمي

 والتضحية األمان توافر من ، ةالعائمي لمحياة العام الطابع بأنو العائمي  المناخ يعرف-2
 وكذلك الحياة ونظام الضبط وأشكال المسؤوليات وتحديد األدوار ووضوح والتعاون
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 الروحية الحياة ،ونمط ةالعائمي العالقات وطبيعة األنسانية الحاجات إشباع أسموب
 (2).عامة اسرية شخصية يعطي ،مما االسرة تسود التي والخمقية

 وترابط تفاعل من األسرة أفراد بين يسود فيما المتمثل لألسرة العام الجو:  بأنو ويعرف-
 (.0) واألخالقية الدينية بالقيم ألتزاميم ومدى عالقتيم أو تباعد أو

 ميمة كقوة تعمل التي ةالعائمي البيئية الخصائص تمك بأنو:  العائمي المناخ ويعرف-
 توزيع وكذلك األسرة أفراد بين السائدة العالقات خالل من األفراد سموك عمى الثأثير في

 لوظائفيا فعال بأداء تقوم بأن لألسرة يسمح مما ، األسرة أفراد بين والمسؤوليات األدوار
 بالنواحي واألىتمام لألنجاز دوافعيم وتنمية لألفراد المستقل النمو فرص إتاحة حيث من

 . باألسرة والتماسك والدينية الخمقية

 وفقاً  الشخص مع التعامل في سوية بأساليب القائمة العالقة بأنو:  كذلك ويعرف-
 تكوين مع األستقالل حرية ومنحو ، مشروط الغير الحب ومنحو األنسانية لصفاتو
 ال كأداة معو التعامل في تتمثل سوية غير أساليب ويقابمو ، دافئة إنسانية عالقات
 . (3) األنسانية صفاتو من وتجريده إنسانية

 كما األسرة داخل والتفاعل العالقات لنمط المميز الخصائص تمك:  العائمي والمناخ-
 من بو تتسم وما األبناء تنشئة في الوالدين ينتيجيا التي والممارسات باألتجاىات يتحدد
ستحسان وجدانية ومشاركة وتقبل دفء ىمال نبذ أو وتشجيع وا   وغير وقسوة وتسمط وا 
 (3).  لألبناء الوالدين معاممة أساليب من ذلك

 المطمب الثاني
 انماط المناخ العائمي

 : نمطين في وتتمثل
 : السوي المناخ ذات األسر -أوال
 والحب والثقة األمن األسرة في يوفر أن يجب السوي العائمي المناخ أن متولي ترى
 . الزوجية والسعادة األفكار التعصب وعدم
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 : السوي المناخ خصائص

 وأمانة بوضوح يمتاز األسرة في المستخدم األتصال أسموب أن_ أ

 األيجابي والتعاطف بالحب يمتاز األسرة عالقات يسود الذي الجو أن_ ب

 والديمقراطي

 عن بعيدة وتكون ، الوالدين مسؤولية من تكون األسرة في والقيادة التوجيو قوة إن_ ج
 التسمط

 وتقوية األخرين خدمة حب وغرس األجتماعية المشاركة عمى األبناء تشجيع_ د

 لدييم الذات تطوير في يساعد مما الفرد فيو يعيش الذي المجتمع إلى باألنتماء الشعور
.(5 ) 

 . األخرين أىداف لتحقيق والتحمس واألندماج باألنتماء فيو فرد كل يشعر أن_ ه

 السوي الغير المناخ ذات األسر:  ثانياً 

 الخاطئة األتصاالت من مجموعة وجود إلى يشير بأنو:  السوي الغير المناخ تعريف
 ، الدمج ، األسرة أعضاء بين التفاعل تميز التي سوية الغير النفسية والعمميات
 ، والتصدعات ، والصراعات ، األنقسامات ، التدخالت ، األنغالق ، األنصيار
 .  (6)األنحرافات

 الفصل الثاني

 العوامل العائمية ودورها عمى المستوى الدراسي

 األخرى المجتمع أنظمة مع وظيفياً  ويتساند يتكامل ىام إجتماعي نظام ىي األسرة 
 ، الخ.....  والثقافية واإلجتماعية والقيمية واألخالقية والتربوية واإلقتصادية التعميمية

 بناء إلى الوحيد الطريق ىو التساند وىذا ، المختمفة المجتمع نظم بين التكامل وىذا
 من مشروع وأي ، واإلنماء البناء عممية في خاصة أىمية ليا واألسرة نمائو وا   المجتمع
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 تقدم التي ىي األسرة أن حيث ، األسرة بمشاركة إال نجاحو يمكن ال التنمية مشروعات
 ولن((  البشرية الثروة))  وىي األ ، ونمائو بنائو في عمييا يعتمد ثروة أثمن لممجتمع
 قوية أسس عمى قامت إذا إال اليائمة الثروة بتمك المجتمع تمد أن األسرة تسطيع

 أداء عمى أثره ينعكس بما اإلجتماعية وظائفيا أداء عمى تساعدىا رئيسية ومقومات
 . التنمية لو يحقق وبما لوظائفة المجتمع

 طابع ذا ويصبح معالمو وتتشكل الطفل شخصية فيو تترعرع مناخ أول ىي األسرة
 الداخمية بيئتة في واألخالقية الثقافية النمازج تتمقفو حيث معين وجماعي  فردي

 .المختمفة واألخالقية اإلجتماعية بالمعايير ذاتو وتتشرب ، والخاريجية

 المطمب االول

 أسرية عواملال

 أو النفسية الجوانب من سواء الطالب شخصية تكوين في ىاماً  دوراً  تمعب فاألسرة 
 بالطبع وىذا ستقراره وا   الطالب سعادة في ميم عامل تعتبر المستقرة فاألسرة اإلجتماعية

 .(7)الدراسي التحصيل في الطالب قدرة عمى إيجابياً  يؤثر

 واألقرباء األسرة من نشرىا تم التي األفكار معيم حاممين المدرسة إلى الطالب يقدم
 األقرباء يتركة الذي األثر يجيل ال الفرد إن . سمبية األفكار تكون وقد بيم المحطين
 دافعاً  ،ويخمق المدرسة تجاه إيجابية نظرة تكوين في يساعد مما المدرسة نحو واألسرة

 . فييا الموضوعة والقوانين المدرسي بالنظام واإللتزام التعميم في الرغبة في قوياً 

 ذلك ينعكس مما سميمة أسس عمى مبنية مواقف إلبنائيا توفر التي ىي الواعية فاألسرة
 وا   األسر دور فييا يظير كثيرة جوانب وىنالك ، الدراسي تحصيميم عمى إيجابياً 
 تجمع التي الطيبة والعالقة ، اليادي العائمي الجو توفير طريق عن وذلك ، ىتماميا
 عمى التأثير في وكبيراً  ميماً  دوراً  األسرة وتمعب.  يشمميم الذي والحنان والدفء األسرة
 اإلجتماعية التربية في كبير لحد تسيم التي بمعاييرىا لإللتزام يدفعيم بما أفرادىا

 تربية في إجتماعياً  وضبطاً  أفرادىا عمى كبيراً  نفوذاً  تمارس األسرة ن وا   لصغارىا
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 العام األسرة سموك الن ليم وترضاىا ليم تريدىا التي اإلجتماعية والتنشئة أطفاليا
 إضطر السوية السموكية باألنماط األسرة تمسكت فكمما أفرادىا سموك عمى ينعكس
 ، وعقابيا لسخطيا يتعرضو وال دىا حدو عن اليخرجو حتى مجاراتيا إلى إطفاليا
 المزيد تدخر أدوار من بو يقومون فيما والتكاملداىا،أفر  بين بالتجانس تتسم التي فاألسر

 (8)صغاره عمى العام تأثيرىا وفعالية قوة من

 حيث الطالب تحصيل مستوى عمى تؤثر التي العوامل من وتكافميا األسرة إستقرار إن
 إسر إلى الدراسي التحصيل مستوى تدني من يعانون الذين الطالب من العديد ينتمي
 الوالدين معاممة كذلك إجتماعياً  مفككة وأسر عائمية ومشكالت خالفات من تعاني
 مباشرة غير أو مباشرة بصورة التحصيل مستوى في تؤثر قد التي العوامل من القاسية
 قد العائمي فالتفكك. لمتعمم ستعداداتيم وا   النفسية حاالتيم عمى التأثير طريق عن وذلك
 المدرسية الناحية السيما المختمفة النواحي في لألبناء واألم األب متابعة عدم إلى يؤدي

 . (9)التحصيمي الطالب مستوى عمى ينعكس مما ،

 ، أبنائيم تحصيل زاد والتعميمي اإلقتصادي األسرة مستوى إرتفع كمما أنو المعروف ومن
 التعميم مستوى التي األسر طالب مستوى من أعمى المتعممة األسر طالب تحصيل وأن

 يحثون عال تحصيميم الذين الطالب أمور أولياء أن ذلك في والسبب أقل عندىا
 عمى أبنائيم ويشجعون

 ذلك ، الحاجة وقت ليم والمساعدة الألزمة التوجييات تقديم طريق عن والتحصيل التعمم
 األكاديمية بإمورىم أبنائيم مساعدة في غبة الر يبدون كذلك اليام الدور ىذا إلدراكيم
 لألسرة التعميمي المستوى في إرتباط ىناك ، والتحصيل التعمم نتائج دور وتقدير

 بالنسبة طموحيا ومستوى

 إضراب في تتمثل . العممي وتحصيميم أبنائيم طموح عمى ذلك وينعكس إلبنائيا
 بالنبذ الطفل وشعور اطفاليما مع التعامل في الوالدين وقسوة الوالدين بين العالقة

 األبناء بين والتفرقة الطفل عقاب وكثرة منو والسخرية الطفل آراء إحترام وعدم واإلىمال
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 وعدم والثقافي واإلقتصادي اإلجتماعي المستوى إنخفاض إلى باإلضافة المعاممة في
 كموقع المورفولوجية العوامل تتضمن وأيضاً  البيت في لممذاكرة المناسب الجو توفير
 درجة حيث من الداخمي السكن الوصول في المستخدمة الموصالت وأساليب السكن

 وفي إليو المدرسي إنتظامو وفي الطالب إنتاج في أيضاً  مباشر تأثير لو فإن اإلزدحام
 والعالقات المسكن في اإلزدحام كدرجة الفسيولوجية ،والعوامل المدرسة إلى الذىاب
 تنتشر وحيث.  الدراسي التخمف في عميقة آثار العوامل ىذه فمجميع. أفراده بين القائمة

 منيم المراىقين ةخاص الطالب تستيوي التي والمغريات األخالقي اإلنحالل مؤشرات
 في بالتالي يؤثر مما دراستيم متابعة وفي مدارسيم في الطالب إنتظام درجة في تؤثر
 بعد فإن أخرى ناحية ومن.  الدراسي التخمف إلى يؤدي ثم ومن تحصيميم درجة

 وما كالسيارة اإلنتقال وسائل إستخدام إلى الطالب ضطرار وا   – المدرسة عن المسكن
 من يصاحبيا قد بما ذلك إلى

 (22).  المدرسي تحصيمو وفي إنتظامة درجة في أيضاً  يؤثر – إنتظام عدم أو إزدحام

 ىو عنيا ينفصل ال ميم عامل تفحص أوالً  يجب البيئة ىذه عمى الوقوف قبل ولكن
  . مدرسية وعوامل أسرية عوامل – ذاتية لعوامل باإلضافة ذاتو الطالب

 كبيرين نوعين إلى تقسيميا يمكن الذاتية لمعوامل فالنسبة

 -: الموروثة الذاتية عواملأ ـ

 نتيجة أو الجينات في لعيوب نتيجة ينشأ الذي العقمي الضعف حاالت أمثمتيا ومن
 أجيزة في أو مثالً  المخ في بالتياب اإلصابة بسبب أو الوالدة كحاالت الوالدية لمعيوب
 واإلبصار السمع

 إكتشاف ميمة اإلجتماعي األخصائي عائق عمى ويقع.  ذلك إلى وما الوالدة أثناء
 وفي.  75 إلى65 من الزكاء معامل يكون حيث العقمي الضعف من العالية الدرجة
 القيادة سيل يكون ولكنو ، العام وسموكو ىيئتو في عادياً  الطالب يبدو الحاالت ىذه

 ، الغير بإيحاء والتأثير
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 ناحية ومن ، محدودة تكون والعمل واإلنتباه التركيز عمى قدراتة أن يالحظ كما 
 ومن.  نفسيا السن في أقرانو عن تقريباً  سنتين لمدة متخمفاً  يكون الدراسي التحصيل
 مشقة الطالب تجنيب في يساعد مبكر وقت في الضعف ىذا كشف أن المعروف
 بل فصول تخصيص إلى المتقدمة الدول إتجيت وقد ، األسوياء أقرانو مع المنافسة
 تحت ووضعيم العادلة غير المنافسة تجنيبيم يمكن حتى ، العقول لضعاف مدارس
 (22)والضبط والعناية اإلشراف من عالية درجة

 ، تعميمي نقص إلى نما وا   عقمي نقص إلى ترجع ال التي الدراسي التخمف حاالت ما
 إساءة يسئي العزل ىذا أن إذ ، العادية الفصول في عزليم عدم ىو الراجح اإلتجاىـ فإن
 ضعاف فإن وليذا.  المدرسة داخل" تربوية مشكمة"  بالفعل يشكمون أنيم برغم بالغة

 ويتعرضون األسوياء فصول في يتعممون شاكمتيم عمى ومن السمع ضعاف أو البصر
 الخدمة في الفرد خدمة طريقة وتؤدي أوردناىـ الذي القصور نتيجة التخمف إلى

 بحيث ، الطالب ىؤالء لمثل المالئم المكان تييئة في األىمية بالغ دوراً  اإلجتماعية
 نسبة أن لوحظ فقد.  السبورة عمى شرحو ويتابعوا المدرس إلى يستمعوا أن يستطيعون

 مؤخرة في وضعيم ولكن ، الدراسي التفوق إلى يتطمعون الطالب ىؤالء من كبيرة
 وما أحياناً  الرؤية فيطمس الضوء منو ينعكس مكان أوفي السبورة عن وبعدىم الفصل

 وفي الفيم في التخمف ليم يسبب يعانونيا التي الجسمانية لمعيوب نتيجة ذلك إلى
 (20) المدرسي التحصيل

 المطمب الثاني

 المكتسبة الذاتية العوامل

 قمة أو الحركي القمق حاالت أو والتركيز المتابعة عمى المقدرة ضعف أمثمتيا ومن
 الطبي العالج ويساعد ، مبكر كشف إلى الحاالت ىذه وتحتاج ، ذلك إلى وما الضبط

 حاالت والمثانةأو الكمى كالتياب العضوية األمراض عن الناتجة األثار تخفيف في
 عمى المقدرة عدم حاالت من كثير ففي.  ذلك وغير األذن بوق في إلتياب أو الحول
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 إنقباضات أو اآلم وجود ليا المسببة العوامل بين من أن يظير واإلنتباىـ التركيز
 ورغبتة ، واحد مكان في صاحبة إستقرار عدم إلى البول إحتباس يؤدي وقد ، عضوية

 ، المثانة لضغط نتيجة التبول إلى بالحاجة لشعوره المياه دورة حيث إلى اإلنتقال في
 وىو الحركي بالقمق يصاب وقد ، حركاتو في إنتظام أو إستقرار عدم لو يسبب مما

 فنجده ، واحد مكان في معقوالً  وقتاً  البقاء عمى المقدرة عدم إلى بصاحبة يؤدي مرض
 ( 23)ىدف غير من آلخر مكان من ينتقل

 الفصل الثالث

 المستوى الدراسي عمى تؤثر العائمية التي المشكالت

 المطمب االول

 العائمي العنف

 النفس عمم رابطة وتعرفة, Violence Domestic المنزلي العنف أحياناً  عميو ويطمق
 ، النفسي أو البدني أو المفظي العدوان أشكال من شكل أي بأنو -: م0222 األمريكية
 األسرة أعضاء من عضو أي ضد األسرة أفراد أحد يمارسة المباشر غير أو المباشر

 -: (23)التالي العائمي العنف أشكال ومن.

 -: المفظي العائمي العنف

 يغمب بشكل واألبناء المرأة ضد األسرة رب قبل من موجياً  يكون قد الغالب في والذي
 ، األسباب ألتفو األبناء عمى تقع التي النابية األلفاظ فتسود ، القيري الطابع عميو
 أفراد من فرد كل لكرامة وميينة جارحة ألفاظ بإستخدام األبناء بين المشاحنات وتكثر
 األطفال لدى سائد لنجده المفظي العائمي العنف من النوع ىذا مثل يمتد وقد ، األسرة
 حدة من الطفل أمر عمى القائمين فيشكو ، المدرسة في األقران جماعات وسط حتى

 قبل من إليو الموجو التعميمات أو لمتوجييات إمتثالو وعدم المفظية وعدوانيتو سموكو
 وصداقات عالقات تكوين في خاصة اإلجتماعية مياراتو في تدىور ثم ومن ، معمميو
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 الطفل يفقد الجارحة العبارات ىذه بسبب الدراسي التحصيل عمى قدرتو في وتدىور
 اإلنتقادات لكثرة نتيجة المفظي العنف من النوع ىذا ينشأ وقد ، الدراسة في رغبتو

 الوالدين قبل من العنيف الحاد النمط ذو والتوجيو التوبيخ وكثرة السمبية الالذعة
 .لألصغر األكبر األخ من أو ، أبنائيما إلحد أو ، البعض لبعضيما أوكالىما

 -:(25)الجسدي العائمي العنف

 بعض ويخطي ، المجتمعات كافة في السائدة العائمي العنف أشكال أبرز أحد ىو
 فحسب الجسدية اإلعتداءات ضمن الجسدي العنف من النوع ىذا يصف حين الدراسيين

 األسباب إلتفو الغاضبة الحاده الوجو يماءات وا   باأليدي اإلشارة من يمتد أنو إذ ،
 العنيف الجسدي اإلعتداء إلى ، األسرة أعضاء من عضو أي تجاه سبب دون أوحتى

 أحد يعبر وفيو. وغيرىا كالعصا األدوات بعض ستخدام وا   والتعذيب والصفع بالضرب
 الطابع عميو يغمب بشكل المختمفة الضغوط نتيجة بالغضب شعوره عن األسرة أفراد

 ألمر مبالي غير األسرة ىذه في الطالب فنجد ، المباشر غير أو المباشر سواء المادي
 في ومتمرد المدرسة عن متيرب طالب الجسدي العنف ذلك عن ينتج وقد التعميم
 (26)سموكو

 المطمب الثاني

 الوالدين بين والتنشئة التربية أساليب في التناقض

 تيدد والتي ، األسر داخل شيوعاً  المشكالت أنواع أبرز من المشكمة ىذه مثل وتعد
 تبني في الوالدين تفاقكال وا   توافق عدم نجد وفييا.  صحي بشكل العائمي البناء إستمرار
 نحو إبنو األب يوجو فقد ، الواحد الموقف عبر المراىق أو الطفل لتربية واحد أسموب
 الموقف نفس في أو ذلك بعد األم تأتي ثم معين موقف في معين بسموك القيام ضرورة
 الطفل ينشأ ىنا ومن األب ذكره مما تماماً  العكس حتى أو تماماً  مختمفاً  توجيياً  لتبدي
 يقتصر وال.  مسئوليتو وتحمل قراراً  إتخاذ عمى قادر غير ، قادر غير الشخصية مشتت
 أساليب حول اليتفقان الوالدين كال أن نجد قد فأيضاً  ، فحسب النحو ىذا عمى األمر
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 عمى طفميا األم تدعم فقد ، الواحد الموقف في الواحد السموك نحو والعقاب الثواب
 نفس عمى الطفل ليعاقب األب يأتي ثم نظرىا وجية من معين موقف في إيجابي سموك
 السموك

 عدم أو قبوالً  يبديا معاً  الوالدين كال أن يحدث قد أو صحيح والعكس آخر موقف في
 الطالب نتيجة الوالدين يتقبل كأن ، معين موقف في الطفل يصدره معين بسموك تذمر

 عمى الوالدين يعاقبو ثم.  المنزل إلى الطالب بيا اتى إذا ىدو بكل الضعيف وتحصيمو
 أو الضيوف امام ابنيما ليما سمميا أو المدرسة الى إستدعاءىما تم إذا الفعل نفس

 (27)الغرباء

 -: الذات عن التعبير عدم

 أحد يقير وفييا ، شيوعاً  لمفرد العائمي البناء تيدد التي المشكالت أكثر من وىي
 يبرر وقد ، الصغير قبل منيم الكبير أبناءه كل إليو ينصاع أن األب خاصة الوالدين

 نفاذ بضرورة ترتبط أشياء عمى يستند فإنو برره إذا ما حال وفي ، يبرره ال حتى أو ذلك
 السابقة األسرية وتنشئتة المكتسبة خبراتو عمى وبناءاً  ، األسرة ليذه كرب واوامره سمطتو
 ، والثقافة ، والبيئة ، التنشئة نمط إختالف عميو ويغفل ، ألبنائو توجيياتو تتبمور
 وعوامل ، السابقة خبراتو أسير متصمباً  بذلك األب فيصبح ، المختمفة التعمم وعوامل
 األبناء يفتقد ثم ومن ، مجمميا في أبنائو مع متوافقة تكون أن يشترط ال قد والتي تنشئتو
 نفسية بإضرابات بعضيم يصاب قد ذلك من واألكثر بل ، الذات عن التعبير ميارة

 ينتج مما التوافق سوء ضطراب وا   ، اإلجتماعي الرىاب أو والخوف القمق أبرزىا مختمفة
 .(28) المدرسة من تسربو إلى دي يؤ وقد التعميم في راغب غير طفل عنو

 -: الزائد والتدليل الزايدة الحماية

 كأفة في الشائعة األسرية المشكالت أنماط أغمب أحد الزائدة الحماية تمثل قد
 تكون قد والتي ، الخاصة خبراتو نتيجة كالىما أو الوالدين أحد يقوم وفييا  المجتمعات

 أسرة تربية وقسوة شدة في أو ، قبل من األبناء أحد فقد في متمثمة المثال سبيل عمى
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 بل. األسرة داخل المراىق أو الطفل إحتياجات كافة توفير في بالمبالغة ، الوالدين أحد
 المدرسة داخل بو مرغوب غير سمبي بسموك قيامة عند الطفل محاباة ذلك من واألكثر
 نفس وفي ، الزائد التدليل بنمط يعرف ما وىذا المدرسية واجباتو إىمال أو السرقة مثالً 

 مجال أي يترك ال بحيث تصمباً  أكثر نمطاً  كالىما أو الوالدين أحد يأخذ قد اإلتجاىـ
 في فيبالغ الذات عمى اإلستقالليةواإلعتماد من بقدر فيو يسمح المراىق أو لمطفل
 سخرية يجعمو مما الدراسي اليوم طيمة نتظاره وا   المدرسة ألى معو الذىاب مثل حمايتو
 الزائدة الحماية بنمط يعرف ما وىذا ، بالمدرسة رفقاءه أمام

 -: التوقعات في والمبالغة المستمرة المقارنات

 ممن بغيرىما أو ، البعض ببعضيما أبنائيما مقارنة كالىما أو الوالدين أحد يتعمد حين
 األداء كفاءة في والرغبو التحفيز من بدافع الدراسية المرحمة أو الفصل نفس في ىم

 وبالغيرة ، ناحية من والتفرقة بالتميز األبناء شعور عميو يترتب قد الذي األمر الدراسي
 واألميات األباء من كثير فييا يقع المشكالت ىذه ومثل.  أخرى ناحية من والغضب

 والمسئوليات التوقعات حجم في الوالدين أحد يبالغ قد ذلك إلى باإلضافة ، وعي دون
 في بأستمرار األبناء يجعل مما المتميزون من يكونو وأن أبنائيم يتفوف بأن الدراسية

 عمى القدرة عدم حالة وفي التوقعات ىذه لتحقيق مستمر وسعي ، ضغط حالة
 (29)الدراسية حياتو في فاشل وأنو واألنييار باإلحباط الطفل يصاب بموغياوتمبيتيا

 الفصل الرابع

 طريقة اجراء البحث

 عمى الزبيدة  بمدرسة مساءا 22:23الساعة عمى 3بشير  23يوم  البحث  اجراء تم
 لشرح خطوة كأول التربية مدير مقابمة بعد ثانوي والثالثة والثانية االولى المرحمة  تالميذ
 لمعرفة التالميذ سجالت عمى تحصمنا ذلك ييدف،وبعد ماذا والى البحث اجراء كيفية

 الوقت تحديد مع االستبيانات بتوزيع وقمنا لالساتذة مباشرة توجينا بعدىا ثم معدالتيم
 .وقت اقرب في السترجاعيا الالزم
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 المطمب االول

 عينة البحث

 تترواح الذين و االبتدائية  مستويات كل في المتفوقين التالميذ في الدراسة عينة تتمثل
 العينة ىذه اختيار تم وقد مافوق الى 23 من ومعدالتيم_سنة 9 الى 7 مابين اعمارىم
 عمى باالعتماد وذلك المطموبة المعدالت عمى تحصموا الذين لمتالميذ قصدية بطريقة
 بتوزيع وقمنا بحث عينة شكمنا وبيذا المدرسية سجالتيم خالل من االول الفصل نتائج

 02عمييم المقياس

 الجنس حسب الدراسة العينة توزيع يوضح( 2) رقم الجدول

 
 المطمب الثاني

 اداة البحث

 اال اليتحقق وذلك الميدان من المعمومات يجمع ان باحث كل عمى يتوجب

 التعريفمقياس ، ىذا تكيف تم البحث لموضوع مالئمة تكون معينة ادوات باستخدام
 خميل بيومي الدكتور المصري الباحث اعداد من االسري المناخ مقياس: بالمقياس

 بند(62)عمى المقياس ويحتوي االسرية العالقات سيكولوجية كتابو في نشره والذي
 وىي :ـ  ابعاد ستة من ويتكون

 مدى وكذلك االسرة مستقبل عمى باالمان االفراد شعور مدى ويقيس: االسري االمان _ا
 استقراراالسرة ومدى افرادىا بين االمان توفر
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 االسرة بقاء لصالح االسرة افراد تضحية مدى يقيس:االسري والتعاون التضحية_ب
 عمى لمعمل االسرة افراد بين القائم التعاون وكذلك, وحدتيا عمى والحفاظ وتماسكيا
 .مصمحتو

 االدوار وضوح مدى يقيس: االسرية المسؤوليات وتحديد االدوار وضوح_ت

 او االدوار اضطراب لعدم المسؤوليات تحديد وكذلك االسرة اعضاء لجميع بالنسبة

 المختمفة باالدوار المنوطة بالمسؤوليات االخالل

 االولية افرادىا لحاجات االسرة اشباع مدى يقيس: االسرة افراد حاجات اشباع_ ث
 تفريط او افراط دون مناسبة بطريقة والثانوية

 يحدد حيث االسرة افراد لدى الضبط اسموب يقيس االسرية الحياة ونظام الضبط _ح
 الحياة في النظام اعتماد مدى الى اضافة البعض بعضيم مع االفراد تفاغل طريقة
 مع التعامل ونظام ،الراحة الغذائية ،الوجبات ،العمل النوم مواعيد احترام من االسرية
 ككل المجتمع في االخرين

 االسرة داخل والروحية الدينية بالقيم االلتزام مدى يقيس: لالسرة الزوجية الحياة _ج
 (02)افر بين البدنية الروح شيوع مدى وكذلك

 :المقياس بنود

 : المقياس ابعاد عمى البنود توزيع يمثل( 3) رقم الجدول
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 المطمب الثالث

 كيفية تطبيق االختيار

 التربوية المؤسسات من مجموعة بزيارة الباحث قامت المرحمة ىذه في:االولى المرحمة
 عرفاىما حيث التوجيو في ومستشارييا المؤسسة من مدراء باستقبال وحظيتا والثانوية

 اعتمادا المتفوقين وغير المتفوقين قائمة عمى الحصول في مساعدتيم وطمبا بالموضوع
 تحضير عمى االتفاق ،وتم عمييم المقياس نسخ توزيع بغية الدراسية معدالتيم عمى

 .التالة المقابمة في محدد بعدد النسخ وجمب القائمة

 مع االتفاق بعد المؤسسات بزيارة الباحث قامتا المرحمة ىذه وفي:  الثانية المرحمة_
 زيع،لمتو  المناسبة والطريقة المتفوقين التالميذ عمى النسخ توزيع عل المسؤولين
 .عميو المتفق الوقت تحديد مع واسترجاعيا

 في الباحثتين الباحثتين اعتمدتا: الدراسة عينة عمى المقياس وثبات صدق

 عمى( المعدل االصمي) بتوزيع قامتا حيث المحكمين صدق طريقة عمى التصحيح
 تعديال باجراء ،قاموا النفس عمم بقسم استاذ(22) عددىم بمغ وقد االساتذة من مجموعة
 كالتالي النيائية التغيرات ،وكانت قامتا الذي التعديل بعد المقياس عمى تاخرى

 رباعيا التقدير وصار ثالثة كانت ان بعد لالجابات رابع اقتراح اضافة_
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 لمتمميذ الشخصية لمبيانات صفحة اضافة_

 (00.)لممقياس السادس البند اسم تغير_

  الطالب لدى الدراسي التفوق و العائمي  المناخ بين توجدعالقةحيث 

 ( العالقة بين المناخ العائمي والمستوى الدراسي3جدول رقم )

 الخاتمة 

 :اآلتية االستنتاجات  إلى البحث توصل الميدانية الدراسة إجراءات خالل من

 اوال :ـ االستنتاجات 

 .ألبنائين أكاديمية ورعاية التصاقاً  أكثر األميات.2

 الدراسي التحصيل مستوى يرتفع والتعميمي االقتصادي مستواىا يرتفع التي األسر. 0
 .ألبنائيا

 والتحصيل التعميم بأىمية والوعي الفيم عمى تأثير لو االجتماعي الثقافي الوعي. 3
 .الدراسي

  أكاديمياً  األبناء لرعاية تفرغيم دون يحول المعاش وكسب بالكد اآلباء بعض انشغال. 3

 المدرة األعمال بعض في بأبنائو يستعين األب يجعل االقتصادي المستوى ضعف. 5
 عمى ينعكس وذلك دروسو استذكار وييمل المادي بالعائد ييتم الطفل جعل مما لمدخل

 .الدراسي تحصيمو

 المستوى مرتفعة أسرة في تنحصر والمعنوي المادي بنوعيو التحفيز ممارسة. 6
 .واالقتصادي التعميمي

 .الدراسي التحصيل ضعف يؤدي األفراد عدد كثرة مع تييئتو وعدم السكن ضيق. 7



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العذد /رابع المجلذ ال / رابعةمجلة الذراسات المستذامة . . السنة ال

 
 

 
 

 

992 

 وغرس األبناء ورعاية اإلشراف دون يحول لموالدين بالنسبة الزواجي والتعدد الطالق. 8
 .وجدانيم في التعميم أىمية

 دون وتحول أنفسيم في الثقة األبناء تفقد األسرية والخالفات الوالدين صورة اىتزاز. 9
 .دروسيم واستذكار بالمدرسة اىتماميم ويقل استقرارىم

 لعدم الطفل يعرض الوالدين من الفردية بالفروق اإللمام وعدم والعنف الحدة. 22
 .الدراسي بالتحصيل االىتمام

 ثانيا :ـ التوصيات 

 نضمن حتى المدارس أصدقاء عمييا ويطمق المدارس لصديقات اآلباء إضافة. 2
 .والمدرسة اآلباء بين التواصل

 من لتقميل االختصاص جيات مع لمعمل كوسيط العائمي األخصائي دور توظيف. 0
 متميزة تعميمية خدمات الدخل ومتوسطة الضعيفة لألسر يتسنى حتى التعميم صرفات
 .لألبناء التحصيل مستوى رفع في تساعد

 لتوفير لمدخل مدرة إنتاجية بمشروعات الدخل محدودة األسر دعم عمى العمل. 3
 .الطالب لألبناء التعميمية العممية متطمبات

 الفروق معرفة عمى التركيز مع أنفسيم في الثقة إلكساب العائمي اإلرشاد ضرورة. 3
 .بالمقدرات يتعمق فيما وخاصة الطالب األبناء بين الفردية

 في األبناء استخدام فرص تقميل ضرورة مع والمعنوي المادي التحفيز عمى التركيز
 .المين بعض
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 :الهىامش

                                                           

.  انتٕزٚع ٔ نهُشر ٔائم دار. 1ط.انعائهح االجتًاع عهى ، انذطٍ ادطاٌ يذًذ  (1)
 . :9، ص2005عًاٌ ، 

.  انعرتٛح دارانُٓضح ، ط ب.  انترتٛح اجتًاعٛاخ ،عهى انًرضٙ ضرداٌ يذٚر  (2)
 9:، ص2003، تٛرٔخ

 دار.  ط ب. عالجٓا عرق ٔ انًشكالخ ٔ االضثاب انعائهٙ ،انتفكك جاتر اترْى (1)
 0:، ص2014،االضكُذرٚح.  انجايعٙ انتعهٛى

 عهٗ انًذيٍُٛ انًراْمٍٛ نذٖ انعائهٙ انًُار ٔ انُفطٙ ،األيٍ َعًح غازنٙ (2)
 35انعذد.  االجتًاعٛح ٔ األَطاَٛح انعهٕو فٙ يجهح.  ٔزٔ تٛس٘ جايعح.  انًخذراخ

 .45، ص 2019،
 انًراْك نذٖ انذراضٙ تانتفٕق عاللتّ ٔ انعائهٙ ، انًُار.عهٕٛاخ  يهذح  (1)

 كهٛح.ٔزٔ تٛس٘ جايعح.  انترتٛح عهٕو ٔ انُفص عهى فٙ ياجطتٛر رضانح. انًتًذرش
 89، ص2010، االَطاَٛح انعهٕو ٔ االداب

 فٙ انًاجطتٛر شٓادج نُٛم . نهًتفٕلٍٛ انترتٕٚح انعائهٛح ألضتراتٛجٛح، شادٚح ًْٛهح (2)
 ٔ االَطاَٛح انعهٕو ٔ األداب كهٛح.  عُاتح يختار تاجٙ جايعح.  انترتٕ٘ انُفص عهى

 42، ص2010، االجتًاعٛح
 انُٓضح يكتثح االٔل، انًجهذ ٔانترتٕ٘، انُفطٙ ،انمٛاش ، ادًذ انطالو عثذ يذًذ (1)

 :9، ص1:91 انماْر، انعرتٛح،
 1:98 ، انمذش جايعح يُشٕراخ ، اإلضاليٛح انثمافح ، ٔزيالءِ عسيٙ نطٛذا (1)

 22 ،ص
 انشرق، زْراء يكتثح االجتًاعٙ، انُفص عهى فٙ يمذيح ، َثٛم دافظ ضًٛرج (2)

 101،ص 8::1 انماْرج،
 ، اإلجتًاعٛح انخذيح يذٛظ فٙ انجًاعاخ يع ،انعًم أدًذ انذٍٚ شًص يذًذ (1)

 14 ،ص و1:90 ، انماْرج ، انعُٛٙ انمصر ، انًُٓٙ ٔانتأْٛم انًطتشفٛاخ ٕٚو يغثعح
 15 إنٗ

 ، انماْرج ، انذذٚثح انماْرج يكتثح ، انُفطٙ انمٛاش أضص: ،عثذانردًٍ ضعذ (1)
 63-62 ص و1:68

 انذذٚثح انماْرج يكتثح"  ٔانتأْٛم انغثٛح اإلجتًاعٛح انخذيح:  َٕر عثذانًُعى يذًذ (2)
 166 ،ص1:81 ، انماْرج ،

Zofia,putrym; social work in medical care. Routledge& kegan 
paul.London,1967,PP.39.40 -  (1) 

 رضانح انًراْمٍٛ، نألتُاء انُفطٛح تانصذح ٔعاللتّ األضر٘ انًُار ، خهٛم يذًذ (1)
 98ص ،2000 األزْر، جايعح يُشٕرج، غٛر ياجطتٛر
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 عهٗ اضتغالعٛح دراضح انًراْمٍٛ ٔتصرفاخ األضر تٍٛ انعاللح نٛر٘، صانخ (2)
 24ص ،2006 االجتًاعٛح، انعهٕو يجهح انكٕٚتٛح، األضر يٍ عُٛح

، يصذر انًراْمٍٛ نألتُاء انُفطٛح تانصذح ٔعاللتّ األضر٘ انًُار ، خهٛم يذًذ (1)
 98ضاتك ، ص

 انكتة عانى ، انطادضح انغثعح ، اإلجتًاعٙ انُفص عهى ، انطالو عثذ دايذ زْراٌ (1)
 164 ص ، و2000 ، انماْرج ، ٔانتٕزٚع نهُشر

 1ط.  االَطاَٛح انعهٕو ٔ انترتٛح فٙ انعهًٙ انثذث فٙ انًٕجس ضعذ، األضالو ضٛف (1)
 86ص ، :200 ،. ديشك.  انفكر دار.
 ٔانغفٕنح انعائهحج يع اإلجتًاعٛح انخذيح:  انذٚة دطٍ تٕفٛك َجٛة يذًذ (1)

 ، انًصرٚح األَجهٕ يكتثح ، ٔانًطٍُٛ
 ص يٍ و9::1، انماْرج

.  انعرتٛح انُٓضح دار.  ط ب.  األرتماء ٔ انًُٕ ،ضٛكٕنٕجٛح انفتاح انثٕٛيٙ  عثذ (1)
 98، ص2::1، تٛرٔخ

 0:، يصذر ضاتك ، صاألرتماء ٔ انًُٕ ،ضٛكٕنٕجٛح  انثٕٛيٙ انفتاح عثذ (1)
، عًاٌ.  ٔائم دار. 1ط . انغفٕنح ٔ األضرج فٙ األجتًاعٙ ، انغفم يذًذ فٛصم (1)

 45، ص 2012
 

 قائمة المصادر 

  اوال :ـ الكتب 

.  انتٕزٚع ٔ نهُشر ٔائم دار. 1ط.انعائهح االجتًاع عهى ، انذطٍ يذًذ ادطاٌ .1

 .2005 ، عًاٌ

.  انعرتٛح دارانُٓضح ، ط ب.  انترتٛح اجتًاعٛاخ ،عهى انًرضٙ يذٚر ضرداٌ .2

 ،2003 تٛرٔخ،

 ، انماْرج ، انذذٚثح انماْرج يكتثح ، انُفطٙ انمٛاش أضص: عثذانردًٍ، ضعذ .3

  و1:68

 انشرق، زْراء يكتثح االجتًاعٙ، انُفص عهى فٙ يمذيح ضًٛرج دافظ َثٛم ، .4

 8::1انماْرج، 

 انشرق، زْراء يكتثح االجتًاعٙ، انُفص عهى فٙ يمذيح ، َثٛم دافظ ضًٛرج .5

 ،8::1 انماْرج،

  1:98 ، انمذش جايعح يُشٕراخ ، اإلضاليٛح انثمافح ، ٔزيالءِ عسيٙ انطٛذ .6

.  االَطاَٛح انعهٕو ٔ انترتٛح فٙ انعهًٙ انثذث فٙ انًٕجس ضعذ، األضالو ضٛف .8

  :200، . ديشك.  انفكر دار. 1ط
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 عهٗ اضتغالعٛح دراضح انًراْمٍٛ ٔتصرفاخ األضر تٍٛ انعاللح نٛر٘، صانخ .9

 24 ،ص2006 االجتًاعٛح، انعهٕو يجهح انكٕٚتٛح، األضر يٍ عُٛح

 عهٗ اضتغالعٛح دراضح انًراْمٍٛ ٔتصرفاخ األضر تٍٛ انعاللح صانخ نٛر٘، .:

 ، 2006االجتًاعٛح،  انعهٕو يجهح انكٕٚتٛح، األضر يٍ عُٛح

 انعرتٛح انُٓضح دار.  ط ب.  األرتماء ٔ انًُٕ ،ضٛكٕنٕجٛح  انثٕٛيٙ انفتاح عثذ10

 ،2::1 تٛرٔخ،. 

 ، اإلجتًاعٛح انخذيح يذٛظ فٙ انجًاعاخ يع ،انعًم أدًذ انذٍٚ شًص يذًذ .11

 1:90 ، انماْرج ، انعُٛٙ انمصر ، انًُٓٙ ٔانتأْٛم انًطتشفٛاخ ٕٚو يغثعح

 يكتثح االٔل، انًجهذ ٔانترتٕ٘، انُفطٙ ،انمٛاش انطالو ادًذ ، عثذ يذًذ .12

 1:91، انماْر انعرتٛح، انُٓضح

 يكتثح االٔل، انًجهذ ٔانترتٕ٘، انُفطٙ ،انمٛاش ، ادًذ انطالو عثذ يذًذ .13

 ،1:91 انماْر، انعرتٛح، انُٓضح

 انماْرج يكتثح"  ٔانتأْٛم انغثٛح اإلجتًاعٛح انخذيح:  َٕر عثذانًُعى يذًذ .14

 ،1:81 ، انماْرج ، انذذٚثح

 ثانيا :ـ الرسائل 

 انًراْمٍٛ، نألتُاء انُفطٛح تانصذح ٔعاللتّ األضر٘ انًُار ، خهٛم يذًذ .11

 ،2000 األزْر، جايعح يُشٕرج، غٛر ياجطتٛر رضانح

 انًراْك نذٖ انذراضٙ تانتفٕق عاللتّ ٔ انعائهٙ انًُار ،.عهٕٛاخ  يهذح .12

 تٛس٘ جايعح.  انترتٛح عهٕو ٔ انُفص عهى فٙ ياجطتٛر رضانح. انًتًذرش

 89ص ،2010 االَطاَٛح، انعهٕو ٔ االداب كهٛح.ٔزٔ

 انًاجطتٛر شٓادج نُٛم.  نهًتفٕلٍٛ انترتٕٚح انعائهٛح ،ألضتراتٛجٛح شادٚح ًْٛهح .13

 انعهٕو ٔ األداب كهٛح.  عُاتح يختار تاجٙ جايعح.  انترتٕ٘ انُفص عهى فٙ

 2010 االجتًاعٛح، ٔ االَطاَٛح

 ثالثا :ـ المصادر باللغة االنكليزية 
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