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دور األسرة الرتبوي يف تفوق األبناء دراسيا
 اجلزائر، جامعة تبسة، مسرية وجنن:الباحثة
 اجلزائر، جامعة بسكرة، نور الدين زمام:األستاذ الدكتور
:امللخص
تعترب األسرة أول هيئة اجتماعية تنشأ فيها وتنعقد أمنت الروابط اإلنسانية واالجتماعية
 يتعذر على، فهي أيضا حتتل مركزا متميزا داخل اجملتمع الضطالعها بوظائف متعددة،وأوثقها
 فهي مبثابة، وتأتي الرتبية على رأس هذه الوظائف.غريها القيام به على ذات الدرجة واملنوال
 ويتكيف مع البيئة، وتنمية مداركه واعداده ليندمج داخل اجملتمع،عملية بناء دقيق لإلنسان
 بل أنها متثل نظاما،واحمليط اخلارجي؛ وهي نقطة ات صال وربط بكافة النظم االجتماعية األخرى
اجتماعيا مصغرا يُسهم يف حتضري إعداد الفرد وجتهيزه ليجد مكانه ويؤدي دوره داخل املنظمة
 كما أنها تهيئ املناخ الذي يسهل مهمة املؤسسات االجتماعية األخرى بتوفري فرص.االجتماعية
 وتسعى هذه، وإبراز ما حيسنون صنعه ويربعون فيه، وتطوي ر قدراتهم،تفتيق مواهب األبناء
.الدراسة إىل تبيان دور األسرة يف توفري مستلزمات التفوق لدى األبناء
Abstract :
The Family considered as the first communities in which they arise,
and convenes a stronger humanitarian and social ties and those which are most, it
occupies a center of excellence within the community, as well as carrying out
multiple functions, cannot do other institutions function and performance to the
same degree and vein.
Comes of education at the top of these functions, they serve as building
accurate human process, and the development of his mind and prepared to
integrate into the society, and adapt to the environment and periphery; a
communication and connecting all other social systems point, but it represents a
social order microcosm contributes to the preparation of the individual preparation
and outfitted to find its place The lead role within the social organization.
May play a prominent role in the climate that helps to facilitate the task
of other social institutions that provide for the children opportunities to feature
their talents and develop their abilities, and to highlight what proficient
workmanship, and excel in it, this study seeks to identify the role of the family in
providing excellence requirements the among children.
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مقدّمة:
أدركت اجملتمعات البشرية مبكرا أهمية التعليم منذ قرون عديدة ،باعتباره
القوة احملركة للمجتمع ،وأساس نهضته وتقدمه اقتصادياً واجتماعياً وثقافيا؛ وقد
تأكدت هذه األهمية بعد أن صار اجملتمع يشهد تطورا متالحقا بفضل املعرفة
العلمية ،و من هنا أصبح الدور الرتبوي يتعدى أهمية املدرسة إىل كافة املؤسسات
األخرى مبا فيها األسرة.
فقد انتقل هذا اهلاجس ويف وقتنا الراهن إىل الكثري من األسر فصارت
حتاول أن جتتهد من أجل أن تتنام تدابريها الرتبوية مع تطلعات اجملتمع من أجل
رفع مستويات األطفال يف مجيع امليادين؛ وبالطبع فإن حرص األولياء على حتسني
املردود العلمي ألبنائهم وزيارة حتصيلهم الدراسي ،عالوة على العمل من أجل
ب مباشرة ضمن أهداف اجملتمع ومراميه.
حتقيق التفوق الدراسي لألبناء يص ّ
وجيدر التسجيل ،بأن املتفوق دراسيا يتميز عن غريه بامتالكه الستعداد
كبري إلث بات قدراته ،وشحذ كل ما ميكن أن يساعد على تفتق امكاناته ،وهنا يأتي
دور الوسط االجتماعي األسري ،وغريه ،إلبراز هذا التميز الذاتي ودفعه للبزوغ،
وكما سلف القول فإن الوسط األسري هو املهد األول ،واجملال األهم للمساعدة
على حتقيق هذا املبتغى ،ففيه يتلقى الطفل تنشئت ه األوىل ،وتوفر له الوسائل املادية
واملعنوية اليت تستحث تفوقه.
وعليه ،فرغم تعدد عوامل التفوق الدراسي وتنوع أسبابه تبقى األسرة
هي العنصر األساس واحلساس الذي يساعد على متيز فئة املتفوقني دراسيا ،فعلى
عاتقها يقع عبء االهتمام بهذه الفئة ،وعلى كاهلها تُسند مهمة رعايتهم ،وتوفري
أهم متطلباتهم استمرار التفوق لديهم ،والعناية مبواهبهم.
وقد تأكد هذا الدور يف اجملتمعات احلديثة ،حيث الزال العلماء يثبتون
أهمية هذه املؤسسة ،ويكشفون عن أثرها البعيد ،حتى أن بعض الدراسات
أوضحت أن كثريا من مظاهر سلوك الفرد ما هو إال انعكاس حلياته األسرية،
50

جملة علوم اإلنسان واجملتمع .......................الباحثة:مسرية وجنن ،أ.د /نور الدين زمام
فنظافة املنزل مثال تنعكس على مظهر الطفل وملبسه ،فضال عن كالمه والرمز
اليت نشأ عليها يف بيته.
وقد شهد اجملتمع اجلزائري يف العقود األخرية وعي بأهمية الدور الذي
ميكن أن تؤديه األسرة ،من الناحية الرتبوية عموما ،ومن ناحية مثل هذه الفئات
بوجه خاص ،ومن هنا جاءت فكرة هذا العمل العلمي قصد معرفة اجملاالت اليت
أسهمت فيها األسرة من أجل النهوض مبستوى أبنائهم وتفوقهم دراسيا ،فضال
عن معرفة اجملاالت اليت أخفقت فيها ،ما يساعد على الكشف عن اجلوانب اليت
جيب أن ميتد إليها اإلصالح الرتبوي أو ينوه بها ،وقد متت صياغة السؤال الرئيس
للبحث بالشكل اآلتي" :ما مدى إسهام األسرة تربويا يف تفوق أبنائها دراسيا؟"
أوال:مفهوم األسرة
تعد األسرة من أهم املؤسسات االجتماعية ،بل هي احملور الذي تدور
حوله كل النشاطات االجتماعية ،عالوة على أنها أكثر الظواهر االجتماعية
انتشاراً ،فهي نواة التنظيم االجتماعي ،واألساس الذي يعوّل عليه من أجل
ترسيخ الروابط االجتماعية وحتقيق االستقرار يف احلياة االجتماعية ،وهي الوسيط
بني الفرد واجملتمع واملؤسسة اليت يتوارث فيها األفراد واجلماعات انتماءاتهم
الدينية والطبقية والتعاونية.
ويشري املدلول اللغوي لألسرة إىل "الدرع احلصينة" وأهل الرجل وعشريته
َسر
تطلق على اجلماعة اليت يربطها أمر مشرتك ،ومجعها "أُسر(.)0وتعين كلمة " أ "
احملبس ؛ وتشري كلمة أسرة إىل التآزر أو
"
حبس ،ولذلك يسمّى خامت الزواج بـ "
التناصر والتضامن ( ،)7ويف "تاج العروس" :الدرع احلصينة" كذلك؛ واألسرة من
الرجل الرهط األدنون وعشريته ألنه يتقوى بهم (.)3
وهي مستمدة من األسر الذي هو الشد وهي تدل على أهل بيت الفرد
« هلذا عللت كتب اللغة تسمية رهط الرجل باألسرة باعتبار كونه يتقوى باألفراد
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املنظم إليهم ،ولكونه مينحهم قوة بإضافة ما ميتلكه من أثر ذاتي ماديا كان أو
معنويا» (.)4
ويرى بعضهم أن كلمة أسرة مشتقة من (األسر) مبعنى القيد ،فاألسر
والقيد يفهم هنا بأنه العبء املُلقى علـى اإلنسان ومن ثم فانّ املفهوم اللغوي
لألسرة يبنى علـى املسؤولية (.)5
أما التعريف االصطالحي فقد جاء مبعان عدة فمنهم من عرّف األسرة
بأنها جمموعة من العالقات الدائمة واملتشابكة بني أشخاص يشغلون مكانات
اجتماعية اكتسبوها من خالل الزواج واإلجناب (.)6
وهي اجلماعة أو الوحدة األولية واليت تكونت مبوجب عقد شرعي
وقانوني من رجل وامرأة ،هذه العالقة تتوج بأبناء وهي تقوم بعدة أدوار
ووظائف :بيولوجية ،وتربوية ،واقتصادية.
وقد اصطلح علماء االجتماع على تسميتها باألسرة الزوجية وهي أصغر
وحدة قرابية يف اجملتمع ،تتألف من الزوج والزوجة وأوالدهما غري املتزوجني
يسكنون معا يف مسكن واحد وتقوم بني أفرادها التزامات متبادلة اقتصادية
وقانونية ،وهي ظاهرة إنسانية عاملية إذ ثبت وجودها يف كل مراحل تطور البشرية،
وتعترب النمط املميز لألسرة يف اجملتمع املعاصر(.)2
وميكن أن خنلص إىل أهم خصائص األسرة بوصفها نظاما اجتماعيا
يوجد يف كل اجملتمعات البشرية ،ويتحقق مبوجب عقد حسب كل بلد ،بني رجل
وامرأة (ال نتحدث عن أشكال التزاوج الشاذة اجلديدة اليت أقرتها بعض
اجملتمعات الغربية ،ومن تأثر بها) على أساس عالقات جنسية يقرها اجملتمع،
ينتج عنها أطفال يف الغالب ،وعلى عاتقها تقع مسؤولية التكفل بنمو الفرد حتى
يصبح مسؤوال عن نفسه ،فهي تقوم مبجموعة من األدوار والوظائف ،ويقيم
أعضاؤها الذين تربطهم رابطة الدم يف منزل واحد ،ويشرتكون يف احلياة
االجتماعية واالقتصادية.
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ثانيا:مفهوم التفوق وأهم عوامله:
.1مفهوم التفوق الدراسي:
من ناحية اللغة ،يتفوق تفوقا ،تفوق فالن على قومه تعاىل عليهم.
والشيء الفائق :هو الشيء اخلاص والفريد من نوعه ،وتعين كلمة الفائق البارز
واملفضل على غريه ،وتفوق :مبعنى ترفّع؛ وفاق الشخص قومه :مبعنى فضلهم،
هذا يف العربية .أي علو املكانة وتعين كذلك اإلهلام والربوز أما يف اإلجنليزية
فتعين كلمة التفوق( )superiorityالتعالي واإلشراق (.)8
ومن ناحية االصطالح فهو من وصل يف أدائه إىل مستوى أعلى من
مستوى العاديني يف جمال من اجملاالت اليت تعرب عن املستوى العقلي الوظيفي
للفرد ،أي أنه ميلك قدرات عقلية ومعرفية مرتفعة؛ وهو يشري إىل التحصيل
العالي واإلجناز املدرسي املرتفع ،فالتحصيل اجليد قد يعد مؤشرا على الذكاء،
ويعرف املتفوق حتصيليا بأنه الطالب الذي يرتفع يف إجنازه أو حتصيله الدراسي
مبقدار ملحوظ فوق األكثرية أو املتوسطني من أقرانه ،أي إذا زادت نسبة حتصيله
األكادميي عن  ،90 %وبذلك فهم أعلى فئة من الطلبة يف التحصيل األكادميي،
وبذلك ميكن متييز نوعني من التفوق التحصيلي :التفوق يف التحصيل العام،
والتفوق التحصيلي اخلاص ،ومن املالح أن الواليات املتحدة األمريكية كانت
أكثر بلدان العامل استخداما حملك التحصيل الدراسي يف الكشف عن املتميزين
واستخدام السجالت املدرسية (.)9
إجرائيا :هو السلوك الظاهر على التلميذ املتمدرس واملتمثل يف القدرات
على األداء اجليد يف اجملال الدراسي مقارنة بزمال ئه اآلخرين ما ميكنه من حتقيق
نتائج عالية.

.2عوامل التفوق:

هناك جمموعة من العوامل ميكن أن تؤثر يف التفوق الدراسي ،بعضها
خاصة بالفرد بعضها اآلخر خيص بالبيئة ،ألن التفوق الدراسي كأحد الظواهر
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االجتماعية حيدث للفرد املتفوق من خالل التفاعل املتبادل داخل إطار العالقات
القائمة بني النظم االجتماعية الكربى كالنظام األسري ،النظام التعليمي
واالقتصادي...إخل.
أ.العوامل الفردية:
من املعلوم أن حمور الشخصية هو الفروق الفردية واملتمثلة أساسا يف
الصفات ،والسمات ،والقدرات ،واالستعدادات .ومن السمات الفردية جند
القدرات العقلية '' واليت تتحدد وفق القدرة العقلية العامة ،اليت أطلق عليها
(الذكاء) وجندها يف غالبية الدراسات اليت تناولت القدرات العقلية الفائقة'' (،)01
فقد أثبتت جل الدراسات أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بني متغري الذكاء
والتفوق الدراسي.

- 2.2الذكاء :أثبتت العديد من الدراسات اليت أجريت يف العالقة بني الذكاء
بريت مثال،
"
يد سريل
) (Intelligenceوالتفوق األكادميي سواء يف اجنلرتا على "
أو يف أمريكا على يد "بوندو تريمان" وغريهما ،فحسب هذا التوجه فإن هناك
عالقة ارتباطيه موجبة بني هذين املتغريين ،وعلى ذلك يلعب الذكاء دورا مهما
يف عملية التفوق التحصيلي ،مبعنى ضرورة توفري قدر مناسب من الذكاء لدى
األشخاص املرجو تفوقهم( ،)00باإلضافة إىل قدرة الذكاء هناك قدرات أخرى
تساعد على التفوق الدراسي أهمها:
أ -القدرات :باإلضافة للقدرة اللغوية حيتاج املتفوق يف عملية التحصيل إىل بعض
القدرات ) (Habilityاليت تساعده على استيعاب املادة العلمية املتعلمة مثل
القدرة على :التحليل ،والرتكيب ،والفحص ،والتأليف ،واملعاجلة ،واحملاورة،
واالستدالل ،واالستنتاج ،واملناقشة ،والتعليق ،والنقد ،والتقييم ...اخل (.)07
ب -الدافعية:
تعترب الدافعية ( )Motivationالقوة احملركة اليت حترك السلوك وتوجهه
حنو اهلدف مع احملافظة على دوام السلوك مادامت احلاجة قائمة لذلك طبعا؛ وقد
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اهتمت عدة دراسات وأحباث مبعاجلة العالقة بني الدافعية والتحصيل والتفوق
األكادميي ،اتفقت يف جمموعها على أن هناك ارتباطا داال إحصائيا ،وموجبا بني
هذين املتغريين ،مبعنى أن فروق دافعية التحصيل كانت لصاحل الفئات املتفوقة
أكادمييا ،وهذا من شأنه أن يبني مدى أهمية عملية إثارة دافعية املتعلم حنو قدر
أكرب من التعليم والتحصيل ،وبالتالي مستوى أعلى من التفوق والتميز (.)03
ج -مستوى الطموح:
ال ميكن تصور متعلم يتفوق دون مستوى الئق من الطموح وذلك ألن
طموحه يلعب دورا يف الدفع به حنو حتقيق املزيد من التحصيل والتفوق
واالمتياز والتفرد ،وهذا ما أثبتته كثري من الدراسات املصرية والعربية واألجنبية
حيث أسفرت تلك الدراسات عن نتائج ارتباطية دالة وموجبة بني التحصيل
ومستوى الطموح (.)04
د -الرضا عن الدراسة:
هناك كثري من الدراسات العربية اليت أثبتت عالقة التفوق األكادميي
به سهام
بعملية رضا الفرد عن الدراسة ،ولقد دلّت نتائج الدراسة اليت قامت "
احلطاب على الطلبة أن هناك عالقة بني الرضا عن الدراسة والتحصيل ،حيث
"
وجدت الباحثة أن الطلبة األكثر رضا عن دراستهم كانوا أكثر حتصيال من
آغا على طالب
الطلبة األقل رضا ،ومن الدراسات أيضا دراسة" كاظم ولي "
املدرسة الثانوية الصناعية ،فقد توصل الباحث إىل أن الطالب األكثر رضا
حصلوا على درجات أكرب من الطالب األقل رضا يف امتحانات نهاية العام
الدراسي ،مما يدل على ارتفاع مستوى حتصيلهم .
هذا وقد اتفقت نتيجة الدراسة اليت قام بها إبراهيم وجيه حممود على
طالب كلية الرتبية مع نتائج الدراسات السابقة ،حيث توصل إىل أن الطلبة
والطالبات األكثر رضا عن دراستهم كانوا أكثر حتصيال من الطلبة والطالبات
األقل رضا عن دراستهم(.)05
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ھ -العادات االجيابية يف التعلم:
 طريقة االستذكار الكلية اجلزئية أو ما يسمى بالعادات االجيابية يف االستذكاروالتعلم  Positive learning Habitsإضافة إىل إتباع طريقة التسميع الذاتي يف
االستذكار واللجوء إىل اجملهود املوزع بدال من اجملهود املركز الذي يؤدي إىل
التعب أو اململ.
 عامل النشاط الذاتي حيث أن أفضل أنواع التعلم هو القائم على العملوالنشاط واجملهود الذاتي ،وينطبق هذا على فئة املتفوقني الذين مييلون إىل بذل
اجملهود الذاتي بقدر أكرب من العاديني.
 باإلضافة إىل عامل الفهم والتنظيم والتكرار املقرتن باالنتباه.و -التوافق النفسي االجتماعي:
وهو ما يدعم مركز الطالب وتتيح له من االستقرار واهلدوء واخللو
من الصراعات املعيقة لنشاطه العقلي ،والعالقة الطيبة تساعد على املناقشة
والرتكيز والفهم.
ب -العوامل البيئية:
الكثري من الدراسات أثبتت أن العوامل البيئية الفيزيقية للمتعلم هلا دور
كبري عل ى تفوقه الدراسي ،وتتمثل البيئة الفيزيقية يف احمليط الذي يتحرك فيه
الطفل ،ويتضمن كل العناصر املادية والبشرية والعالقات القائمة بينه وبني غريه،
فهي " :جمموع املتغريات األيكولوجية ،واالجتماعية والنفسية اليت تؤثر بشكل أو
بآخر على سلوك وشخصية الفرد ،ويظهر هذا بشكل واضح يف كل من اجملتمعات
العربية اليت يسودها منط ثقايف واحد ،ومع ذلك خيتلف بناء جمتمع القرية عن بناء
اجملتمع القبلي الصحراوي (.)06
وعليه ،فهناك عالقة خطية بني التنشئة االجتماعية اليت يتلقاها الطفل
واملستوى الثقايف واالقتصادي لألسرة والسمات والعوامل الدافعية من جهة،
والتفوق الدراسي من جهة أخرى.ألن '' بيئة الطفل تعمل على تنمية قواه العقلية
56

جملة علوم اإلنسان واجملتمع .......................الباحثة:مسرية وجنن ،أ.د /نور الدين زمام
وتفعيلها ،كما قد يتوافر فيها عوامل تعمل على إمخاد هذه القدرات وعدم تفعيلها
فال تتاح له الفرصة الستغالهلا وتوظيفها ووضعها موضع احملك والتجربة
واالختبار'' (.)02
- 2.2العوامل األسرية:
إن للبيئة األسرية أثرها يف رعاية املتفوق وخباصة يف مرحلة ما قبل
املدرسة ،إذ تتكون يف هذه املرحلة مالمح الشخصية ومعاملها وتسهم األسرة
بشكل فعال يف اكتشاف أطفاهلا وتقوميهم حيث يتاح لألسرة فرصة مالحظة
أطفاهلا ومتابعتهم ملدة طويلة ،فالتفوق استعداد فطري تقويه األسرة أو تقتله!
ومن أهم خصائص اجلو املنزلي الذي يساعد على إظهار التفوق:

- 2.2.2حجم األسرة :

يقصد حبجم األسرة عدد أفرادها ،فاحلجم يؤثر على التقارب بني اآلباء
ألبنائهم فحني يعيش الطفل املوهوب يف
"
واألبناء كما يؤثر على متابعة الوالدين
أسرة حجمها صغري نسبيا فاالهتمام به يكون أكثر والوقت الذي يقضيه
الوالدان معه أطول .مما يسهم يف إظهار موهبته ،كما أن األسرة تستطيع أن
توفر له دعما ماديا ومعنويا بشكل أفضل" ومن خالل احتكاكه بالوالدين
وتفاعله الدائم معهما يكون بذلك أقدر على اكتساب اللغة بشكل مبكر مما
يسهم يف تنمية ذكائه وإظهار قدراته الكامنة (.)08
- 2.2.2جو األسرة:
يعترب اجلو الذي يسود البيت من العوامل املساعدة على التفوق الدراسي،
فالعطف واحلنان واإلحساس باألمان يساعد األولياء على متابعة دروس األبناء،
ويبدأ االستقرار األسري باالختيار الصحيح للزوجني ووضع مصلحة األبناء
ضمن األولويات .فالطفل يأخذ منوه ومساره من خالل التفاعل القائم بينه وبني
أفراد أسرته يف إطار ثقافة معينة متميزة عن غريها مبا تتضمنه من لغة وقيم ومعايري
سلوكية ،والطفل الذي ينشأ يف جو ثقايف يولد عنده شعور بالرغبة يف املطالعة
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والثقافة ،أما األسرة اليت ال تتمتع بهذا اجلو فالطفل وال شك سينعكس عليه
األمر بعدم الرغبة يف املطالعة والثقافة وغريها ،بالتالي الرتابط األسري الداخلي
بني أفراد األسرة يعترب من أقوى املدعمات.
- 2.2.2املستوى الثقايف والتعليمي لألسرة:

والذي له تأثري بالغ على مستوى تفوق التلميذ كون العوامل الثقافية هلا
دور كبري يف إمناء القدرات العقلية ورفعها إىل مستوى عالي ،ألن املمارسات
الرتبوية األسرية تتأثر باملستوى الفكري الثقايف ألوساطها االجتماعية ،واجلهل
بطبيعة احلال حيد من فعالية هذه املمارسات ويقلص من تدخالت األسرة.
فاملستوى الثقايف والتعليمي يعترب العامل األقوى تأثريًا يف املمارسات الرتبوية
حبيث أنه كلما كان هذا املستوى مرتفعًا كلما اجتهت املمارسات إىل الدميقراطية
والتسامح مع األبناء اليت تدفع بهم حنو التفوق الدراسي ،فقد أظهرت دراسة
تريمان أن عددا كبريا من آباء األطفال املبدعني كانوا من ذوي املهن الراقية ومن
"
"
()09
ذوي املستوى التعليمي الراقي" .
ومن جهة أخرى جند أن مستوى تعليم اآلباء له عالقة باجتاهاتهم حنو
دور املدرسة وقيمة النجاح املدرسي ،فاألطفال الذين ينتمون إىل الفئة األوىل من
العائالت اليت تقدر دور املدرسة يكونون أكثر دافعية يف عملهم املدرسي من
األطفال الذين ينتمون إىل الفئة الثانية من األسر املستخفة بدور املدرسة (.)71
- 2.2.2املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة:
نعين بالوضع االقتصادي لألسرة مستوى معيشتها ودرجة إشباع
حاجياتها املادية وغري املادية ،أما مصدر إشباع هذه احلاجيات فهو الدخل
الناجم عن العمل أو غريه من مصادر الدخل األخرى اليت تلعب دورا يف
ارتفاع مستوى املعيشة أو اخنفاضه ،الذي يؤثر على نوعية السكن و حجمه
وملكيته والتغذية و احلالة التعليمية والصحية والرتفيهية "فتوفري األسرة
لإلمكانيات املادية له األثر الواضح على اهتمام األبناء بدراستهم ،فاخنفاض
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مستوى دخل األسرة دون إشباع احتياجات أعضائها األساسية ينعكس على
العالقات داخل حميط األسرة ويؤثر على األبناء يف املدارس (.)70
فنجد الفئات املتوسطة أو اليت تكون ظروفها االجتماعية واالقتصادية
جيدة ،تشجع أبنائها على الدراسة والتحصيل العلمي وأشغال املراكز واألعمال
املهنية احلساسة يف اجملتمع ،يف حني ال تشجع الفئات العمالية والفالحية أبناءها
على التحصيل العلمي بسبب أوضاعها االجتماعية والسيكولوجية واملادية غري
اجليدة (.)77
.2عوامل مدرسية:
تعترب املدرسة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية ،وهي تتضمن
واجبات وحقوقا لألفراد داخل اإلطار العام للمجتمع يف إطار العملية الرتبوية
القصدية؛ كما أنها تنظم سلوك األفراد داخلها ،ومع بقية املؤسسات"(.)73
وتعترب مؤسسة املدرسة أكثر املؤسسات تأهيال الكتشاف املتفوقني كما
اشارت إىل ذلك الدراسات العديدة ،ويتسم املناخ املدرسي مبواصفات تسمح
بنمو القدرات االبتكارية عند الطفل ،ومن بني الدراسات اليت أكدت على ذلك
دراسة سيزر ( ) 3322ودراسة هيلجارد ( )3391ودراسة "سربجنر رويزنربغ ()3399
(.)74

- 2.2جو حجرة الدراسة:
ال يتعلم التلميذ داخل املؤسسات التعليمية الرمسية املهارات األكادميية
فقط ،فلكونها جمتمعا مصغرا يتفاعل فيه األعضاء ويؤثر بعضهم يف اآلخر ،مما
يساعد على منو الكثري من جوانب شخصيتهم.

- 2.2املنهاج:

إن توفر املنهاج على جمموعة من املعايري ،خاصة منها وضوح األهداف
وواقعتيها وكذا سالمة احملتوى وحداثته ،وتلبية حاجات املتعلمني واهتماماتهم،
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إضافة إىل الدقة العلمية وحداثتها وتلبية متطلبات اجملتمع ورغباته ،يسهم إسهاما
كبريا يف تفوق الطلبة دراسيا (.)75
- 2.2اسرتاجتيات التعليم:
وتضم كل ما يتعلق بأسلوب توصيل املادة للطالب من قبل املعلم
لتحقيق هدف ما ،وهي تشمل كل الوسائل اليت يتخذها املعلم لضبط الصف
وإدارته؛ باإلضافة إىل اجلو العام الذي يعيشه الطلبة والرتتيبات الفيزيقية اليت
تسهم بعملية تقريب الطالب لألفكار واملفاهيم املبتغاة ،وفهي تساعد كلها على
التفكري وضمان سبل توصيل املعلومة بطريقة سلسة ومبسطة للتالميذ والتعلم
والتقدم على مجيع األصعدة اإلنسانية والفكرية واالجتماعية.
ثالثا :أهمية الوظيفة الرتبوية لألسرة:
يرجع لف الوظيفة يف اللغة إىل الفعل وظّف ،ووظف الشيء توظيف ًا :
ألزمه إياه ،وقد وظفت له توظيفاً على الصيب كل يوم حف آيات من كتاب اهلل
عز وجل ،والوظيفة أيضا :ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق(.)76
وعليه فالوظيفة يف اللغة ال خترج عن كونها تقديم عمل ،أو القيام به
على وجه اإللزام.
ويشري املفهوم من ناحية االصطالح إىل جمموعة من األدوار االجتماعية
واحليوية اليت يؤديها الفرد أو اجملتمع أو اجلماعة الصغرية أو النسق االجتماعي
والبناء االجتماعي لتحقيق شيء معني أو جمموعة أهداف حمددة تتناسب مع
طبيعة الفرد أو اجلماعة أو النسق ،وما إىل ذلك (.)72
وجيدر التسجيل أن من أهم وظـائف األسـرة اضـطالعها بـدور تربـوي
بارز ،فهي أول مجاعة يع يش فيها الطفـل ويشـعر باالنتمـاء إليهـا ،ومـن خالهلـا
يكتسب أول عضوية يف اجلماعة ،وضمنها يشـبع حاجاتـه البيولوجيـة والنفسـية
مثل مشاعر العطف واحلنـان ،وهـي تعتـرب مطلبـ ًا ضـروري ًا يف منـوه االجتمـاعي
والنفسي والعاطفي ،ميكن أن نلخصه يف النقاط اآلتية:
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 .2األسرة أول مؤسسة للتنشئة االجتماعية:
تؤدي التنشئة االجتماعية دورا أساسيا يف تشكيل شخصية الفرد ،وتكوين
اجتاهاته االجتماعية ،وتتأسس الدعائم األوىل للشخصية يف مرحلة بفضل أساليب
التنشئة االجتماعية األسرية ،فهي وسيلة هامة لتطوير شخصيته وإعداده ملواجهة
التغري االجتماعي (مبختلف أبعاده وأنواعه) الذي مير به اجملتمع اإلنساني احمليط به؛
وهي فضال عن ذلك عملية تعلم وتعليم تقوم على التفاعل االجتماعي ،وتهدف
إىل إكساب الطفل سلوكا ومعايري أو اجتاهات مناسبة متكنه من مسايرة مجاعته
والتوافق معها وتكسبه الطابع االجتماعي وتيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية،
ولذلك فهي تعترب عملية حتويل الكائن احلي البيولوجي إىل كائن اجتماعي (.)78
.2األسرة تشكل قيم الطفل:
تعترب األسرة أهم مؤسسة اجتماعية يف حياة األفراد ،فهي تقوم ببناء
صرح اجملتمع .وذلك بتنظيم سلوك األفراد مبا يتماشى واألدوار االجتماعية
احملددة هلم ،فمن خالهلا يكتشف الطفل نفسه وحميطه وهي املسؤولة عن قوة أو
ضعف البنية اجملتمعية العامة ،لكونها تقوم بوظيفة األمن ألفرادها ووظيفة
التضامن بينهم ووظيفة التكوين والتنشئة االجتماعي ،ووظيفة املراقبة والرتبية.
 2.2التفاعل االجتماعي:

تسهم األسرة يف تعليم األبناء كيفية التفاعل االجتماعي وتكوين
العالقات االجتماعية ،فهي تعمل على تكييف هذا التفاعل وضبطه على النحو
الذي يتوافق مع قيم اجملتمع ومثله ومعايريه ،وحبيث يؤصل يف األبناء أبعاد
املواطنة احلقيقية .وبقدر ما يكون التفاعل متوائماً مع ما يرتضيه اجملتمع على قدر
ما يكون ذلك مساعدا على جناح عالقاتهم مع اآلخرين ،وعلى االستفادة من
الفرص اليت يهيئها اجملتمع من أجل متكينهم من أداء أدوارهم االجتماعية وتنمية
قدراتهم ،وبذلك يتضح مدى أهمية هذا التكامل االجتماعي يف األدوار.
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 2.2تنشئة األبناء على القيم األخالقية:
تتكون القيم من جمموعة القواعد اليت يكتسبها اإلنسان ،واليت تنظم
سلوكه ،وهي تنشأ وترتسخ لدى األطفال من خالل عمليات التنشئة االجتماعية
السرية أساسا .وللقيم عالقة متينة باالجتاهات واملعتقدات واألعراف وبالشعور
العام املشرتك.
وتوفر األسرة املناخ الذي يساعد الطفل على تعلم وإشباع حاجاته من
القيم والتعاليم الدينية ،وذلك بنقل األسرة هذه التعاليم للطفل بطريقة مباشرة أو
غري مباشرة ،كما جيب تعليم أبنائنا كيف يعيشون "حياة فاضلة تتناسب مع قيم
وخلق جمتمعهم وتعريفهم مبا هلم وما عليهم وما هي واجباتهم حنو اآلخرين وما
هي حقوقهم عليهم" (.)79
 2.2غرس مفاهيم حب الوطن واالنتماء:
عالوة على دورها يف توفري احلماية والغذاء واملسكن تُسهم األسرة يف
صنع تفكري الفرد وحتديد مساره املستقبلي من خالل تكوين شخصيته االجتماعية.
فهي تعمل على تشكيل وتنمية قيم املواطنة لدى الفرد ،من خالل غرس حب
الوطن ،وأهمية الدفاع عنه ،واإلسهام يف ترقيته ،والتعاون مع أبنائـه ونشر فضائل
التعاون والتعاضد.
 2.2األسرة أكثر املؤسسات انضباطا:

يعترب الضبط االجتماعي من ضروريات احلفاظ على احلياة االجتماعية
وضرورة بقاء اإلنسان ،حيث أن اإلنسان ال ينضبط ويتصرف وفق القواعد اليت
يرتضيها اجملتمع إال خبضوعها لقيود النظم املختلفة من عادات وتقاليد وقيم وغري
ذلك .فالرقابة والضبط االجتماعي يعمالن على توجيه السلوك الوجهة السليمة
اليت تنسجم واجملتمع .وتعترب األسرة من أدوات الضبط االجتماعي اهلامة اليت
ترشد االبن إىل أفضل سبل اخلري ،ويتجنب ما ترفضه قواعد األخالق وال يرتضيه
اجملتمع ،وهي بذلك حتقق التجانس االجتماعي ،حبيث تنمي لدى الفرد هذه املثل
والقيم واملعايري ،وتكون مبثابة السلطة األوىل الضابطة لسلوكه واملوجهة له.
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رابعا:االسرتاتيجية الرتبوية اليت تتبعها األسرة مع أبنائها املتفوقني:
ميكن أن نلخص هذه االسرتاتيجيات يف النقاط اآلتية:

.1تنمية شخصية االبن واكتشاف قدراته الذاتية:

حيث أن اإلنسان يف طفولته ميلك مواهب فكرية ونفسية وعاطفية
وجسميـــة ووظيفة األسرة تنمية هذه املواهب واكتشاف القدرات والصفات
الــيت ميتلكهـــا أبناءهم والتعرف على نقاط القوة والضعف ،الن قابلية
األطفال ومقدرتهم يف تلقي الدروس تتباين يف امليول واالجتاهات ويف هذا
اجلانب ينبغي على األسرة واملدرسـة مراعاة ذلك.

.2تنمية العواطف واملشاعر:

العواطف واملشاعر مثلها مثل غريها من مقومات الشخصية لــدى اإلنسان
حتتاج إلــى الرتبية واإلرشاد ،ومن أهم ما جيب أن تقوم األسـرة اجتاه االبن أن
تهتم مبطالبهم ،فللمشاعر أثر كبري على حياته النفسية ،فعليها أن ترفق معه
خاصة عند تصحيح مسار سلوكياته ،وإرشاده حنو الوجهة السليمة .فال بد من
مراعاة احلاجات النفسية لألطفال من أجل اطمئنان أنفسهم وخلـوها من
اخلــــوف واالضطراب ،ف ضال عن احرتام ومساعدتهم على حتقيق حاجتهم
للوصول إىل مكانة اجتماعيـــة واقتصاديـــة مالئمــــة ،والفوز والنجاح
والسمعة احلسنة والقبول من اآلخرين وسالمة اجلسـم والروح.
.2تنظيم وقت االبن واستغالل ساعات الفراغ:

يعترب هذا اجلانب من أهم اجلوانب اليت جيب على األسرة مراعــاتها،
حــيث يعتــرب الفـــــراغ املشكلة عند الشباب ولذلك تقع مسؤولية تنظيــم
وقت االبن عليهما ،فتخصص وقتا كافيا ومناسبا للمذاكـــرة ووقتا منــاسبا
للرتفيه ،مبعنى وضع جدول أعمال يومي لألبناء ينظم فيه مواعيد أعماهلم
اليومية يلزمون بالتقيد به والسري عليه (األكل واملذاكرة وكتابة الواجبات
والصالة وتالوة القرآن الكريم والنوم ومراجعة الدروس والذهاب إىل املدرسة
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والعودة من املدرسة إىل البيت واالسرتاحة واللعب) ويلتزمون بأداء كل عمل
منها يف موعده احملدد يف اجلدول.
يبدأ ذلك منذ دخوهلم املدرسة ،حيث تربمج مراجعة دروسهم واملذاكرة،
ومساعدتهم على تعلم الدروس األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب.

.4اختيار األصدقاء الصاحلني:

تعترب الصداقة من احلاجات األساسية لألبنــــاء ،ولكن على األسرة أن
ترشدهم إىل اختيار األصدقاء الصاحلني السيمــا يف ســـن الشبــاب مما
مينعهــم من االحنــرافات األخالقية .فال بد من مراقبة تصرفات األبناء
والبنات ،ومتابعة حتركاتهم بصورة دائمة ومستمرة ،معرفة أين يذهبون عند
خروجهم من املنازل ومع من ميشون وجيلسون ويلعبون ومن يصادقون ،حتى
يتسنى لألسرة االطمئنان على صداقاتهم ،ومنعهم من جمالسة الفاسدين.

.5االستقرار األسري والعالقات األسرية وأس التعامل مع األبناء:

العالقات األسرية إذا بنيت على االحرتام والتقدير سيكون بناؤها قوي ًا
متيناً ،وسيؤثر تأثرياً إجيابياً على مستقبل األبناء وعلى عالقاتهم االجتماعية؛
وسيجعل حياتهم ختلوا من القلـــــق واالضطراب ،وعلى العكس فإن
استعمال العنف البدني واللفظي يضعف شخصيتهم .فمن الواجب اعتماد
التوازن يف الرتبية فال يكون هناك أي إفراط أو تفريط ،وهذا ما يرسخ االستقرار
األسري الذي ال تعود أهمية على الوالدين فحسب ،إمنا متتد مثاره إىل األبناء
واجملتمع برمته.
.6القدوة احلسنة يف البيت:

يقاد األطفال يف سلوكياتهم اآلباء واألمهات واملعلمني ،فهم يتأثرون أوال
بآبائهم ،وبعد ذهابهم إىل املدرسة يتأثرون مبعلميهم ،ولذلك جيب أن يكون كل
مربي يف أفكاره وسلوكه وكالمه منوذجا حيتذى ،وقدوة تُتّبع.
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.7الشمول يف النظرة الرتبوية:
ال بد أن تتسع الدائرة اليت ننظر من خالهلا إىل مسؤوليتنا الرتبوية ،وأال
تقتصر على جمرد األمر والنهي ،حيث يقول أحد الرتبويني" :ال تظنون أنكم تربون
الطفل عندما تتحدثون إليه فحسب أو ترشدونه أو توجهونه؛ بل إنكم تربونه يف
كل حلظة من حياتكم حتى وأنتم غري موجودين يف البيت ،ومما له أهمية كيف
تلبسون ثيابكم؟ وكيف تتحدثون مع اآلخرين؟ وعن اآلخرين؟ وكيف تسرون
وتقابلون األصدقاء واألعداء؟ وكيف تضحكون؟ (.)31
ومن هنا ،فال غنى لآلباء واألمهات عن السعي لزيادة خربتهم الرتبوية،
وتتمثل أهم مصادر زيادة اخلربة فيما يأتي:
أ -القراءة:
تعترب القراءة أساس العلم والتعلم ،فهي بوابه التعّلم يف كلّ امليادين،
فالتزام الوالدين بذلك يثري معارفهم ،ويزيد من مهاراتهم يف الرتبية ،كما أنه
ينمي حب القراءة لدى األبناء ،ويصقل شخصيتهم اللغوية واملعرفية .وهذا
يتطلب توفري الكتب ،مع مراعا فائدتها ''فالكتاب مثل القميص كثريا ما تكون
جودته من مناسبته للبسه ،وليست من جودة قماشه أو لونه .ومرة اخرى فقد
يكون الكتاب مالئما لك ،لكن مادته اليت يشرحها ال تدخل ضمن أولوياتك
القرائية ،وهكذا ،فهناك أسباب كثرية تدعونا إىل عدم االستعجال يف شراء أي
كتاب مهما كان موضوعه أو مثنه ،وأيا كان كاتبه(.)30
فيمكن أن يرشد الوالدين األبناء إىل التفحص األولي ألي كتاب من
خالل االطالع على فهرسته ومقدمته ''فإهمال القراءة االستكشافية أو التصفية قد
أدى بأعداد ال حتصى من البشر إىل أن يشرتوا كتبا ال تستحق القراءة ،ألنها ال
تساوي مثن املداد الذي كتبت به أو أن يشرتوا كتبا ال يستطيعون االستفادة منها،
أو ال تهمهم (.)37
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فضال عن ذلك ،فمن الضروري توفري الوقت للقراءة ،فعلى القارئ ''أن
خيتار أوقات القراءة املناسبة ،أوقات النشاط والصفاء الذهين ،وعادة ما تكون يف
الصباح الباكر أو عقب االستيقاظ من النوم ،وعليه أن يبتعد عن األوقات اليت
يكون فيها مرهقا بدنيا أو مشغوال ذهنيا حتى يتسنى له استيعاب وفهم ما يقرأ.
مما يعين ضرورة تهيئة جو القراءة ،كاملكان اهلادئ الذي يساعد على صفاء
الذهن والقدرة على الرتكيز ،وإىل غري ذلك من األمور اليت تُشعر القارئ
باالرتياح واالنشراح .فكما يقول أحدهم'' :هناك ارتباط وثيق بني إمكانية الفهم
واالستيعاب وبني األجواء واألوضاع اليت جتري فيها عملية القراءة ،فالوضعية غري
املرحية للقارئ واملكان غري املناسب للقراءة ،يقلالن من إمكانية استمرار القراءة،
كما جيعالن الفائدة منها حمدودة (.)33
كما أن استخدام تقنيات الوسائل احلديثة داخل األسرة قد يساعد على
تطوير مهارات التعلم لدى األبناء ،ويفتح أمامهم آفاق معرفية هامة ،وميكن أن
ينمي روح اإلبداع لديهم ،ويساعد على تطوير طرق املوهوب يف البحث عن
ضالته ،وحتدي عقله وقدراته من فضال عن تنميتها ،وقد خيلق لديه اهتمامات
أخرى مل يكن قد اكتشفها يف نفسه (.)34
ب -استشارة املختصني:
حتى جيد الولي بعض اإلجابات أو احللول ملشكالت تعجز خرباته
السابقة يف حلها ،وختتصر عليه خطوات كثرية ،وميكن أيضا استثمار اللقاءات
العائلية.
ج -االستفادة من جتارب اآلخرين:

يأتي دور األبوين يف التأكيد والرتكيز على أهمية االستفادة من جتارب
اآلخرين يف جماالت احلياة املختلفة مع احلذر من التعميم اخلاطئ ،فقد تكون
هناك جتربة جنحت فيها أنا ،ال تنجح فيها أنت والعكس صحيح.
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وال تعين االستفادة من التجربة استنساخها كاملة ،بل ميكن أن نأخذ منها
ما يناسب ويفيد ،وال ميكن حتقيق االستفادة إال باجلهد والتضحيات الكبرية،
لكن اإلنسان يستطيع أن حيصل عليها بسهولة ،وذلك من خالل الزيارة
لآلخرين والتحاور معهم ،والتواصل الدائم مع املدرسة لالطالع على املستوى
التحصيلي ومدى تفوق االبن ،وحماولة االخنراط يف مجعية أولياء التالميذ
والتعاون معهم ،مع املساهمة بقدر املطلوب يف مسار االبن املدرسي.
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خامتة:
تبني لنا من خالل البحث بأن الدور الرتبوي لألسرة ضروري جدا لتنمية
شخصية االبن عموما ،ورعاية األبناء املتفوقني بوجه خاص ،فهي تساعد على
تهيئة األجواء الكتشاف مواهبه ،وتوجيهه وتنسيق اجملهود مع املدرسة لنجاحه
الدراسي.
فتبلور شخصية املتفوق مرهون بعدم وأد التفوق وكبته لدى طفلها،
وبتحملها مسؤوليتها الرتبوية ،واختيار أساليب التنشئة الصحيحة اليت تزيد من
ثقته يف نفسه ،اعتمادهم على ذاته ،واختاذه للقرارات السليمة اليت تصب يف
صاحل حتصيله العلمي وتفوقه الدراسي.
وكما سبقت اإلشارة ف ال جيب إلقاء مسؤولية رعاية املتفوق من األبناء
على عاتق املدرسة وحدها ،وانشغال الوالدين عن متابعة األبناء يف البيت أو
املدرسة ،أو إضعاف سلطة الضبط االجتماعي داخل األسرة؛ يتعني مواصلة
التوجيه الصحيح للمتفوق داخل البيت وخارجه ،وتوفري األجواء لتطوير قدراته
ومهاراته.
فالتعاون والتنسيق بني البيت واملدرسة أمر ال بديل عنه لتحقيق أهداف
العملية الرتبوية ،ومن حتقيق ذلك البد أن تسهم كافة املؤسسات االجتماعية
أيضا يف تيسري عمليات التنسيق والتكامل بني أدوار البيت واملدرسة ،ومساندتها
للقيام بالدور املنوط بهما ،فنجاح أي مسعى تربوي وتعليمي نتاج مشرتك بني
املدرسة واألسرة واملؤسسات االجتماعية األخرى.
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