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 :العربيةبالمغة  ممخصال

إقبال التبلميذ عمى الدراسة ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة المحددات االجتماعية والتعميمية في  
الخصوصية لدى تبلميذ المرحمة الثانوية )التبلميذ المقبمون عمى البكالوريا(، وانطمقت الدراسة من التساؤل 

 العام: كيف تساىم المحددات االجتماعية والتعميمية في إقبال التبلميذ عمى الدروس الخصوصية؟
  وتبعا لذلك تمت صياغة الفرضيتين التاليتين: 

الفرضية األولى: يعتبر )المستوى االجتماعي، الثقافي والتعميمي( األسري محددا أساسيا إلقبال التبلميذ 
 عمى الدروس الخصوصية.

الفرضية الثانية: يعتبر مستوى األداء التربوي لممعممين )أساتذة( محددا أساسيا إلقبال التبلميذ عمى 
 الدروس الخصوصية.

عمى أداة البحث االستبيان أو االستمارة، واخترنا المنيج الوصفي اعتمدنا في ىذه الدراسة  
 التحميمي كمنيج مناسب ليذه الدراسة، واستعممنا االسموب اإلحصائي )النسب والتكرارات(.

تمثل مجتمع البحث في الذكور واإلناث عمى حد سواء، أما المجال المكاني فقد كان في ثانوية  
 19وجمعيا كان يوم في  2022أفريل  18دي، وتم توزيع االستمارة في الشريف لرقط ببمدية رأس الوا

تمميذ وتمميذة من تبلميذ المرحمة الثانوية، وجاءت نتائج  65، اشتممت عينة الدراسة عمى 2022أفريل 
 الدراسة باإليجاب، وأكدت عمى تحقق صحة فرضية الدراسة.

ية، التمميذ، المراىقة، المعمم، األسرة، الدروس الخصوصية، المحددات االجتماعمصطمحات البحث: 
 .المدرسة، المستوى االجتماعي واالقتصادي
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 اٌٍّخص تاٌٍغح اٌفشٔغُح:

Résumé: 

 La présente étude visait à connaître les déterminants sociaux et éducatifs dans l'appétit 

des étudiants pour l'étude privée parmi les élèves du secondaire (les élèves qui viennent au 

baccalauréat), et l'étude a commencé à partir de la question générale: comment les 

déterminants sociaux et éducatifs contribuent-ils à l'appétit des étudiants pour des cours 

privés? 

En conséquence, les deux hypothèses suivantes ont été formulées: 

La première hypothèse: (le niveau social, culturel et éducatif) est une limite spécifique de 

base pour les leçons privées des étudiants. 

La deuxième hypothèse: le niveau de performance éducative des enseignants (professeurs) 

est un spécifique de base pour les leçons privées des étudiants. 

Dans cette étude, nous nous sommes appuyés sur l'outil de recherche ou la forme, et 

nous avons choisi l'approche analytique descriptive comme approche appropriée de cette 

étude, et nous avons utilisé la méthode statistique (lignée et répétitions). 

La communauté de recherche était représentée chez les hommes et les femmes. Quant 

au domaine spatial, il était au lycée Al -Sharif pour Raqqa dans la municipalité de Ras al -

wadi, et la forme a été distribuée le 18 avril 2022, et sa collection était le 19 avril 2022, 

l'échantillon de l'étude comprenait 65 étudiants et élèves des élèves du secondaire, les 

résultats de l'étude sont venus dans l'affirmative et ont souligné la validité de l'hypothèse de 

l'étude. 

Termes de recherche: leçons privées, déterminants sociaux, élève, adolescent, enseignant, 

famille, école, niveau social et économique et performance éducative. 
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Abstract : 

   The current study aimed to know the social and educational determinants in the students 

'appetite for the private study among high school students (students who are coming to the 

baccalaureate), and the study started from the general question: How does social and 

educational determinants contribute to students' appetite for private lessons? 

Accordingly, the following two hypotheses were formulated: 

The first hypothesis: (the social, cultural, and educational level) is a basic specific limit for 

students' private lessons. 

Accordingly, the following two hypotheses were formulated: 

The first hypothesis: (the social, cultural, and educational level) is a basic specific limit for 

students' private lessons. 

The second hypothesis: The level of educational performance of teachers (professors) is a 

basic specific for students' private lessons. 

In this study, we relied on the research tool or form, and we chose the descriptive analytical 

approach as a suitable approach to this study, and we used the statistical method (lineage and 

repetitions. 

The research community was represented in both males and females. As for the spatial field, it 

was in Al -Sharif High School for Raqqa in the municipality of Ras Al -Wadi, and the form 

was distributed on April 18, 2022, and its collection was on April 19, 2022, the study sample 

included 65 students and students from high school students, The results of the study came in 

the affirmative, and emphasized the validity of the study hypothesis. 

Research terms: private lessons, social determinants, student, teenager, teacher, family, 

school, social and economic level and educational performance. 

 

 

 

 



 .............................................................................................مقدمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِمذِح

 



 مقدمة
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 مقدمة

لتطوير ايعتبر التعميم أساس قيام المجتمعات وتطور العصر ألنو يساىم بكل فعالية في عممية  
والتحديث، وال ينطمق ذلك إال من المدرسة بالدرجة األولى باعتبارىا مرآة تعكس تطور المجتمع وتبرز 

ث مدى تقدميا ديناميكيتو، إذ أوضحت الدراسات أن التمايز الموجود بين دول العالم المختمفة من حي
االقتصادي والبشري واستقرار أنظمتيا السياسية واالجتماعية يرجع بدرجة كبيرة إلى مدى تفوقيا في مجال 
العمم والتكنولوجيا، والجزائر كبقية دول العالم لم تدخر جيدا لمرقي بمنظومتيا التربوية الشيء الذي 

ومة التربوية في الجزائر تعاني العديد من نبلحظو عبر السنوات المتعاقبة، لكن رغم ذلك بقيت المنظ
المشكبلت التربوية التي تعيق وتحد من مستوى التحصيل لمعديد من التبلميذ وخاصة تبلميذ المرحمة 
الثانوية، وىذا ما أدى إلى انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية التي اصبحت في تنامي مستمر باعتبارىا 

في تقييم ظاىرة الدروس الخصوصية فالبعض منا يعتبرىا ظاىرة  تعميما موازيا بحيث يختمف الكثير منا
أداء في سمبية ال تعبر إال عن جشع وطمع بعض المدرسين وسعييم لطرق الكسب حيث يقصرون 

الدروس، في حين واجباتيم خبلل اليوم الدراسي لكي يحيروا أولياء التبلميذ عمى المجوء قصريا إلى ىذه 
نتائج تقصير من المدرسين بعدما ىي نتاج لطبيعة النظام التعميمي، األمر  يا ليستأن البعض يعتبر أن

الذي يستوجب عمى التبلميذ المجوء إلى الدروس الخصوصية عمى العممية التعميمية التي لم يعد يفيم 
دورىا إال في نقل المعارف والمعمومات، وغاب عن ذىن الكثير أن المدرسة تقوم بوظائف عديدة أىميا 

ئة االجتماعية والثقافية والسياسية، كما أنيا أصبحت إحدى معوقات النظام التعميمي التي تحول بينو التنش
وبين أدائو لوظيفتو األساسية وتحقيق أىدافو التي أوجدىا المشرع من أجل تحقيقيا، فالدروس الخصوصية 

زية لو، بحيث وضعت ىذه خمقت طريقيا في العممية التعميمية بعيدا عن الصف الدراسي ولكن بصورة موا
األخيرة التمميذ والمعمم وأولياء التبلميذ عمى المحك، فضاع التفاعل بين األطراف األساسية في العممية 

 التربوية إضافة إلى فقدان الثقة في المدرسة ككل.

أردنا من خبلل موضوع الدراسة الكشف عن المحددات االجتماعية والتعميمية في إقبال التبلميذ 
الدروس الخصوصية لدى طمبة البكالوريا، من أجل تشخيص ىذه الظاىرة قمنا بدراسة ميدانية تقوم عمى 

عمى أسس منيجية وعممية واضحة، وقسمنا دراستنا إلى جانبين، ىما الجانب النظري والجانب الميداني، 
نيجي وكل جانب يحتوي عمى فصول، الجانب النظري احتوى عمى ثبلثة فصول ىي عبارة عن فصل م

والفصل الثاني خاص بأىم مؤسسات التنشئة االجتماعية  اإلطار النظري والمفاىيمي لمدراسة وتناولنا فيو
 وأدوارىا التربوية، تطرقنا فيو إلى مبحثين مبحث خاص باألسرة ومبحث خاص بالمدرسة.



 مقدمة
 

 ب 
 

يد ولمحة أما الفصل الثالث والذي يتحدث عن سوسيولوجية الدروس الخصوصية والذي احتوى عمى تمي
تاريخية حول تطور الدروس الخصوصية، أسباب انتشار الدروس الخصوصية، خصوصيات الدروس 
الخصوصية، أنواع الدروس الخصوصية، فوائد الدروس الخصوصية وأىميتيا ،أما الجانب الميداني 

 الفصل الرابع فصمين:فاحتوى عمى 

 تمييد

 البحث مجتمع: أوال

 الدراسة مجاالت: ثانيا

  الدراسة منيج: ثاالثا

 الدراسة عينة: رابعا

 (االستبيان) البيانات جمع أدوات: خامسا

 الفصل الخامس:

 االولى بالفرضية الخاصة النتائج تفسير تحميل: أوال

 األولى الفرضية نتائج-1

 الثانية بالفرضية الخاصة النتائج وتفسير تحميل:ثانيا

 الثانية الفرضية نتائج-1

 العام اإلستنتاج 
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 اإلطار النظري الفصل األول: 
 والمفاىيمي لمدراسة

تمييد 
أوال: أسباب اختيار الموضوع 
ثانيا: أىداف الدراسة 
موضوع الدراسة ثالثا: أىمية 
 :إشكالية الدراسةرابعا 
خامسا: فرضيات الدراسة 
سادسا: تحديد المفاىيم 
سابعا: المقاربة النظرية 
.ثامنا: الدراسات السابقة مع التعقيب عمييا 
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 تمييد:

كمدخل لمدراسة من أىم الفصول التي البد أن ينطمق منيا أي باحث  يعتبر اإلطار المفاىيمي
المقاربة التصورية لمموضوع المراد دراستو، والمتبعة طيمة فترة البحث، وىذا إلى والذي يقوم من خبللو 

وفقا لما يقتضيو البحث العممي من دقة وموضوعية، وبما أن االىتمام بموضوع معين يكون مرتبط 
كانت البداية بتحديد وذكر أسباب اختيار الموضوع سواء الذاتية أو الموضوعية، وبعدىا بدوافع عديدة 

ذكر أىداف الدراسة ثم أىمية الدراسة ثم تحديد إشكالية الدراسة وجعميا في إطار معين يسيل التحكم في 
ا الدراسة وجب ت المفاىيم تحدد النظرية التي تندرج في إطارىكان كل جوانبو، ثم فرضيات الدراسة، ولما

تحديد أىم المفاىيم المستعممة، باإلضافة إلى المقاربة النظيرة، ثم تناولنا بعض الدراسات السابقة مع 
 التعقيب عمييا.

 أوال: أسباب اختيار الموضوع

إن ما دفع بنا إلى اختيار ىذا الموضوع ىو دوافع ذاتية وموضوعية كانت من اجل دراسة 
 ت في:واستكشاف واطبلع وبحث تمثم

 :أسباب ذاتية 

الرغبة الذاتية في دراسة ظاىرة الدروس الخصوصية والتعرض ليا من جميع النواحي باعتبارىا إحدى  -
 المواضيع المستحدثة في المجال التربوي التي شغمت األسرة.

ىم بلحظة انتشار ىذه الظاىرة وال سيما في اآلونة األخيرة، حيث كان ىذا سببا ودافعا قويا لنقف عمى أم -
 األسباب المؤدية إلى ذلك.

 أنو موضوع ىام يتطمب الدراسة في عمم االجتماع التربوي. -

 :أسباب موضوعية 

 محاولة معرفة حيثيات األسباب والعوامل وراء لجوء التبلميذ إلى الدروس الخصوصية. -

 اإلقبال المعتبر من طرف التبلميذ بمختمف مستوياتيم التعميمية عمى الدروس الخصوصية. -

 انية دراسة ىذا الموضوع لتوفر الدراسات حول الدروس الخصوصية.إمك -

 معرفة مدى مساىمة الدروس الخصوصية في الرفع من دافعية اإلنجاز لدى التبلميذ. -

 اإلرىاق أو التعب الشديد الذي يتعرض لو التمميذ جراء إقبالو عمى الدروس الخصوصية. -
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 ثانيا: أىداف الدراسة

  التبلميذ عمى الدروس الخصوصية.االطبلع عمى واقع إقبال 

 التي وضعت والتحقق منيا. اختبار مدى صحة الفروض 

 .الوقوف عمى أىم المحددات التي ساىمت في انتشار ىذا النوع من الدروس 

 أجل بحوث مستقبمية. إثراء موضوع الدروس الخصوصية من محاولة اإلسيام في 

  ائح المجتمع في سيرورة جديدة.الوقوف عمى المبررات األساسية التي أدخمت عمى شر 

 .التوصل إلى المقترحات والحمول لمتقميل من انتشار الدروس الخصوصية واقتراح اآلليات العبلجية 

 ثالثا: أىمية موضوع الدراسة

  تكمن أىمية الدراسة في أنيا تقف عمى األسباب األساسية وراء بروز ىذه الظاىرة باعتبارىا إحدى
 ا مشكمة االنقطاع عن الدراسة.أعراض لمشاكل أخرى أىمي

  تقف ىذه الدراسة أيضا عمى أثر ىذه الظاىرة عمى الواقع التربوي في الجزائر، وعمى المدرسة النظامية
 خاصة فيما يخص التفاعل التربوي والتعميمي بين المعمم والتمميذ داخل المؤسسات التعميمية.

 رابعا: إشكالية الدراسة

وريات الحياة لمفرد، فعن طريقو تتطور البشرية وتقوى األمم عمما يعتبر التعميم ضرورة من ضر 
وحضارة، فالتعميم يضطمع بدور ىام في إعداد القوى البشرية التي تمنح المجتمع بنوعيات العمم والمعرفة 
في مجاالت متعددة، ولما كانت العممية التعميمية ىي العامل األساسي الذي يساىم في تحقيق أىداف 

فعالية وكفاءة عن طريق تناسق وترابط العوامل المحققة لذلك بين المعمم والمتعمم بالدرجة التعميم ب
 األولى.

والمناىج والوسائل  لتنمية المستدامة حيث أصبحت الخططيعتبر التعميم مؤشرا من مؤشرات ا
 ق أىدافيا.التعميمية وأدوات تسيير الفعل التربوي من بين الدعائم التي تقدم عمييا المؤسسات لتحقي

الجزائر كغيرىا من الدول أعطت أىمية بالغة لممنظومة التربوية والدليل عمى ذلك ىو ما حدث 
بعد االستقبلل من إصبلحات في النظام التربوي ككل، غير أن ىذه اإلصبلحات ركزت عمى إدخال 

منظومة مناىج جديدة دون توفير عوامل نجاحيا بل عمى العكس ساىمت في ظيور تبعات خطيرة لم
التربوية في الجزائر، فأصبح التعميم في وقتنا الحاضر يواجو جممة من التحديات ومتغيرات شتى ترتب 
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عنو بروز مشكبلت طغت عمى الساحة التربوية منيا ظاىرة انتشار الدروس الخصوصية التي حظيت 
جوانب  منالموضوع  في الفترة األخيرة باىتمام الدارسين والباحثين في مجاالت مختمفة لمعالجة ىذا

أول دراسة ىامة عن واقع الدروس  1999متعددة، حيث نشر المعيد الدولي التابع لميونيسكو عمم 
(" حيث لقيت اىتماما بالغا لدى األكاديميين عمى مستوى Bray 1999الخصوصية أجراىا "مارك براي )

عدد من البمدان المختمفة غير أنو مع زيادة الطمب عمى التعميم واتساع قاعدتو ومجانيتو من أجل تكافؤ 
الفرص التعميمية، إال أن تحديات عديدة حالت دون تحقيق الكثير من الطموحات وقصور اإلعداد 

ث يختمف الكثير منا في تقييم ظاىرة اإلقبال عمى الدروس الخصوصية، الميني والفني لممعمم، حي
فالبعض منا يعتبرىا ظاىرة سمبية ال تعبر إال عن جشع وطمع بعض المدرسين وسعييم لطرق الكسب 
غير الشرعية حيث يقصرون في أدائيم وواجباتيم خبلل اليوم الدراسي داخل المدرسة لكي يجبروا أولياء 

لمجوء قصريا إلى ىذه الدروس، في حين أن البعض اآلخر يعتبرىا أنيا ليست نتاج تقصير التبلميذ إلى ا
من المدرسين بل ىي نتاج لطبيعة النظام التعميمي في المرحمة ما قبل الجامعة وكبر حجم المنيج عمى 

الدروس حساب الفيم مع عدم مراعاة قدراتيم التعممية األمر الذي استوجب عمى التبلميذ اإلقبال عمى 
الخصوصية، إضافة إلى ذلك يرجع اإلقبال عمى الدروس الخصوصية إلى العديد من الدوافع والعوامل 
المتداخمة بداية من التمميذ وقدراتو العقمية ومستوى طموحاتو مرورا بالبيئة المدرسية، وصوال إلى المؤثرات 

 ا ومدى تواصمو بالمدرسة.المادية واالجتماعية لمبيئة األسرية، وكيفية معايشة التمميذ لي

 وبناء عمى ما تم تقديمو يمكننا طرح اإلشكال التالي:

 كيف تساىم المحددات االجتماعية والتعممية في إقبال التالميذ عمى الدروس الخصوصية؟
 خامسا: فرضيات الدراسة

  :محددا أساسيا في الثقافي( األسري و  االقتصادي، التعميمييعتبر المستوى االجتماعي )الفرضية األولى
 إقبال التبلميذ عمى الدروس الخصوصية.

 :يعتبر مستوى األداء التربوي لممعممين )األساتذة( محددا أساسيا في إقبال التبلميذ عمى  الفرضية الثانية
 الدروس الخصوصية.
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 سادسا: تحديد المفاىيم

ويميا بصور مختمفة تبعا يمجأ الباحث في أي بحث إلى استعمال مفاىيم ومصطمحات والتي يمكن تأ
لمتفكير المختمف لمقراء إلزالة أي غموض أو التباس ويمجأ الباحث إلى تحديد مفاىيمو عن طريق 

 إجراءات معينة تساعده عمى إيصال دالالت مفاىيمية.

 التمميذ: .1

 تعريف اصطالحي: -

يعرف بأنو "أضعف أركان العممية التعميمية فيو الذي يتحمل في النياية نتائج مخططاتيا  
وفمسفتيا واستراتيجياتيا ولكنو في نفس الوقت أقوى األركان جميعا باعتبار أن نجاحو يعني نجاح العممية 

 التربوية كميا، وفشمو يعني فشميا".

ىو المادة الخام التي تشكل المخرجات الرئيسية  يعرف أحمد اسماعيل التمميذ فيقول "أن التمميذ
 1لمنظام التعميمي كمو، كما يرى أنيم مدخبلت عممية التعميم والتعمم، فبدون تمميذ ال يكون التعميم".

 التعريف اإلجرائي: -

من المرحمة االبتدائية إلى المرحمة الثانوية ابتداء  العممية التعميمية يزاول تعميمو ىو أحد عناصر
سنة، والتمميذ المقصود في دراستنا ىو تمميذ السنة الثالثة ثانوي الذي يدرس  18ن السادسة إلى من س

 بثانوية شريف لرقط بمدية رأس الواد والية برج بوعريريج. 

  تعريف المعمم: .2

يطمق عميو مرة المربي وأخرى المعمم والثالثة المدرس، فتعددت التعاريف نظرا لميامو المختمفة ومنيا     
 المدرس ىو الفرد المكمف بتربية التبلميذ في المدرسة gilberte de lanchere"2تعريف دي الندشير "

الفردي لممتعمم عممو  المدرس ىو المنظم لنشاطات التعمم  "Torsten houcin"تعريف تورستن حسين 
 3مستمر ومتناسق وىو مكمف بإدارة سير وتطور عممية التعميم وأن يتحقق من نتائجيا.

 
                                                             

 .94، ص 2000أحمد اسماعيل دبي، اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية، القاىرة، مصر، دار الفكر العامة،  - 1
 .44الجامعٌة، ص، دٌوان المطبوعات 7002، 3ناصر الدٌن زٌدي، سٌكولوجٌة المدرس، دراسة وصفٌة تحلٌلٌة، ط - 2
، دار البداًة 2002، وهزان، 1هبة عبد املجيد محمد، معجم مصطلحات التربية وعلم النفس، ط - 3

 .  57ص 
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 التعريف اإلجرائي:

يصاليا إلى التبلميذ لديو      المعمم ىو أحد عناصر العممية التعممية تنحصر ميمتو في إلقاء الدروس وا 
عدة تسميات المدرس، األستاذ، والمعمم المقصود في دراستنا ىو المعمم الذي يدرس في ثانوية الشريف 

 لرقط بمدية رأس الوادي والية برج بوعريريج.

 المراىقة: .3

 ة الفعل )راىق( بعدة معاني مختمفة، الرىق: الكذب والرىق: الخطة، يقول: أرىقتنا : جاءت في مادلغة
الصبلة رىقا: أي حانت، راىق أي حانت فيو مراىق إذا أقرب االحتبلم، كذلك الرىق: العجمة، أيضا 

 اليبلك.

 بيا اإلنسان  : يقول الدكتور محمد الزعببلوي: المراىقة ىي المرحمة النمائية الثالثة التي يمراصطالحا
في حياتو من الطفولة إلى الشيخوخة وىي تتوسط بين الصبا والشباب وتتميز بالنمو السريع في جميع 

 1اتجاىات النمو البدني والنفسي والعقمي واالجتماعي.

 المدرسة: .4

 .2اشتقت كممة المدرسة من المغة اليونانية التي تعني الفراغ 

 أنيا "مؤسسة اجتماعية ضرورية تيدف إلى ضمان عممية  : يعرفيا "فرديناند بوبسون" عمىاصطالحا
 التواصل بين العائمة والدولة من أجل األجيال الجديدة ودمجيا في إطار الحياة االجتماعية:

ويعرفيا "ىربرت سينسر" عمى أنيا "منظمة اجتماعي ذات طابع خاص ليست لمتعميم فحسب بل 
 والتفاعل والتنافس والصراع". تمارس ألوانا من التفاعل االجتماعي كالتعاون

ويعرفيا "مصطفى حداب" أنيا "إحدى القنوان األساسية التي تسعى الدولة من خبلليا الوصول 
 3إلى تحقيق التجانس الثقافي أو الوصول إلى تحديد نمط ثقافي اجتماعي جزائري سائد في المجتمع".

                                                             
 .320، ص 1993، بيروت، لبنان، دار الكتب العممية، 01جمال الدين محمد، ابن منظور، تيذيب لسان العرب، ط  - 1
 .193، ص 1975، مصر، دار المعارف، 06، ط 03العزيز، التربية الحديثة، ج  صالح عبد - 2

3- Haddab, Mustapha, éducation et changement doicuio culturel en Algérie, Alger, opu, 
1979, p 51. 
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 المجتمع بغرض تربية أفراده وتطبيعيم : المدرسة ىي "مؤسسة اجتماعية أنشئيا التعريف اإلجرائي
اجتماعيا بنقل ثقافة السمف إلى الخمف، كما أن المدرسة عبارة عن مجتمع مصغر متكامل ومنظم، 

 إضافة إلى كونيا مرآة لمحقيقة االجتماعية السائدة في المجتمع.

صودة في ىي مؤسسة تعميمية تثقيفية تربوية ميمتيا غرس القيم وتربية النشأ والمدرسة المق
 دراستنا ىي ثانوية شريف لرقط ببمدية رأس الواد برج بوعريريج.

 األسرة: .5

 تعني أىل الرجل وعشيرتو وىي الجماعة التي يربطيا أمر مشترك )الباشا محمد الكافي(، وجمعيا لغة :
 1أسر.

 قد واجيت عمماء االجتماع صعوبات بالغة في معالجة ىذا المفيوم. أما من الناحية االصطالحية 

تعريف "ماكيفر" إن األسرة جماعية تعرف عمى أساس العبلقات الجنسية المستمرة عمى نحو يسمح 
 2بإنجاب األطفال ورعايتيم )محمد عاطف غيث(.

وابط دموية وعبلقات تعريف "كنكرلي ديفيس" يعرف األسرة عمى أنيا "جماعة من األفراد تربطيا ر 
 3اجتماعية قوية )دينكين ميتشيل(.

تعريف "محمد حسن" األسرة ىي "الوحدة األساسية لمنمو والخبرة، النجاح والفشل، وىي كذلك الوحدة 
 4األساسية لمصحة والمرض". )محمود حسن(.

واالقتصادية  تعريف "عدنان الدوري" األسرة "أرضية فسيحة تتصارع فوقيا جميع المتغيرات الثقافية
 واالجتماعية، إنيا التربية التي تنمو بين ذراتيا النبتة الطيبة أو النبتة الخبيثة عمى حد سواء".

تعريف "مصطفى بوتفنوشات" األسرة الجزائرية ىي "وحدة اجتماعية حيث ان األبناء واألحفاد ال يتركون 
 ن تحت سقف واحد".األسرة األم فيشكمون أسر زواجية صغيرة تابعة لمعائمة ويعيشو 

 

 
                                                             

 . 93، ص 1992، ، لبنان، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر01الباشا محمود الكوفي، معجم عربي حديث، ط  - 1
 .177، ص 1979محمد عاطف غيث، قاموس عمم االجتماع، مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  - 2
 .97، ص 1986دينكين ميتشيل، معجم عمم االجتماع، بيروت، دار الطبعة،  - 3
 .03، ص 1967محمود حسن، األسرة ومشكبلتيا، مصر، دار المعارف،  - 4
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 التعريف اإلجرائي:

ىي أحد مؤسسات التنشئة ... وىي المؤسسة .... لمطفل ، وىي نوعين ممتدة ونووية تزوده بالعموم 
والمعارف، وفي دراستنا تطرقنا إلى األسرة الجزائرية، وبالتحديد األسرة في منطقة رأس الواد ، والية 

 برج بوعريريج.

 واالقتصادي: المستوى اإلجتماعي

يعرف المستوى اإلجتماعي واالقتصادي عمى أنو مجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية     
والمتمثمة في الدخل الشيري لؤلسرة وطبيعة وظيفة األب واالم ومستواىما التعميمي وطريقة وأسموب الحياة 

 1التي يعيشونيا.

 الدروس الخصوصية: .6

 صوصية في معجم المغة العربية، فنبلحظ أنو مركب من كممتين: دراس : لم يرد لفظ الدروس الخلغة
درسا ودراسة الكتاب أو العمم: أقبل عميو، دروس: حصة ما يدرس، خصوصية: ما يتعمق بشيء دون 

 2سواه ما يتميز بو شيء "خصوصية حالة".

 الدراسة الرسمي : قيام المدرس بإعطاء تمميذ أو مجموعة تبلميذ حصصا إضافة خارج وقت اصطالحا
 في مادة أو عدة مواد مقابل أجر يتفق عميو.

منتظم ومتكرر  لفصل المدرسي بحيث يكون ىذا الجيدىي كل جيد تعميمي يحصل عميو التمميذ خارج ا
 3وبأجر.

ومعمم يتم بموجبيا تدريس الطالب مادة دراسية أو جزء  تعممية غير نظامية تتم بين طالبىي عممية    
  4اتفاقيا. منيا لوحدىا ضمن مجموعة بأجر محدد من قبل الطرفين حسب

 

                                                             
االقتصادي لموالدين عمى اختيار الطمبة الرياضيين لؤللعاب الرياضية و  أثر المستوى االجتماعي جعفر فارس العرجان، - 1

 . 68-67، ص2008، 1، العدد35التي يمارسونيا في المرحمة الثانوية في مدينة عمان، المجمد 
 .390، ص 2000، دار المشرق، بيروت، 01صبحي حمودي، المنجد في المغة العربية المعاصرة، ط  - 2
 .59، ص 2005، الكويت، 01الراشد وآخرو، الموسوعة العممية لمتربية، ط - 3
 .23، ص7000أحمد حجً اسماعٌل، ادارة بٌئى التعلٌم والتعلم، دار الفكر القاهرة،  - 4
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تعريف حسن محمد حسن: ىي كل جيد تعميمي يتمقاه الطالب بدافع من نفسو أو نتيجة لظروف     
التدريب في صورة فردية أو اجتماعية خارج المبنى أو  سواء باإللقاء أو المناقشة خارجية ويقوم بو المعمم

 1المدرسي ويكون بانتظام وبأجر يحدده المعمم نفسو.

 إن الدروس الخصوصية ىي كل ما يتمقاه التمميذ خارج المدرسة من طرف معمم التعريف اإلجرائي :
 بمغ مالي.خاص يقوم بتدريس التمميذ مادة دراسية أو جزء منيا لوحده أو ضمن مجموعة، مقابل م

 سابعا: المقاربة النظرية:

إن كل بحث عممي لو مرجعية نظرية يقوم عمييا ومن خبلل ىذه النظرية يستطيع الباحث أن يتقدم في 
بحثو العممي، حيث يقصد بالمقاربة النظرية تحديد النظرية التي يندرج ضمنيا موضوع الدراسة التي 

 يتطمب اتجاه فكري معين يحد زاوية الدراسة.

ذلك قد تم االعتماد في موضوع دراستنا عمى مقاربتين نظريتين مترافقتين مع موضوعو الدراسة، ل
 والمتمثمتين في التفاعمية الرمزية والماركسية المحدثة.

 النظرية التفاعمية الرمزية: (1

مد عمييا النظرية االجتماعية في تحميل تمؤسسيا "جورج ىربرت ميد" وىي من بين النظريات التي تع
األصناف االجتماعية، وما ييمنا في ىذا التحميل ىو المنظور التفاعمي لممدرسة، إذ يوضع اىتمامو 
بالعمية التفاعمية داخل المؤسسة مركزا عمى جميع مظاىر ىذه العممية واألفراد أو الفئات المتفاعمة داخل 

د داخل تنظيم المدرسة، ورد الموقف الدراسي ونوعية األدوار والسموك، أو التفاعل الذي يقوم بو كل فر 
فعل من جانب األفراد أو الفئات األخرى باعتبارىم تنظيم اجتماعي أو بيئة مركزية تسيم في إعادة 
التبلميذ وتأىيميم ليسمكوا أدوارا مناسبة أو ما ينبغي ان يكون عميو ىذا السموك داخل المدرسة أو خارجيا 

ل المؤسسة، تختمف حسب استجابتيم وتفاعميم اتجاه في ولكن رد فعل التبلميذ وسموكيم وأدوارىم داخ
المداري يساعد كل من المدرس والتمميذ عمى فيم كل منيما اآلخر وكيفية التأثير لكل من الفرد عمى 

 2الجماعات التي ينتمي إلييا داخل المدرسة.

والثقافية وأىدافيم كما يسيم في مساعدة التبلميذ عمى تحديد ىويتيم الذاتية أو طموحاتيم التعميمية 
التربوية، وما يسعون إلى تحقيقو خبلل مراحميم الدراسية من تحصيل عممي من توظيف ىذه النظرية في 

                                                             
 .    57، ص7002حسن محمد حسان وآخرون، التربٌة وقضاٌا المجتمع المعاصر، اإلسكندرٌة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر،  - 1
 .95محمود عودة، أسس عمم االجتماع، دار النيضة العربية، بيروت، ص  - 2
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دراستنا ىو معرفة طبيعة العبلقات داخل الصف الدراسي وما ستعممو من تفاعل بين عناصرىا، وىل 
 ية.يمكن لطبيعة التفاعل أن تكون دافعا لئلقبال عمى الدروس الخصوص

 الماركسية المحدثة: (2

يميل عمماء االجتماع الذين يطبقون نظريات الصراع إلى التأكيد عمى أىمية البنى في المجتمع 
مثمما يفعل الوظيفيون كما أنيم يطرحون نموذجا نظريا شامبل لتفسير عمل المجتمع، غير أن أصحاب 

ون بدال عن ذلك أىمية الخبلف النظريات الصراعية يرفضون تأكيد الوظيفيين عمى اإلجماع ويبرز 
 1والنزاع داخل المجتمع.

وفي دراستنا ىذه اليدف من توظيف ىذه النظرية ىو معرفة الدروس الخصوصية وعدم تكافؤ 
الفرص، لقد أصبحت الدروس الخصوصية تفويضا لمجانية التعميم في مختمف مراحمو وطمس مبدأ 
تكافؤ الفرص التعميمية عمى أساس القدرات العقمية واستبدل بمبدأ القدرة المالية عمى تحمل التكمفة 

باىضة، فيي تجيض مجانية التعميم وتقضي عمى مبدأ إنساني وديموقراطي وتربوي وىو مبدأ تكافؤ ال
الفرص، إن انتشار الدروس الخصوصية يؤثر بالسمب عمى ميزانية األسرة وال يعطي فرصة لمبدأ تكافؤ 

ميذ األغنياء الفرص التعميمية أمام أبناء الطبقات المختمفة من الناحية التحصيمية، فمقد أصبح التبل
يسددون مصاريف مراكز الدروس الخصوصية دون عناء، أما التبلميذ الفقراء فيم محرومون منيا وجميم 
يتسربون، وبيذا يحدث التفاوت وعدم المساواة في التعميم، إن اإلخبلل بمبدأ تساوي الفرص في التعميم 

نو الحصول عمييا، وما تمثمو مكن وىدمو أىم أثر لمدروس الخصوصية فالمقتدر ماليا ىو فقط من يمك
خدمات تعميمية متميزة، ويحرم منيا غيره غير المقتدرين عائبلتيم بالرغم من إمكانية أن يكون ىؤالء 

 أفضل منيم في القدرات والميارات الفردية، وىذا ما سيخمق مشكبلت اجتماعية عمى المدى البعيد.

 ثامنا: الدراسات السابقة

ر الدروس الخصوصية أو دروس الدعم والتقوية كما يسمييا الكثير، أكثر مت ظاىرة انتشالقد شغ
موضوع في اتجاىات مختمفة اإللمام الاىتمامات رجال االختصاص ومن ثمة سجمت عدة دراسات حول 

 بالموضوع ومحاولة إيجاد التفسيرات المناسبة النتشار ىذه الظاىرة خاصة في المجتمعات العربية.

لسابقة تساعد الباحث عمى فيم الموضوع وتوسيع ألىم الجوانب الصحيحة حيث أن الدراسات ا
 وتجنبو الخروج من الموضوع.

                                                             
 .75، بيروت، ص 2005، 01أنتوني غندر، عمم االجتماع، ط  - 1
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     الدراسات األجنبية:   .1

 ( ناقش الباحثHart Zog 2004)1  ،في دراستو عن جذور التعميم الخاص والدروس الخصوصية
وتطرق إلى العصر الكبلسيكي عندما استخدم مشاىير األباطرة الفبلسفة من القطاع الخاص لتعميم 
أطفاليم، وأشارت الدراسة إلى أن ثمة ابحاث لدعم فوائد الدروس الخصوصية في تحسين طبلب 

كسابيم الميارات ال مفيدة والضرورية، يمكن لمدروس الخصوصية أن تفيد الطالب الصفوف الدراسية وا 
الذي يعاني من صعوبة في فيم موضوع معين، ويمكن أن تساعد تمك الدروس الطبلب في التعمم 
السيما التبلميذ الضعفاء في شتى المواد الدراسية، ويقدم الباحث مجموعة محددات تعين اآلباء 

خاص ألبنائيم، ويضع الباحث مواصفات المعمم الذي سيقدم والميتمين في مجال توفير التعميم ال
الدروس الخصوصية، يطرح الباحث أربعة أسئمة يجب أن نعرف اإلجابة عمييا  ىذه األسئمة اليامة جدا 

 يجب أن تطرح قبل تعيين مدرس خاص وىي كاآلتي:

 ما الذي يجعل المعمم الناجح ناجحا؟  -

 في تعميم طفمك؟ ما اليدف من االستعانة بالمعمم الخاص -

 إلى متى سيحتاج طفمك إلى دروس خاصة؟ -

 ما طريقة دفع المبمغ المالي؟، وىل سيضع المعمم برنامجا خاصا لطفمي؟ -

المعمم الجيد ىو معمم الذي يستخدم استراتيجية التدريس لمساعدة الطالب، ويصل الباحث إلى أن اليدف 
ذاتيا كي يستغني عن الدروس الخصوصية، وفي من الدروس الخصوصية ىو تعميم الطمب كيفية التعمم 

الختام يتقدم الباحث بوضع خبلصة رؤيتو فيؤكد عمى أن خطة الدروس الخصوصية ذات أىمية فمكي 
تكون الدروس الخصوصية ناجحة يجب أوال التحقق من مؤىبلت المعمم وكذلك طريقة التدريس التي 

 لولي األمر. يستخدميا المعمم مع الطفل اي يكون برنامجو واضحا

 ( قام دانغDang 2007)2  169بكتابة رسالة دكتوراه في جامعة مينيسوتا واحتوت الدراسة عمى 
 صفحة، تطرقت الدراسات إلى محددات وآثار فصول التعميم الخاص، الدروس الخصوصية في فيتنام،

                                                             
1 Hartzog,sally crail( 2004), what you shoud know- and questions ask- befor you hirea 
tutos  or tutoring company, accessed 10/ 08/ 2009: http//www.tutoringdirect.com /what you 
shoud know. Htm.  
2 Dang,hai-ank hoong ( 2007), the determinants and impact of tutoring classes in 
vitnam,unpublished doctorat dissertation univesity  
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ن النامية، بما فييا أعدت الدراسة عمى أن التعميم الخاص ظاىرة واسعة االنتشار في العديد من البمدا
فيتنام، اعتمدت الدراسة عمى العديد من المعمومات واإلحصاءات ومن أىميا بيانات رئيسية في فيتنام، 
تتضمن مستويات المعيشة وكذلك تتبعت ىذه الدراسة الكثير من المجبلت والصحف المحمية لتحميميا، 

ة في فيتنام أصبحت ضرورة حياتية استنادا إلى ما سبق توصمت الدراسة إلى أن الدروس الخصوصي
بمقتضاىا تقوم األصر بتخصيص ميزانية األسرة ترصد سمفا لتوفير المساعدة التعميمية لطبلب الثانوية 
الدنيا واالتجاه نحو التعميم الخاص لحضور أقوى في مستويات التعميم العالي، وأشارت الدراسة إلى أنو 

في اإلنفاق عمى التعميم الخاص، األقميات العرقية والطمبة  ليس ىناك دليل عمى التمييز بين الجنسين
والتبلميذ الذي يعيشون في المناطق الريفية تنفق أقل عمى التعميم الخاص في المرحمة االبتدائية، ولكن 
ليس عمى المستوى اإلعدادي، إال أن اإلنفاق عمى التعميم الخاص سينخفض بدرجة كبيرة إذ أن مؤىبلت 

االبتدائية في زيادة، مؤسسات التعميم الخاص وجدت ليا تأثيرات كبيرة عمى األداء  معممي المدارس
 األكاديمي لمطالب، ولكن التأثير األكبر عمى طبلب الثانوية الدنيا.

 الدراسات العربية: .2

 ( 2006دراسة إسبلم الشريدة:) 

عمى طمبة الثانوية"، بعنوان "تصورات مديري ومديرات المدارس الثانوية ألثر الدروس الخصوصية 
وىدفت ىذه الدراسة إلى محاولة التعرف عمى تصورات مديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظة 
أربد ألثر الدروس الخصوصية عمى طمبة الصف الثانية ثانوي في المحافظة، ومن حيث محاولة معرفة 

 الوصفي. أسباب الدروس الخصوصية والنتائج المترتبة عنيا باستخدام المنيج

أي نسبة  253مديرا ومديرة من أصل  72ومن أجل ذلك تم اختيار عينة عشوائية قواميا 
من المجتمع األصمي ومن ثم تم تطبيق أداة الدراسة عمييم بعد أن تم إعدادىا من قبل الباحثة  30.5%

 أال وىي استمارة )استبيان(.

من بينيا تحميل التباين األحادي وغيرىا، وأشارت نتائج  واستخدمت عدة اساليب إحصائية
الدراسة إلى أن أىم اآلثار الناتجة عن ظاىرة الدروس الخصوصية أنيا تشكل عبئا ماديا كبيرا عمى 
االسرة، وأن التعميم الخصوصي يقمل من احترام الطالب لمعممو، كما أنو يشجع الطبلب عمى اإلىمال 

أشارت الدراسة أيضا إلى أن ظاىرة الدروس الخصوصية ىي محاولة من  والغياب عن المدرسة، كما
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الطالب وأسرتو لمحصول عمى معدالت عالية في الشيادة التوجييية، وكذلك يقبل عمييا الطبلب بسبب 
 1ضعفيم في مواد مثل المغات األجنبية والمغة العربية والرياضيات.

 دخل لمستوى وفقا تقل أو تزيد خصوصية دروسا يأخذون من نسبة أن إلى الدراسة وأشارت
 إلى تزيد المنخفض االقتصادي الدخل صاحبة األسر من% 71 حوالي إلى نسبة تقل حين ففي األسرة،

 الطالب، مستوى ضعف عن معبرا يعد لم الخصوصية الدروس عمى اإلقبال أن كما الطبلب، من% 88
 أفضل. مجموع عمى والحصول الشرح من المزيد لضمان ولكن

 ( 2009دراسة الصالحي، وممك الكندي)بعنوان "الدروس الخصوصية بالمرحمة الثانوية بدولة الكويت،  2
الواقع واألسباب والعبلج"، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية 
بالمرحمة الثانوية من وجية نظر عينة الدراسة وتحديد أسباب انتشار  ىذه الظاىرة وتحديد ما إذا كانت 

لة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول تحديد واقع وأسباب انتشار الدروس ىناك فروق ذات دال
الخصوصية بالمرحمة الثانوية بالكويت وفقا لمتغير الطبيعة المبحوث )طالب، معمم، ولي أمر( ومتغير 

 الجنس )ذكر، أنثى( والمنطقة السكنية.

اىرة وتزويد المكتبة العربية كما ىدفت أيضا التوصل إلى المقترحات والحمول لمحد من الظ
بدراسة حديثة حول ظاىرة ترىق المجتمع واألسر المكونة ماليا واجتماعيا وعمميا، وألجل ذلك اعتمدت 

 عمى المنيج الوصفي.

 ( 2012دراسة الدكتور أحمد بن زيد الدعجالي)بعنوان "اتجاىات طبلب وطالبات المرحمة الثانوية 3 :
خصوصية"، ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى اتجاىات الطبلب والطالبات بمدينة الرياض نحو الدروس ال

بالمرحمة الثانوية بمدارس منطقة الرياض بالمممكة العربية السعودية نحو الدروس الخصوصية وكذلك 
دراسة العبلقة بين االتجاه نحو الدروس الخصوصية لدى طبلب وطالبات المرحمة الثانوية ومؤىل 

لتحقيق ىذه األىداف تم اتباع المنيج الوصفي بأسموبو المسحي، كما تم إعداد مدرسييم وخبرتيم، و 

                                                             
، تصورات مديري ومديرات المدارس الثانوية في محافظة أربد، أثر الدروس الخصوصية عمى 2006إسبلم الشريدة،   1

 طمبة الثانوية العامة، رسالة ماجستيير، جامعة اليرموك، إربد، االردن.
الخصوصية بالمرحمة الثانوية بدولة الكويت، الواقع واألسباب والعبلج، في الدروس محسن محمود الصالحي وأخرون،    2

، جامعة المنيا، كمية 2009نوفمبر 11 -10المؤتمر العممي التاسع، تحديات التعميم في العالم العربي في الفترة من 
 التربية.

رياض نحو الدروس الخصوصية، دراسة أحمد بن زيد الدعجالي، اتجاىات طبلب وطالبات المرحمة الثانوية بمدينة ال  3
 .2012تربوية ونفسية ، نمجمة كمية التربية بالزقازيق، جامعة الممجمعة ، المممكة العربية السعودية، 
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استبيان لقياس اتجاىات الطبلب والطالبات نحو الدروس الخصوصية، في حين طبقت ىذه االستبانة 
طالب وطالبة، وقد تم اختيارىم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة البالغ  200عمى عينة مكونة من 

طالبا وطالبة، حسب إحصائية اإلدارة العامة لتعميم الرياض لمعام الدراسي  198484عدده 
 (، وتوصل الباحث لمنتائج التالية:2011/2012)

ان اتجاىات الطبلب والطالبات بالمرحمة الثانوية تراوحت ما بين اتجاه عالي واتجاه عالي جدا نحو  -
 الدروس الخصوصية.

 اض أكثر اتجاىا إيجابيا من الطالبات نحو الدروس الخصوصية.طبلب المدارس الثانوية بمدارس الري -

من العينة يحصل أبنائيا في مراحل التعميم قبل الجامعي عمى الدروس الخصوصية وأن  54% -
من أولياء األمور التي يحصل أبنائيا عمى الدروس الخصوصية مؤىميم العممي الثانوية  35.4%
 العامة.

إلى الدروس الخصوصية من وجية نظر الطمبة: صعف مستوى الطمبة،  وعن األسباب التي تدفع الطمبة -
 زيادة عمى الرغبة في الحصول عمى أعمى المعدالت.

أما اآلثار التربوية لمظاىرة والتي توصمت إلييا الدراسة ىي أن الدروس الخصوصية تقمل من فرصة  -
ح المعمم وتضيف عبئا ماديا عمى الطالب في اإلبداع وتعوده االتكالية، وتضعف من انتباه الطالب لشر 

 األسرة، وتقمل من ثقة الطالب بنفسو وفي بعض األحيان تسيم في تحسين مستوى أداء الطمبة.

 :الدراسات الجزائرية 

، تحت عنوان "مساىمة األسرة في انتشار 1في إعداد الطالبة بوجمطي إيمان وبوتفاح خيرة
"، حيث انطمقت 2016ميدانية بوالية مستغانم لسنة الدروس الخصوصية في المجتمع الجزائري، دراسة 

الدراسة من التساؤل الرئيسي ما مدى مساىمة األسرة الجزائرية في انتشار الدروس الخصوصية؟ وما 
 ىي األسباب التي أجبرتيا لمجوء إلييا؟، ويطرح ىذا اإلشكال عدة أسئمة ثانوية:

 كيف ساىمت األسرة في انتشار الدروس الخصوصية؟ -

 ىي الصعوبات التي تواجييا األسرة والتي تجبرىا إلى المجوء إلى الدروس الخصوصية؟ما  -

                                                             
بوجمطي إيمان، بوتفاح خيرة، مساىمة األسرة في اناشار الدروس الخصوصية في المجتمع الجزائري، مذكرة لنيل  - 1

 .2016جتماع، كمية العموم االجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، شيادة الماجيستير في عمم اال



 اإلطار النظري والمفاىيمي لمدراسة ..........................................الفصل األول
 

18 
 

حيث افترضوا من خبلل ىذه الدراسة أن الظروف التي تعيشيا األسرة وانشغاليا في الحياة اليومية وتعقد 
البرامج التعميمية والتي فاقت مستوى األولياء أجبرت ىذين األخيرين إلى تدعيم أبنائيم بالدروس 

ة تعد من العوامل الخصوصية وذلك من أجل التفوق، أما نتائج ىذه الدراسة ىي كالتالي: أن األسر 
المسؤولة في انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية، ويعتبر المستوى التعميمي والثقافي لؤلولياء لو دور في 
استعانة األبناء بالدروس الخصوصية، كما أن انشغال األسر بأعماليم الخاصة في حياتيم العممية وقمة 

روس رغم تكاليفيا، وليست األسرة وحدىا المسؤولة متابعتيم لدراسة أبنائيم دفعيم إلى االستعانة بتمك الد
عمى تفشي ىذه الظاىرة فإن الصعوبة التي يواجييا التبلميذ في استيعاب المناىج المقدمة ىي التي 

 .المبحوثين )التبلميذ(تحتم عمييم الذىاب إلى اختيار الدروس الخصوصية وىذا ما أدلى بو أغمب 

 تحت عنوان "تأثير الدروس الخصوصية عمى التحصيل الدراسي  ،1من إعداد الطالبة لعريوات عمجية
("، انطمقت ىذه الدراسة من التساؤل الرئيسي ىل 2017لمتبلميذ بالمرحمة الثانوية في والية البويرة )

لمدروس الخصوصية أثر عمى التحصيل الدراسي لتبلميذ المرحمة الثانوية؟ وتفرغ ىذا السؤال إلى 
 تساؤالت:

لمكثف عمى الدروس الخصوصية يؤدي إلى رفع التحصيل الدراسي لتبلميذ المرحمة ىل اإلقبال ا -
 الثانوية؟

 ىل مدة تمقي الدروس الخصوصية ليا عبلقة بالتحصيل الدراسي لتبلميذ المرحمة الثانوية؟ -

 وفرضيات الدراسة ىي:

 بالتحصيل الدراسي لدى تبلميذ المرحمة الثانوية. اإلقبال المكثف عمى الدروس الخصوصية ليا عبلقة -

 كمما زادت مدة تمقي الدروس الخصوصية كمما زاد التحصيل الدراسي لدى تبلميذ المرحمة الثانوية. -

 أما النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ىي:

ذ تعتبر الدروس تؤثر الدروس الخصوصية عمى التحصيل الدراسي بالنسبة لتبلميذ المرحمة الثانوية إ -
الخصوصية ممجأ يقبل عميو التبلميذ ألسباب مختمفة ومتباينة سعيا لمزيادة من مستوى تحصيميم 
الدراسي، إذ أنيم في مرحمة انتقالية مصيرية فاإلقبال عمى الدروس الخصوصية يبرز جودتيا من ناحية 

                                                             
لعريوات عمجية، تأثير الدروس الخصوصية عمى التحصيل الدراسي لتبلميذ المرحمة الثانوية، مذكرة لنيل شيادة  - 1

 .2017الماستر، جامعة آكمي محند أولحاج، البويرة، 
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زاز بنفسو واكتسابو الثقة في نفسو وفي االكتساب التمميذ الرغبة بالقيام باألداء الجيد وتحفيزه عمى االعت
 قدرتو وذلك يدفعو إلى القيام بواجباتو عمى أكمل وجو بكفاءة عالية.   

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

من خبلل اطبلعنا عمى بعض الدراسات السابقة كان في غاية األىمية وذلك لموقوف عمى النتائج 
س الخصوصية، وبالنظر إلى ىاتو الدراسات السابقة نبلحظ التي توصل غمييا الباحث في موضوع الدرو 

تنوع الجوانب التي من خبلليا تناولت ظاىرة الدروس الخصوصية، فبعضيا تناول المحددات واآلثار 
الناجمة عنيا، وتناول البعض اآلخر مساىمة األسرة في انتشار الدروس الخصوصية، وبعضيا تناول 

 تطرق إلى تأثير الدروس الخصوصية عمى التحصيل الدراسي.الفوائد ليذه الظاىرة، كذلك ال

أما في دراستنا الحالية تم التركيز عمى شريحة المرحمة الثانوية )التبلميذ(، فدراستنا الحالية تتفق مع بعض 
 الدراسات وتباينت في البعض اآلخر.
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  :اٌفصً اٌصأٍ

 اٌّثؽس األوي: األعشج وأدواسها اٌرشتىَح؛ -

 نشأة األسرة ومراحم تطورها.1

 أشكال األسرة.2

 وظائف األسرة.3

 خصائص األسرة.4

 اندور انتربوي نألسرة.5

 اٌّثؽس اٌصأٍ: اٌّذسعح وأدواسها اٌرشتىَح -

 انمدرست ومراحم تطورها نشأة.1

 خصائص انمدرست.2

 وظائف انمدرست.3

 اندور انتربوي نهمدرست.4
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 تمييد:

يعتبر التغير االجتماعي الثقافي الذي مس المجتمعات البشرية عمى مر العصور وخمف تغيرات  
إلى جميع مؤسسات المجتمع بما فييا في الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ووصمت 

األسرة التي تممصت من وظائفيا الواحدة تموى األخرى ليقتصر اليوم دورىا عمى اإلنجاب ومع تأزم 
الوضع االقتصادي، انخفاض المستوى المعيشي وانخفض معو الدخل الفردي لؤلسرة مما دفع المرأة 

دور األسرة من وحدة اقتصادية منتجة إلى وحدة لمخروج لمعمل لممساعدة في زيادة الدخل، وىنا تحول 
مستيمكة ىذا ما ألزم المجتمع ايجاد مؤسسة أخرى مكممة تقوم بعممية التنشئة االجتماعية إلى جانب 

 األسرة، فكانت المدرسة ىي المؤسسة األنسب ليذا الدور.

 المبحث األول: األسرة وأدوارىا التربوية
 األول: نشأة األسرة ومراحل تطورىا المطمب

لقد نشأت األسرة عن مرحمة فوضى جنسية بدائية تشير إلى حد كبير الحياة التي يعيشيا الحيوان  
ثم انتقل اإلنسان عن ىذه المرحمة إلى الزواج الجماعي، ثم التف األبناء حول أمياتيم وظير النظام 

والذي كان يشمل عمى تعدد الزوجات  Patriarchalي وبعده ظير النظام األبو  Matriarchalاألمومي 
ثم بمغ أقصى تطوره ووصل إلى أسمى المعاني الروحية لؤلسرة وأخذ شكل زواج الرجل بزوجة واحدة إن 
األسرة بوصفيا نظاما اجتماعا قدم النوع اإلنساني في حد ذاتو إال أن مسألة نشأة األسرة وتطورىا ال زال 

ض فميس ىناك حتى وقتنا الحاضر تاريخ سميم وشامل لنظام األسرة ومراحل يغطييا الكثير من الغمو 
تطورىا، منذ العصور القديمة حتى وقتنا الحاضر مما جعل بعض العمماء الدارسين لتاريخ النظم 
االجتماعية وتطورىا عبر التاريخ يضطربون إلى االعتماد عمى التحيين واالعتراض من أجل وضع نظرية 

عمى مبادئ النظرة الداروينية التطويرية  19ثال عمى ذلك اعتماد الكثير من عمماء القرن األسرة وخير م
التي استمدت مبادئيا من نظريات داروين باعتمادىا عمى مبدأ أساسي وخاص وىو أن جميع المجتمعات 

نتقال البشرية تتطور في نظميا االجتماعية وتتغير وىي بذلك تمر بمراحل تطورية كل مرحمة وتتمثل ا
 1المجتمع عمى حال أقل تطورا إلى حال أكثر تطورا.

 

                                                             
ألسري "نظرياتو وأساليبو العبلجية"، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، سعيد حسني الغرة، اإلرشاد ا - 1

 .13، ص 2000



 أىم مؤسسات التنشئة االجتماعية وأدوارىا التربوية الثاني........................الفصل 
 

22 
 

 وتتمثل مراحل تطورىا كاآلتي:

 وتمتد من منتصف القرن التاسع عشر، وتميزت بسيطرة الفكر العاطفي والخرافي المرحمة األولى :
نغ، والتأممي عمى التراث الشعبي، كتابات األدباء والتأمبلت الفمسفية، ومن أدباء ىذا العصر يراوت

 كونفوشيوسي، أرسطو، جازليك، أفبلطون.

 وتمتد من منتصف القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين وتميزت بتطبيق األفكار المرحمة الثانية :
التطورية عمى ميدان األسرة والزواج وقد أوحت أفكار تشارل دارون إلى المفكرين االجتماعيين أنو من 
الممكن أن تتطور أشكال الحياة االجتماعية ونظميا بالطريقة نفسيا التي تتطور بيا الكائنات 

 يولوجية ومن أعبلم ىذه المرحمة نذكر: سبنمر، ىنري، تايمور ... وغيرىم.الب

 وتمتد ىذه المرحمة خمسين عاما أخرى حتى منتصف القرن العشرين وفييا انتقمت المرحمة الثالثة :
دراسة األسرة من الماضي إلى الحاضر وتميزت بتطبيق المناىج العممية في دراسة الظاىرات 

ذه المرحمة عمى دراسة العبلقات الداخمية بين أفراد األسرة متأثرة في ذلك بعمم االجتماعية وركزت ى
النفسي االجتماعي في الوقت الذي ظمت فيو دراسة المشكبلت االجتماعية تشغل خبلل ىذه الفترة 

 مكانة ميمة.

 ية وتعميق : وىي الممتدة حتى اآلن وأىم ما ميز ىذه المرحمة تزايد االىتمام بالنظر المرحمة الرابعة
الدراسات الكمية ولكن بطريقة أكثر منيجية عبلوة عمى محاوالت جادة لتجميع البحوث التي أجريت 
في الماضي وتعويدىا وتجديد المدارس الفكرية المختمفة أو االطارات المرجعية لمنظرية التي 

يقوم بدراستيا بمثابة استخدمت في دراسة األسرة وتظير أىمية الدراسة األسرة في أن عمم االجتماع ال 
 وحدة منعزلة أو مجموعات أسرية متفرقة بل إنما يدرسيا بقصد البحث.

وتميزت ىذه المرحمة بتزايد االىتمام بالنظرية وتعميق الدراسات الكمية، ولكن بطريقة أكثر منيجية  
 1وتحديد المدارس الفكرية أو اإلطارات المرجعية.

 تطور األسرة عبر التاريخ البشري: -

ويطمق عمييا أيضا األسرة المعقدة تظير في المجتمعات التي تتيح  Complex Family: العائمة المركبة
تعدد الزوجات مثل المجتمعات اإلسبلمية والعديد في المجتمعات الشرقية والعائمة المركبة تتألف من الرجل 

                                                             
سامية مصطفى الخشاب، النظرية االجتماعية ودراسة األسرة، الدار الدولية لبلستثمارات الثقافية، القاىرة، مصر،  - 1

 .16، ص 2008
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جموعة من اإلخوة األشقاء وزوجتو وأطفالو منحنى وىذا يعني أنيا تتألف من مجموعة من الزوجات وم
وغير األشقاء وعم العبلقات ونوعيا يختمف داخل األسر المركبة عنيا داخل األسر البسيطة حيث تدخل 
العبلقة بين الزوجات بعضيم ببعض وبين اإلخوة الغير أشقاء وبين زوجة األب وأبناء الزوجة أو الزوجات 

ود األسر البسيطة والتي تصل إلى أكثر من عشرة اآلخر ىذا إلى جانب العبلقات االجتماعية التي تس
أنواع مثل: عبلقة الزوج والزوجة األب االبن األب البنت باألب األم باالبن، االبن باألم، األم بالبنت، 

 1البنت باألم، الولد بأخيو الولد بأختو، البنت بأختيا.

يئا آخر غير العائمة واألسرة يقضي مفيوم العائمة الممتدة ش Extended Family: العائمة الممتدة
المركبة فالعائمة الممتدة تعني امتداد العائمة لتضم عدة أجيال تضم مجموعة من األسر البسيطة ال ترجع 
إلى تعدد الزوجات وأبنائيم إلى تعود أسر األبناء وأبناء األبناء داخل إطار معيشي منال ذلك والعائبلت 

فية العربية حيث يعني األب وزوجتو وأبنائو وزوجاتيم وأحفاده وقوتو التقميدية األبوية في المجتمعات الري
 .لتشمل زوجات أحفاده وأبنائيم فيي تمتد عبر عدة أجيال: جيل األب وجيل األبناء وجيل األحفاد... الخ

مختمفا ويقدم بأداء  Roleوىنا نجد أن الشخص الواحد ينتمي إلى أسرتين يمعب في كل منيما دورا       
فة متمايزة مثال ذلك أن االبن ىو ابن في أسرة أبيو وىو زوج في أسرتو النواة أو الخاصة التي كونيا وظي

بالزواج وذلك عمى عكس الحال في األسرة المركبة حيث ال يصاحب أثناء الشخص إلى أسرتين تغير 
 2الدور أو الوظيفة لخروج الزوج لكل زوجاتو وىو األب لكل أبنائو من زوجاتو.

إذا كانت البدنة تتألف من مجموعة من العائبلت أو األسر التي  Rineage Familyئمة البدنة: العا
تنحدر كميا من جد مشترك ما مثل األسرة الممتدة فيي تختمف عنيا من حيث انقساميا إلى جماعات 

اليومية ولكن ليس قرابية فرعية بحيث تفقد التماسك والوحدة والعبلقات المباشرة والتعاون الكامل في الحياة 
مذلك ذلك انعدام وجود التماسك والتكامل داخل البدنة بشكل مطمق فينالك مواقف تتطمب دور البدنة أو 
الجماعات القرابية الكبيرة وكما ىو الحال في بعض المواقف السياسية واالقتصادية التي تعجز األسر 

صية تماسك البدنة مبدأ وحدة جماعة عمى خا R. Broutnالممتدة مواجيتيا ويطمق "رادكميف براون 
البدنة ويبلحظ أن ىناك مجموعة من العوامل النفسية )الميل لبلستقبلل( واالقتصادية )نظام الممكية 
والميراث الذي يسود داخل المجتمعات الرعوية والزراعية( واإليكولوجية )البيئة( أحد من نمو البدنات إلى 

تؤدي متطمبات الرعي إلى تشتت األسر التي تنمو فتكون بدنات  غير حد ففي حالة المجتمعات الرعوية

                                                             
 .197، ص 1974الشروق لمنشر والتوزيع،  محمد شمتوت، اإلسبلم عقيدة وشريعة، دار - 1
 .199محمد شمتوت، مرجع سابق، ص  - 2
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جديدة كذلك فإن حاجات االستقبلل االقتصادي لدى العائبلت يؤدي إلى نمو بعض العائبلت مكونة 
بدنات جديدة إذن فإذا كانت ىناك عوامل تؤدي إلى تكامل البدنة وتماسكيا فيناك عوامل أخرى تؤدي إلى 

أن األسرة  " Murdockأصغر وفي األخير يمكن القول كما يذىب إليو "ميردوك انقساميا إلى بدنات 
في كل المجتمعات وأنيا تعد وحدة متميزة  Univesalityبيا صفة عمومية  Nuoar Familyالنواة 

Pistinct Unit .1في عدة مجاالت 

 وظائف األسرة المطمب الثاني:

عن طريقيا يتم ضمان استمرارية الجنس البشري : وىي من أىم وظائف األسرة الوظيفة البيولوجية .1
بصورة يقرىا المجتمع ونجد أن معظم المجتمعات بكل التناسل ورعاية األطفال حقا وسببا لمذين 
يجمعيم الزواج الشرعي حيث أن تواجد األطفال عن غير طريق األسرة التي ترعاىم وتكفميم بشكل 

المجتمع من االنقراض والفناء باستمرار العضوية  خطرًا عمى أمن المجتمع فاألسرة ىي التي تحفظ
 2االجتماعية مرىون باستمرار األسرة.

: تمعب ىذه الوظيفة دورا كبيرا في تحقيق التكامل األسري ولكن أصبح من النادر الوظيفة االقتصادية .2
قوم تدريجيا اآلن أن تكون األسرة وحدة إنتاجية توفر لنفسيا حاجاتيا بالمؤسسات الخارجية ال بّد أن ت

بالوظائف االقتصادية التي اعتاد الناس القيام بيا في المنزل كصناعة المبلبس واألثاث وغسل 
المبلبس وكييا وصنع الخبز كما حمت المأكوالت المحفوظة والمصمحة إلى حد ما محل األطعمة 

ذه الوظيفة ويقوم المطيية العادية، ونظرا ألن إبقاء األسرة ورعاية األطفال وتربيتيم متوقف عمى ى
الزوجان عمى األقل من الناحية االقتصادية وينقسم العمل داخل األسرة بينيما في المسائل المتعمقة 

 3براحة األبناء وطمأنينتيم النفسية وتربيتيم وتوجيييم.

فاألسرة التي تعيش في رخاء اقتصادي تضمن فرع من الراحة النفسية ألفرادىا إذا كان االتصال الجنسي 
ؤدي إلى تعرية العبلقات االجتماعية بين الزوجين فقط فالوظيفة االقتصادية تقوي العبلقات االجتماعية ي

 بين أعضاء األسرة الواحدة.

                                                             
، ص 2009نخبة من المتخصصين، عمم االجتماع األسري، الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات، مصر،  - 1
36. 
 .171، ص 1990رابح تركي، أصول التربية والتعميم، الجزائر،  - 2
 .16محمد عاطف غيث، المشاكل االجتماعية والسموك االنحرافي، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية، ص  - 3
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: لكل طفل حاجاتو السيكولوجية التي ينبغي أن تشبع عن طريق األسرة ولذلك نجد الوظيفة النفسية .3
ي تكوين شخصية األبناء وفقا لكل مرحمة من مراحل أن لمجو النفسي السائد داخل األسرة أىمية بالغة ف

نموه فاألسرة في المكان األول الذي يتمقى فيو الفرد دروسا في معاني المشاعر اإلنسانية كالحب والكراىية 
والعطف والحنان واألمن والقسوة، فالفرد نجده دائمًا بحاجة إلى تمك العبلقات الودية التي تؤمن لو 

مل ثقتو ويكون ليم الحب والتقدير لقولو تعالى "ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أشخاصا يضع فييم كا
 أزواجا لتسكنوا إلييا وجعل بينكم مودة ورحمة".

تنظيما ىرميا لدوافع  1972العالم النفسي المشيور في نظريتو عن الدوافع سنة  وقد قدم ماسمو       
اإلنسان وىي كالتالي الحاجة إلى تحقيق الذات الحاجة إلى تطوير الذات الحاجة إلى االنتماء والحب، 
الحاجة إلى األمن، ويرى ماسمو أن عدم توافر فرص إشباع ىذه الحاجات لمفرد تؤدي إلى اضطرابو 

يا، فاإلنسان بطبعو يحمم دائما بتحقيق االطمئنان النفسي داخل أسرتو أن ىذا الجو المستقر يشعره نفس
باألمان والراحة النفسية وىذا ما يبعده عن مسالك االنحراف والجنوح وعميو تعتبر األسرة بالفعل الفضاء 

ظيفة النفسية العاطفية عمى أكمل األوحد الذي يعطي لمفرد الحنان والود والعطف عميو فإن تأدية األسرة لمو 
 وجو، يضمن ليا أبناء أسوياء الشخصية وخاصة األبناء المراىقين.

: األسرة ال تزال الخمية األولى لممجتمع الذي يعتمد عمييا في تربية األطفال وحسن الوظيفة االجتماعية .4
لى جيل وىي التي تضع تنشئتيم ورعايتيم والوسيط الناقل لمتراث الحضاري والمغة والدين من جيل إ

، وبذلك يتضح لنا 1المبادئ األساسية لصفة لمفرد الخمقية حيث يتسرب من أسرتو القيم والمثل األخبلقية
أن التنشئة االجتماعية تبدأ داخل األسرة حيث يبدأ الطفل منذ والدتو في تقميد وتفسير أنواع معينة من 

ينعكس عمى الطفل واألسرة ليست النظام الوحيد السموك يبلحظيا في األسرة حيث أن سموك اآلخرين 
الذي يقوم بعممية التنشئة االجتماعية ولكنيا النظام األساسي الذي يقوم بيذه العممية متساندا أو متكامبل 
مع بقية نظم المجتمع األدنى، فالطفل ليس ممكا لوالديو فحسب وأبنائيم ىو عضو في المجتمع األكبر 

غي نشأة اجتماعية سميمة وانطبلقا من أداة األسرة لميمتي التنشئة والتطبيع الذي يعيش فيو لذلك ينب
االجتماعي تنطمق معيا مسؤولية تشكل شخصية الفرد وفقا ليذه األنماط والسموكات الثقافية الموجودة 
داخل مجتمع والتي نقميا ىو من محيطو الصغير )األسرة( وعمى ضوء ىذا يتحدد المركز االجتماعي 

يبدأ بأسرتو ثم مجتمعو ولعل المراىقين ىم أكثر الفئات انزعاجا من ىذا النظام األسري المستمد من لمفرد 

                                                             
، شركة مكتبة عكاظ لمنشر والتوزيع، المممكة 01محمد سبلمة غباري، الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والشباب، ط  - 1
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روح الجماعة خاصة إذا كان نظاما ديكتاتوريا متعسفا بفرض عمييم جممة من القيود وااللتزامات والتي 
 1تحدث في أغمب األحيان من استقبلليتيم واتجاىاتيم نحو ثبات ذاتيم.

: يعتبر الدين ذو أىمية بالغة في المجتمع اإلنساني وفي العصور القديمة كانت الدينية الوظيفة .5
األسرة وحدة دينية تعتمد في حياتيا عمى الدين وعن طريقة اكتسبت وحدتيا واستقرارىا لذلك تعمل 
 األسرة عمى غرس كل تعاليم الديانة التي يؤمن بيا المجتمع في ذىنية األفراد الصفار وذلك عن
طريق تعميميم مختمف الشرائع الدينية التي تقوم عمييا تمك الديانة متعمم الطفل الصبلة وتدفعيم لقراءة 
الكتب الدينية والعمل بيا تدعوا إليو وعميو نستخمص أن األسرة ىي التي تقوم برفع األسس األولى 

ىي التربة التي تبذر  العاطفة الدينية عند الصغار وتطبعيم بطابع ديني ونجد أن األسرة العربية
الديانة اإلسبلمية القادرة عمى رعاية تمك البذور والعناية بيا فيي تنمو إلى أن تصبح شجرة مثمرة 

 2جذورىا في النفس وفروعيا في السماء.

: األسرة ىي المسؤول األول عن تربية وتيذيب الطفل فالوالدين ىنا المذان يقومان الوظيفة التربوية .6
األبناء وذلك عن طريق غرس جممة من القيم والمعايير والتي تتمثل في إدراك الحبلل بعممية التربية 

والحرام والخير والشر، الصواب و الخطأ وىي التي يستند إلييا المرء في الحكم عمى المواقف واتخاذ 
ة والقيم القرارات المناسبة في مواضيع االختيار كما تقوم األسرة بتعميم أبنائيا بعض األنماط السموكي

الخمقية التي تساعد األبناء عمى تحقيق االنتماء االجتماعي وبناء شخصية قوية وضمير معتدل متزن 
فالتربية ىي التي تعني بالسموك اإلنساني وتنميتو وتطويره وتغييره كما أنيا عممية تكيف ما بين الفرد 

 3وبيئتو.

بالجانب العقمي فتعمم المغة وعادات األكل : تقوم األسرة باالىتمام الوظيفة التثقيفية والترفييية .7
والشرب والنوم والمباس وطريقة معاممة الناس إن معظم العبلقات االجتماعية تنشأ عن طريق استخدام 
لى أن يكتسب الطفل القدرة المغوية فيو يماثل في نموه االجتماعي بدرجة كبيرة وىي تطور  المغة وا 

ي تبدأ عقب الوالدة مباشرة وتستمر مع نحوه ويتعمم الطفل تدريجي وتدعي اىتمام أعضاء األسرة وى
كل كممة جديدة باتجاه رابطة بين صوت الكممة أو منظرىا وتنمو المغة والشعور بالذات والشعور 
االجتماعي إلى جانب النمو العقمي تنشأ الشخصية االجتماعية المميزة الفرد والطفل عند الوالدة وحتى 
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ذاتو أو بالعبلقات األخرى وليذا السبب ال يستطيع تذكر األحداث التي مرت يكتسب المغة ال يشعر ب
بو في الشيور األولى من حياتو ألنو لم يكن بعد قد اكتسب المغة التي تعتبر مصدر الذاكرة واالكتئاب 
الثقة يبدأ الشعور االجتماعي لدى الطفل كما أن األسرة من أكثر الجماعات األولية تماسكا وىي 

عمى نمو األلفة والمحبة والشعور باالنتماء بين أعضائيا، كما تنقل العادات واالتجاىات من  تساعد
اآلباء إلى األطفال وعممية النقل تتم وفق اختبار وانتماء األسرة وىذا اختيار تابع وفق تصوراتيا 

القيم المقبولة  الفكرية واتجاىاتيا فتطبع الطفل من خبلل القيم المتأثرة بنظرة األسرة فيي ال تنقل
اجتماعيا إلى الجيل الجديد فحسب بل إنيا تحاول أن تحمي الطفل من األنماط المنحرفة وكمما زاد 
تكامل األسرة نجحت في وظيفتيا كحصى بمنع عن األطفال التأثيرات التي تنشأ في المجتمع كما 

ة تكون أفراد صالحين يحافظون تقوم عمى تثقيفو وتمقينو العمم والمعرفة وتقوم سموكو ومن خبلل التربي
عمى بقاء المجتمع وتزود ىؤالء األفراد بالرسائل واألساليب التي تجعميم يتكيفون مع البيئة التي 
يعيشون فييا أما إذا وقع خمل في ىذه الوظيفة التربوية التثقيفية األسرة فإن الطفل الذي يعيش في 

 1فينقل أحكاميا.حضنيا تكون عبلقاتو االجتماعية محدودة بجماعتو 

  خصائص األسرةالمطمب الثالث: 

 نمخص خصائص األسرة فيما يمي:

  األسرة أول خمية يتكون منيا البنيان االجتماعي وىي أكثر الظواىر االجتماعية عمومية واالنتشار
 واالستقرار االجتماعي لكل المجتمعات يبين عمى أساس االستقرار األسري.

  الحياة االجتماعية وبالتالي فيي مرتبطة بأوضاع ومصطمحات يقرىا المجتمع األسرة ثمرة من ثمرات
فمثبل الزواج ومحور القرابة في األسرة والحقوق والواجبات كل ىاتو األمور يحددىا المجتمع ويرسم 
اتجاىاتيا ومرامييا وىي طبعا التزام واجب عمى كل فرد وال ينبغي تجاوز أو اعتراض ىاتو األوضاع 

 حات.والمصطم

  عمى عاتق األسرة حمل وثقل التراث القومي والحضاري لممجتمع من جيل آلخر وىي مصدر العادات
والتقاليد وقواعد السموك واآلداب العامة وىي دعامة الدين كما يرجع ليا الفصل في القيام بأىم وظيفة 

 اجتماعية وىي عممية التنشئة االجتماعية لؤلفراد.
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  فإنيا تؤثر وتتأثر في األنظمة االجتماعية المحيطة بيا والنظام السياسي األسرة كنظام اجتماعي
واالقتصادي وغيرىا فإذا كان النظام السياسي أو االقتصادي فاسدا فإنو يؤثر في مستوى معيشة 

 األسرة في تماسكيا والعكس صحيح.

 ادية من خبلل عمل األسرة وحدة وخاصة األسرة الحديثة أين يتقاسم فييا الزوجان الوظائف االقتص
الزوجين وقيام الزوجة إضافة إلى ذلك شؤون المنزل وعربية األوالد فالعامل االقتصادي والتفكير 

 التقديري مسيطران اآلن عمى عقميات الراغبين في الزواج قبل أي شيء آخر.

 الدور التربوي األسرة:المطمب الرابع:  -

ائمية لمطفل والتي تكون بدايات العواطف واالتجاىات إن األسرة ىي التي تنشأ الروابط األسرية والع
االجتماعية لحياة الطفل وتفاعمو مع األخرين عمل أنيا تييء لمطفل اكتساب مكانة معينة البيئة 
والمجتمع، حيث تعد المكانة التي توفرىا األسرة لمطفل بالميبلد والتنشئة محددا ميما الشكل الذي سوف 

يكاد يتفق جل عمماء االجتماع وعمم النفس واألنتربولوجيا االجتماعية عمى  يستجيب بو اآلخرون اتجاىو
أن األسرة ىي الخمية األساسية التي يقوم عمييا كيان المجتمع ولذلك عدت من أىم المؤسسات التربوية 

، إضافة إلى أن األسرة ىي 1التي تساىم بقوة في تشكيل الفرد، كما أنيا مصدر السموك الشخصي
لجيد والناقل المعتمد لثقافة المجتمع ألطفاليا، فيي الوسيط األول لنقل ىذه الثقافة بمختمف الموصل ا

عناصرىا ألطفاليا كما تشارك األسرة بأشكال مباشرة وغير مباشرة في أنيا مينية أشكال الثقافات الفرعية 
معارفو، قيمو، ومعاييره من خبلل التفاعل االجتماعي، فاألسرة مثل الجماعة المرجعية األولى لمطفل في 

فيي توفر لمطفل المصدر األول إلشباع الحاجات األساسية لو، فيي األساس االجتماعي والنفسي أيضا، 
 كما توجد باألسرة أدواره مختمفة من أىميا: دور األم ودور األب ودورىما معا:

 دور األم التربوي:  ( أ

ة وفي حياة األبناء باألساس، واألم اليوم نجدىا تقوم إن دور األم من أىم األدوار في الحياة األسري       
بعدة أدوار األمر الذي وسع من مساحة فعاليتيا في أسرتيا، قد يحدث صراع في ىذه األدوار أو يشدوىا 
من التماسك واالنسجام وفي جميع الحاالت تنعكس عمى األسرة وعمى عممية وتنشئة االجتماعية باعتبارىا 

لبيولوجي لمطفل واحتياجات النمو االجتماعي ومن ناحية أخرى، فاألم في إطار الثقافة تجمع بين التكوين ا
الشعبية ترتبط في أدائيا ألدوارىا العديد من المتاعب فبسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بيا 
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د نوع من التوتر ، نجد أن دخل الزوج قد ال يكفي إلشباع الحاجات األسرية المتزايدة، ىذا ما يول1المجتمع
الذي تتحممو األم الذي ينتقل من خبلليا إلى األبناء وقد تحاول األم البحث عن عمل إلشباع حاجات 
أسرتيا والتخمص من التوتر، غير أنيا إذا وجدت العمل سيزيدىا إرىاقا ويكون عمى حساب أسرتيا 

طموحاتيا ونجاحيا في عمميا يكون  ونواجيا ىنا أنواعا من األميات فإذا كانت أما أنانية تسعى لتحقيق
ىذا عمى حساب أسرتيا وتصبح األسرة مصدر توتر ليا وقد تعمل األمم لكن تظل احتياجات أسرتيا ىي 

 أولويتيا األساسية لكن دورىا سيكون مقصر فيو ويصاحبيا التوتر وتنقمو بدورىا إلى أفراد أسرتيا.

 النقاط التالية:ويمكن تمخيص الدور التربوي لؤلم في األسرة في 

 توفر لؤلبناء الحنان والمودة والعطف. -

 تقدم ألبنائيا صورة محترمة لبناء شخصية سميمة ومتزنة. -

 تسير عمى سبلمة وصحة أبنائيا. -

عطاء جو من الديموقراطية أيضا. -  تمارس السمطة في أسرتيا مع ضرورة االستماع وا 

وز السمطة والحماية المطمقة ألنيا تؤدي بوصفيا نموذجا أو موضوع يجب أن تتجنب التجاوزات كتجا -
 بالطفل لمخوف من المسؤوليات في المستقبل.

 2الدور التربوي لألب في األسرة:  ( ب

إن األب المنتمي لمشرائح االجتماعية الدنيا والمتوسطة، مستيدف بعديد من المشكبلت         
االجتماعية واالقتصادية التي يعاني منيا المجتمع عموما فيخمق لديو حالة من عدم الرضا بسبب عجزه 

قدر من  عن إشباع الحاجات األساسية لو وألسرتو ومن ثم تنتقل ىذه الحالة إلى أسرتو وينمو الطفل عمى
العدوانية أو قد ينجو األب بنفسو عن طريق االستمتاع ببعض دخمو عمى حساب أسرتو تاركا بقية الدخل 
ألسرتو يواجيون الحياة بو، في إطار حالة من الصعوبة الكاممة التي تعمق حالة الغضب لديو نحو 

سموب آخر أال وىو البحث محيطو االجتماعي وقد يتجو األب في حالة ثالثة لمواجية مشكبلت الحياة بأ
عن فرص عمل أخرى تستيمك وقت أكبر مما يعطيو ألبنائو وذلك بيدف الحصول عمى دخل قادر عمى 
إشباع حاجاتيم األساسية، وقد يفرض ىذا العمل اإلضافي غياب األب عن أسرتو وقد يفرض عميو 

ويوجد نوع آخر من اآلباء أال وىو  االنتقال إلى مجتمع آخر يجعمو غائبا في أدائو لدوره في تربية أبنائو
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األب الذي يعاني من مشكمة أو إعاقة دائمة فيصبح عبئا عمى أسرتو، واألب الذي لو ثرواتو االنحرافية 
 والذي يصبح خطرا عمى أسرتو ويمكننا تمخيص الدور التربوي لؤلب في النقاط التالية:

ليو ويوفر لو الحنان الضروري لتنشئتو تنشئة يمارس سمطتو األبوية عمى الولد في الوقت الذي يستمع إ -
 سميمة ومتزنة.

يتدخل عند الضرورة بشكل واضح وموجز ومباشر وصارم آخذ في االعتبار من الولد وسمات كل  -
 مرحمة عمرية وكيفية التعامل معيا.

 يقدم لولده صورة محترمة تمكن الطفل من إرساء شخصيتو بوصفو قدوة لو. -

 الثاني: المدرسة وأدوارىا التربوية مبحثال
 المطمب األول: نشأة المدرسة الجزائرية الحديثة

نشأت المدرسة الجزائرية عقب استرجاع االستقبلل الوطني وتطورت انطبلقا من مسممة بوجوب بناء أكبر 
كبر عدد عدد ممكن من المؤسسات التعميمية وتكوين أكبر عدد ممكن من المدرسين واألساتذة الستيعاب أ

ممكن من التبلميذ وىذا التوجو كان يفرض نفسو فرضا باعتباره ضرورة ممحة ألن الجزائر كان عمييا أن 
تسارع في توفير الموارد البشرية البلزمة لمسيرة تنمية طموحة مستندة إلى مشروع مجتمع شديد االىتمام 

تي أخذت عمى نفسيا انتياج ىذه الفمسفة قد بانتمائو الحضاري وبانفتاحو عمى العالم، فالمدرسة الجزائرية ال
تحركت ونمت في بيئة صعبة ومطبوعة بمناقشات حادة حول جدلية الكم والنوع األصالة والمعاصرة، 
وحول القضية اليامة المتمثمة في البرامج وفي األساليب التربوية وعمى ذلك قامت المدرسة الجزائرية عمى 

حق في التربية والتعميم والتكوين، التعميم إجباري لجميع األطفال، ، لكل مواطن ال1خمسة مبادئ أساسية
الدولة تضمن المساواة في شروط االلتحاق بالتعميم البلحق لممرحمة األساسية، التعميم مجاني في جميع 

بعد صراع كبير بين دعاة 1967مستوياتو، التعميم مكفول بالمغة الوطنية، لم يبدأ تعريب التعميم إال سنة
التعريب والمتمسكين بالمغة الفرنسية كمغة استعمال أولى في اإلدارة، لذلك استغمت أوساط سياسية 
معارضة الظرف لشتى حاالت التشكيك في قدرة المغة العربية عمى استيعاب مفردات العموم الحديثة 

أن المجتمع  وبرزت بشكل جمي بعض المظاىر االجتماعية الساخرة من الدراسيين بالمغة العربية وبدأ
الجزائري قد انقسم فعبل في أحد أىم مقومات شخصيتو وىي المغة وكان أن تخرجت الدفعات األولى 

وىي نفس السنة التي عرفت ميبلد "المدرسة الجزائرية" وىي مرحمة كاممة من التعميم 1980المعربة سنة
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، لقد 1ستوى عال في آن واحدبتسع سنوات تيدف إلى إعطاء الصفار ثقافة عممية وتقنية ممموسة وذات م
عرفت الجزائر إصبلح المنظومة التربوية منذ نياية التسعينات وبداية األلفية الثالثة مراجعة جدية لقطاع 
التعميم تعرف بعممية إصبلح المنظومة التربوية وتيدف إلى إعادة الييكمة التي تشمل أطوار التعميم 

ادة التنظيم ىذه تجزأ التعميم اإلجباري إلى وحدتين: المدرسة اإلجباري وبعد اإلجباري، بحيث إن عممية إع
سنوات كما تعمل  04إلى  03سنوات وتزيد مدة التعميم بالمتوسطة من  05سنوات إلى  06االبتدائية من 

إعادة ىيكمة المنظومة التربوية عمى إعادة تنظيم أطوار التعميم بعد اإلجباري في ثبلثة أجزاء: التعميم 
لعام والتكنولوجي والتعميم التقني والميني وىذه التجزئة تضفي تمييزا جميا بين تعميم ثانوي الثانوي ا

 وتكنولوجي.

 رسةخصائص المدالمطمب الثاني:  

 .تمثل المدرسة مركزا لمعبلقات االجتماعية المتداخمة والمعقدة 

  سة ما، يرتبطون بيا يسود المدرسة الشعور باالنتماء أي الشعور بالحنين فالذين يتعممون في مدر
 ويشعرون بأنيم جزء منيا وأنيا تمثل في حياتيم فترة ميمة.

  لكل مدرسة ثقافة خاصة ىذه الثقافة تتكون في جزء منيا من أخبلق التبلميذ مختمفي األعمار وىي
 الوسيمة الفعالة في ارتباط الشخصيات المكونة لممدرسة ببعضيا البعض.

 ىم خصائص المدرسة في النقاط التالية:وقد لخص الباحث ابراىيم ناصر أ

  إن المدرسة بيئة تربوية كبيرة الحجم تسمح لمتمميذ بنيل المركز الذي يناسبو دون إحساسو بالضياع
 بغض النظر إلى حالة القمق التي تنتابو في السنوات األولى.

 ومداركيم  إن المدرسة مبسطة وموسعة ومصغية، موسعة ألنيا تعمل عمى توسيع معارف التبلميذ
وتمخص ليم مختمف المراحل التاريخية وخريطيما بواقعيم اليوم، ومبسطة ألنيا تبسط المواد المعرفية 
والميارات المدرسية المعقدة عبر مراحل وتبدأ من البسيط إلى المعقد ومن القريب إلى البعيد 

يرىا في بوقة واحدة والمحسوس إلى المجرد وكونيا صاىرة فيي تسعى إلى توحيد ميول التبلميذ وص
حسب فمسفة المجتمع القائم عمى التعايش والتفاىم واحترام اآلخرين كما أنيا تقوم بتصفية التراث 
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الثقافي من الشوائب، فالمدرسة حسب الباحث ابراىيم ناصر بيئة موسعة ومصغية وصاىرة ومبسطة 
 1في آن واحد.

 وظائف المدرسة الحديثةالمطمب الثالث: 

 تحدث الباحث "طارق السيد" عن وظائف المدرسة وسنحاول أن نمخصيا فيما يمي:

  إن وظيفة المدرسة منذ القديم تشير إلى دورىا في عممية التنشئة االجتماعية والتربوية واألخبلقية
 لؤلطفال.

  تقوم المدرسة في العصر الحالي بتطوير قدرات التبلميذ وذلك بتأىيميم الستيعاب المعارف من
 مختمف العموم والتكنولوجيا الحديثة.

 .تساىم المدرسة في نقل الثقافة وبقائيا في الجيل الحالي وتناقميا لؤلجيال القادمة 

 2قبلني بيدف توسيع مدارك التبلميذ.تشارك المدرسة في تطوير قدرات التبلميذ عمى عممية النقد الع 

 وقد حدد "مسيجراف" الوظائف التربوية لممدرسة في النقاط التالية: 

 .وظيفة النقل الثقافي: أي نقل ثقافة المجتمع بعد تنقيتيا 

 وظيفة تقديم المبتكرين الذين يحتاجيم التغير االجتماعي 

 .وظيفة االختيار االجتماعي أي فرز القوى العاممة 

 ة تتعمق بتزويد البناء االقتصادي بالقوى العاممة.وظيف 

 أما الباحث "أفرت ريمير" فيحدد وظائف المدرسة في:

  ،كفالة الرعاية 

  ،االختيار لؤلدوار االجتماعية 

  ،تمقين مبادئ المعرفة 

 .3التربية ورعاية األفراد 

                                                             
 .70محمد جابر محمود رمضان، مرجع سابق، ص  - 1
 .19-18، ص 2007طارق السيد، عمم االجتماع المدرسي، مؤسسة شياب، اإلسكندرية،  - 2
 .112، ص 1997ندرية لمكتاب، اإلسكندرية، فادية عمر الجوالني، عمم االجتماع التربوي، مركز اإلسك - 3



 أىم مؤسسات التنشئة االجتماعية وأدوارىا التربوية الثاني........................الفصل 
 

33 
 

 أما الباحث "ابراىيم ناصر" فحدد وظائف المدرسة الحديثة فيما يمي:

 ط التراث الثقافي وخبرات الكبار وتقديميا في نظام تربوي يتفق وقدرات التبلميذ وىكذا يتدرج تبسي
 التمميذ في تعميمو من البسيط إلى المركب ومن السيل إلى الصعب.

  تنقية وتطيير التراث الثقافي وحذف كل ما ىو غير مبلئم عن البيئة االجتماعية كي ال يؤثر في
 و في المستقبل.عادات التمميذ واتجاىات

  توفير بيئة اجتماعية أكثر اتزانا من البيئة الخارجية، مما يؤثر في تنشئة التمميذ وتكوين شخصيتو
تكوينا يمكنو من التفاعل والتكييف مع المجتمع من خبلل ما سبق نجد أن الباحث "ناصر ابراىيم" 

يفيميا التمميذ، لتتماشى ومختمف حدد وظائف المدرسة الحديثة في تبسيط التراث الثقافي بطريقة 
مراحمو العمرية، وتنقية وتطيير التراث الثقافي فمع انتشار شبكة االتصاالت الحديثة انتشرت معيا 
ثقافات متباينة، وعمى المدرسة تبيان الجيد منيا وتعميمو لمطفل واستبعاد المخل لمقيم والتقاليد 

نة، أي داخل محيط المدرسة وخبلل التفاعل الصفي المجتمعية، وأخيرا توفير بيئة اجتماعية متواز 
 1وجميع التفاعبلت التي تحدث بين جدران المدرسة.

 الدور التربوي لممدرسةالمطمب الرابع: 

إن المدرسة ىي مؤسسة تربوية رسمية بالنسبة لمنظام التربوي العام لممجتمع، وىي مؤسسة اجتماعية 
الرسائل والظروف الكفيمة بتربية النشء بما يجعميم قادرين  تعكس المجتمع بصورة مصغرة كما أنيا توفر

عمى المشاركة الفعالة في المجتمع وتقوم المدرسة بعممية التطبيع االجتماعي أو التنشئة االجتماعية، فيي 
 العممية التي يتم بواسطتيا اكساب الفرد القيم واالتجاىات المعاصرة كشخصية فردية.

رسة أدوار ثانوية ومتكاممة لؤلعضاء المكونين لممدرسة من مدير ووكيل المدرسة يتخمل الدور التربوي لممد
 ومساعدين ومدرسين وتبلميذ، وسنحاول شرح دور كل عضو في المحمية التربوية.

 دور المدير: (1

إن المدير كقائد تربوي في مؤسستو يؤثر في كافة العاممين ويميب فييم المشاركة الكفؤة وتمثل المسؤولية 
في تحقيق االىداف التربوية المنشودة ويجني معيم النجاحات المأمولة القابمة لمتحقيق ويتربع مدير 

واجباتو ما يمي: اإلدارة العامة  المدرسة عمى قمة بناء الدور في المدرسة باعتباره رئيسا لممدرسة وتتضمن
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لممؤسسة، اإلشراف عمى برامجيا التعميمية، يعنى بأمر التبلميذ والمدرسين، يتولى ميام تنسيق عبلقات 
 1المدرسة الرسمية مع اإلدارة والمديريات التعميمية في المجتمع.

يئة اإلدارية المساعدة وىو ومن ميامو األساسية إدارة المؤسسة وبرامجيا الدراسية ويساعده في ذلك الي
يتكامل مع المعممين والطبلب داخل المدرسة ومع أعضاء المجتمع الخارجي مثل أولياء أمور الطبلب 
والجمعيات، ويترتب عمى المدير إنجاح المؤسسة أو قتميا في تحقيق األىداف المرسومة ليا كمؤسسة 

يا لما يؤىمو لمقيام بواجباتو ومسؤولياتو عمى أحسن تعميمية وعميو فبل بد من إعداده وتدريبو تقنيا وأكاديم
 وجو.

 دور المساعدين اإلداريين: (2

إذا كان المتعمم ىو المحور األساسي في العممية التعممية وفي كل عممية تنشيطية فيو المستيدف 
رعايتو بالتكوين تكوينا سميما وصحيحا قصد تيذيبو وجدانيا وتنميتو معرفيا وتحفيزه حركيا، والعمل عمى 

وتنشئتو تنشئة سميمة قائمة عمى المواطنة والحفاظ عمى اليوية واالنفتاح عمى اإلنسانية وثقافة اآلخر، فإن 
اإلدارة المدرسية تكمن أىميتيا في التأطير والتنظيم والتنشيط التربوي والعمل عمى تقوية التواصل بين 

وية أو مادية محكومة من قبل ىيئة التدريس مختمف المتدخمين في الحياة المدرسية واقتراح مشاريع ترب
 2خاصة أعضاء مجمس التدبير.

 : لقد حدد العبلمة "ابن خمدون" شروط المعمم المثالي في النقاط التالية:دور المدرس (3

 اإلحاطة بالموضوع، قيام الجدل والحوار بين المعمم والمتعمم. -

 اختيار األنسب لممتعمم من الفن الواحد. -

ر األساس في العممية التعميمية، إنو كما قمنا ليس مجرد مدرس إنو مدير لمعممية أن المعمم ىو حج -
التعميمية ومسير لمتعمم ومن ىنا وجب أن نعرف أن التعميم مينة ال ينبغي أن يمارسيا إال من أعد ليا 

 3عمميا تخصصا ومينيا سميما، شأنو في ذلك شأن المين األخرى الطب واليندسة.
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سين في تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطيا فعبل رئيسيا وفق وظائف المدرسة الجديدة يعتبر تدخل المدر  -
نما تتعداىا  التي ال تقتصر عمييا وظيفة المدرسين عمى حشو أذان المتمدرسين بالمعمومات الجاىزة وا 

 إلى التكوين والتأطير والتربية عمى المواطنة وحقوق اإلنسان وغيرىا من القيم اإلنسانية.

عمم االجتماع التربوي إلى المدرس باعتباره قائدا لمجماعة وىو الشخصية المركزية في حجرة  ينظر -
المدرس وعمى قدر سيطرتو عمى الموقف عمى قدر استجابة التبلميذ لو، وليتحقق التعميم الحقيقي البد 

ل دور من وجود تفاعل صفي وقيمي بين المدرس وتبلميذه تحت معايير االلتزام واالنضباط ويتشك
المدرس في اإلطار التنظيمي لممدرسة عمى نحو معقد فيو عضو في ىيئة التدريس ومرؤوس إلدارة 
المدرسة وىي بالنسبة لمتبلميذ يؤدي قائما من الوظائف فيو ناقل لممعرفة وموجبو وحكم بديل وال 

ار أخرى فيمكن أن يمكننا تجاىل أن دور المدرس متغير فبجانب أدائو لموظيفة التربوية فيو يقوم بأدو 
 يكون زوجا أو أبا، ممثبل، أو شاعر فكل ىذه األدوار يمكن أن يقوم بيا شخص واحد وىو المدرس.
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 خالصة الفصل:

تعد المدرسة مؤسسة اجتماعية ال تقل أىمية عن األسرة فيي في الحقيقة الطريق الذي يمر منو الطفل من 
حياة األسرة الممتدة إلى الحياة االجتماعية الواسعة في المؤسسة المقصودة واليامة فيي المؤسسة الثانية 

ية التكيف االجتماعي ، فوظيفتيا التي تعمل عمى رعاية الطفل خمقيا وفكريا واجتماعيا وتساعده عمى عمم
األساسية  التربية والتعميم وفق أىداف وبرامج تنموية ىدفيا إعداد جيل واع ومنظم ، أما األسرة تعتبر أول 
نظام اجتماعي عرفو االنسان قائم عمى أداء الوظائف التي تقوم بيا النظم االجتماعية المعاصرة فيي من 

عدادىم لمحياة أكثر النظم االجتماعية تأثيرا و  تأثرا من خبلل الدور الذي تقوم بو وىو تنئة األبناء وا 
االجتماعية لقياميم في المستقبل بأدوارىم المتوقعة منيم ، فاألسرة تحافظ عمى القيم والعادات واالتجاىات 

 التي يتبعيا األبناء أثناء نموىم وتنشئتيم االجتماعية. 
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 تمييد:

يعرف اليوم بأن افضل استثمار يمكن تحقيقو في الحياة عند األىل ىو تعميم األبناء ونبلحظ اليوم 
المجوء إلى التعميم الخاص أو ما يعرف بالدروس الخصوصية التي تعد إحدى الظواىر المعاصرة التي 
تداىم المجتمعات اإلنسانية خاصة المجتمعات العربية، في حالة أبدى التبلميذ تراجعا في تحصيميم 

ة وكثرت المناىج الدراسي وكان ضعيفا أصبل وتزيد الحاجة إلى ىذه الدروس كمما صعبت المواد التعميمي
التربوية، حيث أصبحت ىذه الظاىرة ممموسة في مختمف المستويات الدراسية ومنتشرة بشكل واسع، ىذا 
األمر الذي يجعمنا نقوم بيذه الدراسة حيث تطرقنا في ىذا الفصل لممحة تاريخية حول الدروس 

فة إلى أىم الفوائد وأخيرا تكممنا الخصوصية، وأسباب انتشارىا، كذلك التأثير اإليجابي والسمبي ليا، إضا
 عن استراتيجية مواجيتيا والطرق العممية لمعالجتيا.

 أوال: لمحة تاريخية عن تطور الدروس الخصوصية

يعتقد أول من مارس الدروس الخصوصية في التربية بالمفيوم الدقيق ىو الفيمسوف "سقراط 
خاصا ألرسطو الذي اصبح ىو اآلخر ق.م"، حيث كان معمما ألول من طرق بدوره معمما 374-399
المسؤولون يختارون معممين من أجل تعميم وتأديب أبنائيم  ارخاصا، وىكذا في العصر الحديث ص معمما

وتتم ىذه الدروس غالبا بمنزل الطالب أو بمنزل المدرس، حيث يجيز غرفة لتكون مقر لمدروس 
الخصوصية، وألىمية التعميم في حياة األمم والشعوب، ومع التطورات البشرية ظير اىتمام الدول بنشأة 

الدروس الخصوصية واستمر  يمغيوأساليبو وأىدافو إال أنو لم مي بطرقو التربية وكان التعميم النظا
وجودىا، كما تعد ظاىرة الدروس الخصوصية ظاىرة تاريخية عرفتيا المجتمعات اإلنسانية منذ القدم، إال 

لجديدة وتغيرت رسالتيا التربوية عمى ما كانت عميو إال أنيا أخذت منحى آخر في  الشكاأأنيا عرفت 
 1ىذه ذلك من أجل سد الثغرات والضغوط خاصة في بعض المواد األساسية. أيامنا

إذ كانت ىذه الدروس محاولة لتوجيو األبناء نحو احسن االختصاصات من قبل العائبلت الغنية، لقد 
تطور الخصوص في المجتمع الجزائري في اآلونة األخيرة من حيث األىمية التي أصبح الفرد الجزائري 

مدى ضروريتيا لؤلبناء سواء الذي يممكون المال أم عمى حد سواء، حيث أصبحت العائمة يولييا ليا و 

                                                             
، 02التدريس، ط أحمد حسين المقاني، عمي أحمد الجمل، معجم المصطمحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق  - 1

 .137، ص 1999عالم الكتب، القاىرة، 
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زالة الحواجز أمام األبناء وذلك من أجل  تخصص ميزانية عاممة ليذا كل من أجل التحرر من العوائق وا 
 1تمكينيم من المواد األساسية لتغطية العجز وخمق التعامل مع ما تقدمو المدارس الرسمية.

 يا: أسباب انتشار الدروس الخصوصيةثان

 :   أسباب أسرية واجتماعية .1

 انعدام الثقة بالمدارس ومخرجاتيا. -

 وسيمة من وسائل تخفيف القمق عند األولياء باعتبارىا مانع لرسوب ابنائيم. -

الخصوصية بمثابة رعاية األطفال، ىذا األمر الذي يفتقدونو األولياء ويعد سببا ألنيم أقل  الدروس -
 قدرة عمى تقديم المساعدة ألبنائيم.

 التغير االجتماعي والتحول السكاني في العقود األخيرة نحو األسر النووية. -

 أسباب تعود لممتعمم: .2

الخصوصية أكثر جاذبية من المدارس العادية في نظر المتعممين )المتمدرسين( أن مؤسسات الدروس  -
 في نظاميا ومعاممة أساتذتيا ومسيرييا.

 ميل التبلميذ إلييا خصوصا قبل إجراء االمتحانات لمحصول عمى نقاط عالية. -

 نظرة المتعمم ألداء معممو وتقصيره أثناء الحصة التعميمية. -

استيعاب العموم التي تتطمب  ومن مسببات ظيور الدروس الخصوصية عدم قدرة المتعممين عمى -
 ميارات تحصيمية معينة واستعداد نفسي وذىني وبدني.

يعد الطالب عامبل مؤثرا في انتشار ىذه الظاىرة وتقويتيا ومرجع ىذا إلى وجود عامل التقميد بين  -
الطبلب والمنافسة بينيم لمحصول عمى درجات مرتفعة في المادة الدراسية، األمر الذي يجبر العديد 

 2نيم لبللتحاق بمجموعات الدروس الخصوصية.م

-  

                                                             
، دار التربية الحديثة 22حمدان محمد زياد، الدروس الخصوصية "مفيوميا، ممارستيا، عبلج مشاكميا"، سمسة رقم  - 1

 .11، ص 1986لمنشر والتوزيع، األردن، 
، العدد 11ثار، مجمة اآلفاق العممية، المجمد فاطمة بن اسماعيل، الدروس الخصوصية قراءة تربوية في األسباب واآل - 2
 .283، ص 2019، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 02
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 أسباب تعود لممعمم:   .3

 ضعف المستوى األكاديمي لبعض المعممين. -

 غياب المعمم بسبب المرض أو غيره، واالنشغال بأعمال أخرى. رةكث -

 عدم كفاية بعض المعممين من حيث األداء والطريقة واإلخبلص لمعمل. -

 ميل المعمم لمينة التدريس والتي قد تكون مفروضة عميو فرضا. عدم -

ىناك من يبرر من المعممين اتجاىو نحو الدروس الخصوصية بسبب الرواتب الرسمية المنخفضة جدا  -
 وىو بذلك يسعى إلى دخل إضافي.

المعمم لمتعميم الرسمي والعمل عمى إضعاف العديد من الطمبة في االمتحانات من يقبموا عمى  إىمال -
أخذ دروس خصوصية عنده، أو بتعمد تعقيد المادة أو العمل عمى صعوبة أسئمة االمتحانات من أجل 

 أن يمتحقوا بدروس خصوصية.

 أسباب تعود لمنظام التعميمي:   .4

 ب والمعمم ألداء الواجب عمى أكمل وجو.دم توفر المناخ المناسب لمطالع -

 عدم توفر البيئة التعميمية الجاذبة لمطالب. -

 التسيب داخل المدرسة، ىنا يدخل نوع أو نمط اإلدارة المدرسية وعدم متابعة الحضور والغياب لمطمبة. -

رحيا شرحا عدم تكافؤ المادة العممية مع زمن الحصة الدراسية مما يؤدي بالمعمم إللقاء المادة وليس ش -
 واضحا.

 اإلصبلحات المتكررة لمنظام التربوي والتي أدخمت تباعا عمى المقررات الدراسية. -

 طبيعة البرامج والمناىج التعميمية. -

 اكتظاظ الصفوف الدراسية وضعف أو سوء التوجيو المدرسي. -

 زيادة اىتمام الدولة بنظم التعميم وطرائق البحث العممي. -
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يمي والمرحمة ما قبل الجامعية، وكثافة حجم المنيج فيضطر المدرس إلى نتاج لطبيعة النظام التعم -
التسريع في إعطاء المنيج عمى حساب فيم الطبلب مع عدم مراعاة اختبلف قدراتيم العقمية األمر 

 1الذي يستوجب عمى الطبلب المجوء إلى الدروس الخصوصية.

 ثالثا: خصوصيات الدروس الخصوصية  

 ية لمدروس الخصوصية: التأثيرات السمب01

 يمكن تمخيص أىم آثارىا السمبية في ما يمي:

 تعمد إىمال الواجبات المدرسية العتماده عمى الدروس الخصوصية. -

 الضعف المادي عمى أولياء األمور بدون مبرر. -

 إىمال المدارس لممادة داخل الفصل. -

 تضرر الطمبة الفقراء من إىمال المدرس داخل الحصة الرسمية. -

 خمق جيل ضعيف اتكالي حتى في التحصيل العممي، وتحجم قدراتو العقمية. -

 تراجع أىمية المدرسة كمؤسسة تربوية وتعميمية. -

 تدىور العبلقة بين المدرسة واألسرة. -

 كثرة غياب الطبلب بسبب اإلرىاق نتيجة ليذه الدروس أو إيمانا منيم بعدم جدوى الذىاب لممدرسة. -

بغية صرفيم عن إكمال الشرح إلغاضة زمبلئيم الذين ال يدرسون دروس مشاغبة الطبلب لمعممييم  -
 خصوصية.

الشك أن اإلدمان عمى الدروس الخصوصية ينتج عنو الكثير من اآلثار والمشكبلت االجتماعية  -
واالقتصادية والتربوية والنفسية واألخبلقية واإلدارية وما تخمفو كضرر مستديم واألشد وقعا عمى المدى 

تتجمى جوانبو أكثر وتتحدد معالمو ىو األثر األخبلقي ذلك أن الطفل ينشأ عمى نمط وأسموب البعيد 
منافي وغير مشروع ونتيجة لعمل ممنوع قانونيا فيرى فيو نوعا من االستغبلل واالبتزاز وخصوصا إذا 

و لواجبو كان أستاذه بالدروس الخصوصية ىو نفسو أستاذه في القسم النظامي فيرى فيو تيربا من أدائ
عمى أكمل وجو، وبالنسبة لآلثار النفسية ليذه الظاىرة فإنيا تنمي لدى الطفل إشكال عدم االعتماد 

                                                             
 .285-284فاطمة بن اسماعيل، مرجع سابق، ص  - 1
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عمى نفسو، وعدم الثقة فتقل فيو القدرة عمى المواجية واتخاذ القرارات والحزم وتقوي مبادئ سمبية عنده 
 1كمبدأ االتكالية.

 : التأثيرات اإليجابية لمدروس الخصوصية02

 قبال عمى الدروس الخصوصية بضمان المزيد من الشرح والحصول عمى مجموع أفضل.اإل -

 إغناء وتكامل وتركيز المعارف إلى أقصاىا لدى التبلميذ المتفوقين لتفوق أكبر. -

 تعويض النقص في المعارف والخبرات لمتبلميذ متدني التحصيل. -

 وير القدرات.إعطاء التبلميذ فرصة اخرى في الفيم واكتساب الميارات وتط -

تساعد في حل بعض المشكبلت التي قد يتعرض ليا التبلميذ كاالنقطاع عن المدرسة بسبب المرض  -
 أو إصابة التبلميذ في حادثة وضعف المستوى أكاديميا وتربويا.

أنيا تدرج ولي األمر صاحب اإلمكانيات المادية والمداخيل العمية خاصة أوالد الذين يممكون الوقت أو  -
 العممية لمتابعة أبنائيم.القدرة 

 الدروس الخصوصية تحمل نظرة قبول لكل األطراف الموجية لمعممية التعميمية. -

 أغمبية األولياء أصبحوا يثقون في فعميتيا ألبنائيم. -

تؤدي الدروس الخصوصية إلى تقوية التبلميذ الضعفاء في المواد الدراسية وتزيد من فرض تفوق  -
 الطالب.

 جة المدارس التي تشيع فييا ىذه الظاىرة.تؤدي إلى تحسين نتي -

يجابية لمتبلميذ المقبمين عمى امتحان الشيادات النيائية مكن حيث  - تبقى الدروس الخصوصية فعالية وا 
 تحسين المستوى والتحصيل الجيد.

 2يفضل الدروس الخصوصية بتمعن التمميذ من ضبط منيجية تحميل امتحان والتدريب عمييا. -

 

 
                                                             

كرغمي، الدروس الخصوصية لمادة المغة العربية في مرحمة التعميم المتوسط في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل  مسيا - 1
 .15-14، ص 2016/2017غة العربية وآدابيا، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، شيادة الماستر في الم

 .20-19سيام كرغمي، مرجع سابق، ص  - 2
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 الدروس الخصوصيةرابعا: أنواع 

 1تنقسم الدروس الخصوصية إلى أنواع مختمفة: 

وتكون داخل منزل التمميذ أو المعمم ولكل منيما الدروس الخصوصية المنزلية غير النظامية:  (أ 
استعداد الستقبال اآلخر في منزلو، وتقدم في كل المواد الدراسية أو في منيا ويشيد ىذا النوع شيوعا 

 وانتشارا كبيرين.

يتيافت التبلميذ عمى ىذه المراكز بعد أن يعمن الدروس الخصوصية داخل مراكز التعميم المختمفة:  (ب 
لصاقيا عمى  األساتذة عن أنفسيم كمدرسين خصوصيين في ممصقات يتم توزيعيا في الشوارع وا 

 المحطات أو المرافق العامة.

األخيرة ولقي استحسانا كبيرا حيث ظير ىذا النوع في السنوات الدروس الخصوصية عبر األنترنت:  (ج 
في أوساط الطمبة وحتى األساتذة والمسؤولين عمى العمل التعميمي خاصة عند توقف الدراسة بسبب 
اإلضرابات أو اي سبب قاىر مثل جائحة كورونا وغيرىا، يقوم بعض المدرسين وبعض الشركات 

مع التبلميذ، باإلضافة إلى  بطرح خدماتيم عبر شبكات األنترنت وذلك عن طريق اتصاليم المباشر
توفر بعض المواقع عمى برامج خاصة وقنوات خاصة، مصممة لتمقي الدروس الخصوصية عمى 
شبكة األنترنت، وتووفر ىذه البرامج عمى عدة عناصر منيا: إمكانية المحادثة الصوتية بين المعمم 

باشرة، كما يقوم التمميذ بطرح والتمميذ، فيستخدم المدرس لوحة يقوم بشرح معمومات مختمفة عمييا م
اسئمة عمى مدرسو، والبرنامج مصمم بصورة تؤمن انسياب المعمومات بطريقة سيمة، وكأن المعمم 

 والتمميذ يجمسان جنبا إلى جنب ويستفيد من خدمات ىذه المواقع مختمف مستويات التعميم.

 لتربوية والمجتمعية ونجد منيا:تعددت وتنوعت الدروس الخصوصية لبلنتشار السريع ليا في األوساط ا

: وتكون داخل المنازل إما منزل التمميذ أو منزل المعمم، حيث يكون كل الدروس الخصوصية الفردية (أ 
منيما مستعد لمتنقل واستقبال اآلخر بمنزلو، وتكون ىذه الدروس شاممة لكل المواد الدراسية أو البعض 

 حيث تعتبر طريقة سيمة لدى العديد من المعممين. منيا، ويشيد ىذا النوع شيوعا وانتشارا كبيرين

وىي تعد نوعا من أنواع الدروس الخصوصية وتكون بمبالغ نموذج الدروس الخصوصية بالمراسمة:  (ب 
مالية ويمقى فييا التبلميذ مواد تعميمية مثل أوراق الدراسة الذاتية التي يتم إعدادىا وتسميميا من 

ث مراحل، ففي المرحمة األولى يتم تزويد التبلميذ إجابات مؤسسات خاصة بانتظام وتمر عمى ثبل

                                                             
 .30سيام كرغمي، الدروس الخصوصية في مرحمة التعميم المتوسط، مرجع سابق، ص  - 1
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وتفسيرات إضافية عن األسئمة من أجل مساعدتيم عمى الدراسة بشكل مستقل، وفي الثانية يقدم 
التبلميذ األوراق الدراسية الذاتية لممعممين لتقييميا، وفي المرحمة األخيرة تعاد األوراق لمتبلميذ مع 

 بيت المعمومات من جديد في حالة الخطأ.مبلحظات وتعميمات لتث

يكون ىذا النوع أكثر نشاط خبلل السنة الدراسية ويضم معاىد خاصة بالدروس الخصوصية:  (ج 
مجموعة من األساتذة ويكون تيافت التبلميذ عمى ىذه المدارس أو المراكز التعميمية بحيث تصبح 

 1شيرين إضافة إلى سعي بعض األساتذة األماكن كاممة اإلعدادات قبل بدء العام الدراسي بشعر أو
باإلعبلن عن أنفسيم كمدرسين خصوصيين في ممصقات، يتم توزيعيا في الشوارع ولصقيا عمى 

 المحطات واألماكن العامة.

من أمثمتيا المشاركة عن طريق األنترنت، الدروس الخصوصية عبر وسائل تكنولوجية متطورة:  (د 
 تتوفر برامجيا عمى عدة عناصر أىميا:

 إمكانية المحادثة الصوتية بين المعمم والتمميذ. -

استخدام البرنامج بالموح اإللكتروني، يقوم المدرس بشرح المعمومات المختمفة عمييا ليشاىدىا التمميذ  -
في جيازه الخاص مباشرة، كما يقوم التمميذ بطرح األسئمة وحل المشاكل المطروحة من قبل المدرس 

 والبرنامج مصور بصورة سيمة.

معاىد خاصة إلعداد المقبمين المتحان القبول الجامعي: حيث ينضم إلييا خريجو المدارس الثانوية  -
 2والراغبون في االلتحاق بالجامعة لتخصص معين وذلك بأخذ حصص مكثفة لحجز مقاعد جامعية.

 3سادسا: فوائد الدروس الخصوصية 

 التحصيل والتعمم السريع: (أ 

يجابي عمى الح -  فظ وفيم المادة التي تعطييا.ليا تأثير قوي وا 

ثراء المناىج. -  تنمية التفكير الناقد، تكوين المفاىيم وا 
                                                             

محمد حسان، العجمي محمد حسين، التربية وقضايا المجتمع المعاصرة، دار الجامعة الجديدة لمنشر والتوزيع،  حسان - 1
 .52، ص 2007اإلسكندرية، 

يجابياتيا، المجمة العممية لممعيد الوطني لمبحث في  - 2 لويزة فرشان، فريدة طايبي، الدروس الخصوصية سمبياتيا وا 
 .60، ص 2009التربية، الجزائر، 

زقوم سمية، العقوني ذىبية، الدروس الخصوصية وعبلقتيا بالتحصيل الدراسي لدى طمبة البكالوريا، مذكرة تخرج لنيل  - 3
 .21، ص 2015شيادة الماجيستير )غير منشورة(، جامعة سعيدة، الجزائر، 



 الفصل الثالث..........................................سوسيولوجيا الدروس الخصوصية
 

45 
 

 الفوائد التربوية طويمة المدى: (ب 

 اكتساب عادات وميارات حسنة. -

 استمرار عممية التعمم، تحدث طوال الوقت داخل وخارج المدرسة. -

 تحسين المواقف واالتجاىات. -

 حياتية(الفوائد غير األكاديمية )ميارات  (ج 

 االنضباط الذاتي. -

 التنظيم الجيد لموقت. -

 اكتساب الثقة واالستقبلل والتوجو الذاتي. -

 حل المشكبلت بأكثر استقبللية. -

 حب االستطبلع. -

 المزيد من التقدير واالحترام من طرف الوالدين واالىتمام بعممية التعميم (د 

 سابعا: أىمية الدروس الخصوصية

األمر كمشروع إلعانة التبلميذ عمى مواصمة تعميميم  ظيرت الدروس الخصوصية في بداية
خاصة تبلميذ األقسام النيائية إلى درجة أنيا أصبحت ضرورية لكل مادة أساسية ولكل شعبة سواء كانت 
شعبة عممية: كالفيزياء، العموم، الرياضيات...، أو شعبة أدبية كالفمسفة واألدب العربي، فاليدف منيا ىو 

مى اجتياز االمتحانات ألن ىذا االجتياز يعتبر أداة لتحسين المستوى الثقافي مساعدة التبلميذ ع
واالجتماعي واالقتصادي بالنسبة لغالبية األفراد، وتركز الدروس الخصوصية عمى إتقان الميارات في 

 1االمتحانات دون بقية األىداف التربوية.

 

 

 

 
                                                             

 .23زقوم سمية، مرجع سابق، ص  - 1
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 خالصة الفصل:

عطاء فكرة عامة عمييا بدءا ام مكخبلصة ليذا الفصل حاولنا اإلل بظاىرة الدروس الخصوصية وا 
بممحة تاريخية حوليا وأسباب انتشارىا كما حاولنا التعرف عمى أنواعيا وأيضا التأثيرات اإليجابية والسمبية 
ليذه الظاىرة، وأخيرا تطرقنا إلى أىم الحمول لمحد من انتشار ظاىرة الدروس الخصوصية، إذ تعد ىذه 

الظواىر المعاصرة التي تداىم المجتمعات اإلنسانية، حيث أصبحت ىذه الظاىرة ممموسة  األخيرة إحدى
 في مختمف المستويات الدراسية.
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 اٌُّذأٍ اإلطاس

 ٌٍذساعح
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 اإلظشاءاخ إٌّهعُح ٌٍذساعح :اٌفصً اٌشاتغ

 تمييد

 أوال: مجتمع البحث

 الدراسة مجاالت: ثانيا

  الدراسة منيج: لثاثا

 الدراسة عينة: رابعا

 (االستبيان) البيانات جمع أدوات: خامسا
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 تمييد:

إن الدراسة الميدانية ىي الجانب االكثر أىمية في البحوث االجتماعية واليدف منيا تدعيم الدراسة 
النظرية ويتجمى ذلك من خبلل البحث واالستطبلع والمبلحظة التي تخصص الظاىرة المدروسة وتجتمع 

 تمك المعطيات المستقاة من الميدان وتحميميا وتفسيرىا لمتوصل الى النتائج.

ن موضوع دراستنا ىذه يتمحور حول المحددات االجتماعية والتعميمية في إقبال التبلميذ وبما أ
عمى الدروس الخصوصية وليذا نقوم في ىذا الفصل بتحديد المنيج المتبع والدراسة االستطبلعية إضافة 

 ة.إلى عينة البحث ومجتمع البحث وحدودىا المكانية والزمانية وقمنا بتحديد األدوات المستخدم

شممت الدراسة إناثا وذكورا عمى حد سواء من مجموعة التبلميذ المتمدرسين لمسنة مجتمع البحث -أوال
الدراسية الذين يتمقون الدروس الخصوصية منيم وىم من السنة الثالثة ثانوي في بعض الشعب عددىم 

 تمميذ  267

 مجاالت الدراسة: ثانيا

  .والية برج بوعريريج يس الوادأة شريف لرقط ببمدية ر الميدانية بثانويأجريت الدراسة المجال المكاني -1 

ابتداء من شير فيفري  2021/2022أجريت ىذه الدراسة خبلل الموسم الجامعي المجال الزماني  -2
حيث أجريت زيارة ميدانية الثانوية التي أجرينا فييا الدراسة وكانت ىذه الزيارة استطبلعية بيدف 

 2022 أفريل 19كان يوم توزيع االستمارات وفي يوم 2022 أفريل18واالستطبلع وفي يوماالستفسار 
 قمنا بجمعيا.

  : منيج الدراسةثالثا

ال يمكن لمباحث الوصول إلى النتائج المرجوة إال من خبلل السير في خطوات منظمة وىذا يطمق  
 عميو بالمنيج.

معناىا  Logieومعناىا الطريقة، و Methodالمركب من كممتي  Methodologie: كممة التينية المنيج
 1العمم.

                                                             
 .26، ص 2012، 2حامد، منيجية البحث في العموم االجتماعية واإلنسانية، جسور لمنشر، الجزائر، الطبعة خالد  1



 .................................................اإلجراءات المنيجية لمدراسةالفصل الرابع

50 
 

كما يقصد بو الطريق األقصر واألسمم لموصول إلى اليدف المنشود، وىو مجموعة من اإلجراءات  
واألساليب المتبعة التي يتبعيا الباحث لغرض الوصول إلى نتائج عممية تخدم موضوع الدراسة وتختمف 

 1لمواضيع المدروسة.المناىج باختبلف ا

العينة ىي ذلك الجزء من المجتمع التي بجري اختيارىا وفق القواعد والطرق العممية الدراسة عينة رابعا:
 بحيث تمثل المجتمع تمثيبل صحيحا وتمتزم العينة شرطين أساسيين ىما:

 تحديد مجتمع البحث االصمي وتحديد حجم العينة. -

نحن في دراستنا قمنا بتبني العينة القصدية ألنيا تخدم أىداف بحثنا بصورة أفضل والتي نقوم فييا      
باختيار عينة بطريقة مباشرة أي قصدية ففي دراستنا تمثمت العينة في تبلميذ السنة الثالثة ثانوي في معظم 

 تمميذ. 65الشعب وكان عددىا 

وصف الموضوع المراد دراستو من خبلل منيجية عممية ىو عبارة عن طريقة لالمنيج الوصفي: 
 2صحيحة، وتصوير النتائج التي يتم التوصل إلييا عمى أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرىا.

ويقوم المنيج الوصفي عمى دراسة تحميمية وتفسير الظاىرة من خبلل تحديد خصائصيا وأبعادىا  
وصف عممي متكامل ليا، لذلك فإن المنيج  وتوضيح ووصف العبلقات بينيما بيدف الوصول إلى

 3الوصفي يشتمل عمى عدد من المناىج الفرعية واألساليب المساعدة كأن يعتمد عمى دراسة المسح.

 : أدوات جمع البيانات )االستبيان(خامسا

تعتبر من أكثر أدوات جمع البيانات استخداما وشيوعا في البحوث االجتماعية ويرجع دلك الى 
 المبحوثين )التبلميذ(التي تحققيا ىذه األداة واالستمارة نموذجا يضم مجموعة أسئمة توجو الى المميزات 

 4 .من اجل الحصول عمى معمومات حول موضوع او مشكمة او موقف يتم ممؤىا مباشرة

 سؤال تندرج تحت ثبلث محاور وىي:24اما بالنسبة الستمارة بحثنا فقد احتوت عمى 

 أسئمة. 4يشمل البيانات الشخصية ويتضمن  المحور األول:

                                                             
 .73، ص2000محمد طو بدوي، المنيج في عمم السياسة، االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،  1
 .183، ص2000، 1ر، لبنان، طبعة رجاء وحيد دويدري، البحث العممي وأساسيتو النظرية وممارستو العممية، دار الفك 2
 .47، ص1986محمد عمي محمد، عمم االجتماع والمنيج العممي، دار المعارف الجامعية، االسكندرية،  3
 87، ص2008، دار النشر والتوزيع، الجزائر،1خالد حامد، منيجية البحث في العموم االجتماعية واإلنسانية، ط4
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حول المستوى االجتماعي )االقتصادي، التعميمي والثقافي( االسري الذي يعتبر محددا  المحور الثاني:
 اسئمة.10اساسيا واقبال التبلميذ عمى الدروس الخصوصية يتضمن 

ة المستخدمة في التحميل استمارة اذن العينة الفعمي 65تمميذ، حصولنا عمى  80العينة االصمية من 
اشتممت العينة عمى الشعب التالية: آداب وفمسفة، لغات، رياضيات، عموم تجريبية،  65االحصائي ىي 

تمميذ في شعبة رياضيات  0تقني رياضي، واثناء توزيعنا لبلستمارات واسترجاعنا ليا فإننا تحصمنا عمى 
  تمميذ. 65وبيذا تحصمنا عمى 
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 االستمارات: تحكيم

 نحن الطالبتين لقد قمنا بتوزيع االستمارة وبموافقة األستاذ المشرف عمى األساتذة التالية أسمائيم:

 األستاذة خباش فتيحة أستاذة محاضرة أ -

 األستاذ عوارم ميدي أستاذ محاضر أ -

 األستاذ جغبمو حمزة أستاذ محاضر ب -

 األستاذ نوي عمار أستاذ مساعد أ  -

 اذ دحمار نور الدين أستاذ محاضر أ األست -
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ػشض وذؽًٍُ وِٕالشح  :اٌفصً اٌخاِظ

 إٌرائط

 االولى بالفرضية الخاصة النتائج تفسير تحميل: أوال

 األولى الفرضية نتائج-1

 الثانية بالفرضية الخاصة النتائج وتفسير تحميل :ثانيا

 الثانية الفرضية نتائج-1

 العام اإلستنتاج 

 



 خامس..........................................عرض وتحميل ومناقشة النتائجالفصل ال

54 
 

 حسب الجنس )التبلميذ( المبحوثين )التالميذ(: توزيع 1رقمالجدول 

 الجنس التكرارات النسبة

 ذكر 19 29.23%

 انثى 46 70.76%

 المجموع 65 100%

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

ىم االناث  المبحوثين )التبلميذ(نبلحظ ان اعمى نسبة من  1من خبلل تحميل معطيات الجدول رقم
وىذا  29.23%من مجمل العينة اذ ما قورنت بنسبة الذكور فتمثل فقط بنسبة  %70.76حيث بمغت 

راجع الى النسبة المرتفعة من االناث داخل المجتمع الجزائري خاصة في السنوات األخيرة. نستنتج أيضا 
ان التعميم ال يقتصر عمى االناث فقط وانما ىناك ميل بالنسبة لمذكور. ضافة الى ذلك وجود العدالة 

 االجتماعية داخل المجتمع.

 ي والحاضر حيث كانت االناث في الماضي ال اضافة الى اختبلف تفكير االسرة بين الماض
يدرسون اال فئة قميمة جدا اما االن عمى عكس الماضي فيي تدفع بأبنائيا من كبل الجنسين الى 

 الدراسة.

  رؤية االسرة في الوظيفة مبلذا امنا في مستقبل أبنائيا في ظل الظروف االقتصادية التي تعيشيا
 ئرية.المجتمعات وال سيما المجتمعات الجزا

  ان االحصائيات تشير الى ان نسبة االناث في الجزائر تفوق نسبة الذكور وىذا ما يجعل المجتمع
 الجزائري مجمع انثوي.

 .ترجع نسبة االناث المرتفعة الى ان االسرة ترى في تعميم ابنتيا ىوضمان لمستقبميا 

 بعض التوجييات الفكرية  إضافة الى تطبيق العدالة االجتماعية في المدرسة الجزائرية حيث كانت
بياربورديو( والذي يقول ان المدرسة تؤدي الى -المرتبطة بالمدرسة الكبلسيكية )نظام الراس مالي 

البلعدالة االجتماعية الكن عمى العكس فمن خبلل االحصائيات المتحصل عمييا اتضح لنا ان 
يم بسوق العمل وانو ال ىناك فئة من الذكور يرون ان االنقطاع عن الدراسة سبيل في التحاق

 جدوى من مواصمة التعميم مع عدم وجود ضمانات لمعمل بعد اكمال الدراسة.
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 حسب السن )التبلميذ( المبحوثين )التبلميذ(: توزيع 2رقم  الجدول

 السن التكرارات النسبة

23.07% 15 17 

53.84% 35 18 

15.38% 10 19 

7.69% 5 20 

 المجموع 65 100%
  

  spssنتائج  ين باالستناد الىتاعداد الباحث المصدر: من

 18نبلحظ ان أكبر نسبة ترجع الى فئة التبلميذ الذين أعمارىم  2من خبلل تحميل معطيات الجدول رقم  
، 23.07%سنة بنسبة تقدر ب  17وتمييا فئة التبلميذ الذين أعمارىم  53.84%سنة بنسبة تقدر ب 

وأخيرا فئة التبلميذ الذين تتراوح  %15.38سنة بنسبة تقدر ب  19فئة التبلميذ الذين أعمارىم  وتمييا
ومنو نستنتج ارتفاع فئة التبلميذ األصغر سنا وذلك بيدف  %7.69سنة بنسبة تقدر ب  20أعمارىم 

ولو بنسبة اقل يدل عمى وجود رسوب  20تطوير أنفسيم أوال ثم المؤسسة ثانيا ونفسر وجود الفئة العمرية 
المبحوثين من مجموع افراد العينة المدروسة. وىذا ما جعمنا نبلحظ ان معدل سنوات  %7.69قدرت ب 
 ىو عادي مقارنة مع المستوى الذي يدرسون فيو. )التبلميذ(

سنة  18من خبلل الجدول نستنتج ان أكبر نسبة ىي لمتبلميذ المندرجين في السن القانونية ل 
 ثانوي(  3)مرتبطة بمرحمة 

  المدرسة الجزائية تسمح لبعض الفئات من االسر في المجتمع بالتحاق أبنائيم بالمدرسة في
سن غير قانونية وىاتو الفئة اغمبيتيم يكونون منتسبون الى قطاع التربية )معممين، معممات( 

لكن إضافة الى بعض الحاالت االستثنائية حيث تكون االسرة غير منتسبة الى قطاع التربية و 
تقوم بالحاق ابنيا بالمدرسة قبل السن القانونية وذلك نظرا لمظروف حيث تتقدم بطمب الى 

 مديرية التربية مع التبرير من اجل الحصول عمى رخصة لذلك.
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  سنة فيذا يبين لنا بان ىذا التمميذ ليس في السن  19اما بالنسبة لمتبلميذ الذين أعمارىم
ى األقل لسنة واحدة وان المدرسة الجزائرية تعطي فرصة القانونية إضافة الى انو معيد عم

 لمتبلميذ إلعادة تدرسيم وال سيما تبلميذ مرحمة سنة ثالثة ثانوي.

  سنة فما فوق يتضح لنا بان القانون الجزائري 20اما بالنسبة لمتبلميذ الذين تتراوح أعمارىم
تين وذلك من خبلل تقديم يسمح بطرق متعددة بإعادة قبول التبلميذ المعيدين أكثر من مر 

طمب او طعن إضافة الى حاالت خاصة حيث تجتمع العينة التعميمية بالثانوية تدرس ممف 
 التمميذ من حيث سموكياتو وىل ىو يشكل خطر عمى الثانوية وزمبلئو ام ال. 

 حسب التخصص )التبلميذ(المبحوثين : توزيع 3رقم الجدول

 النسبة التكرارات الشعبة

 %38.46 25 تجريبية عموم

 %15.38 10 تقني رياضي

 %0 0 رياضيات

 %15.38 10 لغات اجنبية

 %30.76 20 آداب وفمسفة

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

في التخصص العممي تقدر ب  المبحوثين )التبلميذ(نبلحظ من خبلل الجدول ان نسبة 
ثم تمييا  %30.76في تخصص آداب وفمسفة ب  المبحوثين )التبلميذ(في المقابل تقدر نسبة  %38.16

و أخيرا في تخصص 15.38%كل من التخصص تقني رياضي ولغات اجنبية حيث تقدر النسبة ب 
رياضيات النسبة منعدمة. ونستنتج من خبلل ىذا ان االقبال عمى التخصص العممي يرجع الى التطورات 

كنولوجية التي حصمت والوضع االقتصادي الذي يتطمب تخصصات عممية وىذا ما يجعل اغمب الت
المتمدرسين يتجيون نحو التخصصات العممية باعتبارىا تفتح ليم المجال نحو مين يكثر عمييا الطمب في 

 عالم الشغل مستقببل. 
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 الدراسيحسب مستوى التحصيل  المبحوثين )التبلميذ(: توزيع 4 رقم الجدول

 النسبة التكرارات مستوى التحصيل الدراسي

 %12.30 8 ضعيف

 %18.46 12 متوسط

 %32.30 21 حسن

 %27.69 18 جيد

 %9.23 6 ممتاز

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

لممبحوثين المذين مستوى  32.30 %نبلحظ ان أكبر نسبة ىي 4من خبلل تحميل معطيات الجدول رقم
فتمثل مستوى التحصيل الدراسي جيد، في حين تمييا %27.69التحصيل الدراسي لدييم حسن اما نسبة

الذين  المبحوثين )التبلميذ(تمثل مستوى التحصيل الدراسي لممبحوثين المتوسط، اما  18.46%نسبة 
الذين مستواىم التحصيل  وثين )التبلميذ(المبحوأخيرا فئة  12.30%مستواىم ضعيف فتقدر النسبة ب 

 .%9.23الدراسي ممتاز فتقدر النسبة ب 
الذين مستواىم حسن ىم األكثر اقباال عمى الدروس  المبحوثين )التبلميذ(وىذا يبين لنا ان 

 الخصوصية وذلك من اجل تحسين التحصيل الدراسي. 
 أوال: تحميل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية األولى

 الذين يتمقون الدروس الخصوصية المبحوثين )التبلميذ(: 5رقم   دولالج
 النسبة التكرارات تتمقى دروس خصوصية

 %100 65 نعم
 %0 0 ال

 %100 65 المجموع
  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث
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في حين الذين % 100الذين اوابو بنعم تقدر ب المبحوثين )التبلميذ(نبلحظ من خبلل الجدول ان نسبة 
يتمقون الدروس  المبحوثين )التبلميذ(ال يزاولون الدروس الخصوصية كانت منعدمة و منو فان اغمب 

الخصوصية .ىذا راجع الى االنتشار الواسع ليذه الظاىرة في الوسط التعميمي وبين التبلميذ بصفة خاصة 
بحيث اصبح التبلميذ يعتمدون عمييا خاصة في االمتحانات النيائية  من اجل الرفع من تحصيميم الدراسي

و أصبحت ثقافة منتشرة بكثرة في المجتمع الجزائري .كذلك نظرة االسرة بان نجاح ابنيا مرتبط بيا 
،باإلضافة عمى مساعدتيم في الرفع من مستوى تحصيميم و تحقيق افضل النتائج  وىذا من خبلل الدور 

 تقوي رغبتيم نحو الدراسة و تخرجيم من دائرة الرسوب الدراسي. البارز ليا فيي

 حسب التوجو نحو الدروس الخصوصية المبحوثين )التبلميذ(توزيع  :6رقم  الجدول

كان اقبالك عمى الدروس 
 الخصوصية ب:

 النسبة التكرارات

 %76.92 50 رغبة منك

 %23.07 15 بطمب من اسرتك

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتاعداد الباحثالمصدر: من 

يتوجيون لتمقي الدروس  المبحوثين )التبلميذ(من  76.92%يظير لنا من خبلل الجدول ان نسبة      
تقوم االسرة بتوجيييم  المبحوثين )التبلميذ(من  23.07%الخصوصية رغبة منيم وفي المقابل نجد نسبة 

ىم المذين تكون لدييم  المبحوثين )التبلميذ(نحو الدروس الخصوصية. وىذا ما يعطي لنا فكرة ان اغمب 
الرغبة في التوجو نحو الدروس الخصوصية مقارنة بالمذين كانت اجابتيم ان االسرة ىي سبب في 

التبلميذ بأىمية الدروس الخصوصية من توجيييم ليذا النوع من الدروس، فيتبين لنا من ىذا مدى وعي 
 يجعميم أكثر اقباال عمييا.

  إضافة الى ان االسرة ترى بان الدروس الخصوصية ىي بمثابة دعم واكمال وتقوية لما تعطيو
 الثانوية.

  ان ىناك بعض االسر ال تثق في الجيد الذي تقدمو الثانوية واألستاذ داخل الثانوية فتمجا
 لمبحث عن البديل.

  التبلميذ يتجيون لمدروس الخصوصية من اجل تحسين مستواىم أكثر والحصول عمى ان
 نتاج عالية.
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 : توفير مصاريف الدروس الخصوصية من طرف االسرة7الجدول رقم 

تعمل االسرة في توفير 
 مصاريف الدروس الخصوصية

 النسبة التكرارات

 %84.61 55 نعم

 %15.38 10 ال

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتمن اعداد الباحثالمصدر: 

المذين تقوم  المبحوثين )التبلميذ(تمثل  %84.61من خبلل الجدول الموضح أعبله نبلحظ نسبة 
ال توفر ليم االسرة  15.38 %اسرىم بتوفير مصاريفيم لتمقي الدروس الخصوصية، في حين نجد نسبة

مصاريفيم من اجل الدروس الخصوصية، وىذا ما يبرز الدور الذي تمعبو االسرة في عممية توفير 
المصاريف البلزمة من اجل تمقي أبنائيم لمدروس الخصوصية ومساعدتيم عمى الرفع من مستواىم 

دراسة حتى وان تطمب ذلك مبمغ وتحقيق أىدافيم، حيث ان اغمب االسر تحاول توفير الجو المناسب لم
 مالي، وىذا من اجل تعويض مجموعة من النقائص.

 ممارسة عمل من اجل توفير مصاريف الدروس الخصوصية :8رقم  جدولال

 النسبة التكرارات تمارس عمل ما

 %15.38 10 نعم

 %84.61 55 ال

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

تمثل نسبة التبلميذ المذين ال يمارسون أي  %84.61من خبلل الجدول الموضح أعبله نبلحظ ان نسبة 
عمل اي ان تكاليف الدروس الخصوصية تقع عمى عاتق االسرة فيي مذ تدفعيا إضافة الى ان حالتيا 

ممن يمارس االعمال من اجل توفير مصاريف  15.38%المادية جيدة، في المقابل نبلحظ ان نسبة 
 الدروس الخصوصية وىم اغمبيتيم من عائبلت .......الدخل إضافة الى ان اغمبيتيم......... 
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 : المستوى التعميمي والثقافي لؤلسرة )الوالدين واالخوة(9رقم  الجدول

المستوى التعميمي والثقافي 
 ألسرتك )الوالدين واالخوة(

 النسبة التكرارات

 %49.23 32 جيد

 %35.38 23 متوسط

 %15.38 10 متدني

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

المذين يقولون ان المستوى  المبحوثين )التبلميذ(نبلحظ من خبلل الجدول المبين أعبله ان نسبة 
في حين نجد المذين يقولون انو  49.23%التعميمي و الثقافي لؤلسرة )الوالدين واالخوة(جيد تقدر ب 

اما المذين يقولون ان المستوى العممي والثقافي لؤلسرة متدني فتقدر  %35.38متوسط فتقدر ب 
قافية لؤلسرة )الوالدين واالخوة( ال يعتبر ومنو نستنتج ان اختبلف المستويات التعميمية والث %15.38ب

عائقا امام اقبال التبلميذ عمى الدروس الخصوصية بل عمى العكس فيم يشجعونيم باألقبال عمييا 
باإلضافة الى ان االستراليتين مستواىم التعميمي والثقافي جيد ومتوسط ىم المذين يدفعون تكاليف الدروس 

وى التعميمي و الثقافي حيث ان التمميذ فييا ىو الذي يدفع تكاليف الخصوصية عكس االسرة مدنية المست
                                                                                                        الدروس الخصوصية من خبلل ممارسة عمل ما.                                                                                       

 : تحفيز الوالدين في االقبال عمى الدروس الخصوصية10رقم  الجدول

يحفزك والديك عمى االقبال عمى 
 الدروس الخصوصية

 النسبة التكرارات

 %75.38 49 نعم
 %24.61 16 ال

 %100 65 المجموع
  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث
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يقوم الوالدين يقوم الوالدين  المبحوثين )التبلميذ(من %75.38نبلحظ من خبلل المرفق أعبله ان نسبة
ال يقوم  المبحوثين )التبلميذ(من  24.61%بتحفيزىم نحو الدروس الخصوصية و في المقبل نجد نسبة 

ان لؤلسرة )الوالدين( الوالدين بتوجيييم او تحفيزىم نحو تمقي الدروس الخصوصية  .وىذا ما يقضي لنا 
تأثير عمى أبنائيم المتمدرسين من حيث توجيييم نحو الدروس الخصوصية ،وىذا من اجل طموح أبنائيم 
المستقبمية ،وكذلك نرى  ان اغمب  العائبلت تتنافس فيما بينيا من حيث التحصيل الدراسي ألبنائيم وىذا 

صية إضافة الى ذلك ان المستوى التعميمي ما يجعميم يفتخرون بتوجيو أبنائيم نحو الدروس الخصو 
 لموالدين لو دور ميمي توجيو و تحفيز األبناء عمى تمقي الدروس الخصوصية.

 : يحفزانك من أجل10الجدول احصائي مكمل لمجدول رقم 

 النسبة التكرارات يحفزانك من اجل

 %51.02 25 الرفع من مستوى التحصيل

 %30.61 15 من اجل النجاح في الباكالوريا

من اجل اختيار التخصص 
 الجامعي المرغوب فيو

9 18.36% 

 %100 49 المجموع
 

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث
 تحميل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الثانية ثانيا:

 : تشجيع االخوة في االقبال عمى الدروس الخصوصية 11رقم الجدول
االقبال عمى يشجعك اخوتك في 

 الدروس الخصوصية
 النسبة التكرارات

 %60 39 نعم

 40% 26 ال

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث
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يقومون اخوتيم بتشجيعيم في االقبال عمى  المبحوثين )التبلميذ(من  %60يوضح لنا الجدول نسبة 
ال يقومون اخوتو بتشجيعيم في االقبال  المبحوثين )التبلميذ(من  40%الدروس الخصوصية، بينما نسبة 

عمى الدروس الخصوصية، وىذا يدل عمى ان لؤلخوة إثر إيجابي ىذا يعني ان لدييم مستوى تعميمي 
وثقافي ال باس بو، باإلضافة الى مرورىم بنفس المرحمة لمعرفتيم بأىمية االقبال عمى الدروس 

 ل في تحقيق نتائج أفضل.الخصوصية ودورىا الفعا

 يرى والديك ان نجاحك المدرسي مرتبط بأقبالك عمى الدروس الخصوصية :12رقم  الجدول

يرى والديك ان نجاحك المدرسي 
مرتبط بأقبالك عمى الدروس 

 الخصوصية

 النسبة التكرارات

 %60 39 نعم

 40% 26 ال

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  الى ين باالستنادتالمصدر: من اعداد الباحث

من التبلميذ ان والدييما يرون ان نجاحيم المدرسي  %60من خبلل الجدول الموضح أعبله نبلحظ ان 
يرون عكس ذلك أي ان والدييم  40 %مرتبط بإقباليم  عمى الدروس الخصوصية و في المقابل نجد

خبلل ىذه البيانات يرون ان نجاحيم المدرسي غير مرتبط بإقباليم عمى الدروس الخصوصية .ومن 
نبلحظ ان الدروس الخصوصية تساىم في النجاح المدرسي لمتمميذ  وتساعدىم عمى اكتشاف طرق جديدة 
من اجل حل المشاكل التي يعانون منيا ،حيث ان اكتشافيم لمطرق الجديدة يساىم في الرفع من تحصيميم 

ا عمى االقبال عمى الدروس الخصوصية و الدراسي إضافة الى ذلك الدور الفعال لموالدين في تشجيع ابنيم
 توعيتيم بمدى اميتيا في نجاحيم المدرسي.
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 : نظرة االسرة حول نجاح ابنيا 13 رقم الجدول

ترى االسرة ان نجاحك في 
 الدراسة مرىون ب:

 النسبة التكرارات

توفير جياز كمبيوتر مع شبكة 
االنترنت لتحسين ظروف 

 دراستك

7 10.76% 

االقبال عمى تحفيزك في 
 الدروس الخصوصية

21 32.30% 

 %56.92 37 كمييما

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

ان النجاح في الدراسة  56.92%.... بنسبة  المبحوثين )التبلميذ(نبلحظ من خبلل الجدول ان 
النجاح في الدراسة مرىون باألقبال عمى الدروس .....ان %30.32مرىون بكمييما، في حين نجد نسبة

يرون ان النجاح في الدراسة مرىون  المبحوثين )التبلميذ(من  %10.76الخصوصية وأخيرا نجد نسبة 
بتوفير جياز كمبيوتر مع شبكة االنترنت. من خبلل ىذه البيانات يتضح لنا ان الوضع االجتماعي لؤلسرة 

ا توفر الجو المناسب لمدراسة كما انيا تشجعو عمى استخدام الوسائل ميسور الحال، إضافة الى ذلك اني
 التكنولوجية في الدراسة وفي نفس الوقت تحفزه في االقبال عمى الدروس الخصوصية.

 : تحفيز االسرة األبناء عمى تمقي الدروس الخصوصية14رقم  الجدول

ترى ان تحفيز االسرة لتمقي 
 الدروس الخصوصية 

 النسبة التكرارات

 %96.92 63 حسن من مشوارك الدراسي
 %3.07 2 ال نتيجة من ورائو

 %100 65 المجموع
  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث
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ساىمت الدروس  المبحوثين )التبلميذ(من  %96.92نرى من خبلل الجدول ان نسبة 
اوابو ب: ال نتيجة من  المبحوثين )التبلميذ(من  3.07%الخصوصية في تحسين مستواىم الدراسي. بينما 

ورائو. وىذا يدل عمى ان تحفيز االسرة أبنائيا عمى تمقي الدروس الخصوصية إثر إيجابي في الرفع من 
مستواىم الدراسي بحيث تساعدىم عمى المشاركة والتفاعل داخل القسم إضافة الى تقوية رغبتيم الداخمية 

 حقيق نتائج أحسن. في بذل مجيود أكبر لت

 ضية األولى:ر نتائج الف-1

يعتبر المستوى االجتماعي )االقتصادي، التعميمي، الثقافي( االسري محددا أساسيا في اقبال التبلميذ عمى 
 الدروس الخصوصية، كانت النتائج التي توصمت الييا الدراسة كالتالي:  

  ، من التبلميذ الذين  %100فأننا نجد ان من خبلل مناقشتنا لمجداول الخاصة بالفرضية األولى
بحيث نجد  6،كذلك ما ورد في الجدول رقم  5يتمقون الدروس الخصوصية و يظير ذلك في الجدول رقم

من التبلميذ كانت رغبتيم في التوجو نحو الدروس الخصوصية و كذلك تؤكد األرقام في  76.92%
فير مصاريف الدروس الخصوصية ، اما في من التبلميذ تقوم اسرىم بتو  %84.61ان  7الجدول رقم 
من التبلميذ يقومون بممارسة عمل ما من اجل توفير مصاريف الدروس  %84.61فان  8الجدول رقم

من التبلميذ مستوى التعميمي و  %35.38او  %49.23ان  9الخصوصية ،و كذلك ما ورد في الجدول
من التبلميذ  49%فان  10ي الجدول رقم الثقافي لؤلسرة جيد و البعض لؤلسرة اما بخصوص ما ورد ف

 60%فان  11يقوم والدييما بتحفيزىم عمى الدروس الخصوصية باإلضافة الى ما ورد في الجدول رقم 
من التبلميذ يقومون اخوتيم بتشجيعيم عمى االقبال نحو الدروس الخصوصية ،وكذلك تؤكد األرقام في 

ن والدييم يرون ان نجاحيم المدرسي مرتبط بإقباليم من التبلميذ يؤكدون ا% 60فان  12الجدول رقم 
من التبلميذ يؤكدون ان نظرة اسرىم  56.92فان  13عمى الدروس الخصوصية ،أيضا في الجدول رقم 

حول نجاحيم مرىون بتوفير جياز الكمبيوتر و تحفيزىم عمى االقبال عمى الدروس الخصوصية ،وأخيرا ما 
من التبلميذ يرون ان تحفيزىم اسرىم في االقبال عمى الدروس  %96.92فان  14ورد في الجدول رقم

الخصوصية حسن من مستواىم الدراسي .ومنو نستنتج ان المستوى االجتماعي )االقتصادي، التعميمي و 
الثقافي(االسري يعتبر محددا أساسيا في اقبال التبلميذ عمى الدروس الخصوصية في ظل النتائج التي 

 من خبلل الفرضية األولى و بالتالي فان صحة الفر ضجة تحققت.  توصمت الييا الدراسة
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  االختبلف بين األستاذ في الثانوية واألستاذ في الدروس الخصوصية: 15الجدول رقم 

 النسبة التكرارت االختالف بين األستاذ في الثانوية واألستاذ في الدروس الخصوصية

 %67.69 44 نعم 

 %32.30 21 ال 

 %100 65 المجموع 

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

من التبلميذ يرون  %67,69فان نسبة  المبحوثين )التبلميذ(ائج إجابات المتحصل عمييا من تبناء عمى ن
بانو يوجد اختبلف بين أستاذ داخل القسم بالثانوية وبين أستاذ الدروس الخصوصية في حين ان نسبة 

 بانو ال يوجد أي اختبلف بينيما. يرون %32,30

    أستاذ في الثانوية وأستاذ الدروس الخصوصية االختبلف بين : 15جدول احصائي مكمل لمجدول 

 النسبة تكرارات االختالف بينيما  
 %4.54 2 أستاذ الدروس الخصوصية يبذل جيد اكبر

 %22.72 10 أستاذ الدروس الخصوصية يبسط المعمومات اكثر
 %2.27 1 أستاذ الدروس الخصوصية يمتمك  خبرة اكبر

 %22.72 10 أستاذ الدروس الخصوصية يستعين بالوسائل التكنولوجية
 %4.54 2 أستاذ الثانوية ليس لو رغبة في التدريس

 %22.72 10 أستاذ الدروس الخصوصية يعطي معمومات اكثر
 %11.36 5 حسن المعاممة من طرف أستاذ الدروس الخصوصية

األستاذ الذي يدرس في الثانوية مقيد ببرنامج اما أستاذ 
 الدروس الخصوصية ال

3 6.81% 

 %2.27 1 الربح المالي لدى أستاذة الدروس الخصوصية
 %100 44 المجموع

 

 spssنتائج  المصدر: من اعداد الباحثين باالستناد الى
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و % 4,54و% 6,819و % 11,36و % 22,72بناء عمى نتائج إجابات الطمبة والتي تتراوح بين  
فإننا عموما نصل الي ان االختبلفات الموجودة بين أستاذ الدروس الخصوصية واألستاذ الذي % 2,27

عفاء معمومات إضافية واالستعانة بالوسائل التكنموج ية بالنسبة يدرس بالثانوية تكمن تبسيط المعمومات وا 
الستاذ الدروس الخصوصية .ىذا بالدرجة األولى  إضافة الى حسن المعاممة من طرف بالدرجة الثانية 
كذلك ان أستاذ الدروس الخصوصية غير مقيد ببرنامج عمى عكس األستاذ داخل الثانوية الذي ىو مقيد 

تاذ الدروس الخصوصية يبذل ببرنامج ووقت معين يتعين عميو اكمالو فيو . إضافة الى ذلك نجد ان أس
جيد اكبر كما نجد أيضا ان رغبة التدريس غائبة لدى بعض أساتذة الثانوية باإلضافة الى الخبرة التي 

 يمتمكيا أستاذ الدروس الخصوصية دون ان نيمل الربح المالي الذي يتقاضاه.

 لخصوصيةنحو تمقي الدروس ا المبحوثين )التبلميذ(: الدوافع التي توجو 16جدول رقم 

 النسبة التكرارات يرجع اقبالك نحو الدروس الخصوصية الى

 %23.07 15 عدم تفاعمك مع األستاذ داخل القسم بالثانوية

 %49.23 32 وجود اكتظاظ داخل القسم بالثانوية

 %27.69 18 قمة الخبرة التعميمية واقدمية األستاذ داخل القسم بالثانوية

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتاعداد الباحث المصدر: من

)التبلميذ( يمجؤون لمدروس المبحوثين من % 49.23يتضح لنا من خبلل الجدول ان نسبة 
منيم يمجؤون الييا  %27,69الخصوصية بسبب وجود اكتظاظ داخل القسم بالثانوية في حين ان نسبة 

التي تمثل % 23,07بسبب قمة الخبرة التعميمية واقدمية األستاذ داخل القسم بالثانوية, ثم تمييا نسبة 
الذين يمجؤون الى الدروس الخصوصية بسبب عدم تفاعميم مع األستاذ داخل القسم  المبحوثين )التبلميذ(

 بالثانوية.

القسم من العوامل الرئيسية التي تدفعيم لتمقي الدروس  ومن خبلل ىذه المعطيات نستنتج ان اكتظاظ
 الخصوصية مما يجعل التمميذ يسعى بدوره الى البحث عن من يساعده في تبسيط المادة ال اكثر. 

ومن ىنا نبلحظ  أيضا ان الذين يزاولون الدروس الخصوصية لدييم أسباب مختمفة اثرت عمييم 
ذ داخل القسم بالثانوية , قمة الخبرة التعميمية  اتالتمميذ ع األسب نجد عدم تفاعل ومن ابرز ىذه األسبا
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واقدمية األستاذ  داخل القسم بالثانوية ,كذلك وجود االكتظاظ داخل القسم بالثانوية وىذا يبرز لنا مدى تأزم 
ي الوضع التعميمي وما يخمفو من مشاكل تعود عمى التمميذ واسرتو بشكل عام , كما ان المحيط االجتماع

الذي ينشا فيو التمميذ لو تأثير عمى اقبالو  الى الدروس الخصوصية كجماعة الرفاق او من االسرة في جو 
 ذاتيا.

ارىاق األستاذ بعدد مرتفع من الحصص يؤثر عمى أدائو داخل القسم وبالتالي يدفعك  :17الجدول رقم 
 الى االقبال عمى الدروس الخصوصية

الحصص يؤثر عمى أدائو داخل ارىاق األستاذ بعدد مرتفع من 
 القسم وبالتالي يدفعك الى االقبال عمى الدروس الخصوصية

 النسبة التكرارات

 %70.76 46 نعم

 %29.23 19 ال

 %100 65 المجموع
   

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

) التبلميذ( يؤكدون ان ارىاق المبحوثين من % 70,76يظير لنا من  خبلل الجدول ان نسبة 
األستاذ بعدد مرتفع من الحصص يؤثر عمى أدائو داخل القسم ىو سبب اقباليم عمى الدروس الخصوصية  

يرون ان ارىاق األستاذ بعدد مرتفع من  المبحوثين )التبلميذ(من % 29,23وفي المقابل نجد نسبة 
بلقبال نحو الدروس الخصوصية ومن خبلل الحصص يؤثر عمى أدائو داخل القسم ، ليس سبب يدفعيم ل

ىذه البيانات نستنتج ان ارىاق األستاذ بعدد مرتفع من الحصص، يؤثر عمي أدائو الميني من خبلل عدم 
إيصال المعمومة لمتمميذ بطريقة صحيحة، إضافة الي عدم القدرة عمي الشرح وذلك من شدة التعب النو 

فسو يشعر بالممل في أداء نجد ان األستاذ الذي يرىق ن يقوم بتدريس عدد معتبر من الحصص ، أيضا
 اكمل وجو . ىعممو عم
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عدم اىتمام األستاذ بالثانوية بتقديم نماذج عن باكالوريا سابقة ىو الذي يدفعك الى  :18جدول رقم 
 االقبال عمى الدروس الخصوصية

ىو عدم اىتمام األستاذ بالثانوية بتقديم نماذج عن باكالوريا سابقة 
 الذي يدفعك الى االقبال عمى الدروس الخصوصية

 النسبة التكرارات

 %64.61 42 نعم

 %35.38 23 ال

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

الذين يقبمون  المبحوثين )التبلميذ(تمثل  %64،61من خبلل الجدول الموضح أعبله نبلحظ ان نسبة    
عمى الدروس الخصوصية بسبب عدم اىتمام األستاذ بالثانوية بتقديم نماذج البكالوريا السابقة وفي المقابل 

يتوجيون لمدروس الخصوصية ليس ليذا السبب وىو عدم  المبحوثين )التبلميذ(من  35،38نجد نسبة 
 المبحوثين )التبلميذ(ة وىو الذي يدفع بأغمب اىتمام األستاذ بالثانوية بتقديم نماذج عن البكالوريا السابق

الى تمقي الدروس الخصوصية وذلك من خبلل عدم تقديم األستاذ بالثانوية الى طريقة ونوع األسئمة التي 
تناولتيا بعض النماذج عن البكالوريا السابقة ،وىذا ما يقوم بتعقيد فيم التمميذ وعدم استيعابو لؤلسئمة . 

لثانوية ال يقوم بشرح  طريقة اإلجابة النموذجية ،وىذا ما يجد فيو التمميذ صعوبة في  إضافة ان األستاذ با
 فيم واستيعاب اإلجابة الصحيحة.

عدم استخدام األستاذ بالثانوية لموسائل التكنولوجية في تبسيط المادة العممية ىو الذي  :19دول رقم ج
 يدفعك لبلقبال عمى الدروس الخصوصية

عدم استخدام األستاذ بالثانوية لموسائل التكنولوجية في تبسيط 
 المادة العممية ىو الذي يدفعك لالقبال عمى الدروس الخصوصية

 النسبة التكرارات

 %64.61 42 نعم
 %35.38 23 ال

 %100 65 المجموع
  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث
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)التبلميذ( الذين يقولون ان عدم استخدام األستاذ بالثانوية المبحوثين ن نسبة نبلحظ من خبلل الجدول ا
لموسائل التكنولوجية في تبسيط المادة العممية ىو الذي يدفعيم لئلقبال عمى الدروس الخصوصية ىي 

 اما الذين يقولون ان عدم استخدام األستاذ بالثانوية لموسائل التكنولوجية  ليس سبب يدفعيم% 64،61
لئلقبال عمى الدروس الخصوصية .ومن خبلل ىذه البيانات نستنتج ان تقصير بعض األساتذة في أداء 
واجبيم الميني ورسالتيم  عمى الوجو الصحيح متخمين عن األساليب الحديثة وتكنولوجيا التعميم .ىو الذي 

كنولوجيا ليا دور ميم في يدفع بعدد معتبر من التبلميذ لئلقبال عمى الدروس الخصوصية .الن وسائل  الت
 تبسيط وشرح المادة وذلك لكي يسيل عمى التمميذ استيعاب المادة.

 األستاذ في الدروس الخصوصية يستعين بالوسائل التكنولوجية في تبسيط وشرح الدرس :20جدول رقم 

األستاذ في الدروس الخصوصية يستعين بالوسائل التكنولوجية في 
 تبسيط وشرح الدرس

 النسبة التكرارات

 %32.30 21 نعم

 %67.69 44 ال

 %100 65 المجموع

  spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

)التبلميذ( يرون ان األستاذ المبحوثين من % 67،69من خبلل معطيات الجدول نبلحظ ان نسبة 
في الدروس الخصوصية ال يستعين بالوسائل التكنولوجية في تبسيط وشرح الدرس وفي المقابل نجد 

)التبلميذ( يرون ان األستاذ في الدروس الخصوصية يستعين بالوسائل المبحوثين من % 32،30
روس الخصوصية  الذي يستعين التكنولوجية في تبسيط وشرح الدرس ومنو نستنتج ان األستاذ في الد

بالوسائل التكنولوجية ىو ذلك الذي يمتمك إمكانيات مادية تمكنو من اقتناء تمك الوسائل من اجل جمب 
اكبر عدد ممكن من التبلميذ الذين يرون ان تمك الوسائل تساعدىم بشكل كبير في الفيم و التبسيط . اما 

ة يرى ان امكانياتو الشخصية كافية في إيصال المعمومة األستاذ الذي ال يستعين بالوسائل التكنولوجي
 وتبسيطيا دون الحاجة الى تمك الوسائل.
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 نقص التطبيقات في الدروس العادية المقدمة من طرف األستاذ بالثانوية :21جدول 

نقص التطبيقات في الدروس العادية المقدمة من استاذك داخل 
 القسم بالثانوية ىو سبب اقبالك عمى الدروس الخصوصية 

 النسبة التكرارات

 %76.92 50 نعم

 %23.07 15 ال

 %100 65 المجموع

 spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

)التبلميذ ( يقبمون عمى الدروس المبحوثين من % 76،92نبلحظ  من خبلل الجدول ان  نسبة 
المبحوثين من % 23،07العادية المقدمة من األستاذ داخل القسم بالثانوية وفي المقابل نجد نسبة 

الثانوية يرون ان نقص التطبيقات في الدروس العادية المقدمة من طرف األستاذ داخل القسم ب )التبلميذ(
المبحوثين ليست سبب اقباليم عمى الدروس الخصوصية ومن خبلل ىذه البيانات نستنتج ان معظم 

يتوجيون الى الدروس الخصوصية بسبب نقص التطبيقات في الدروس العادية المقدمة من  )التبلميذ(
فيم واستيعاب  ومن ىذا يتبين لنا ان التطبيقات في الدروس العادية ليا دور ميم في طرف األستاذ،
كذلك ان األستاذ بالثانوية الذي يعطي معمومات نظرية واليقوم بإعطاء تمارين من اجل  التمميذ لممادة،

يساعد التمميذ عمى الفيم  الن انجاز التطبيقات تساعد عمى االستيعاب والفيم  فبيذا فيو ال التطبيق ،
،فاألستاذ فييا  يركز بشكل كبير عمى الجيد لمدرس ،فالتمميذ بيذا يمجا الى الدروس الخصوصية 

التطبيقات والشرح المكثف ليا . كذلك يقوم بتصحيح التطبيقات من خبلل إعطاء اإلجابة النموذجية و 
 الصحيحة ليا.

 :عدم مراعاة األستاذ داخل القسم بالثانوية لمفروق الفردية بين التبلميذ 22جدول رقم 

بالثانوية  الثانوية لمفروق عدم مراعاة األستاذ داخل القسم 
 الفردية بين التالميذ

 النسبة التكرارات

 %43.07 28 نعم
 %56.92 37 ال

 %100 65 المجموع
 spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث
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)التبلميذ( يرون ان عدم مراعاة المبحوثين من  43،07ان من خبلل الجدول ان نسبة  نبلحظ
األستاذ داخل القسم بالثانوية لمفروق الفردية ىي سبب اقباليم الى الدروس الخصوصية وفي المقابل نجد 

)التبلميذ( يؤكدون ان اقباليم عمى الدروس الخصوصية ليست مرتبطة بعدم المبحوثين  56،92نسبة 
 لفردية بين التبلميذ.مراعاة األستاذ داخل القسم بالثانوية لمفروق ا

ومنو نستنتج ان اغمبية األساتذة الذين يدرسون بالثانوية ال يراعون الفروق الفردية واالختبلفات 
التبلميذ ،بالضافة الى ان ىؤالء األساتذة يقومون بإعطاء المعمومات لمتبلميذ دون اىتماميم  بينالموجودة 

ية ىي التي تؤدي بالتمميذ لمتوجيو نحو الدروس ان تم فيميا ام ال وبالتالي ىذه الفروقات الفرد
 الخصوصية.

مدة الحصة غير كافية إللمام األستاذ بالشرح الكافي لمحتوى المادة وبالتالي تتجو نحو : 23جدول رقم 
 الدروس الخصوصية

الحصة غير كافية إللمام األستاذ بالشرح الكافي لمحتوى المادة  مدة
 وبالتالي تتجو نحو الدروس الخصوصية

 النسبة التكرارات

 %73.84 48 نعم

 %26.15 17 ال

 %100 65 المجموع
 

 spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

يؤكدون عمى  المبحوثين )التبلميذ(من % 73،84يتضح لنا من خبلل الجدول الموضح أعبله  ان نسبة 
 المبحوثين )التبلميذ(من  26،15ان االقبال عمى الدروس الخصوصية  يعود الى قمة مدة الحصة بينما 
 يعتبرون ان مدة الحصة ليست سبب لئلقبال عمى الدروس الخصوصية. 

انات يتضح لنا ان مدة الحصة تعتبر غير كافية من اجل إيصال المعمومات ،وكذلك ومن خبلل ىذه البي
عدم القدرة عمى الشرح الكافي من طرف األستاذ وبالتالي عدم استيعاب التمميذ لممعمومات بشكل 
واضح،وكذلك ضعف النتائج تعتبر ىاجس   يؤرق المدرسة الجزائرية بصفة عامة، وىذا نتيجة النظام 

 الذي يشيد جممة من المشاكل التربوية. التعميمي
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األستاذ داخل القسم بالثانوية يوجيك نحو الدروس الخصوصية بناء عمى اكتشافو جوانب : 24دول رقم ج
 النقص لديك في مادة معينة

األستاذ داخل القسم بالثانوية يوجيك نحو الدروس الخصوصية 
 بناء عمى اكتشافو جوانب النقص لديك في مادة معينة

 النسبة التكرارات

 %61.53 65 نعم

 %38.46 25 ال

 %100 65 المجموع
 

 spssنتائج  ين باالستناد الىتالمصدر: من اعداد الباحث

يؤكدون عمى  المبحوثين )التبلميذ(من % 61،53من خبلل الجدول الموضح أعبله نبلحظ ان نسبة    
ان األستاذ داخل القسم بالثانوية ىو الذي يوجييم نحو الدروس الخصوصية بناء عمى اكتشافو لجوانب 

يرون عكس ذلك  المبحوثين )التبلميذ(من % 38،46النقص لدييم في مادة معينة وفي المقابل نجد نسبة 
داخل القسم بالثانوية ال تقتصر برغبة منيم ومن اسرىم ،ومن خبلل ىذه المعطيات نستنتج ان األستاذ 

ميمتو  عمى التدريس فقط بل اكتشاف النقائص ونقاط الضعف لدى بعض التبلميذ في مادة معينة ومنو 
يتضح لنا ان األستاذ داخل القسم بالثانوية لو دور ميم في تشجيع وتوجيو التبلميذ في االقبال عمى 

ود لدييم وكذلك من اجل تحسين مستواىم الدروس الخصوصية وذلك من اجل تعويض النقص الموج
 الدراسي.

 نتائج الفرضية الثانية:-2

 يعتبر مستوى األداء التربوي لممعممين محددا أساسيا في اقبال التبلميذ عمى الدروس الخصوصية.

المبحوثين ،حيث ابرزت النتائج ان من خبلل مناقشتنا لمجداول الخاصة بالفرضية الثانية 
يتمقون الدروس الخصوصية يؤكدون عمى وجود اختبلف بين األستاذ في الدروس الخصوصية  )التبلميذ(

وبنسبة  16،كذلك ماورد في الجدول رقم  15واألستاذ داخل القسم بالثانوية ويظير ذلك في الجدول رقم 
 )التبلميذ( عمى الدروس الخصوصية يعود الى وجود اكتظاظ داخل القسمالمبحوثين اقبال % 49،23

ان ارىاق  المبحوثين )التبلميذ(% 70،76وبنسبة كبيرة تقدر ب  17بالثانوية وكما يوضح الجدول رقم 
األستاذ بعدد مرتفع من الحصص يؤثر عمى أدائو ىو الذي يدفعيم لمتوجو نحو الدروس الخصوصية ، 
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الخصوصية يرجع يرون ان سبب اقباليم عمي الدروس  المبحوثين )التبلميذ(فان  18اما في الجدول رقم 
المبحوثين  ىير  19الي عدم اىتمام األستاذ بالثانوية بتقديم نماذج بكالوريا سابقة، كذلك في الجدول رقم 

ان عدم استخدام األستاذ بالثانوية لموسائل التكنولوجية ىو سبب توجييم نحو الدروس  )التبلميذ(
ان األستاذ داخل القسم ىو الذي  ميذ(المبحوثين )التبلوصية، اما في الجدول األخير يري معظم الخص
 عمي اكتشاف جوانب النقص لدييم.  م نحو تمقي الدروس الخصوصية بناءيوجيي

عمي النتائج المتحصل عمييا، نستنتج ان مستوي األداء التربوي لممعممين يعتبر محددا  وبناء
لتي توصمت البيا الدراسة أساسيا في اقبال التبلميذ عمي الدروس الخصوصية وذلك من خبلل النتائج ا

 وبذلك فان صحة الفرضية تحققت.

 الإلستنتاج العام:  

من تحميل وتفسير الفرضية األولى والفرضية الثانية من خبلل النتائج التي تم التوصل إلييا       
 استنتجنا ما يمي:

والتعميمية في إقبال التبلميذ عمى الدروس الخصوصية حيث أن الدروس  االجتماعيةتساىم المحددات    
ومصيرية، إضافة إلى ذلك  االنتقاليةخاصة وأنو في المرحمة  البكالوريالتبلميذ  ممجئالخصوصية تعتبر 

والتعميمية ليا دور فعال في التوجو نحو الدروس الخصوصية من خبلل مستوى  االجتماعيةفإن المحددات 
التربوي ألساتذة داخل القسم بالثانوية فمعظم التبلميذ يتوجيون نحو تمقي الدروس الخصوصية  األداء

بعض األساتذة وكذلك إلى بعض المحددات االجتماعية المتمثمة في العوامل  أداءبسبب ضعف مستوى 
قباليم نحوىا االقتصادية والثقافية والتعميمية التي تكون مرتبطة باألسرة والتي تساىم ىي األخرى في ا

إضافة إلى التحسن الذي تقدمو الدروس الخصوصية في مستوى التحصيل واضافة النقائص الموجودة 
داخل القسم بالثانوية وتعويضيا، كما انيا ساىمت في الرفع من دافعية التبلميذ نحو اإلنجاز الدراسي 

 بشكل إيجابي.

    



 

 
 

 

 

 اذّحــخاٌ
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 خاتمة:ال

إن االىتمام التي توليو المجتمعات لقطاع التربية والتعميم يعود إلى األىمية البالغة التي يحظى بيا 
فأغمب المجتمعات تحاول جاىدة النيوض يو من أجل التطور بأفرادىا إلى أعمى المراتب ىذا القطاع 

وذلك لتخطي العقبات والمعيقات التي تقف في وجو التبلميذ كحائل بينيم وبين تحقيق أىدافيم وقد جاءت 
األساسية محاوالت كثيرة ووسائل وبدائل عديدة وذلك من أجل الخروج بنتائج أفضل وفي مقدمتيا الدروس 

فقد جاءت من أجل مآل النقص الذي يعاني منو ىذا القطاع، حيث يتوجو إلييا التبلميذ من أجل تحضير 
 االمتحانات ورغبة في التفوق وتحسين نتائجيم والرفع من مستواىم الدراسي بصفة عامة.

 لآلداء التربويوتعتبر الدروس الخصوصية ذات أىمية بالغة لما تقدمو من دعم واضافة إيجابية      
لمتبلميذ  حيث تسيم في زيادة الدافعية لدى التبلميذ من اجل التحصيل العممي الجيد لمتبلميذ وىي تمنح 
فرص نجاح وتفوق دراسي كبير لدييم كما أنيا تعالج المشكبلت المرتبطة بتدني مستوياتيم التعميمية غير 

تنظيم الدروس الخصوصية حتى تقدم نتائج أفضل أننا كسوسيولوجيتين تربويتين الحظنا أنو يجب تقنين و 
 لممتعممين في المستقبل.
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 :اٌرٍُّزجاٌرٍُّز/ ػضَضذٍ  ػضَضٌ

ظرّاع اٌرشتُح إذخشض شأُح ِاعرش ػٍُ  ِزوشج أِاِه اعرّاسج اعرثُاْ ٌّىضىع

اٌرالُِز ػًٍ اٌذسوط  فٍ إلثاي واٌرؼٍُُّحّىعىِح ب: "اٌّؽذداخ االظرّاػُح واٌ

 .تشض تىػشَشَط-تٍذَح سأط اٌىادٌ  اخدساعح ُِذأُح تصأىَاٌخصىصُح. 

( أِاَ اإلظاتح اٌرٍ ذشاها ِٕاعثح، ػٍّا أْ ِؽرىي إظاتره x)َشظً ِٕه وضغ ػالِح 

 َغرخذَ فمط ألغشاض

 اٌثؽس اٌؼٍٍّ.
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 اٌثُأاخ اٌشخصُح ٌٍّثؽىز:
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 اٌخصىصُح. ا أعاعُا فٍ إلثاي اٌرالُِز ػًٍ اٌذسوطِؽذد

 هً ذرٍمً دسوعا خصىصُح ؟   -5

 ٔؼُ       

 ال       

 هً َشظغ إلثاٌه ػًٍ اٌذسوط اٌخصىصُح ؟   -6

 سغثح ِٕه     

 تطٍة ِٓ أعشذه    

 عشج فٍ ذىفُش ِصاسَف اٌذسوط اٌخصىصُح؟ األهً ذؼًّ  -7

 ٔؼُ     

 ال      

 أظً ذىفُش ِصاسَف اٌذسوط اٌخصىصُح؟ هً ذّاسط ػًّ ِا ِٓ -8

 ٔؼُ    

  ال    
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 ؟(خىجاإلاٌىاٌذَٓ و)عشذه ألهً اٌّغرىي اٌرؼٍٍُّ واٌصمافٍ  -9

 ظُذ   

 ِرىعط    

 ِرذٍٔ    

 

 لثاي ػًٍ اٌذسوط اٌخصىصُح؟اإلتٕاء ػًٍ هزا اٌغؤاي: هً َؽفضن واٌذَه فٍ   -10

 ٔؼُ  

 ال 

 أَه ٌّارا؟ظاتح تٕؼُ، فٍ ساإلإرا وأد 

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

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

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

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

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

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

 لثاي ػًٍ اٌذسوط اٌخصىصُح؟ اإلهً إخىذه َشعؼىٔه فٍ  -11...........................

  ٔؼُ   

 ال                       

 ظاتح تٕؼُ، فٍ سأَه ٌّارا؟اإلإرا وأد   

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

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

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

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

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

هً َشي واٌذَه أْ ٔعاؼه اٌّذسعٍ ِشذثط تئلثاٌه ػًٍ اٌذسوط  -12...........................

 اٌخصىصُح؟

 ٔؼُ   

 ال   

 ؟ عشج أْ ٔعاؼه فٍ اٌذساعح ِشهىْ تـاألهً ذشي  -13

 ٔرشٔد ٌرؽغُٓ ظشوف دساعره اإلذىفُش ظهاص اٌىّثُىذش ِغ شثىح  

 ذٍمٍ اٌذسوط اٌخصىصُح  لثاي ػًٍاإلذؽفضن فٍ  

 وٍُهّا 

 عشج ٌرٍمٍ اٌذسوط اٌخصىصُح؟ األهً ذشي أْ ذؽفُض  -14

 ؼغٓ ِٓ ِغرىان اٌذساعٍ 

   إٌرُعح ِٓ وسائهال  

 :ٍُِٔز الداء اٌرشتىٌ ٌٍّؼٍُّٓ ِؽذدا أعاعُا فٍ إلثاي اٌراَِؼرثش ِغرىي  اٌّؽىس اٌصا

 ػًٍ اٌذسوط اٌخصىصُح

 عرار فٍ شأىَرىُ؟ األعرار فٍ اٌذسوط اٌخصىصُح َخرٍف ػٓ األهً  -15

 ٔؼُ    

 ال   

 ؟تُٕهّااٌّىظىدج  االخرالفاخظاتح تٕؼُ، وضػ اإلفٍ ؼاٌح  

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

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

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

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

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



...........................................................................المالحق.....  
 

 
 

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

 ؟هً َشظغ إلثاٌه ٔؽى اٌذسوط اٌخصىصُح إًٌ -16...........................

 داخً اٌمغُ تاٌصأىَح عرار األػذَ ذفاػٍه ِغ 

 وظىد اورظاظ داخً اٌمغُ تاٌصأىَح  

 عرار داخً اٌمغُ تاٌصأىَح األلٍح اٌخثشج اٌرؼٍُُّح وألذُِح 

عرار تؼذد ِشذفغ ِٓ اٌؽصص َؤشش ػًٍ آدائه داخً اٌمغُ، األهً ذشي أْ إسهاق  -17

 لثاي ػًٍ اٌذسوط اٌخصىصُح؟ٌإلوتاٌراٌٍ َذفؼه 

 ٔؼُ  

 ال  

تاٌصأىَح ترمذَُ ّٔارض ػٓ اِرؽأاخ ٌٍثىاٌىسَا  األعرارؼغة سأَه هً ػذَ اهرّاَ  -18 

 ػًٍ اٌذسوط اٌخصىصُح؟ ٌإللثاياٌغاتمح هى اٌزٌ َذفؼه 

 ٔؼُ   

 ال   

تاٌصأىَح ٌٍىعائً اٌرىٕىٌىظُح فٍ ذثغُط اٌّادج اٌؼٍُّح هى  األعرار اعرخذاَهً ػذَ  -19 

 ػًٍ اٌذسوط اٌخصىصُح؟  ٌإللثاياٌزٌ َذفؼه 

 ٔؼُ   

 ال   

فٍ اٌذسوط اٌخصىصُح َغرؼُٓ تاٌىعائً اٌرىٕىٌىظُح فٍ ذثغُط وششغ  األعرارهً  -20

 اٌذسوط؟ 

 ٔؼُ 

 ال 

 هً اعرفذخ ِٕها؟
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 ٔؼُ 

     ال 

هً ذشي أْ ٔمص اٌرطثُماخ فٍ اٌذسوط اٌؼادَح اٌّمذِح ِٓ أعرارن داخً اٌمغُ  -21

 إلثاٌه ػًٍ اٌذسوط اٌخصىصُح؟ تاٌصأىَح هى عثة

 ٔؼُ  

  ال  

داخً اٌمغُ تاٌصأىَح ٌٍفشوق اٌفشدَح تُٓ  األعرارؼغة سأَه هً ذشي أْ ػذَ ِشاػاج  -22

 ػًٍ اٌذسوط اٌخصىصُح؟ ٌإللثايهى اٌزٌ َذفؼه  اٌرالُِز

 ٔؼُ 

 ال 

ىي اٌّادج وتاٌراٌٍ تاٌششغ اٌىافٍ ٌّؽر األعرار إلٌّاَهً ذشي أْ ِذج اٌؽصح غُش وافُح  -23 

 ذرعه ٔؽى اٌذسوط اٌخصىصُح؟

 ٔؼُ   

  ال  

داخً اٌمغُ تاٌصأىَح َىظهه ٔؽى اٌذسوط اٌخصىصُح تٕاء ػًٍ اورشافه  األعرارهً  -24

 ٌعىأة إٌمص ٌذَه فٍ ِادج ِؼُٕح؟ 

 ٔؼُ 

 ال 

 

 

  


