


 داءــــــــــــــــإه
  .هللا عز وجل على منه و عونه إلمتام هذا البحثأمحد  

إىل الذي وهبين كل ما ميلك حىت أحقق له آماله، إىل من كان يدفعين قدما حنو األمام 
 لنيل املبتغى، إىل اإلنسان الذي إمتلك اإلنسانية بكل قوة،

أيب الغايل  إىل الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام مرتمجة يف تقديسه للعلم، 
 ؛ إىل اليت وهبت فـلذة كبدها كل العطاء و احلنان، رمحه هللاعلى قـليب 

الّرعاية و كانت سندي يف الشدائد، و   إىل اليت صربت على كل شيء، اليت رعتين حق
 كانت دعواها يل ابلتوفيق، تتبعتين خطوة خطوة يف عملي، 

إىل من إرحتت كلما تذكرت إبتسامتها يف وجهي نبع احلنان أمي أعز مالك على القـلب 
  ،هللا عين خري اجلزاء يف الدارين و العني جزاها 

 .إليهما أهدي هذا العمل املتواضع
صديقيت  إىلكل أفراد عائليت العطاوي و حلسن   إىلالغايل و ابنيت العزيزة  زوجي إىل   

 .ألجناز هذا البحث قرواد فاطمة اليت مدت يل يد العون
 ؛االجتماعيةإىل كل أساتذة قسم العلوم  

و إىل كل من يؤمن أبن بذور جناح التغيري هي يف ذواتنا و يف أنفسنا قبل أن تكون يف  
  .أشياء أخرى

 إىل كل هؤالء أهدي هذا العمل 

 العطاوي امساءالطالبة: 



 شكر و تقدير
  

كن عاملا .. فـإن مل تستطع فكن متعلما ، فـإن مل تستطع فـأحب العلماء ،فـإن مل "
 "تستطع فـال تبغضهم

هللا عز وجل على تكللت إبجناز هذا البحث ، حنمد  بعد رحلة حبث و جهد و اجتهاد
عبارات علينا فهو العلي القدير ، كما ال يسعنا إال أن خنص أبمسى  نعمه اليت مَن هبا
من جهد و نصح و معرفة  يل هقدمملا  " عامل حممد" املشرف لألستاذ الشكر و التقدير

الثمني وفره يل ابلرغم من  و كلما طلبت كمية من و قته طيلة اجناز هذا البحث
 .مسؤولياته املتعددة

السنوسي و اثنوية  اثنوية إدريس مدراء و أساتذة لكل من الشكر تقدم ابجلزيلأكما 
 .هذا امليداين بحثالالذين كانوا عوان لنا يف  حة يلولد قابلية ص

ت ، فـلهم إىل من زرعوا التفـاؤل يف دربنا وقدموا لنا املساعدات والتسهيالت واملعلوما
 و التقدير.منا كل الشكر 
 
 

 وقبل و بعد فالشكر هلل و هلل احلمد يف األول و األخري
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 املقدمة 
يف الوقت الذي تراهن كل الدول العامل على كسب حتدي ورهان التعليم من أجل إقامة جمتمع املعرفة ، تبقى 
اجلزائر تواجه مشكالت عميقة يف منظومتها الرتبوية مما يعوق تقدمها حنو اكتساب املعرفة ، إن حال التعليم يف 

 التفاؤل. فالعديد من الدراسات والتقارير الصادرة عن هيئات وطنية ودولية تشري لذلك.اجلزائر ال يبعث على 
مؤخرا تعطي مؤشرات خميفة فيما يتعلق ابلفشل الدراسي  C.L.Aالدراسة اليت أجراها " جملس اثنوايت اجلزائر" 

: 
 تلميذ يف الطور االبتدائي يعيدون السنة 630.000 •
 %8نسبة الرسوب يف الطور املتوسط بلغ  •
 % 5نسبة الرسوب يف التعليم الثانوي بلغ  •
 %50نسبة الرسوب يف السنة الثالثة اثنوي بلغ  •
 تلميذ. 500.000ب  ّدرسنة ق   17عدد التالميذ الذين يغادرون املدرسة مبكرا أي قبل بلوغهم  •

 massification deفالفشل ذريع واملشكلة ليست يف إاتحة التعليم للجميع 
l’enseignement   .بقدر ما هي يف جودته ونوعيته 

من أجله وهو توفري تعليم ذات  استحدثتلقد عجزت حقا املنظومة الرتبوية يف حتقيق اهلدف األساسي الذي 
حلول وتدارك هذه النقائص اجلسيمة بغية جتنيب أطفاهلم  إلجيادهذه الوضعية اجتهد أولياء التالميذ نوعية. أمام 

 كان احلل الوحيد يف اللجوء إىل دروس التدعيم ) الدروس اخلصوصية (.فالفشل الدراسي 
أمام فشل املنظومة الرتبوية للتكفل هبذا املشكل الذي يرهن اراي اضطر  إال األولياءمل يكن هذا االختيار من قبل 

 مستقبل أطفاهلم. 
ة حتوهلا إىل تعليم موازي حتمي لقد أخذت ظاهرة الدروس اخلصوصية منحى رهيب إذ انتشرت إىل درج

ملناسبة لكل فبعدما كانت مقتصرة إال على تالميذ األقسام النهائية إلجياد حصص دعم يف بعض املواد األساسية ا
الجتياز شهادة البكالوراي ، أصبحت هذه الظاهرة متس كل األطوار التعليمة ) االبتدائي ،  ختصص استعدادا

 املتتالية يف قطاع الرتبية.  اإلصالحاتظهر جليا مدى عدم جناعة ، وهذا ي   املتوسط والثانوي (
جيل ما يسمى ابملدرسة القدمية مل يكن  أنسبعينيات ومثانينيات من القرن املاضي جند  إىلفعندما نعود 

 ة.ميستنجد ابلدروس التدعيمية غري أن مستواه كان يضاهي مستوايت الدول املتقد
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التدريب لقد تطورت ظاهرة الدروس التدعيمية خارج املدرسة النظامية الرمسية آخذة أشكاال متعددة : 
 روس خصوصية فردية ، دروس خصوصية مجاعية.....الدراسي ، د

 مسألة معاجلة وتدارك تدين مستوى التالميذ خارج فضاء املدرسة أضحى خطرا على كينونتها.  إخراجإن 
عدم وضع القائمون على الشأن الرتبوي لرتتيبات انجعة يتم بواسطتها تقدمي تدعيما منظما للتالميذ  أن إذ

ذوي املستوى الضعيف أرغم األسرة على التوجه إىل إطار غري رمسي وغري نظامي ) التعليم يف السوق السوداء( ، 
 مع زايدة عبء مادي إضايف يرهق كاهلها بدون ضمان النتائج.

ط األغلبية الساحقة من األطفال و األسر يف هذه املنافسة ومبستوايت وموارد مادية متفاوتة يفاقم من اخنرا إن
ظاهرة عدم تكافؤ فرص النجاح اليت هي موجودة أصال يف املدرسة حبكم الفوارق االجتماعية واالقتصادية 

 والثقافية.
 األساسية األسئلةدد املقارابت وتبقى خطورة واستفحال هذه الظاهرة جعلت منها موضوع دراسة متجدد جت

 ن ؟ مىت ؟ كيف ؟ كم ؟ بتعبري كامل : ماوهي : الدروس اخلصوصية ملن ؟ مم اليت تفرض طرحها يف أي مقاربة
القائمون  األشخاصيف أي إطار جترى؟ ألي فئة من التالميذ ختصص؟ ختص أي مواد؟ من هم  مدى انتشارها؟

 دروس؟على هذه الدروس؟ ما كلفة هذه ال
عن هذه األسئلة عليه إدماج كل الفاعلني يف الظاهرة يف دراسته : التالميذ ،  اإلجابةفأي ابحث حياول 

 األولياء واملدرس.
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  متهيد:
تعترب اإلشكالية أساس املراحل الالحقة ألهنا حتدد مسار البحث أو مشكلة الدراسة و أهدافها وفيها يقوم 

كما  ، جواب حمدد هلذا السؤال أو حل حمدد للمشكلة القائمة  إىلبطرح سؤال و العمل على وصول  الباحث
 خصائص من املوضوعية و فالدقة العلمي البحث يف اهلامة خطوات إحدى العلمية واملصطلحات املفاهيم تعد

 مفهوم لكل وحمددة واضحة تعاريف وضع العلمية الدقة مستلزمات ومن املعرفة أنواع من غريه عن متيزه اليت العلم
 طرف من ذكرت اليت التعاريف وعرض املختلفة الدالة حتديد الكلمات أن أي الباحث يستعمله مصطلح أو

 دراسة كل أن كما , واملوضوعية الدقة حتقيق يف كبرية أمهية ميثل أمنا ابلدراسة املتناول للموضوع املختلفة الباحثني
 نتائج مطابقة مدى ما وكذا النظري اجلانب إثراء أجل من وهذا السابقة الدراسات من جمموعة تستخدم أن جيب
ه األخرية حتدد ابألمهية واألهداف واليت يضع الباحث من خالهلما املسار هذ احلالية الدراسة مع الدراسات هذه

 .التايل يف يتضح ما وهذا، الذي يسري عليه يف دراسته مع اإلشارة إىل العراقيل والصعوابت اليت واجهة حبثه 

 الدراسة: إشكالية -1
حيث تفاقمت على التعليمية، األنظمة مبعظم التصقت اليت املستجدة الظواهر بني من اخلصوصية الدروس تعد

 املراحل مجيع يف الظاهرة هلذه كبري استفحال من تعاين اليت الدول من كغريها واجلزائرمدار السنوات املاضية 
 .اجلهد من الكثري تتطلب اليت الثانوية املرحلة وخاصة التعليمية

 املعلومات بعض على للحصول اخلصوصية الدروس تقدمي أماكن على تف  التها سوى حال املتعلمون جيد فلم 
 التعليمي مستقبلهم على الظاهرة هذه اتيبتبع االهتمام دون الدراسي، حتصيلهم تقوي و متدع قد اليت اإلضافية

     . سواء حد على واملتعلم املعلم طرف من استغالهلا كيفية على يتوقف وهذا ،حدين ذو سالح تعترب قد ألهنا
 يف ليكون مسارها تعديل أو الظاهرة هذه تفاقم لوقف املعنية لطاتالس   هبا تقوم اليت الكبرية اجملهودات غمرب ف    

 املسؤولني على لزاما أصبح مما عام بعد عام هلا املفرطة الزايدة نالحظ قد إنه إال ،وأقطاهبا التعليمية العملية صاحل
 .له منافسة ال الرمسي للتعليم مساندة تكون حىت واستحواذها عليها للسيطرة الالزمة التدابري أخذ

بضالهلا على حياة ومنط معيشتها مبا تسببه من  لقية  م   اجلزائرية، األسرة لىع ضافيا  إ عبئا   تشكل أصبحتكما  
  ميزانيتها. توزيع إعادة يف تفكر جعلها اليت و ،ضغط مادي يثقل كاهلها

  :خطرية اجتماعية ة فقط بل هلا أاثرليست اقتصادي ةشكلاملو 
من  أبنائهمتنقد  عنها التنازل ميكن ال حتمية و ملحة، ضرورة أهنا اد األولياءعتقاب ذالك و :على األسرة ✓

 يقدمها اليت دروس من جودأأهنا  ي وحي تصور لديهممما خلق ، النجاح مرفأ إىل هم وصلت و ،الفشل و الرسوب
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 أهم أحد يقدمه أن ميكن وفيما املدرسة؟ يف ثقتهم األولياء فقد هل نتساءل جيعلنا الذي وهذا قسمه، يف املدرس
 املدرس؟ وهو عناصرها
مشروع ابحث جيد  وعدم خلق العقليتكالية واخلمول اإل بتعودهم على االعتمادية و :ميذوعلى التال ✓

  .معاصر علمييبحث عن املعلومة واملعرفة أبسلوب 
 رسالتهم أداء يف ودورهم التعليم برجال يتعلق ما منها وتباينت، عليها هذا األخري إقبال أسباب تعددت كما 

 مبختلف ابجملتمع يتعلق ما كذلك ومنها أنفسهم، ابلتالميذ أيضا يتعلق ما ومنها ،ابألسرة يتعلق ما ومنها،
 رفع يف الرغبة هو اخلصوصية ابلدروس االلتحاق إىل املتمدرسني يدفع الذي الرئيسي السبب ولعل مؤسساته،

 .املعلم امتحان نظام معرفة على ابالعتماد مرتفعة معدالت على واحلصول التعليمي، مستواهم
 ذات املواد يفو   اخلصوصية، الدروس على ي قبل الذي هو  النهائية املرحلة تلميذ نشهد كنا مضى ففيما

 األدبيني، من كان إن الفلسفة أو العلمية،- الرايضية الشعب يف ختصصه كان إن كالرايضيات املرتفعة املعامالت
 أن ي درك كان عليها ي قبل ال الذي أما فيها، ضعيف أنه نفسه يقّيم اليت العلمية املادة يف نفسه لتقوية و ذلك
 .املادة جلزئيات استيعابه عدم حالة االستدراك حلصص ي ستدعى وقد الفصل، يف ي شرح الدرس

 الذين التالميذ من العديد لدى احلفظ مواد يف حىت هبا االستعانة إىل امتدت العملية أن م الحظ هو ما لكن
 تكمن هلا حاجتهم وأصبحت عليها، يتسابقون أضحوا  حني يف ،اجلَيد الدراسي ملستواهم عنها اتم غىن يف كانوا

 من اهلدف كان أن بعد الدراسية، واجباهتم أداء يف أنفسهم على االعتماد على قادرين غري كأهنم املواد، مجيع يف
 اليت املواد يف وتقويته القسم، داخل استيعابه عن عجز ما فهم من التلميذ متكني هو اخلصوصية الدروس تلقي
 مقاعد من عودهتم بعد الراحة من أنفسهم حيرمون أهنم متناسني ، منها العلمية خاصة فيها ضعف من يعاين

نفسه يف  التلميذه الدروس اخلصوصية  جيد ذرب يف اآلراء بني مؤيد ومعارض هلا التضاذففي ظل ه   الدراسة
 ه الدروسذعدم جدوى ه أوجدوى من حرية 
  ؟ه الدروس اخلصوصيةذلتقصي احلقيقة وراء تلقي ه ا البحثهذا املنطلق جاء هذومن  •
  ؟املقبلني عليها التالميذوفيما إدا كانت ترقى لتطلعات  •
 ؟ألسرة و التلميذلواالقتصادي والصحي والنفسي  االجتماعينب انعكاسها على اجلامدى  وما •

 ، األمرويل  و واالمتحاانتمتغريات متداخلة وهي الطالب واملادة الدراسية واملدرس  ذاتالظاهرة  أنومبا 
 تالميذوابخلصوص  التلميذ هو مصدر املعلومة وعينة البحثيكون  أن ناارأتياملاسرت  مذكرةولضيق مدة إجراء 

 .الرهيب الظاهرة  االنتشارا يعيشونه مع هذ الذيالطور النهائي لتقصي الواقع 
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 يف: متثلتجابة على التساؤالت وضعنا فرضيات و لإل
 الفرضيات -2

 فرص النجاح لدى التالميذ.كافؤ كرس عدم تالدروس اخلصوصية ت   .1
 .منط الدروس اخلصوصية حيددها الدخل العائلي .2
 . األسرةالدروس اخلصوصية تستنزف ميزانية  .3
 . الشعبة هي اليت حتدد درجة تلقي الدروس اخلصوصية .4

 اختيار املوضوع:أسباب  -3
 إن الدوافع اليت كانت وراء اختياران املوضوع هي أساسا:

 التطرق لظاهرة الدروس اخلصوصية كظاهرة تربوية اجتماعية مستفحلة يف اجملتمع اجلزائري.  .1
 التعرف على مالمح وظروف تلقني الدروس اخلصوصية.  .2
 الطور النهائي.التعرف على واقع تلقي الدروس اخلصوصية بني تالميذ   .3
 ترقى لتطلعات التالميذ املقبلني على شهادة البكالوراي. نأأي حد ميكن للدروس اخلصوصية  إىلمعرفة   .4
 اإلعالموسائل  إالالدروس اخلصوصية  إجراءقلة البحوث العلمية اليت تناولت أو اهتمت بكيفية   .5

 والصحافة.
الدروس من حيث الزمان  من زاوية واقع هذه لدروس اخلصوصيةقلة األحباث اليت تناولت موضوع ا أو  .6

 واملكان والكيفية.
 كون املوضوع يف صميم ختصص علم االجتماع الرتبوي.   .7
أما اختيار املرحلة النهائية من بني املراحل التعليمية األخرى ، ألهنا تعترب مرحلة مهمة ومصريية يف   .8

داد فيها االهتمام ابلتحصيل العلمي ورفع املستوى لنيل شهادة حلياة الدراسية للتلميذ ، كما يز ا
 البكالوراي واليت تعترب مفتاح بوابة اجلامعة.

 أمهية الدراسة : -4
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من كون تناوهلا لظاهرة مستحدثة أضحت الشغل الشاغل للقائمني على املنظومة 

، حيث أصبحت الدروس اخلصوصية من أخطر الظواهر اليت تساهم يف الرتبوية وحمط أنظار العديد من الباحثني 
خلخلة النظام التعليمي يف بالدان ومتس معظم شرائح اجملتمع بصورة مباشرة أو غري مباشرة أو غري مباشرة آخذة 
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، فصار املدرس ابئعا التلميذ مشرتاي، دون أن ننسى اآلاثر   la marchandisation "التسليع"مظهر 
 املستوى واإلرهاق. ينة اليت يتعرض هلا التالميذ من روح االتكالية وتدالسلبي

وضع  إىلقد تساهم هذه الدراسة يف املساعدة على تصميم دراسات معمقة وشاملة على مستوى وطين تفضي 
 إسرتاتيجية مستقبلية لعالج ظاهرة الدروس اخلصوصية بتنظيمها وتقنينها.

 :حدود الدراسة -5 
اقتصرت دراستنا احلالية الكشف عن واقع الدروس اخلصوصية على مستوى اثنوايت بلدية مستغامن و حتديدا 

 342صورات أفراد العينة املتمثلة يف عند تالميذ الطور النهائي املقبلني على شهادة البكالوراي ، و هذا على ضوء ت
 تلميذ و تلميذة ممن يتلقون و ال يتلقون دروسا اخلصوصية ابفرتاض متثيلهم جملتمع البحث و بعدها تعميم النتائج. 

وقد فتحت هذه الدراسة أبوااب للبحث و التقصي إبعتبار الظاهرة متس عدة أطراف ، كما هلا امتدادات على 
 تصادية ، االجتماعية ، السياسية ...اخل.مجيع املستوايت االق

ما يستوجب دراسات علمية و حبوث  أكادميية من طرف هيئات و مراكز أحباث ، ذات طابع استمراري مبعىن 
أن تكون الدراسة مستمرة طوال مراحل التعليم و لسنوات عديدة من أجل اخلروج بنتائج حقيقية للظاهرة و 

 حوث العلمية و اعتربها مراجع يتم الرجوع إليها.احصاءايت ميكن اعتمادها يف الب

 صعوابت الدراسة : -6
 هلذه املذكرة الصعوابت والعوائق، فأثناء اجنازانكأي الدراسة يقوم هبا الباحث يف مساره العلمي ال ختلو من 

 واجهتنا بعض الصعوابت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية :
الدراسات العلمية ذات البعد الوطين للظاهرة ما عدا بعض املقاالت املقتضية وجمموعة من املذكرات  قلة ✓

 اجلامعية ذات الطابع العام.
 عائق اللغات األجنبية لالستفادة من الدراسات األجنبية املنجزة يف هذا اإلطار وهي متعددة. ✓
لك إبدماج املؤسسات املتواجدة يف املناطق عدم متكننا من إجراء الدراسة على نطاق جغرايف واسع وذ ✓

كانت هناك فروق بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية ، وهذا راجع أساسا لضيق   إنالريفية قصد معرفة 
 الوقت.

إجراء املقابالت وملء االستمارات على مستوى املؤسسات وعدم انضباط التالميذ املبحوثني يف  صعوبة ✓
 اإلجابة على كل األسئلة وهذا رغم وقوفنا وإشرافنا على العملية أبنفسنا.
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 :خطة الدراسة -7
  : تقدمي موضوع الدراسة األولالفصل 

تناولنا فيه مقدمة عامة و إشكالية مع الفرضيات ، إضافة إىل دوافع و أمهية املوضوع و حدود الدراسة ،كما   
 مت التطرق إىل صعوابت و خطة الدراسة و كذا الدراسات السابقة و أخريا املفاهيم الضرورية يف الدراسة .

   الفصل الثاين : الطرح النظري للدراسة
 ورين أساسيني يف دراستنا مها املنظومة الرتبوية الدروس اخلصوصية.حم إىلو فيه مت التطرق 

 املنهجية للدراسة اإلجراءاتالفصل الثالث : 
املنهجية املعتمدة يف الدراسة و اليت تتضمن ، املنهج املتبع و اجملتمع الدراسة البحث و  اإلجراءاتمت عرض 

 عاينة.كما مت عرض كيفية اختيار العينة و املاجملال الزمين للدراسة ، و الدراسات االستطالعية ،  

 الفصل الرابع : عرض و مناقشة نتائج الدراسة
مجع البياانت ،  ةالدراسة امليدانية ، بعد تطبيق أدانتائج املتحصل عليها من اليف هذا الفصل كل  وقد أ خذت

 قمنا بوضع حتليلني.،  و على ضوء الدراسات السابقة و الرتاث املعريف املتوفر حول الظاهرة املدروسة
ف الظاهرة و الثاين حتليل تفسريي مت من خالله الربط بني يل الوصفي و الذي يضم متغريات تصالتحل

 املتغريات من أجل اإلجابة عن الفرضيات املقرتحة يف البحث .

 الدراسات السابقة : -8
 هناك العديد من الدراسات السابقة الوطنية والعربية واألجنبية اليت تناولت موضوع الدروس اخلصوصية و

 فيما يلي بعض هذه الدراسات :

 الدراسات العربية: 1.8
جامعة حلوان " العوامل النفسية  2005دراسة ) عبد املعطي ( عبد الباسط عبد املعطي سنة  .1

هذه الدراسة إىل الوقوف على أسباب الدروس  فهتدواالجتماعية املتعلقة بظاهرة الدروس اخلصوصية" 
ابلقاهرة ، واستخدم عينة تتضمن طالب املدارس الثانوية ل ت عن طريق دراسة مسحيةاخلصوصية ، وقد مت

الباحثون أداة االمتياز، وكانت أهم النتائج أن من أسباب هذه الظاهرة هو ارتفاع املستوى االقتصادي، وعدم 
ظم التعليمية مما اضطر أولياء األمور خوفا على مستقبل أبنائهم إىل اللجوء االستفادة من املدرسة اليت افتقدت الن  

 خارج املدرسة كعملية تعويضية.
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دراسة فرج عبد اللطيف : " التحصيل الدراسي ألطفال األمهات العامالت وغري العامالت : دراسة  .2
 2012حالة اململكة العربية السعودية " 

هدفت الدراسة إىل تقدمي الواقع احلايل لنظام فصول التقوية يف مدارس املرحلتني املتوسطة والثانوي يف التعليم 
امل املعيقة لتحقيق أهداف دروس التقوية ، وأثر فصول التقوية يف مدارس املرحلتني العايل من خالل حتديد العو 

املتوسطة والثانوي يف التعليم العام من خالل حتديد العوامل املعيقة لتحقيق أهداف دروس التقوية، واثر فصول 
 ا يف فصول التقوية.التقوية يف رفع مستوى التحصيل الدراسي، ابإلضافة إىل حتديد الشروط الواجب مراعاهت

 30) مدير املدرسة، املعلمني، الطلبة، أولياء األمور( واشتملت على  استبياانت كانت أداة الدراسة أربع  و
 موزعة على ثالثة حماور ) املعوقات، أثر الدروس، الشروط الواجب مراعاهتا( بندا  

ب العينة العشوائية وانتهت الدراسة إىل وطبقت الدراسة على مدارس املتوسطة والثانوية وذلك ابستخدام أسلو 
عدة نتائج منها إسهام دروس التقوية يف حتسني نسب النجاح، وازدايد مشاركة الطلبة االجيابية، ومعرفة الطالب 

 عن قرب وأهنا تنمي روح املنافسة بينهم.
أن تصنيف الطلبة يتم طبقا ملعايري علمية، وبينت الدراسة  و ناسب جدا،زمن احلصص مكما توصلت إىل أن 

جمموعة من املعوقات تقلل من االستفادة من دروس التقوية منها كثرة عدد احلصص يف اليوم الواحد ، والبداية 
 املتأخرة للدراسة .

 31جملة الرتبية عدد  -دراسة السويد : السويد فايز عبد هللا " ظاهرة الدروس اخلصوصية" الرايض .3
 2014السنة 

هدفت الدراسة إىل استعراض أسباب تفشي الدروس اخلصوصية بني طالب الصف الثالث الثانوي وتوصل إىل 
سباب األيه الرتبوي واجملتمع والوزارة، وحدد االدراة والتوج أن هذه الظاهرة يشرتك فيها الطالب واألهل واملعلم و

املعلم أكادمييا وعلميا وأسباب تتعلق ابلطالب أمهها الضعف الرتاكمي  إعدادتدين و  ة اليت تؤدي للظاهرة يدار اإل
على التشعيب العلمي وحدد الباحث بعض  األبناءتتعلق ابألهل أمهها إجبار بعض أولياء األمور  أسباب و

 ذه الظاهرة منها رفع معدل الطالب ومراعاة الظروف الفردية بني الطالب.االجيابيات هل
االجتماعي ، دراسة مسحية ابلعينة" املركز القومي  اإلنفاق واملعيشية  األسرةدراسة سهري لطفي : "  .4

 2000للبحوث اجلنائية واالجتماعية 
على التعليم  اإلنفاقاالجتماعي ومنها  اإلنفاقالضوء على بعض جماالت  إلقاءحماولة  إىلهتدف هذه الدراسة 

ضاء على نة يف كيفية القالعي أراءعليها والتعرف على  اإلنفاقوالتعرف على مشكلة الدروس اخلصوصية وجوانب 
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اجلمهورية استخدمت الدراسة  أحناءمعيشية من خمتلف  أسرة 2500هذه الظاهرة وكانت العينة املستخدمة 
 الدروس اخلصوصية هو إىليف اللجوء  األكرباستبيان حيتوي كافة متغريات الدراسة، وكانت أهم النتائج أن السبب 

نسب  نأاخنفاض مستوى طرق التدريس وأساليبه ، كما أثبتت الدراسة  يف املدرسة نتيجة األبناءاخنفاض مستوى 
، وأبدت الدراسة أنه للقضاء على  األغنياءمن  %61من الفقراء و  %52م للدروس اخلصوصية ه ونيلجئمن 

 تشمل أوال التعلم ابعتباره حمور العملية التعليمية. أن النظر يف السياسة التعليمية و إعادة جيبهذه الظاهرة 

 : األجنبيةالدراسات    2.8
عن الدروس اخلصوصية أكدت الدراسة على أهنا (   Cunningham، 2007دراسة كننغهام ) . 1 

إعدادها عقد الدروس اخلصوصية يف شكل دورات لتعليم املتقدمني ، وكل دورة يتم قد ت   إذتقدم أبشكال خمتلفة 
 خصيصا لتتناسب مع املتطلبات اخلاصة للطالب.

حديد حمتوى املنهج فحسب الدروس اخلصوصية توفر أسلوب مكثفا للدراسة ، وال يكتفي الطالب بت إن 
م أيضا بتحديد مقدار سرعة مستوى قدراته التحصيلية، مراعيا الظروف الفردية للطلبة مثل اإلعداد ولكنه يقو 

 ( 107م،ص 2003) الوقاد،  ليات أو وظيفة مالاللتحاق إبحدى الك
انقش الباحث ما الذي يتعني على الفرد أن يعرفه قبل تعيني ( Herzog 2004دراسة " هلارتزق" ). 2

مدرس أو االتصال مبعهد تعليمي يف البداية حتدث الباحث عن جذور التعليم اخلاص والدروس اخلصوصية وتطرق 
خدم مشاهري األابطرة الفالسفة والبلغاء من القطاع اخلاص لتعليم أطفاهلم، إىل العصر الكالسيكي عندما است

وأشارت الدراسة إىل أن مثة أحباث لدعم فوائد الدروس اخلصوصية يف حتسني طالب الصفوف الدراسية وإكساهبم 
وضوع معني، املهارات املفيدة والضرورية ميكن للدروس اخلصوصية أن تفيد الطالب الذي يعاين من صعوبة فهم م

وميكن أن تساعد تلك الدروس الطالب يف التعليم ، السيما التالميذ الضعاف يف شىت املواد الدراسية ويقدم 
 املهتمني يف جمال توفري التعليم اخلاص ألبنائهم لألغراض العالجية.  و اآلابءالباحث جمموعة حمددات تعني 

نعرف  نأويضع الباحث مواصفات املعلم الذي سيقدم الدروس اخلصوصية يطرح الباحث أربعة أسئلة جيب 
اهلامة جدا جيب أن تطرح قبل تعيني مدرس خاص أو االستعانة مبعهد تعليمي وهي   األسئلةعليها، هذه  اإلجابة

  :أليتكا
 ما الذي جيعل املعلم الناجح انجحا .  -1
 ما اهلدف من االستعانة ابملعلم اخلاص يف تعليم طفلك.    -2
 دروس خاصة.  إىلمىت سيحتاج طفلك  إىل  -3
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؟ املعلم اجليد هو املعلم الذي بنائيل سيضع املعلم برانجما خاصا ألطريقة دفع املبالغ املالية وه  -4
 التدريس مبساعدة الطالب. إسرتاتيجيةيستخدم 

هدف هذه الدروس اخلصوصية هو تعليم الطالب كيفية التعليم ذاتيا كي يستغين عن  أن إىلويصل الباحث  
          .اتخطة الدروس اخلصوصية ذ أنالدروس اخلصوصية ويف اخلتام يتقدم الباحث بوضع خالصة رؤيته فيؤكد على 

فلكي تكون الدروس اخلصوصية انجحة جيب أوال التحقق من مؤهالت املعلم وكذلك طريقة التدريس اليت  أمهية
 سيستخدمها املعلم مع الطفل .

 أاثر حمددات و إىلصفحة تطرقت  169احتوت الدراسة على (:   2007Dungدراسة دانغ) . 3
فصول التعليم اخلاص يف فيتنام أكدت الدراسة على أن التعليم اخلاص ظاهرة واسعة االنتشار يف العديد من 

ومن أمهها بياانت رئيسية من فيتنام  اإلحصاءاتالبلدان النامية اعتمدت الدراسة على العديد من املعلومات و 
من وزارة الرتبية و  1997/1998و  1992/1993مسوح  إىلتتضمن مستوايت املعيشة و ذلك استنادا 

التعليم الفيتنامية ،وكذلك اتبعت هذه الدراسة الكثري من اجملالت و الصحف احمللية لتحليلها، استنادا ملا سبق 
بتخصيص  األسرأن الدروس اخلصوصية يف الفيتنام أصبحت ضرورة حياتية مبقتضاها تقوم  إىلتوصلت الدراسة 

 هرة.ميزانيات لتتعامل مع هذه الظا
أصبحت ميزانية ترصد سلفا لتوفري املساعدة لطالب الثانوية ، و االجتاه حنو التعليم اخلاص حلضور أقوى يف 

 مستوايت التعليم العايل.
 على التعليم اخلاص. اإلنفاقيز بني اجلنسني يف يانه ليس هناك دليل على التم إىلو أشارت الدراسة 

الذين يعيشون يف املناطق الريفية تنفق أقل على التعليم اخلاص يف املرحلة  العرقية و الطلبة و التالميذ األقليات
على التعليم اخلاص سينخفض بدرجة كبرية إذ  اإلنفاق أن ، إالاإلعدادياالبتدائية ، و لكن ليس على املستوى 

 أن مؤهالت معلمي املدارس االبتدائية يف زايدة.
كان   األكربللطالب، لكن التأثري  األكادميي األداءكبرية على   أتثرياتجدت هلا يم اخلاص و  مؤسسات التعل

 على طالب الثانوية.

 : الدراسات الوطنية  3.8
كانت بعنوان " الدروس اخلصوصية يف املنظومة   دراسة كمال صدقاوي جامعة ابن خلدون تيارت. 1

تبحث هذه الدراسة يف و التأثري على التحصيل الدراسي يف االمتحاانت الرمسية "  األسبابالرتبوية بني 
مشارك يف البحث  40.397ب تفشي ظاهرة الدروس اخلصوصية من وجهة نظر عينة البحث املقدرة ب أسبا
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متوسط ، الرابعة متوسط ، الثالثة اثنوي لسنة الدراسية  األوىلسنوات اتذة ، أولياء التالميذ المن أس
جانب ذلك هل كان  إىلوالية اختريت عشوائيا )حضرية ، شبه حضرية ، ريفية(  17، و يف  2013/2014

أو  2012/2013اتبعوا دروسا خصوصية يف السنة الدراسة  الذين للدروس اخلصوصية أتثري يف حتصيل التالميذ
 يف االمتحاانت الرمسية. 2013/2014السنة 

 أن : إىلو قد خلص البحث 
  ابتدائي اخلامسةيف السنة  2012/2013 نسبة التالميذ الذين اتبعوا دروسا خصوصية العام الدراسي ❖
 . %40.9 كان
  متوسطيف السنة الرابعة  2012/2013نسبة التالميذ الذين اتبعوا دروسا خصوصية العام الدراسي  ❖

 . %48.7كان 
يف السنة الثالثة اثنوي كان  2013/2014اتبعوا دروسا خصوصية العام الدراسي  نسبة التالميذ الذين  ❖

66.9% . 
هناك اختالف يف املواد و الشعب املتابع فيها دروس خصوصية ، مع التذكري أن الرايضيات و العلوم  ❖

 الفيزايئية و العلوم الطبيعية و اللغة الفرنسية كانت دائما يف الصدارة 
 هناك عدة أسباب لتفشي ظاهرة الدروس اخلصوصية منها تربوية ، بيداغوجية ،نفسية ... ❖
 اختالف يف حتديد أسباب الدروس اخلصوصية من قبل أفراد العينة. حياناألهناك تقارب و بعض  ❖
أتثري الدروس اخلصوصية يف التعليم االبتدائي كان نوعا ما مقبول أما يف التعليم املتوسط و الثانوي فالتأثري  ❖

 .يبقى نسيب و فقط 
بقيت بعض املواد خاصة الرايضيات و اللغة الفرنسية  تشكل مشكل حىت على التالميذ الذين اتبعوا  ❖

 .أحيااندروسا خصوصية ترمجت يف نتائجهم املتدنية 
ظل  االنرتوبولوجية بوهران بعنوان " الدعم املدرسي يف األحباثدراسة عائشة بن عمار ابحثة ابملركز . 2

 ابللغة الفرنسية(  أجنزتواألولياء " ) الدراسة  ةاألساتذاإلصالح : منطق تعامل 
العاشر، هذه املنظومة اليت ترتبط ابملناهج اجلديدة ملنظومة الرتبوية يف اجلزائر عامه ا إصالحامللخص : بلغ 

داللة ملكتسبات التالميذ على كل املستوايت مما جيعل الدعم  حتسني دائم و ذا إىلوالقانون التوجيهي هتدف 
 املدرسي غري ضروري.

 حني جتد الدروس اخلصوصية تنمو بشكل تصاعدي وتشمل كل املواد واملستوايت الدراسية. يف
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أليس  ؟الثانوي إىلمن هنا تتساءل الباحثة عائشة بن عمار ملاذا تعود هذه الدروس اخلصوصية من االبتدائي 
ية، أن الدروس اخلصوصية التقليص من الفوضى ورفع الفعال إىلمن املفارقة أن جند مع الربامج اجلديدة اهلادفة 

 مازالت تفرض نفسها؟وما أثرها على جناعة التالميذ ونتائجهم املدرسية؟
هذا  إىلهذه الباحثة حيث تناولت مسألة مدى احلاجة  أجنزهتاهذه التساؤالت كانت منطلق الدراسة اليت 

م الطبيعة واحلياة يف و ايء وعلالسوق وطريقة عمله وأثره على كفاءات التالميذ خاصة يف تعليم الرايضيات الفيز 
 املتوسط.

التالميذ من السنة الرابعة متوسط  107مفتش و  26مدرس و  105مشلت هذه الدراسة على مقابالت مع 
 .والسنة الثالثة اثنوي على مستوى ثالث والايت ) تلمسان سيدي بلعباس واجلزائر العاصمة(

 :املفاهيم  -9
  :اخلصوصية الدروس تعرف 1.9
 اصطالحا ➢

 مقابل نظري جمموعة يف أو التلميذ منفردا   عليه حيصل مكرر تعليمي جهد كل " : أبهنا اخلصوصية الدروس تعرف
  .1به للقائم يدفع مادي

  :إجرائيا ➢
 أو مساءا تكون املدرسة يف الدروس العادية ساعات بعد التلميذ، لصاحل األستاذ قبل من املقدمة الدروس هي

 .التلميذ أمر ويل قبل من مدفوعة أجرة نضري العطل، أايم
 وهي ، التدريس أثناء يف املعلم هبا يقوم اليت األساليب و اإلجراءات و العمليات جمموعة : البيداغوجي األداء

 .(24 ص ، 1996 ، اللقائي امحد (  تدريس يف املعلم لسلوك مميزا منطا جمموعها يف تشكل

 : مفهوم ميزانية األسرة 2.9
ميزانية األسرة هو جزء  ال يتجزأ من عملّية اإلدارة املالية للعائلة، فهي تعتمد على وضع اخلطوط العريضة لكيفّية  

إنفاق األموال وختصيِص مبلٍغ حمدد من الدخل الشهرّي أو السنوّي لصرفه يف اجتاهات م عّينة تؤمن احتياجات 
ن إجياد نوع من التوازن واالعتدال يف عملية الشراء والصرف،  األسرة، وهذا ال يعين التقتري يف صرف األموال ولك

                                                           
 ، الرايض ،   .314العدد ، العريب اخلليج رسالة  "وأسباهبا حجمها اخلصوصية الدروس ظاهرة دراسة  " :اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب . 1

 .189-188ص  م 1989
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كما أّن اهلدف األساسي من حتديد امليزانية هو إشباع رغبات واحتياجات مجيع أفراد األسرة ابلشكل املناسب 
ّدهتا دون أّي تبذير أو إسراف يف املال، وميكن حتديد ميزانّية يومّية، وشهريّة، وسنويّة حسب نوع االحتياجات وم

 .1الزمنية

 البيداغوجي األداء 3.9
 :اصطالحا ➢

 معرفية خلفية إىل يستند مهاري، وهو أو لفظي سلوك من الفرد عن يصدر ما " أبنه عامة بصفة األداء يعرف
 عمل أداء على قدرته عدم أو قدرته منه معني، ويظهر مستوى على عادة يكون األداء وهذا معينة، ووجدانية

  .2 "ما

 : إجرائيا ➢
 ابلكفاءات املقاربة مؤشرات و ملعايري األستاذ تطبيق مدى هو احلالية دراستنا يف البيداغوجي ابألداء نقصد

.مالحظة شبكة ابستخدام كاملة  تعليمية حصة مبالحظة ذلك و التقومي أساليب و التدريس اسرتاتيجيات من

                                                           
1.  tushar seth, "Family Budgets: Meaning, Importance and Engle’s Law of Family Expenditure" ،
www.economicsdiscussion.net, Retrieved 12-6-2018. Edited. 

 .القاهرة الكتب، عامل .الثانية الطبعة .التدريس وطرق يف املناهج املعرفية الرتبوية املصطلحات معجم (   1999  )أمحد علي واجلمل أمحد حسني اللقاين . 2

 



دراسةلالبناء املنهجي ل _______________________________________ األول قسمال  

 
16 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 املنظومة الرتبويةالفصل االول: 

 متهيد

 تعريف املنظومة الرتبوية. -1

 .يف اجلزائر الرتبويةتطور املنظومة  -2

 . الرتبوية املنظومة عناصر أو مكوانت -3

 .النظام الرتبوي أهداف -4

 . الرتبوية املنظومة مشاكل -5

 .ابجلزائر الرتبوية املنظومة إصالح أسباب -6

 .اجلزائر يف الرتبوية املنظومة يف اإلصالحات أهم -7

 .اخلاص التعلیم -8

 خالصة
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 الرتبویة املنظومةالفصل األول:  
 متهيد:
العملیة التعلیمیة ،كما أن التكامل بني أدوار كل من عناصرها يف  دورًا ابرزًا ورئیسیااملنظومة الرتبوية تؤدي 

ه األبنیة يسبب أزمات قد حتول دون ذأي خلل يصیب ه هده العملیة ،و وخمتلف أبنیتها هو من حيدد جناعة
 وصول املنظومة الرتبوية لألهداف املنشودة واليت وجدت من أجلها .

 : الرتبویة املنظومة تعریف -1
 . والرتبیة املنظومة بتعريف أوال نقوم الرتبوية املنظومة لتعريف التطرق قبل

 : املنظومة
 : ب تّعرف إذ االستعمال حسب تستخدم فهي والنظام املؤسسة بینها من معاين عدة املنظومة أتخذ

 وعناصرها، هتامكوان بني وترابط تكامل ذات بنیة أبهنا : املدرسي االجتماع علم كتاب يف تّعرف   (1
 . 1ومكوانهتا املنظومة هذه عناصر بني احلیوي التفاعل من أساس على يقوم ، حمكماً  وظیفیاً  بطاً اتر  ببعض بعضها

 بوظائف القیام أجل من عناصرها خمتلف بني تتكامل املنظومة أبن التعريف هذا خالل من كذلك نالحظ
 . عنصر لكل حمددة
 .2كلها األخرى الروابط تغریت أحدها تغری إذا بروابط املرتابطة العناصر من مجلة أبهنا : املنظومة تّعرف (2

 .اآلخر يف يؤثر عنصر كل ، واحد نسق متثل املنظومة أن التعريف هذا يف نالحظ
 العناصر هذه بني وجید ، يؤديها وظیفة عنصر لكل عناصر عدة من يتكون بناء أبهنا : كذلك تّعرف (3
 متیزه حمددة بسمات غریه عن البناء هذا يتمیز إذ ، حمدد ودور وظیفة البناء هذا يؤدي حیث ، مرتابطة عالقات

 .3اخلارجي احملیط عن
 جزء لكل اءز أج عدة من يتكون بناء عن تعرب املنظومة أن على جتمع أهنا السابقة التعاريف خالل من نالحظ
   . تكاملي بناء يف خراأل اجلزء كملي   جزء وكل ، حمددة وظیفة منها

  
  

                                                           
 . 41 ص ،  2004، لبنان ، ساتاللدر  اجلامعیة املؤسسات جمد ، املدرسي االجتماع ،علم الشهاب ،علي وطفة سعد علي.  1
 . 21 ص ،  1984، لبنان ، احلداثة دار ، االجتماع علم يف األساسیة املفاهیم ، أمحد خلیل. 2
 .376،ص  2000،األردن، املسریة ،دار النفس وعلم الرتبیة يف البحث ،مناهج ملحم سامي. 3
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 ویة يف اجلزائر:تطور املنظومة الرتب -2
 يف فرتتني،  اجلزائري وميكن تلخیص النظام الرتبوي  

، وهي فرتة انتقالیة كان يسودها عّدة نقائص، فاقتصرت على 1976إىل  1962الفرتة األوىل من  •
ت التنمیة، ومن أولوايت هذه الفرتة، تعمیم إدخال حتويالت تدرجییة، متهیدا لتأسیس نظام تربوي يساير متطّلبا

التعلیم إبقامة منشآت تعلیمیة وتوسیعها للمناطق النائیة، جزأرة إطارات التعلیم )أي إزالة آاثر العناصر الدخیلة 
، كما يعين جزأرة نظام التعلیم ومناهجه اجلزائري الوافدة من اجملتمعات والثقافات اليت ال متت بصلة للمجتمع

والبعد عن االستعارة من اجملتمعات األخرى، جزأرة اإلطارات غايتها االعتماد على أبناء البالد من أهل 
التعلیمي الفرنسي، وأتمینه ملدة  االختصاص لتحقیق الكفاءة التعلیمیة(، تكییف مضامني التعلیم املوروثة عن النظام

سن الدراسة، سنوات والتعريب التدرجیي للتعلیم، وقد أّدت هذه التدابری إىل ارتفاع نسبة املتمدرسني الذين بلغوا  9
 .1يف هناية هذه املرحلة %70الدخول املدرسي األول إىل إابن  %20إذ قفزت من 

بتنظیم  1976أفريل  16املؤرخ يف  35-76 ، بصدور األمر2002إىل  1976الفرتة الثانية من  •
، وأدخلت إصالحات على النظام لتتماشى والتحّوالت االقتصادية واالجتماعیة، كما كّرس ابجلزائر الرتبیة والتكوين

 -1980الطابع اإللزامي وجمانیة التعلیم، وقد شرع يف تعمیم وتطبیق أحكام هذا األمر ابتداء من السنة الدراسیة 
وتستمر فیها الدراسة تسع ذات البعد العلمي والتكنولوجي، ” املدرسة األساسیة“، وهو ما عرف بنظام 1981

 هي فرتة اإلصالحات الكربى من                                          و  الفرتة الثالثة سنة، فیما متتد 16سنوات، أي إىل أن يبلغ التلمیذ 
 يومنا هذا  . إىل 2000
أشواطا كبریة وشهدت تطّورا مذهال يف زمن قصری نسبیا، فالنتائج احملّصل  اجلزائرية هكذا، اجتازت املدرسة و

رفوقة بعدد من علیها منذ االستقالل يف حقل الرتبیة، كانت مدهشة على صعید الكم، إاّل أّن هذه النتائج كانت م
ّمع اآلاثر السلبیة على صعید النوعیة، مما نتج عنه تدين نوعیة التعلیم املمنوح وضعف مردود املؤسسة الرتبوية، وجت  

)نسبة  ه، على أّن املستوى الذي مّت بلوغه من حیث الكم مرضاجلزائر التقارير حول املنظومة الرتبوية والتكوين يف
التمدرس، اهلیاكل، التأطری(، وعلى عكس ذلك، فإّن النتائج احملّصل علیها يف اجلانب الكمي ال ميكن هلا أن 

ولعّل ذلك  تغطي االختالالت الكبریة، وكذا النقائص واالضطراب يف التسیری اللذين عرفتهما املنظومة الرتبوية،
 . 2التكوين املناسبة إسرتاتیجیةيعود إىل غیاب 

                                                           
 .سموقع حبث جزاير     2012 – 07 - 05يوم  املساء نشر يفنوال جاو ت  املنظومة الرتبوية اجلزائرية منذ االستقالل .1
 .  النفس املرجع السابق. 2

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/author/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://www.djazairess.com/elmassa
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 : الرتبویة املنظومة مكوانتعناصر أو  -3
 ستناادر  يف و , اجلامعي التعلیم غاية إىل التحضریية ابلرتبیة اءبد , فرعیة أنظمة من اجلزائرية الرتبوية املنظومة تتكون
 مرتابطة و متكاملة منظومة املكوانت هذه تؤلف حیث , الثانوي إىل التحضریي من األوىل األطوار على نركز هذه
 .1يف ما يلي أطوارهاونذكر   فروعها و حلهاامر  و أطوارها مجیع يف

 : التحضرییة الرتبية 1.3

 : التحضرییة الرتبية تعریف 
 إىل میةاالر  و سنوات ست و أربع بني سنهم وحايرت  الذين ألطفال املوجهة ابلرتبیة التحضریية ابلرتبیة يقصد
   . 2االجتماعي و الوجداين اجلانب و احلركي و احلسي اجلانب و املعريف اجلانب يف املتكاملة تنمیتهم

 شخصیة تكوين يف حامسة مرحلة فهي , التحضریية للرتبیة القصوى األمهیة العلمیة الدراسات اغلب أكدت لقد
 على العقلي و العاطفي و اجلسمي منوه استكمال يف الطفل تساعد معان من الكلمة هذه حتمله ما بكل الطفل
 أن بینت حیث األخرى التعلیمیة حلار امل هذه يف الطفل يكتسبه ما على الدراسات تؤكد كما , ةويق أسس

 يف النجاح و تعلیمهم متابعة يف األوفر احلض هلم كان املدرسة قبل ما فرتت يف حتضریي تعلیم تلقوا الذين األطفال
  . التعلیمیة حلااملر  خمتلف
 خمتلف أمجعت أين , الرتبوي املردود رفع يف األمهیة من هلا ملا التحضریية ابلرتبیة املتقدمة الدول معظم هتتم حیث

 و،3 حتدايت من تواجهه ملا الثالثة األلفیة يف التحضریية الرتبیة أمهیة على اجلمعیات خمتلف و الرتبوية املؤسسات
 على تدرجییا تعمیمها و التحضریية الرتبیة أمهیة على الرتبوية منظومتها إصالح يف ركزت اليت الدول بني من اجلزائر
   .املناطق كل

 : األساسي التعليم تعریف 2.3
 و , األول الطور من األوىل السنة من اءبد , سنوات تسع تدوم اليت اإللزامیة املرحلة األساسي التعلیم ميثل  
 تربیة تقدم وهي , املتوسط مرحلة يف ةسن عشر ستة إىل تستمر و , سنوات ست عمره املتعلم فیها يكون اليت

 . إجبارية أبهنا املرحلة هذه تعد و , للمتعلمني مشرتكة

                                                           
 . 1998،اجلزائر، األساسي التعلیم إصالح و الرتبوية للسیاسة العامة للرتبیة،املبادئ األعلى .اجمللس 1
     .48. املرجع نفسه ص 2
 . نفس املرجع الصفحة نفسها.3
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 حد يضمن و واحدة قاعدية تربیة مينح حیث , الرتبوية للمنظومة األساسیة القاعدة أبنه األساسي التعلیم يعترب   
 روح فیهم ينمي كما اجملتمع يف بدورهم للقیام يهیئهم و , املتعلمني جلمیع املهارات و اخلربات و املعارف من أدىن

 .1املواطنة
 : األساسي التعلیم يف العناصر أهم

   . املتخلفة املناطق خمتلف يف التأخر مشكلة إلصالح موجه األساسي التعلیم ❖
   . اجملتمعات و البیئات بتنوع متنوع و وضیفي تعلیم أبنه يعد األساسي التعلیم ❖
   . التعلم على اجملتمع داأفر  مجیع يشجع األساسي التعلیم ❖
   . 2وسائله و العامة اجتاهاته و أهدافه يف غریه عن األساسي التعلیم خیتلف ❖

 : االبتدائي التعليم 3.3
 السن بلغوا الذين اجملتمع  داأفر  جلمیع متاحة ألهنا , الرتبوية املنظومة يف حلااملر  أهم من االبتدائیة املرحلة تعترب
   .3املواطن تكوين يف األساسیة القاعدة وهو  ,احملدد
 إىل للدخول السادسة السنة مبسابقة ينتهي حیث , سنوات ست يدوم و , السادسة سن يف االبتدائي التعلیم يبدأ
  .4املتوسط التعلیم من األوىل السنة
 مخس لیصبح االبتدائیة املرحلة عدلت 2003 إصالحات بعد لكن السابق يف به معمول النظام هذا كان ولقد  

 . املتوسط مبرحلة لیلتحق االبتدائي التعلیم بشهادة املتعلم فیها يتوج , سنوات

 : املتوسط التعليم 4.3
 .5املتوسط التعلیم شهادة على ولابحلص ينتهي  ,العام النظري التعلیم من سنوات أربع املتوسط التعلیم يدوم

 : التالیة لألسباب ذلك يعود و الرتبوية املنظومة يف اهلامة حلااملر  من املتوسط التعلیم مرحلة وتعد
   . منوهم حلامر  يف املتعلمني حاجات تليب أن املرحلة هذه من يتوقع ❖
   . توجیههم و میوهلم و استعداداهتم و , املتعلمني تاقدر  عن املرحلة هذه تكشف ❖
   .املتعلم يتمیز حیث , االبتدائیة الرحلة يف املتعلم اكتسبها اليت تااملهار  و املعارف تنمي ❖

                                                           
 .        50ص   ,سابق مرجع للرتبیة األعلى اجمللس 1
                                                               151ص ،  2006للنشر،مصر، اجلامعة شباب االجتماع،مؤسسة علم منظور من واملعلم والتعلیم ،العلم رشوان حسني . 2
 .103  ،ص  1998، املطبوعات اجلزائراجلامعیة، والتعلیم،ديوان الرتبة بح،أصولار   تركي. 3
 . 32 ص  , 1993 ,ئرااجلز   ,اجلامعیة املطبوعات ديوان  3ط  ,متطلباهتا و الرتبیة  ,غیاث بوفلجة . 4
  .32ص  ,السابق املرجع غیاث بوفلجة. 5
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 بذلك و لعالقاتا استنتاج على القدرة و االنتباه و التعمیم و اجملرد التفكری على ابلقدرة املرحلة هذه يف
 : املرحلة هلذه التعلیمي املنهاج بناء يف التالیة النقاط عاةامر  يستوجب
   . العقلي و اجلسمي النمو على يساعد الذي الرايضي و احلركي ابلنشاط االهتمام ❖
   . البیئیة املظاهر تعلم يف املشاهدة و األسفار و ابلرحالت االهتمام ❖
   . االجتماعیة األدوار خمتلف و الفضائل و األخالق جتاه معینة اجتاهات إجیاد على العمل ❖
   . ثقافاته و العامل تاحضار  على تعريفه و , ثقافته و حبضارته املتعلم ربط على العمل ❖
   . اآلخرين حقوق مااحرت  و , للوطن الوالء اجتاهات تكوين ❖
     . 1املعرفة و االطالع يف الرغبة دعم و  ,املتعلم عند البتكاريا و اإلبداعي الفكر تنمیة  ❖

 : الثانوي التعليم 5.3
 و املتوسط مرحلة ابنتهاء ميتد , سنوات ثالث مدة يدوم الذي النظامي التعلیم من نوع هو الثانوي التعلیم

 حیث , اجلامعي تعلیمهم ملواصلة املتعلمني إعداد ابستقبال يتكفل حیث , اجلامعي التعلیم مدخل عند ينتهي
 االجتماعیة املسؤولیات حتمل على القدرة و  , حیاتیة رؤية تكوين و اخلربات ببناء املرحلة هذه يف املتعلمني يتمیز

 هذه تتمیز كما , نفسیة و اجتماعیة بیئة من ابملتعلمني حيیط ما خاصة و , املعرفة و ابلبحث االهتمام و ,
 النقاط التعلیمي املنهاج عياير  أن جیب بذلك و , األخالقیة و االجتماعیة القیم على التعرف إىل ابحلاجة املرحلة
 : التالیة

 تساعدهم و وواجباهتم حقوقهم معرفة على قادرين مواطنني تعد , هادفة مجابر  التعلیمیة الربامج تكون أن ❖
 . صحیحة سلوكیة أمناط اكتساب على
 على تساعده و احلوار و النقاش املتعلم لدى تثری موضوعات و علمیة حقائق و معارف على حتتوي أن ❖

  .اجلامعیة ستهادر  مواصلة
 جمتمعه على املتعلم عرفت   اليت االجتماعیة و األخالقیة القیم و العمل و العلم حنو اجیابیة اجتاهات نيتكو  ❖

  األخرى اجملتمعات خمتلف و
   .2التجديد و اإلبداع و العمیق التفكری املتعلم تكسب ❖

   . الیوم اجلزائرية الرتبوية املنظومة علیه تسری الذي البیدغوجي التنظیم وهو

                                                           
   . 153 -152سابق ص مرجع رشوان حسني  1
 .155نفس املرجع ص    2
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 : النظام الرتبوي أهداف – 4
 :1أما أهداف النظام الرتبوي اجلزائري فتتمثل حبسب الدراسات االستشراقیة املتعلقة ابلرتبیة فیما يلي

يصبون إىل قیم احلق و اخلری و اجلمال و تكوين أطفال متمیزين بسعة األفق و اخلیال و سالمة البدن  ❖
 ذلك من خالل إجیاد توازن متناسق بني جوانب الرتبیة الفكرية و األخالقیة و البدنیة.

حرية التفكری اليت تسمح هلم إبصدار اإلحكام و تبين آراء مستقلة و تعويدهم على  التلمیذإكساب  ❖
 مسؤولیة تصرفاهتم.

احرتام خصوصیات  مالثقافیة و تعويده ملعامل دون فقدان هويتهمتكني الشباب من تكوين نظرة عن ا ❖
 الثقافات األخرى.

 من املعارف و املهارات و الكفاءات للجمع بتعمیم التعلیم األساسي . أدىنضمان حد  ❖
تحسني املتواصل ملستوايهتم يف ضوء التعددة ومن القدرة على املمتكني املتعلمني من التكیف مع املهام  ❖

 اإلنتاج و ظروف العمل. تطور أشكال
 إيالء أمهیة كبریة للتكوين العام ابعتباره األرضیة الضرورية لكل تكیف مستقبلي مع التغری. ❖

 :   الرتبویة املنظومة مشاكل - 5 
 اجلزائرية املدرسة أن على توجهاهتم ابختالف الرتبیة بقطاع املهتمني بني كبری إمجاع هناك
  .إبصالحها واإلسراع الرتبوية املنظومة يف النظر إعادة تستوجب كثریة مشاكل يف وتتخبط حقیقیة أزمة تعیش
 :نذكر املشاكل هذه ومن

 تزامن صدعا خطریا التسعینات من األول النصف خالل اجلزائرية املدرسة عرفت فقد :املفرط التسييس ▪
 املدرسیة، األوساط يف االنتماءات احلزبیة ظاهرة تفشت إذ احلزبیة، التعددية إقرارو   ،الدميقراطي النظام تداعیات مع

 املنظومة فتأثرت التعلیم، حلار م  يف خمتلف الرتبوي أدائهم على واألساتذة للمعلمني احلزبیة القناعات وانعكست
 املتعاطفني بني ما إىل واملعربني الفرانكفونیني بني فیما عا الصر  دائرة واتسعت حادة سیاسیة أزمة ابرتدادات الرتبوية

 والتعلیم الرتبیة حقل مثل كما العلماين، الدميقراطي التیار ورموز ،الدميقراطيالتیار  وأنصار اإلسالمي التیار مع
   .2والوطنیني بني التغريبیني عا للصر  جماال

                                                           
 (98املتضمن تنظیم الرتبیة و التكوين ) نشرة املديرية الفرعیة للتوثیق سنة  35/76.األمر رقم 1
 . 13ص ،  2009نوفمرب ،  176العدد املعرفة، جملة ،"احلاضر وصراعات املاضي تراكمات ئراجلزا يف التعلیم "بغورة، صبحة  . 2



 النظري للدراسةالبناء ______________________________________________ الثاين القسم

 
24 

 اليت والسیاسیة اإليديولوجیة الصراعات بسبب ستقرارالال و اجلمود من حالة اجلزائرية املدرسة عاشت لقد 
 وتتمثل الكاملة، النجاحات لتحقیق املالئمة األدوات توظیف من وحترمها انطالقاهتا، وتكبل مسارها، تعیق ظلت
 إىل يعود املدرسة تعرفه الذي التدهور أن تعترب الرؤیة األوىل :متناقضتني رؤيتني يف اإليديولوجیة الصراعات هذه

 الوقت يف واإليديولوجیات العقائد غرس على اقتصرت اجلزائرية أن املدرسة تعترب كما والالمعقول، املتسرع التعريب
  .بالدهم يف مسؤولني مواطنني لیكونوا والنقد التفكری على لألطفال مبنح القدرة فیه مطالبة كانت الذي

 استخدام من حرية بكل االستفادة من جزائري موطن كل أمام اجملال فتح إىل التوجه هذا أصحاب يدعو كما
 الثقايف التنوع يقصي الذي التوحید وهم حتقیق ءاور  اجلري ودون منها، واحدة إلغاء أو دون تقديس اللغات

   . 1والتعدد اللغوي

 يعرتف إجیايب تتحدث أبسلوب أن وتفضل سوداوي، مبنظار املدرسة إىل تنظر أن فرتفض األخرى النظرة أما
 يف تسهم مادامت اجلزائرية ثقافة األمة خدمة يف املدرسة تكون أن تنكر وال ونقائصها، إجیابیاهتا ابملكتسبات

 قوة بكل يتصدون االجتاه هذا وأصحاب ،اجلزائريةالشخصیة  مقومات اسرتجاع إىل وتسعى الوطنیة الثقافة ترسیخ
 جوانب من جانب عن تنازل أو جعاتر  كل وتدين الوطنیة، للثوابتتتنكر  أن تريد اليت اإلصالحیة املشاريع لكل

  .التعريب
 منه تعاين الذي للتدهور احلل إبجیاد يعجل ال قدإبستومولوجیا  اعائق البعض املواقف يعتربه يف التباين هذا
األسباب  على والتعرف املعطیات مجیع على يعتمد الذي املنهجي التحلیل تبين على يساعد الرتبوية، وال املنظومة
 تتبناها البیداغوجیة اليت العلمیة املعايری إىل ابالحتكام ويلتزم املرتاكمة واإلختالالت النقائص إىل املؤدية احلقیقیة
 .2 الرتبوية ملنظومتها جعتهاامر  عند الدول خمتلف
 عقد يف عرفتها البالد اليت العسریة االقتصادية واحلالة األمين التدهور منا كثری  اجلزائرية املدرسة عانت ✓

 فإن الرمسیة واحلزبیة الواثئق جعتار  إذا التطبیق، يف الدولة أولوايت بني الرتبیة مكانة غموض التسعینات
 بسیطة ذلك، ومبقارانت عكس فاألمر الواقع میدان يف أما نظراي، األولوايت بني الصدارة حتتل الرتبیة
 .آخر قطاع يف وموظف التعلیم موظف بني الفوارق تتضح

 .الرتبوي البحث إمهال ✓

                                                           
 . 9- 8ص  ،  2005والتوزيع، للنشر الغرب دار :ناوهر  اإلصالح، إىل والتطلع التعلیمیة املنظومة حممد، هللا عبد . بن 1

 .املصدر نفسه ص 10-9. 2          
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 معلنة غری ضار أغ حماولة كل فوراء اإلصالح، حماوالت وراء واضحة غری وأهداف أاجملز  اإلصالح   ✓
 .ومعلمني وأساتذة التعلیم إطارات من املعنیون جیهلها وخلفیات

 20 من وأكثر ، دول كتاب وأربعة وزير 15 من يقرب ما رةاالوز  على تداول :العام االستقرار انعدام  ✓
 .املقراتمن  العديد بني وتنقلت والعناوين اهلیكلیة التجارب ملختلف رةاالوز  وخضعت عاما، كاتبا

   .1الرتبوي أداء العمل مبفردها تستطیع ال فاملدرسة مسؤولیاهتم، عن التالمیذ أولیاء وجلان اآلابء ختلي   ✓
 فادح نقص فعالة، فهناك بصفة التعلیمیة العملیة تتحقق بفضلها اليت األدوات وهي البیداغوجیة الوسائل نقص  
 مجیع يف إضايف أستاذ  200.000تشغیل إىل حاجة يف اجلزائرية املدرسة أن تعرتف رةافالوز  األساتذة، عدد يف

 إىل أدى مما املدارس عدد يف ونقص املتمدرسنيعدد  وزايدة املدرسي، الكتاب مشكلة إىل إضافة األطوار،
    .2(القسم يف تلمیذا 50 )  ابألقسام االكتظاظ
 يف املدرسة خاصة إىل يذهب ال من يوجد فإنه الكبریة التمدرس معدالت رغم :متساوي غری متدرس   ✓

 .الفقر بسبب الريفیة املناطق بعض
 على وجه السبعینات يف وظفوا املعلمني من الكثری أن بسبب وهذا :مؤهل غری املعلمني سلك  ✓

 غیاب تكوين وكذلك السنة، يتجاوز مل اقصری  تكوينا إال يتلقوا ومل أصال، مؤهلني يكونوا ومل االستعجال
 .والرسكلة التكوين فعالیة وعدم بیداغوجي،

 التكوين التعلیم العلي، الثانوي، التعلیم األساسي، التعلیم الرتبوي، النظام مكوانت بني االنسجام غیاب  ✓
 .املهين

   .3التدريس ساعات وكثرة ،الربامج كثافة بسبب التعلیم مستوى تدين  ✓
 خالل نسبة جناح أكرب أن 1997 و 1979 سنيت بني جند البكالوراي، شهادة يف النجاح نسبة ضعف  ✓

 .4 11,98بنسبة 1993 سنة سجلت وأقلها ،  37,32%ب قدرت السنوات هذه
 يف ماي واالجتماعي االقتصادي الوطين للمجلس تقرير ففي املتسربني، عدد يف الكبری االزدايد   ✓

تلمیذ  560.00 و 500.000 بني املدرسیة املنظومة يغادرون الذين التالمیذ عدد يرتاوح 1999
 %6 بنسبة أي تلمیذا 360.000 األساسي التعلیم من املتسربني عدد بلغ 1997 سنة ويف .سنواي

                                                           
      .292-289الرتبیة بني األصالة و التغريب،مرجع سابق صصالعلوي، 1
    .14-12حممد املنظومة التعلیمیة و التطلع اىل االصالح ،مرجع سابق ،ص  . 2

3  Chaïb, plaidoyer pour une école créatrice de renaissance, op.cit, pp 28-30. 
4 Bennoune, éducation, culture et développement en Algérie, op.cit, p 325. 
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االقتصادي  الوطين اجمللس تقرير حسب- النتائج هذه وتعكس املتمدرسني، التالمیذ من جمموع
  C.N.E.Sواالجتماعي 

 العايل التعلیم غاية إىل األساسي التعلیم من املتسربني نسبة وتبلغ التعلیم، لنظام الداخلي املردود ضعف   ✓
 شهادة على يتحصلون التعلیم األساسي يف املتمدرسني التالمیذ جمموع من فقط %5 أي ،% 95
  .1 العايل التعلیم

 .يف اجملتمع قیمتهم وتدهور عموما، الرتبیة قطاع يف والعاملني واألساتذة املعلمني أجور تدين   ✓
 .املدرسیة اإلدارة مستوى وتدين القاصر، اإلداري التسیری ✓
 .املرتفعة األمیة نسبة  ✓
   .2والكیف الكم بني التوافق ونقص املتعلمني لدى التعلیمي املستوى اخنفاض ✓
 اجملتمع مؤسسات هجر وكذا ، املعیشي الواقع وبني الرتبوية املنظومة يف تقدميه ما يتم بني الفجوة اتساع ✓

 .الرتبوية على استقرار املنظومة احلفاظ املدين
 ال تعرب واليت احلالیة الرهاانت تواكب اليت األهداف غیاب وكذا االستمرارية لعنصر الرتبوية السیاسة افتقار ✓

 . 3اجملتمع واقع عن
انفرادها ، القرارات اختاذ يف السلطة ختبط   ✓    . 4الرتبوية السیاسة مع و 
   . الرتبوية السیاسة وضع يف األجنبیة اخلربة على االعتماد ✓
 املتعلمني حاجة تلبیة عن وعجز املباين يف قصور هناك أن إال الدولة هبا تقوم اليت التجهیزات من ابلرغم ✓

 . متعلم 40 ما يفوق األقسام بعض يف أصبح إذ
 . 5االجتماعي للواقع املنهج مواكبة عدم  ✓
 وما التكنولوجیة عصر يف اجملتمعات  تشهده الذي السريع التطور إىل ابإلضافة ، املستمرة التغیری ظاهرة ✓

 على املنظومة ضغط قوة ميثل أصبح الذي الكبری املعريف االنفجار وكذا،  خمتلفة آاثر من عنها يرتتب

                                                           
 .184-183، ص07رقم الرمسیة( النشرة 1999مارس  25-26)13العامة  الدورة واالجتماعي، االقتصادي الوطين اجمللس    1
 .169  ،ص 2006 للنشر،مصر، اجلامعة شباب االجتماع،مؤسسة علم منظور من واملعلم والتعلیم ،العلم   ,رشوان حسني . 2
 .16، 17، ص ص، ،  2000، ،مصر للنشر قباء دار ، اجملتمع وحتديث التعلیم ، بدارن شبل . 3
 . 1ص، سابق، مرجع ، بوارس حممد بن عیسى . 4
 . 21،ص،  2007،األردن، للنشر الفكر دار  ,املدرسیة املنظومة يف االسرتاتیجي التخطیط ، احلريري رافده . 5
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 إذ ، العمرية حلااملر  وخمتلف ، 1مجیع اجملاالت غزت التكنولوجیا أن تعقیداً  الظاهرة داز  وما ، الرتبوية
 ، يف حبوثهم علیها يعتمدون املتعلمني معظم أصبح حیث واإلنرتنت على احلاسوب االعتماد أصبح
 على النشء تّعرف اليت للمكتبات والنصوص اجلزائرية الرتبوية املنظومة والكتب،وافتقار املكتبات وهجروا
 من حبمالت توعیة والقیام الكتاب لدور االلتفات اجملتمع مؤسسات على إذ جیب ، وثقافته وقیمه جمتمعه
   .2الكتب يف القراءة أمهیة حول األطراف خمتلف

 تسعى حیث ، الرتبوية املنظومة وبرامج وأهداف فلسفة حيدد الذي اخلارجي التنظیم على الدولة تعتمد ▪
 ، التنظیم يف وخربهتم بدورهم والرتبوي السیاسي القرار صانعي إىل إقناع ، الیونسكو مثل املنظمات هذه

  . 3للمجتمع وتراجع تدهور وحيدث ،  اجملتمع واقع عن البعد كل بعید التنظیم هذا يكون الواقع يف أنه إال       
 تشكیل يف خاصة بینهم التكامل ،وغیاب الرتبوية واملنظومة االجتماعیة املؤسسات بني التنسیق غیاب ▪

،مما  ذلك يف احلق مؤسسة ألي ولیس لوحده اختصاصه من النظام السیاسي يعترب ،إذ الرتبوية السیاسة
   .4املنهاج أو الربامج بعض املؤسسات بعض ملعارضة يؤدي

   .واملهارات الذاكرة ختاطب اليت االمتحاانت يف األسئلة على االعتماد ▪
     .5التطبیقي أو النظري التكوين على االعتماد ▪

   :6إىل الرتبوية املنظومة  عوائق والتعلیم الرتبیة وزارة يف السابق املدير هدواس اجملید عبد يرجع 
 يف والثقايف واالقتصادي االجتماعي للنظام موائمته وعدم الرتبوية اإلصالحات مشروع نضج عدم  ▪

 .اجملتمع
   .الرتبوي اإلصالح مشروع وعناصر أبعاد يف التحكم عدم ▪
 . القطاعات خمتلف إبشراك الرتبوية املنظومة قضااي متناول يف مشولیة مقاربة غیاب ▪
   .املیداين الرتبوي البحث جمال يف املخططات نقص ▪

                                                           
 . 37،ص  1995،اجلزائر، والرتبوي االجتماعي اإلصالح ،مجعیة احلديثة الرتبوية املناهج حمتوايت ،تطور بوحفص . مباركي 1
   س.12/03/2010/20:30،اجلزائر، الثقافیة ،اإلذاعة عیساين،شخصیات . ابلقاسم 2
 .11،ص1995( اجلزائر،2للرتبیة ،العدل ) اجلزائرية اجمللة ، "مستقبل ضبابیة واقع مسالة "املتخلف العامل يف ،الرتبیة جدي الصلح . حممد 3
 . 142ص إىل  76،ص،  1999، للنشر،األردن جمدالوي ،دار العريب الوطن يف الرتبیة ،أزمة إبراهیم حممد مفید .4

5 . Lakhdar YDroudj , Modernisation in Algeria& the quest of technology: A sociological 
Analysis of Secondary Education ,thesis submitted of master,sarrey,1988,p,231 

  1998زئر، ا ،اجل 6بعد  األساسي،العدد ما مرحلة يف والتكوين التعلیم ملتقى حماضرات اجمللس ،دفاتر الرتبیة وزارة هدواس،مداخلة اجملید عبد . 6
 .209 ،ص،
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 و حلها يف اإلسراعاملسؤولني  على جیب كان واليت فیها، تتخبط الرتبوية املنظومة كانت اليت املشاكل أهم هذه
 .القطاع هبذا للنهوض السبل أفضل إجیاد

 :ابجلزائر الرتبویة املنظومة إصالح أسباب -6 
 :رئیسیة أسباب لثالثة الثالثة األلفیة مع أتكد قد الرتبوية املنظومة يف النظر إعادة إن

 .ودرجاهتا أنواعها ابختالف االستقالل منذ الرتبوية املنظومة على املرتاكمة املشاكل .1
 .الثقايف االقتصادي، األمين، السیاسي، املستوى على اجلزائري اجملتمع عرفها اليت العمیقة التحوالت  .2
 منظومة أيّ  میزة فمن .ذلك وغری االقتصاد السیاسة، املعرفة، جماالت يف الكربى العاملیة التحوالت  .3

 .خبارج الوطن أم بداخل سواء واملتغریات املستجدات مع تتكیف أهنا تربوية

 :اجلزائر يف الرتبویة املنظومة يف اإلصالحات أهم - 7
 2000 من املمتدةالفرتة  اعتبار وميكن الرتبوية، للمنظومة شامل إصالح إجراء الثالثة األلفیة مطلع مع تقرر

 جمال يف الفرتة هذه متیزت وقد،منذ االستقالل اجلزائر يف الرتبوية املنظومة تطور من كربى اثلثة مرحلة يومنا إىل
  :هامة أحداث أبربعة الرتبوي اإلصالح
 يتمثل الثاين احلدث ، 2000 ماي يف الرتبوية املنظومة إلصالح الوطنیة اللجنة إنشاء يتمثل يف األول احلدث

  09-03 رقم األمر طريق عن والتكوين الرتبیة بتنظیم تعلقملو ا 16/04/1976املؤرخ يف  35-76 تعديل يف
  08-04 برقم الوطنیة للرتبیة التوجیهي القانون بصدور يتعلق الثالث احلدث ، 2003 أوت 13 يف املؤرخ
 11املؤرخ يف  315-08رقم  التنفیذي املرسوم يف يتمثل   الرابع احلدث ، 23/01/2008    يف املؤرخ
  .الوطنیة ابلرتبیة اخلاصة لألسالك املنتمني ابملوظفني اخلاص األساسي القانون واملتضمن 2008سنة  أكتوبر

 :وكان أمهها

 :الرتبویة املنظومة إلصالح الوطنية اللجنة •
 مؤسسات ورؤساء السیاسیة األحزاب رؤساء حبضور األمم بقصر 2000 ماي 13 يوم اللجنة هذه نصبت

 اإلعالم ووسائل ورئیسها، احلكومة وأعضاء (الدستوري الوطين،اجمللس الشعيب اجمللس األمة، جملس)  الدولة
 أما ،مطول خبطاب اللجنة تنصیب على رمسي حفل يف بوتفلیقة العزيز عبد اجلمهورية رئیس وأشرف املختلفة،

 على 2 املادة تنص حیث 2000 ماي 09 يف املؤرخ 101-2000 ،1الرائسي املرسوم فحددها اللجنة مهمة

                                                           
 ،املادة الثانیة.101- 2000الرائسي املرسوم . 1
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 تشخیص إعداد قصد القائمة الرتبوية املنظومة تقییم إبجراء وبیداغوجیة علمیة مقايیس أساس على اللجنة تكلیف
 إصالح ودراسة العايل، والتعلیم املهين والتكوين الرتبیة ملنظومة املكونة العناصر جلمیع ومفصل ومؤهل موضوعي

 .  1 التقییم هذا ضوء على الرتبوية للمنظومة وشامل كلي
 حیث من الرتبوية للمنظومة تقییما تضمن ملف إبصدار أشهر تسعة دامت اليت اللجنة أشغال توجت وقد

 موضوعا امللف هذا وشكل الرتبوية، املنظومة إلصالح وحلول اقرتاحات تضمن كما واإلختالالت، اإلجنازات
 فیه الواردة االقرتاحات خمتلف دراسة قصد وذلك ومارس فیفري شهري خالل احلكومة جملس يف اجتماعات لعدة

 .اإلصالحات هذه لتطبیق اإلجراءات وحتديد
 سنة الرتبوية املنظومة إصالح جلنة تقرير هلا رفع أن بعد اإلصالحیة اإلجراءات من جمموعة احلكومة واختذت

 :يف واملتمثلة كربى حماور بثالث اإلجراءات هذه وتتعلق ، 2002
 .التعلیمیة واملواد البیداغوجي اإلصالح .1
 .الرتبوية املنظومة هیكلة إعادة .2
 .  املكونني تكوين نظام .3

 : اخلاص التعليم - 8
 , املدارسة اخلاصة فتح إمكانیة على , 2003 إصالحات بعد اجلديدة الرتبوية السیاسة يف لتأكیدا مت لقد
 على زايدة , التعلیم يف اجلودة املنافسة لتحقیق جمال فتح و , التعلیمي املستوى حتسني بغرض احملددة الشروط وفق

 القوانني من مجلة الدولة وضعت حیث , الرتبوية املنظومة على مسؤولیتها تقلیص و املالیة األعباء من الدولة ختلص
املدارس  بعض إلیه تنحرف قد الذي االنزالق و التجاوز ومنع الفتیة التجربة هذه يف التنظیمیة للتحكم املراسیم و

   .2الوطنیة اهلوية و الوحدة يهدد قد خطری توجه إىل هبا وتؤدي  ,اخلاصة

 : اخلاص التعليم تعریف 1.8
 الرقابة مؤهلني حتت جزائريني داأفر  قبل من تنشأ خاصة تعلیمیة تربوية مؤسسات يف يتم الذي التعلیم هو
 فهو أخرى جهة ومن , له مكمال و العام للتعلیم مدعم اخلاص فالتعلیم بذلك و , للدولة الدقیقة و الصارمة

                                                           
 . 23ص ،  2002احلضارة، دار :اجلزائر واإلصالح، املدرسة خدوسي، . ربح  1
 .6ص  , 2009للنشر،اجلزائر، املناهج معهد ابجلزائر، والتعلیم للرتبیة اخلاصة املدرسة قانون  ,بوارس حممد بن عیسى . 2
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 رقابة حتت يقع ال و حمددة ملناهج غری وفقا زوااي و مدارس يف ينتظم ما غالبا الذي احلر التعلیم عن خیتلف
   .1الدولة

 البديل ال يعتربها كما , العمومیة للمدرسة نقیض لیست اخلاصة املدرسة أبن سابور  حممد بن عیسى يرى
 حیث , ذلك من العكس أنه بل يرى العام التعلیم مشكالت نتیجة حتقق اخلاصة املدرسة جناح يعترب ال و , عنها
 , مستواها حساب على غرا الف لسد سعت اليت الرتبوية املنظومة مستوى على أثر اخلاصة املدرسة غیاب أن يرى
 أخضعت التشريعات و , املعلم واحد و واحد العلم ألن , عامة و مدرسة خاصة مدرسة توجد ال أبنه يرى كما

 و , للرتبیة تنتمي ال اليت اجملاالت يف تكمن أهنا فریى االختالف أوجه أما , واحد جزائريقانوين  تنظیم إىل اجلمیع
 تعلیمیة متخصصة إدارة بوجود و , املؤهلة املدرسة بقیام مرتبط ككل التعلیم و , الرتبوية املنظومة أن مستوى

 من , الرتبوية وظیفة املنظومة و دور حتديد و , التعلیمیة و الرتبوية األهداف بتحديد و , كفئة تعلیمیة وهیئة
 .  2االجتماعیة و الوطنیة املقومات و الثقافة و األخالق على التنشئة انحیة

 : اخلاص التعليم تطور 2.8 
 كان ما هو و , الفرنسي االستعمار قبل ما لفرتة يعود جیده , ابجلزائر اخلاص التعلیم نشوء لتاريخ املتتبع إن
 حیث , البالد أحناء كامل منتشرة عرب كانت اليت املدارس و الزوااي و الكتاتیب يف املتمثل , احلر ابلتعلیم يعرف
 إىل التعلیم هذا استمر و , له املخصصة و األوقاف اخلریية املؤسسات و األفراد جهود على يقوم فیها التعلیم كان
 عملت كما , البالد كامل على موزعة ويةاز  2000 ب 1871سنة الزوااي عدد قدر حیث االستعمار فرتة غاية
 أحناء خمتلف يف منتشرة مدرسة 136 ببناء 1956 و 1931 بني ما الفرتة املمتد يف املسلمني العلماء مجعیة
 هلا وكانت اجلزائري اجملتمع أبناء لفائدة اخلاصة املدارس من العديد اجلزائري الشعب أنشأ حزب كما , البالد

    أفريل16  أمرية صدور غاية إىل اخلاصة املدارس بفتح يسمح الذي الوضع هذا استمر و , مج خاصةابر 
 دروس يف متثل الذي و , املوازیة املدرسة ظهور إىل اخلاصة املدارس زوال أدى حیث , األغاه الذي 1976

 هلذا مدارس إنشاء على األفراد بعض الذي حفز الوضع , األموال مجع بغرض تقام أصبحت اليت التقوية و الدعم
 أبهداف التسعینیات بداية يف خاصة مدارس ظهور شجع على كما , قوانینها و الدولة رقابة عن بعیدا , الغرض

 رقابة ألية و لنشاطها منظمة قوانني ألي خاضعة غری و , الرتبوية أهداف املنظومة و مناهج عن خمتلفة مناهج و
 تسیریه اليت للكیفیة حتديد و , ضوابط وضع مع اخلاصة املدارس إبنشاء السماح مت هذا الوضع وبعد , ذلك على

                                                           
 . 103ص  ,سابق مرجع  ,للرتبیة األعلى اجمللس . 1
 .3 ص  ,سابق مرجع  ,للرتبیة األعلى اجمللس . 2
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 تشجیع املدارس مت الرتبوية 2003 إصالحات يف و ,   الرتبوية للمنظومة دعامة يكون أن شروطها ومن ,
 . احملددة ابلشروط االلتزام و التقید مع اخلاصة

 : خالصة
 على تقوم تربوية انتهجت سیاسة إذا وذلك , تقدم و تطور كل يف األساسي احلجر الرتبوية املنظومة تعترب 

 الواقع مراعاة مع , املبادئ و الغاايت مثل املعطیات ابألمهیة مجیع أخذ فیها يتم , املعامل واضحة تربوية إسرتاتیجیة
 الرتبوية املنظومة مبنح اجملتمع أفارد مجیع من اجلهود تضافر مع كله و هذا , علیها يقوم اليت الفلسفة و االجتماعي

 الرتبوية. ابملنظومة للنهوض , القرار و السلطة أصحاب خاصة و , اهتماماهتم األمهیة من من جانب
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الدروس اخلصوصية.الفصل الثاين: 

 متهيد 

 .اتريخ الدروس اخلصوصية  -1

 .اخلصوصية الدروس لظاهرة اإلعالمية املعاجلة -2

  .اجلزائر يف اخلصوصية الدروس ظهور أسباب -3

 .اخلصوصية الدروس انتشار عن املرتتبة اآلاثر -4

 .جتارب الدول مع الدروس اخلصوصية -5

 . اخلصوصية الدروس ظاهرة جماهبة كيفية  -6

 خالصة
 



 البناء النظري للدراسة______________________________________________ القسم الثاين
 

 
33 

 الدروس اخلصوصيةالفصل الثاين: 
 متهيد:

تعد الدروس اخلصوصية ظاهرة ليست ابجلديدة و إمنا اجلديد فيها هو االنتشار الرهيب الذي مس جل 
جمتمعات العامل ، خاصة منها العربية حىت  ذهب البعض إىل اعتبارها خطر واقعيا و قد انتقل االهتمام هبا من 

 الرتبوي و األسري إىل احلقل العلمي بغرض الوصول إىل حقائق علمية مدروسة ، حىت يتم التحكم فيها .احلقل 
ص إليه الباحثون ألن الظاهرة ذات متغريات متداخلة منها التالميذ و إال أن هذا الطرح  صعب حسب ما خل  

  .املدرسني و املادة الدراسة ....اخل

 اخلصوصيةاتريخ الدروس   -1
التعليم مع اإلنسان منذ أن وجد على األرض فهو يتعلم ما حييط به من مكوانت البيئة ليستفيد من  أبد

 معطياهتا ويتجنب ما يضره.
 مث أخذت دائرة التعلم تتسع وتتعقد شيئاً فشيئاً حىت أصبح التعلم ضرورة من ضرورات احلياة.

(، فاملستقبل يتلقى العلم من املرسل بعدة أو التلميذ قبل)طالبوالبد يف حالة التعلم من وجود مرسل)معلم(ومست
طرق منها التدريس اخلاص)اخلصوصي( على شكل جلسات تعليمية يشرتك فيها فرد واحد أو جمموعة أبجر أو 

 بدونه.
 ويعتقد أن) أول من مارس الدروس اخلصوصية يف الرتبية هو الفيلسوف واملريب اليوانين املشهور سقراط

وأفالطون معلمًا خاصًا ألرسطو الذي أصبح معلمًا خاصا  ألفالطونحيث كان معلمًا م(   399-م347) 
(  و كان الوالة والوزراء وامليسورون حيضرون معلمني ألبنائهم لتعليمهم وأتديبهم و هذا ما لإلسكندر املقدوين)

والشعوب فقد ظهر التعليم النظامي بطرقه وأساليبه يسمى ابملدرس اخلصوصي ،  و ألمهية التعليم يف حياة األمم 
وأهدافه إالَّ أنه مل يلغ الدروس اخلصوصية بل أخذت منحى آخر فأصبحت ظاهرة سيئة هتدد النظام التعليمي 

   .1وحتسب مشكلة من مشكالته
 ومازالت هذه الدروس موجودة وال نعلم ما هو مصريها يف املستقبل ؟ وهل ستزداد أو تنقص؟.

  
 

                                                           
 .الرايض 1م / ظاهرة الدروس اخلصوصية لدى طالب الثانوية العبكات للنشر و التوزيع /ط1917فايز عبد هلال سويد سنة 1
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 اخلصوصية: الدروس لظاهرة اإلعالمية املعاجلة -2
، صادر عن 2014- 2013لعام ” جودة التعليم“أفادت تقرير نشرته صحيفة "اخلرب" اجلزائرية حول 

 .بني الدول يف جودة النظام التعليمي 100املنتدى االقتصادي العاملي، أن اجلزائر حلت يف املرتبة 
وضع التقرير قبل إعداده أسئلة تتعلق ابلتعليم، تتعلق مبدى الرضا عن التعليم يف اجلزائر، وكانت اإلجاابت تشري  و

حّولت التعليم من اجملاين إىل جمرد ديكور، ألنه صار ابملقابل وكأنه ”الدروس اخلصوصية “إىل أن اجلميع مقتنع أن 
  . اصتعليم خ

دولة، وفيما خيص جودة  148وصنف التقرير اجلزائر يف مرتبة متدنية ابلنسبة جلودة النظام التعليمي من بني 
فيما يتعلق  103أيضا، فيما وضعها يف املركز  100منهجي الرايضيات والعلوم، وضع التقرير اجلزائر يف املركز 

 .جبودة إدارة مدارسها
دولة أكثر قدرة على املنافسة، كما احتلت املغرب املرتبة  20وجاءت قطر واإلمارات العربية من بني أعلى 

 .145، يف حني جاءت اليمن يف املرتبة 118، واحتلت مصر املرتبة 83وتونس  77الـ
دمات تعليمية الكثري من املدارس، على اختالف مراحلها التعليمية، تقدم خ أمجع أولياء التالميذ على أن و

 .  متدنية
ذلك يعود للفجوة اليت توجد ما  وقال رئيس احتاد مجعيات أولياء التالميذ، خالد أمحد، لـجريدة "اخلرب"، أبن 

بني اإلدارة واألساتذة والتالميذ من جهة، ابإلضافة إىل سوء التسيري، الذي حيرم التالميذ من الظروف املناسبة 
 . لتمدرسهم

األولياء يف عدة مناسبات، أمجعوا على عدم رضاهم عن خدمات التعليم اليت توفرها  واتبع املتحدث كل
 .  املدارس النظامية، وعلى كل املستوايت

يف كل مرة ندق فيها انقوس اخلطر، ال تتم االستجابة ملطالبنا اليت تصب أساسا يف  ”أمحد خالد “وأضاف 
ضرورة اإلصالح العميق للمنظومة التعليمية، اليت أهلكها كثريا ضعف مستوى األساتذة وكذا االعتماد املفرط وغري 

 . القانوين على الدروس اخلصوصية
الدويل حول جودة التعليم، أبن هذه النتائج ليست مفاجئة وعلقت مصادر تربوية مسؤولة على نتائج التقرير 

للميدان، الذي يعيش يوميا سلبيات وشوائب يف النظام التعليمي منذ سنوات، واخلطط الرتبوية املوضوعة ملعاجلتها 
 .تبقى حربا على ورق، أو أتخر تنفيذها، خصوصا ما يتعلق بتغيري املناهج وثقل احملفظة
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  :اجلزائر يف اخلصوصية روسالد ظهور أسباب -3
 يف وسامهت اجلزائر يف اخلصوصية الدروس ظاهرة نشوء يف حاسم دور هلا كان األسباب من العديد توجد

 : مايلي بينها فمن احلد، هلذا انتشارها

 :الرتبوي لنظامنا املتكررة اإلصالحات 1.3
 اإلنتاجهذا،هدفها حتسني  يومنا إىل اإلستقالل مند إصالحات عدة  اجلزائرية الرتبوية املنظومة عرفت لقد

العلمي و املعريف للمدرسة اجلزائرية لكن سرعان ما زادت من حالة ألالستقرار و االضطراب و الفوضى و كانت 
 التناقض يالحظ اإلصالحات هلذه املتتبع أن حيث اخلصوصية الدروس لظهور الرئيسية األسباب من  وهذه

 1أخرى ومشاكل للمتعلمني التعليمي املستوى تراجع تبني اليت الفائتة السنوات يف خاصة فيها املوجودة واألخطاء
 تكون أن دون املسؤولني، من عدد هبا قام ارجتالية مواقف عن عبارة هي اليت الشخصية املبادرات إىل يرجع ، وهذا

 اليت العثرات من الكثري الرتبوية املنظومة جتنيب اإلمكان من كان فقد مجاعي، وتفكري دراسة إىل خضعت قد
 الدروس ظاهرة إنتشار زايدة يف دور له كان هذا كل الالدعة، لإلنتقادات عرضة وتركتها إستقرارها، أعاقت

 .  2اجلزائر يف اخلصوصية
 مربزة موضوعية مشاكل تعاين اجلزائرية املدرسة أن "S.N.T.E" والتكوين الرتبية عمال نقابة أوضحت وقد -
 كانت فقد ، 2003 يف إختدت اليت اإلصالحات تلك خصوصا شكلية تغريات جمرد حدثت اليت التعديالت أن

 يف ننتظره كنا ملا منافية أوضاعا وأحدثت لتغيريه داعي هناك يكن ما مل غريت ألهنا معللة غري إرجتالية إجراءات
 خبصوص النقابة هذه أوضحت ،فقد 3املدارس يف التدهور مظاهر يعرف التعليمي الوضع جعل ما التطوير، جمال
 مستوى إىل ترتقي ومل عليها طرأت اليت التغريات بسبب مشاكل من تعاين أهنا 2003 سنة اجلزائرية املدرسة تقييم

 كان نظاما إلغاء هو إختاده، ما وقع فكل إجيابيا، تغيريا حتدث ومل فاسدا وضعا تصلح مل ألهنا اإلصالحية القرارات
 ضعف من مدارسنا منها تعاين اليت املشاكل بعض خلصت كما منطقية داللة له ليس وضع وإحداث متبعا

 وكذلك عنها األولياء وغياب املدرسة  على الرتبية وحصر املدرسي التسرب مستوى و إرتفاع الدراسي املستوى
 عملية أن القول ميكن وعليه، 4للدرس احلسن السري عرقل مما األقسام و إكتظاظ للتقومي، علمية منهجية غياب

                                                           
 .63ص ،  1993اجلزائر، ابتنة القريف، عمار مطابع ، 2ط املدرسي التشريع يف املرجع  :سامل بن الرمحان .عبد 1
 اإلرجتالية. التغريات بسبب عديدة مشاكل تعاين اجلزائرية املدرسة  :عريفة . عدالن 2
 .www.eludonomidia.com/ar/qp=13044،من 2015-02-12يوم  . شوهد 3
 .نفسه . املرجع 4
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 تؤدي ال قد متكررة إصالحات إهنا بل والدراسة البحث على يعتمد الذي النوع بذلك تكن مل اجلزائر يف اإلصالح
 .املرجوة التعليمية األهداف حتقيق إىل

 : املدرسني وتكوين إعداد مشكلة 2.3
 التعليمية، املنظومة جوانب من جانب أي متس تغريية إصالحية عملية أية تنفيذ يف املهم الطرف املعلم يعد
 يومنا إىل اإلصالحات بداية مند اجلزائر يف التعليمي الواقع لكن ابملدرس يبدأ أن ينبغي إصالح أي فإن ولذلك

فيها ال يف مشواره  تكوينا أي يتلقى ومل هلا يستعد مل بتغريات يتفاجأ مرة كل كان  املدرس أن على يدل هذا
 اليت التغريات مواكبة على اجلزائري املعلم قدرة مشكلة أمام جتعلنا اإلشكالية هذه مشواره املهين، أوالدراسي 

 فيها يتوافق ال قد اليت الرتبوية للمخططات منفذا جهازا إال ميثل ال فهو .اجملاالت خمتلف يف بالدان تعيشها
 .التقهقر من دائرة يف النظام يدخل قد مما املتوفرة البيداغوجية و الرتبوية تاإلمكانيا مع الطموح مستوى
 وتعين ابلكفاءات ابملقاربة التدريس طريقة إعتماد يف املتمثلة اجلديدة اإلصالحات مع حصل ما وهذا •

 الفاعلة املتوازنة الشخصية والكفاءات املعرفة إكتساب من املتعلم متكني على تعمل اليت البيداغوجية
 .1اجملتمع  يف موقعا هلا ويؤسس ذاته يبين الذي اإلجيايب املواطن منوذج إىل للوصول املنفعلة

 العالقات يف تشابك من ما حتمله بكل احلياة جمرايت يف التحكم على تعمل وظيفية البيداغوجيا وهذه •
 على احلياة هذه يف النجاح من املتعلم ميكن منهجي إختيار فهي مث ومن اإلجتماعية، الظواهر يف وتعقيد

 احلياة، مواقف خمتلف يف لإلستعمال صاحلة وجعلها املدرسية املعارف تثمني إىل ابلسعي وذلك صورهتا،
 املعلمني تطبيق على وحيرص "واإلجناز األداء" ومها أال التعليم يف شيئني على تركز الطريقة هذه وابختصار

 .التالميذ مع التعليم دون التعلم ملنطق
 تطبيق صعوبة من يشتكون املدرسني غالبية أبن جند قد مؤسساتنا يف التعليمي الواقع إىل الرجوع وعند •

 تلقيهم عدم إىل يرجع قد وهذا عليه، تعودوا ما وفق التدريس يفضلون وأهنم ميدانيا البيداغوجيا هذه
 .  2الصف غرفة يف تطبيقها قبل اجلديدة الطريقة هذه يف املطلوب التكوين

 املوضوعات يف واإلجنازية األدائية اجلوانب إتقان إىل التلميذ إيصال على العمل إبمهال املعلمني يقوم وابلتايل
 اجلانبني إتقان إىل ابلتلميذ للوصول العملية ابإلجراءات املعلمني معرفة عدم ومها مشكلتني، إىل هذا ويعود

  .املستحدثني

                                                           
 . اجلزائر واالجتماعية، اإلنسانية العلوم املدرسني،جملة ومعاانة اجلزائرية املدرسة يف الرتبوية اإلصالحات تطور  :الشايب الساسي وحممد عراريب . خلضر 1
 . 443سابق،ص مرجع  :الشايب الساسي ومحد عراريب . خلضر 2
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 والزالت كانت املعلم تكوين مشكلة أبن جند ،وعليه 1اإلسرتاتيجية هذه حنو السلبية ابإلجتاهات تتعلق والثانية
 .املنشود العلمي التفوق بتحقيق له يسمح الذي الصحيح التكوين تكوينه أمام حاجز وتقف املتعلم على تؤثر

 : التعليمية واملناهج الربامج طبيعة 3.3
 طبيعة مع تتناسب تعليمية ومناهج برامج وضع أجل من متتالية وجتديدات تغريات عدة الرتبوي النظام عرف
 : أمهها عراقيل عدة واجهته أنه إال املتعلمني
 واحتفاظ اكتساب يف فعال دور له الذي التطبيقي اجلانب وإمهال التعليم يف النظري اجلانب طغيان .1

 . واخلربات املعلومات من كم ممكن أبكرب التالميذ
 .وجدت إن إستخدامها سوء مع احلديثة التعليمية الوسائل توفر عدم .2
 املبادئ أهم من أبن اإلعتبار بعني أخذان إذا خاصة ابلتلميذ احمليطة ابلبيئة الدراسية املناهج إرتباط عدم .3

 ابلواقع مباشر إتصال على املتعلم تضع أهنا ابلكفاءات املقاربة طريق عن التدريس طريقة تقوم عليها اليت
     .2املدارس أغلب يف متوفر غري معه وهذا ويتعامل يعيشه الذي

 .وصعوبتها املقررة املواد كثرة .4
 . ورغباهتم ميوالهتم و التالميذ احتياجات تراعي ال والربامج املناهج هذه كون .5
 جيب لدى جناحها عن املسؤولة و التعليمية العملية عناصر أهم أحد تربوي نظام أي يف الرتبوية املناهج تعترب

 حىت التعليمية ومراحلهم التالميذ قدرات مع وتتوافق مدروسة تكون لكي الكايف ابإلهتمام إحاطتها املعنيني على
 .اخلصوصية ابلدروس لإلستعانة تدفعهم مشاكل إىل يتعرضوا ال

 : قلة اهلياكل و املرافق البداغوجية 4.3
 اإلنتشار وهذا القرى وحىت املدن يف تفشت اليت اخلصوصية الدروس ظاهرة معاجلة الوطنية الرتبية وزارة حاولت

حيث يعترب من أهم املشاكل اليت تعاين منها املدرسة اجلزائرية  أسبابه، أحد األقسام داخل  اإلكتظاظ يعد الرهيب
ل ذا أتثري على حتصيل التالميذ ، إذ أن اجلو املدرسي وخاصة املناطق اليت تتواجد هبا كثافة سكانية كثرية فهو عام

الذي تسوده الفوضى والالمباالة تؤثر بشكل مباشر على العملية التعليمية وخاصة أن النظام الرتبوي يعتمد على 
نظام قاصر يف تقومي التلميذ ابإلضافة إىل نقص الوسائل التعليمية وسوء التسيري للمؤسسات التعليمية واملشاكل 

 االجتماعية لألساتذة.
                                                           

 .75ص السابق مرجع  :الباسط عبد . هويدي 1
 .445ص سابق مرجع : الشايب الساسي ومحد عراريب . خلضر 2
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إن عدم توفر اجلو املدرسي املريح للتلميذ سواء داخل الصف أو خارجه ، يؤثر على حتصيله الدراسي ويعمل 
على تدين مستواه التعليمي وخاصة إذا أخذان ابالعتبارات احلالية يف طرق التدريس ابلكفاءات ، اليت تتطلب أن 

للتلميذ فقط ، بل يتعداه إىل تطوير قدراهتم ومعارفهم الفكرية واملنهجية  ال يقتصر دور املدرس على تلقني املعارف
 من أجل متكينهم يف بناء معارف عن طريق التعليم الذايت ، كما تتطلب متابعة وتقوميا دقيقا جلميع التالميذ.

روق الفردية وهذه ويف هذا اإلطار أكد املختصون وعلماء الرتبية على أن أكرب عوائق العملية التعليمية هي الف
 األخرية هلا عالقة طردية مع عدد املتمدرسني يف الصف.

 وزيرة أكدت فقد يف تفاقم ظاهرة الدروس التدعيمية ) الدروس اخلصوصية ( بقدر كبريهذه الوضعية سامهت 
 حالة خبصوص التالميذ أولياء طرف من ال متناهية شكاوى تلقت أهنا " غربيت بن نورية السابقة " الرتبية

     .1الدراسية األقسام داخل التعليمية مبختلف األطوار املسجلة اإلكتظاظ
 الوحيد املالذ كوهنا الدراسة، مقاعد وهجروا اخلصوصية ابلدروس إهتمامهم التالميذ من العديد وجه وقد -

 وماشهدته األخرية، السنوات يف الرتبوية املؤسسات إليها آلت اليت احلالة جراء تذمرهم عن عربوا هلم،حيث ابلنسبة
 سامهت الظروف هذه فكل العلمي، مردودهم على سلبا أثرت اليت الربامج وكثافة الرهيب الصفوف إكتظاظ من
 طالب القول صح إن اجلزائري املتعلم فأصبح والتلقني، احلفظ فكرة شجع مما ملدارسنا  التعليمي املستوى تدين يف

 .  2علم طالب وليس حفظ

 : املدرسي التوجيه سوء أو ضعف 5.3
 واملتفاعلة املتداخلة العناصر من مجلة على ويرتكز ومعقد طويل ملسار نتيجة أييت تربوي فعل املدرسي التوجيه
 من ومشاكله الدراسي املسار ومتطلبات جهة، من الفردية والطموحات امليوالت و والكفاءات القدرات خاصة
 تعاين الرتبوية املؤسسة أن يالحظ الرتبوي النظام حلركية واملتتبع فالدارس بينها، التوفيق تقتضي واليت أخرى جهة
 ما و ميوالهتم، و  ال تليب متطلباهتم املستقبلية وهذا قدراهتم مع تتناسب ختصصات إىل التالميذ توجيه سوء من

 منها تعاين اليت املشاكل من مجلة وهناك يفهموهنا ال اليت املادة إلستعاب اخلصوصية ابلدروس لالستعانة يدفعهم
 الوطين املستوى على التطبيقي النفس معهد بفتح الرتبية وزارة قيام من الرغم فعلى اجلزائر، يف التوجيه عملية

 يوزعون التالميذ فأصبح الطريق على وإحنرفت أهدافها حتقق مل لكنها واملهين املدرسي التوجيه مستشاري لتكوين

                                                           
 ،  2012ديسمرب  1السبت ، 12العدد  احلوار، يومية  ,االمتحاانت موسم قبل اخلصوصية الدروس على للتالميذ واسع إقبال  :جبلون كلثوم أم.  1

 .13ص اجلزائر،
 .13ص سابق، مرجع  :جبلون كلثوم أم.  2
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 حتصيلهم على سلبا دلك ينعكس فيها،فا يرغبون ال شعب دراسة إىل دفعهم ما أعدادهم لكثرة نظرا ألية بطريقة
 وغالء إنتشارها زايدة يف تسبب ما اخلصوصية، الدروس إال الرسوب من مينعهم خمرجا جيدوا ،فلم 1الدراسي
 كله وهذا الباهظة التكاليف هذه أمام عاجزا أصبح الذي أمره ويل هو الغالء هذا من املتضرر يكون وقد سعرها،

 يف اخلصوصية الدروس ظاهرة إنتشار زايدة يف فعال دور هلا كان األسباب هذه كل . أبنائه جناح ضمان أجل من
 .التعليمي نظامنا تقدم وجه يف وقفت اليت املشاكل من العديد عنها جنم ما اجلزائر

 :الفردية الفروق 6.3
 تكون قد أنفسهم التالميذ الفردية بني فالفروق اخلصوصية، الدروس انتشار أسباب أحد نفسه التلميذ يعترب

 لتوافر نتيجة والتحصيل التعلم يف ابلسرعة يتسم الذي اخلصوصية، فالتلميذ للدروس بعضهم جلوء إىل دافعاً  أو سبباً 
 التلميذ بطيء بينما اخلصوصي، الدرس إىل حيتاج ال قد به حميطة معينة ظروف أو واستعدادات خاصة قدرات
 واليت التقليدية، التدريس معه أساليب جتدي ال والذي االستعدادات، أو القدرات نفس ميتلك ال والذي التعلم

 لظروفوا واخلربات واالستعدادات القدرات من له واحد فرد على أهنم الدراسي القسم التالميذ يف مجيع مع تتعامل
 تعتقد قد بطيء التعلم التلميذ هذا املرجوة، التعليمية األهداف وحتقيق املنهج استيعاب من ما ميكنه االجتماعية

 يصل أن التلميذ هلذا ميكن األمر حقيقة يف اخلصوصية، ولكن الدروس خالل من وعالجه دراسياً  متأخر أنه أسرته
استخدام  مع اإلضايف، الوقت له وأعطي اجملال له أتيح ما إذا املطلوبة األهدافوحيقق  املتفوق التلميذ مستوى إىل

 .ومنوه نضجه مستوى مع تتالءم اليت األساليب تعليمه يف األستاذ
 االجتماعية واملكانة األسرة 7.3

 :يلي فيما جنملها اخلصوصية الدروس إىل ابلتلميذ تدفع اليت واالجتماعية األسرية األسباب من
 عالماته حتسني يف ورغبته العلمي مستواه ابخنفاض التلميذ لدى الذايت الشعور •

 .بتفوق آلخر قسم من واالنتقال
 منهم؟ أيضا يكون هو ال فلماذا اخلصوصية، الدروس إىل يلجئون التالميذ مجيع أبن النفسي الشعور •

 .العكس وليس اخلصوصية الدروس تلقي هي القاعدة فأصبحت
 التعليم هناية يف مرحلة خاصة والعالمات الدرجات أعلى أبنائهم ينال أن على التالميذ أولياء حرص •

 . الثانوي

                                                           
 .2،ص2001واإلتصال،جوان، والتوجيه التقومي مبديرية خاص الوطنية،عدد الرتبية لوزارة الرمسية النشرة :الوطنية الرتبية . وزارة 1



 البناء النظري للدراسة______________________________________________ القسم الثاين
 

 
40 

 يذهب االبن البعض أبن أمام االجتماعية واملكانة االجتماعي الشكل على احملافظة الدافع يكون رمبا •
 األمور أولياء أن (2009)  وآخرون حمسن دراسة اخلصوصية و قد أرجعت الدروس أساتذة أفضل على
 كل االحتياجات توفري إىل فيسعون لألبناء املستقبلي املسار حتدد أبهنا الثانوية إىل املرحلة ماينظرون عادة

 اخلوف األمور أولياء لدى قد يبعث مما الدرجات أعلى على احلصول و النجاح هلم تضمن واليت هلم
 . النجاح  يف منهم ورغبة  املناهج بعض الدراسية وصعوبة املواد كثرة عن فضال، اآلبناء على والقلق

 .األساتذة لبعض واخلربة الكفاءة نقص •
 .أبنائها ومتابعة وتعليم رعاية يف األسرة قصور •
 منذ اخلصوصية على الدروس االعتماد على أبنائهم بتعويد األسر بعض من اخلاطئ الرتبوي السلوك •

 .األوىل الدراسة مراحل

 : اخلصوصية الدروس انتشار عن املرتتبة اآلاثر -4
 املعلم أداء على سلبا تنعكس اليت األمهية املتفاوتة اآلاثر من العديد اخلصوصية الدروس ظاهرة إنتشار عن نتج
 ذههل السلبية األاثر بني ومن عليهم إجيااب تنعكس قد كما اإلقتصاد، وحىت واجملتمع التعليمية واملؤسسة واملتعلم
 : جند دروس

 اآلاثر السلبية: 1.4
   : املتعلم)التلميذ(  على آاثرها 1.1.4
 على النقص، لتعويض اخلصوصية ابلدروس لإلستعانة تدفعه اليت املعوقات بعض دراسته يف املتعلم يصادف

 : منها حممودة غري آاثرا خيلف قد احلل هذا أن من الرغم
 . واخلمول الكسل املتعلم روح يف تبعت أهنا .1
 معلمه على اخلصوصي املعلم التلميذ يفضل حيث والتلميذ املعلم بني التواصل أمام عائقا تكون .2
 . اخلصوصية ابلدروس إلتحاقه و املدرسة عن التلميذ غياب  .3
     .1اإلمهال على وتشجيعه الغري على اإلعتماد تعوده .4
 .املدرسة جانب إىل عليه إضافيا عبئا تشكل أهنا حيث التلميذ إرهاق .5
 . 2الرمسية احلصة داخل املدرس إمهال من الفقراء التالميذ تضرر .6

                                                           
 .63،ص2008 اجلزائر، لنشر، العلوم دار ط، د الرتبوية، املشكالت مواجهة يف املدرسية اإلدارة  :محودة بن . حممود 1
 .420ص ،  1991للنشر، احلطايب دار ، 2ط ؟ عالقة ةأي والتالميذ املدرسة  :موحي أيةحممد   و الفاريب اللطيف . عبد 2
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 .جديد نظام أي عليه يطبق الذي الشخص هو ألنه املتعلم ضحيته يكون تعليمي خطأ كل إن

   : التعليمية العملية على آاثرها 2.1.4
 الذي الرتبوي الرابط وتفكيك التعليمية العملية قيمة يف جسيم اهنيار حدوث إىل اخلصوصية الدروس تؤدي قد

 : بسبب ككل واجملتمع املتعلمني أمام وموجه كقائد املعلم دور من تقلل قد أهنا كما  يشدها،
 من حبالة التلميذ يشعر مما مادية قيمة املتعلم من ويقبض يفاوض كونه الصف يف املعلم هيبة فقدان (1

 .  1املعلم على اإلزدراء و التعايل
 مجيع من متكامال بناءا بنائهم يف تساهم اليت الرئيسية أهدافهم تغري بسبب املتعلمني بني العالقة سوء (2

   .2مادية شخصية أهداف إىل ونفسيا واجتماعيا وعلميا ثقافيا النواحي  
 .التالميذ مجيع أمام التعليمية الفرص تكافؤ مبدأ سقوط (3
 . التعليمية العملية يف والتطبيقي املهاري ابملكون اإلهتمام مفهوم سقوط (4
 نفس على حلصوله الدراسي ابلصف واالهتمام الرتكيز إىل ابحلاجة اخلصوصي الدرس تلميذ شعور عدم (5

 يف إرتباكا له يسبب ما اخلصوصية والدروس املدرسية واجباته بني إهتمامه وتشتت املنزل، يف املعلومات
   واالستيعاب. واحلفظ التحضري  

   :اإلجتماعية أاثرها 3.1.4
 وتعمقها اإلجتماعية الفروقات ترسخ أشكاهلا أغلب يف اخلصوصية الدروس أن والواضح اجللي من

 حمدودة األسر عكس اخلصوصية،على الدروس مقابل الكثري تدفع أن تستطيع العايل الدخل ذات األسر ألن
 : إىل يقود ما ذلك فعل عن تعجز واليت الدخل

 أبنائهم إرسال يف لألابء الرئيسي الدافع فإن اجتماعيا ضغطا األسر على اخلصوصية الدروس تشكل قد (1
 املدرسة يف جدا جيدا الطفل يكن مل إن) فيقولون مستقبلهم على قلقهم هو اخلصوصية الدروس لتلقي

 .( فقرية أو جمنونة إما أمه عن الناس فسيقولون اخلصوصية الدروس مراكز من مركزا يراتد وال
 . التعليم بقيم ملتزمني الغري املعلمني فئات لصاحل اجملتمع فئات بني اإلجتماعي التوازن يف خلل (2

                                                           
 ،  2004للنشر، احلديث اجلامعي املكتب دار ، 1ط الرتبوية، العملية إطار يف املدرسية االجتماعية اخلدمة :مربوك فتحي وسحر توفيق عصام . قمر 1

 . 200ص
 .62ص سابق، مرجع  :آية وموحي الفاريب اللطيف . عبد 2



 البناء النظري للدراسة______________________________________________ القسم الثاين
 

 
42 

خارج  الرتبوي اإلشراف وضعف ابلسرية تتصف اليت اخلصوصية الدروس جمموعات يف النشء إختالط (3
 . للمدرسة واملؤسسايت الصحي اإلطار

 يف ضغطا يولد قد مما الرمسية احلكومية اخلدمات أحد يعد والذي املدرسي التعليم يف اجملتمع ثقة فقدان (4
 . 1واحلكومة اجملتمع بني العالقة    

 .خطرية إجتماعية مشاكل خيلق مما التالميذ بني التعليمية الفرص تكافؤ مبدأ هدم (5

   :االقتصادية آاثرها 4.1.4
 وصوال احلضانة من بدءا أبنائه، وجناح لتعليم يسعى بيت لكل مها متثل اخلصوصية الدروس تكاليف أصبحت

 مئات اخلصوصية الدروس على األسر تدفعها اليت املصاريف فتعد الثانوي، التعليم مرحلة يف وخاصة اجلامعة إىل
 فيصبحون األولياء، عند كبري إقتصاداي خلل خيلق ما عليهم املفروضة اجلامعية أو املدرسية املصاريف أضعاف
   .2الدخل احملدودة األسر عند خاصة اخلصوصية الدروس وفواتري املنزلية املتطلبات بني التوفيق عن عاجزين
   أبن تقول اإلقتصادية النظرية أبن فسنجد اخلصوصية الدروس خالل من التالميذ يكتسبه ما إىل نظران فإذا

 النمو يف املسامهة على قادر بشري مال رأس ينتج أن شأنه من واللغات الرايضيات يف املهارات اكتساب)
 تقييم وابلتايل يتعلمون يكونوا مل إذ الدرس أثناء األفراد يفعل ماذا عن نتساءل أن الضروري فمن ( االقتصادي

 مستهلكني بل اقتصاديني منتجني يصبحوا مل ألهنم الرمسية األنظمة يف ضئيلة للتالميذ ابلنسبة البديلة الفرصة تكلفة
 خالل من املوارد توزيع يف التفاوت تعيق أن الظروف بعض حتت اخلصوصية للدروس ميكن أخرى جهة ومن فقط،
 يف املطاف به ينتهي إن فقرية اسر من عالية قدرات ذوي ملتعلم املمكن ملن فإنه اختيارية، أو إنتقائية كأداة دورها

 فعال الغري التوزيع إىل يؤدي مما اخلصوصية الدروس مثن دفع على قادرين غري والديه ألن متواضع ختصص
 . 3للقدرات

 
 
 
 

                                                           
 .200ص سابق، مرجع :توفيق عصام . قمر 1
 . 183ص سابق، مرجع  :إبراهيم عزيز . جمدي 2
 .63ص سابق، مرجع  :زكي حممد .ايسر  3
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 : التالية النقاط يف تتجلى فهي اخلصوصية للدروس االجيابية اآلاثر أما 2.4
 اليت القضااي فهم على التالميذ مساعدة يف وتساهم هلا، بديلة وليست املدرسة لدور مكملة أهنا •

 .إستيعاهبا عليهم يستعصى
 إهنا كما اجملتهد لتلميذ التفوق فرص يف وتزيد الدراسية املواد بعض يف الضعاف التالميذ تقوية إىل تؤدي  •

 .بدأه قبل وحىت الدراسي العام بداية مند ابلدرس واإلهتمام املذاكرة على املواظبة على تعودهم
 املرض بسبب املدرسة عن كاإلنقطاع التالميذ هلا يتعرض قد اليت املشكالت بعض حل يف تساعد إهنا •

 . وتربواي أكادمييا املعلم مستوى ضعف أو
 اإلجيابية واملشاركة التعاون روح فيهم وتنمي التالميذ لدى الدراسي التحصيل مستوى رفع يف تساهم •

 . املستمر التواصل عملية خالل من والتلميذ املعلم بني العالقة توطيد إىل يؤدي مما القسم داخل
 االجيايب التفاعل تنمية يف يساهم مما املعلم مع أو أنفسهم التالميذ بني النظر وجهات تبادل يف تساعد •

 . القسم داخل
 .األخر الرأي إىل واإلستماع احلوار ثقافة ورفع إجتماعيا التلميذ دمج •
 املعلم على حيتم املشكالت،ما حلل كوسيلة العقلية واحملاكمة واحلوار املناقشة أسلوب التلميذ تعليم •

 .سواء حدا على لفظي والغري اللفظي االتصال استخدام
 .تالميذه على سلوكه أثر ليتبني القسم داخل الذايت التقومي طرق املعلم اكتساب •
 والتخطيط ومحاس برغبة التالميذ،ودلك عند العمل يف والنشاط احليوية بعث على املعلم تدريب •

 األربعة أببعادهم التالميذ منو إىل تؤدي ومنتجة مناسبة تعليمية بيئة توفري الراجعة، التغذية االستعمال
  . واالجتماعية   واالنفعالية والعقلية اجلسمية

 . كالشرطة األخرى الفئات ببعض مقارنة حمدود يعترب دخله وان خاصة للمعلم عاليا دخال تدر إهنا •
 الدروس هده فهم إمكانية لتالميذ يتيح مما عدده لقلة نظرا الصف يف التحكم على املعلم قدرة •

 .عليه املختلفة األسئلة وطرح لألستاذ املباشر اإلهتمام من واالستفادة
 . قدراهتم وتطوير املهارات واكتساب لفهم أخرى فرصة التالميذ إعطاء •
 فكلما والعلوم والفيزايء الرايضيات مثل العلمية املواد يف خاصة املختلفة التمارين حول التالميذ إدماج •

 . واإلبداع الفهم على قدرهتم زادت التمارين من كبيري كم حل من يذلتلما متكن
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 وقد اجيايب بشكل واملعلم التلميذ استعملها إذا مفيدة فهي حدين ذو سالح تعترب اخلصوصية الدروس إن •
 . فيها اجليد التعلم شروط نراعي ،ومل عليها االعتماد يف ابلغا إذا ضارة تصبح

 جتارب الدول مع الدروس اخلصوصية -5
ولكي يكتمل احلديث عن هذه الظاهرة جيب أن نعرف كيف تعاملت معها دول العامل تؤكد يف هذا الصدد 

الدروس اخلصوصية ، لكن الدراسات والتقارير الدولية أن معظم جمتمعات العامل وليس اجلزائر فقط تعاين من 
الظاهرة لدينا انتشرت فأصبحت ابلفعل تعليما موازاي له هياكله واقتصاده وموارده البشرية،وقد بلغت نسبة الدروس 

من عدد الطالب ) حسب العديد من الدراسات والبحوث اجلامعية (  %70  اخلصوصية يف اجلزائر أكثر من
لدول األخرى وفقا لدراسة صادرة عن معهد التخطيط الدويل التابع وهي نسبة شديدة االرتفاع حني نقارهنا اب

 لليونيسكو. 
من عدد الطالب،   %8 ففي اجنلرتا مثال تبلغ نسبة طالب املرحلة الثانوية الذين يتلقون دروسا خصوصية 

يف بنغالدش ، و  %9 من تالميذ الصف الثالث الثانوي يتلقون دروسا يف منازهلم ويف كندا   %6.8 ويف الياابن 
يف آخر إحصائية قد يعتقد البعض أن   %21إحدى دول العامل الفقرية بلغت نسبة من يتلقون دروسا خصوصية 

ظاهرة الدروس اخلصوصية يف اجملتمعات األخرى على قلة نسبتها تشبه الدروس اخلصوصية لدينا وهو أمر غري 
 دقيق ابملرة. 

اجلنوبية أتخذ الدروس اخلصوصية أشكاال عدة منها ما يتم بطريق  ففي بعض الدول األوروبية ويف اهلند وكوراي
 االنرتنيت. 

 ومنها ما تنظمه املدرسة نفسها بعد انتهاء ساعات اليوم الدراسي كما أهنا تقتصر على مواد دراسية معينة . 
علم مجيعا كيف تتم الدروس اخلصوصية على نطاق واسع ويف كل املواد الدراسية تقريبا يف ن نحنأما يف اجلزائر ف

هذه الدروس عقب انتهاء اليوم الدراسي وأايم الراحة حمالت غري الئقة .......( جترى  أمكنة خمتلفة) منازل،
 السنة الثالثة اثنوي شبه خاوية. األسبوعية ويف العطل.وهلذا تبدو الفصول الدراسية لتالميذ

مثل هذه التجاوزات ال حيدث يف الدول األخرى اليت توجد هبا دروس خصوصية للطالب املتعثرين دراسيا 
لعامل املتقدم يف تنظيم وتقنني هذه الظاهرة  ملساعدة التالميذ املتعثرين دراسيا يف لكنها مقننة. وهلذا بدأت دول ا

 No Child Left Behind مواد معينة مثل الرايضيات. ففي أمريكا مثال صدر القانون الشهري 
جتاوز تعثرهم  أي ال ترتك طفال متعثرا تعبريا عن اهتمام الدولة ابلتالميذ املتعثرين دراسيا هبدف مساعدهتم على  

 الدراسي. 
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دول أخرى مثل أملانيا وفرنسا قامت بتقنني عمل مراكز الدروس اخلصوصية وإخضاعها جملموعة من 
 شركات منها ما يتبع املدارس واإلدارات احلكومية . إىلاالشرتاطات وااللتزامات بل أن بعضها جتول 

 لظاهرة هتدد الدور الرتبوي للمدرسة.وهلذا فان الدروس اخلصوصية يف هذه الدول مل تتحول 
جيدا خطورة ظاهرة الدروس اخلصوصية وانفالهتا بعيدا عن أي إطار  يف األمر أننا مل نستوعب إن أخطر ما

 مقنن حيد من عشوائيتها.

 : اخلصوصية الدروس ظاهرة جماهبة كيفية  -6
 يف الفاعلة األطراف مجيع جمهودات تالحم يتطلب اخلصوصية الدروس ظاهرة من التقليل أو القضاء حماولة إن
 . مناسبة العالج إسرتاتيجية تكون حىت املسؤولني إىل وصوال ابلتلميذ بدأ التعليمية العملية

 :  والتعليم الرتبية وزارة الرمسيني املسؤولني دور 1.6
 شاملة تنمية املتعلم تنمية على قادرة تصبح حبيث فلسفتها ويف التعليمية املنظومة يف النظر إعادة ضرورة (1

 إىل به وتتجه والتلقني احلفظ طريقة عن وتبتعد اجتاهاته و ميوله وتنمي ونفسيا وصحيا عقليا ومتكاملة
 .الذايت التعلم مفهوم لديه وينمي االبتكار و اإلبداع إىليدفعه  الذي السليم العلمي التفكري

 .وهيبته املعلم كرامة وحيفظ املهنة آداب فيه يراعي التدريس ملهنة أخالقي دستور وضع (2
 . احلديثة التدريس طرائق على للمعلمني تدريبية برامج عمل (3
 .الفصول كثافة من والتقليل املدارس أعداد زايدة يف االستمرار (4
 .   1هلا مناسبة زمنية مساحة وختصيص املدارس يف التقوية مبجموعات اإلهتمام (5

 : املعلمني دور 2.6
 . للمتعلم تقدميها قبل للدروس اجليد ابإلعداد يقوموا أن املعلمني على جيب (1
 . واملتعلم التعليم عملية إجتاه ابملسؤولية اإلحساس (2
 .املتعلمني حاجات وتلمس الفردية الفروق مراعاة (3
 .واملادة املدرسة من املتعلم تنفر اليت الرتبوية غري األساليب عن اإلبتعاد (4

                                                           
 يف التعليم لتحدايت التاسع العلمي العالج،املؤمتر وأساليب الواقع الكويت بدولة الثانوية ابملرحلة اخلصوصية الدروس  :وآخرون صاحلي محود . حمسن 1

 .42،ص 2009 املنيا، العريب، العامل
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 هو التعليم )أن منطق من عملهم ميارسوا حبيث الذايت، التعلم بطريقة التالميذ تعليم على املعلمني تدريب (5
 املعلم يعلمه فلن نفسه يعلم أن يستطيع ال من أنه منطلق ومن بنفسه( نفسه يعلم كيف تعليم املتعلم

 التعليمية. للعملية موجه وميسر املعلم دور يصبح وبذلك

 : األمور وأولياء األسرة دور 3.6  
 بسبب ويفشل يتعثر ال حىت املقررة السن قبل للمدرسة ابنه إدخال يف األمر ويل يتعجل ال أن جيب (1

 . ذلك لعالج اخلصوصية للدروس األمر ويل فيضطر والنضج السن يف يفوقه ما بني وجوده
 من ضرره أكثر يكون قد أحياان اخلصوصية الدروس طريق عن إبنه جناح أن األمر ويل يدرك أن جيب (2

 . تدوم ال اليت املعلومات على ابنه يعود ألنه نفعه
 اإلعتماد على التدريب مثل التلميذ لدى املهمة الصفات بعض تكوين اخلصوصية الدروس تعطل قد (3

 إلعطائه إبنه على األمر ويل يضغط ال أن جيب هلذا الذات، بدافع والعمل اإلستقاللية و النفس على
 . إليها غري حمتاج كان إذا خاصة خصوصية دروسا

 . للمدرسة املتكررة بزايرته وذلك واملدرسة البيت بني العالقة يوطد أن األمر ويل على جيب   (4
 .  1له البديل إجياد وحماولة اخلصوصية الدروس مبضار وتبصريه اإلبن توجيه (5

 : املدرسة دور  4.6
 احلضور يف إنتظامهم على أمورهم أولياء وإطالع التالميذ على الرقابة زايدة (1
 التالميذ لبعض املتدين الدراسي املستوى على والوقوف التالميذ مبتابعة االجتماعيني اإلخصائيني تكليف (2

 .بذلك أمورهم إحاطة أولياء مث
 هلم. إضافية حصص تنظيم وكذا التالميذ بتدريب املمتازين املدرسني تكليف  (3
  .اخلصوصية الدروس مبضار التوعية (4

 : وتكنولوجيا اإلعالم دور  5.6
 اإللكرتونية واملكتبة التعليمي الكمبيوتر فيها مبا املختلفة أبشكاهلا التعليمية التكنولوجية أن ابلذكر جدير
 :خالل من اخلصوصية الدروس مشكلة حل يف تساهم أن ميكن التليفزيونية والقنوات
 اخلصوصية الدروس بدل املدرسة غري خمتلفة مصادر من معلومات على املتعلم حصول إمكانية (1

                                                           
 . 60 ص اجلزائر، الرتبية يف للبحث الوطين للمعهد العلمية وإجيابياهتا،اجمللة سلبيتها اخلصوصية الدروس  :أخرون و زيدي الدين . انصر 1
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 .املطلوبة واملعلومات البياانت على احلصول يف واجلهد الوقت إختصار على قدرهتا  (2
 . الذايت التعلم على املتعلم قدرة تنمي أن إبمكاهنا  (3
 . التعليمية الورشات يف تنفيدها يصعب وعروض جتارب توضح  (4
 . املعلمني بني األداء مستوى يف التفاوت حدة من التخفيف يف تساهم  (5

 على حرصا وذلك الظاهرة هذه من للحد املقرتحة احللول بعض بوضع اجلزائر قامت األمر ولتدارك  -
 الفرص وتكافؤ التعليم جمانية ملبدأ وتكريسا التعليم مهنة أخالقيات على وحفاظا الرتبوية املنظومة مصداقية
 : مايلي اإلجراءات هذه ومن بني التالميذ بني التعليمية

 )إجراءات وزارة الرتبية( التحسيسي اجلانب يف : أوال
 الدروس لظاهرة حتسيسية بعمليات يتعلق 385 و 333 رقم وزاري منشور إبصدار الرتبية وزارة قامت

 هلذه استالمهم فور الرتبية مديري وعلى الرتبية مديري إىل وإرساله 2013 أكتوبر 30 يف املؤرخ اخلصوصية
 وإسداء لدراسة التعليمية املؤسسات ورؤساء املفتشني ابستدعاء يقوموا أن الوزاري املنشور يف املوجودة القرارات

 املدراء يقوم فيما التالميذ، بتحسيس املعنيني للفاعلني فحواه تبليغ على يسهر اجلميع حىت هلم، الالزمة التعليمات
 بتحسيس يقوم ألنه التعليمية العملية حق يف مهم يعترب فهذا اإلجراء الدروس، هذه خبطورة األمور أولياء بتوعية
 امليدان يف هدفه يبلغ مل اإلجراء هذا أبن يؤكد هو مالحظ ما ولكن األولياء اىل وصوال ابملدراء بدآ األطراف مجيع

 : أمهها القرارات بعض إىل ابإلضافة
 املذاكرة وطرق النفس على اإلعتماد كيفية عن التالميذ إلرشاد التعليمية ابملؤسسات ندوات عقد (1

 .والتفوق التحصيل حب وتلقينهم الوقت وكيفية تنظيم الصحيحة
 سالمة على حفاظا الالئقة غري الفضاءات يف تلقى اليت اجلماعية الدروس رفض على األولياء حث (2

 . أوالدهم وأمن
 على للقضاء وتالميذ وأولياء سلطات من التعليمية العملية يف الفاعلة األطراف مجيع إبشراك القيام (3

 .الدروس اخلصوصية ظاهرة
 .التعليمية املؤسسة داخل تدعيميه كدروس اخلصوصية الدروس تقدمي على احلرص (4
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 :التنظيمي اجلانب يف : اثنيا
 وإتباع سياسة اجلودة بلوغ أجل من الرتبوي النظام تفعيل إىل مفيدة صيغ إجياد إىل الرتبوية األنظمة تسعى

 مبايلي: اخلصوصية الدروس على القضاء أجل من اجلزائر قامت الصدد هذا ويف معينة تنظيمية
 املدرسة حصص أو الدعم دروس إطار يف املدرسي الدوام بعد العمومية الرتبوية املؤسسات أبواب فتح (1

 أمسية إبستغالل واخلاصة الشأن هذا يف الواردة للتعليمات طبقا الرتتيبات من وغريها املذاكرة وحصص
     .1رمسية مدرسية عطلة كل من األول االسبوع و  األسبوعية والعطل الثالاثء

 شأن بتوضيح املعنون 2003-02-07   يف املؤرخ 57 رقم الرتبية لوزارة اتبع قبله منشور صدر كما (2
 : على ينص للوالايت الرتبية ومديري مفتشي إىل واملوجه اخلصوصية الدروس

 .االستدراك دروس إطار يف وتدخل متييز دون التالميذ لكافة موجهة الدعم دروس إن -
 . 2التالميذ من للمحرومني إستغالل تعترب اليت اخلصوصية الدروس على القضاء تشجيع على العمل -

 :والبيداغوجي الرتبوي اجلانب يف : اثلثا
 .التحصيل عملية يف متميزة جهودا يبدلون الذين دراسيا املتفوقني التالميذ تشجيع على العمل .1
 .الرمسية اإلمتحاانت على املقبلني خاصة العدد، حمدودة أفواج ضمن املراجعة على التالميذ حتفيز .2
 تراود اليت األسئلة وإاثرة ابملشاركة التالميذ جلميع تسمح مناسبة مبنهجية اإللتزام إىل املدرسني توجيه .3

  اخلصوصية الدروس عن يغىن سليمة بطريقة الدرس بتقدمي املدرس التزام فإن أدهاهنم،
 الدعم حصص على واإلشراف عملهم يف املدرسني بتفقد التعليمية العملية لسري واملدراء املفتشني متابعة .4

 . التالميذ لفائدة املنظمة
 .سليم بشكل مهامهم ملمارسة تؤهلهم تكوينية لندوات دوري بشكل املعلمني إخضاع .5

 : اإلجرائي اجلانب يف : رابعا
 : مايلي التعليمية العملية حق يف مفيدة واملراقبون املسؤولون يراها اليت الصيغ من

 . الرتبوية املؤسسة حرم داخل مايل مبقابل نشاط أبي القيام عدم .1
 القهري اللجوء على حلملهم التالميذ على الضغوط أنواع من نوع أي ممارسة عدم إىل املدرسني دعوة .2

 من مينعون وهكذا للمدرسني قدوة يكونوا أن اإلداريني املسؤولني على جيب كما اخلصوصية، للدروس
                                                           

 . 3218سابق،ص مرجع  :إبراهيم عزيز . جمدي 1
 .60ص سابق، مرجع  :حسن حممد . حسان 2
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 ذإلختا تضطر أال تفضل الوطنية الرتبية وزارة أن إىل اإلشارة جتدر الصدد وهبذا اخلصوصية الدروس تقدمي
 . الشأن هذا يف هبا واملنوه املنشودة لسلوكيات املخالفني إزاء ردعية عقابية إجراءات

 بني مجع املعلم كون هبا مرخص غري املادي للكسب طريقة اخلصوصية الدروس تعترب أبهنا الرتبية وزارة وتؤكد
 املناشري هذه إىل ،وإستنادا 1مناسبة غري وفضاءات عشوائية حمالت يف تقدم عندما ابات منعا مينع فالقانون وظيفتني

 مت إذا لكن مناسبة جذرية حلول أهنا القول ميكننا اخلصوصية الدروس حق يف إختدت اليت الوزارية والقرارات
 فحسب . واجلرائد التعليمية واملؤسسات املديرايت تتناقلها الورق على حربا تبقى ومل الواقع على أرض تطبيقها

 خالصة
 يكون الرتكيز وكل املدرسة، التعليمية داخل العملية على الظواهر أخطر من اخلصوصية الدروس ظاهرة تعترب

 إال املال، وراء واجلري املادة أعمتهم من األساتذة من هناك فإذا كان .الدروس تلك عن ومسؤوليته األستاذ على
 عن يتغيب كثريا الذي التلميذ وهناك التعليمي، النظام فهناك الظاهرة، هذه انتشار عن وحده املسئول ليس أنه

 أي التعليم من األوىل السنوات منذ اعتاد الذي أو الدراسة، قاعة خارج شارد وذهنه القسم يف جيلس أو املدرسة،
وانعدامه  حش وكثرة برانجمه وطول الدراسي املنهج إىل ابإلضافة دروساً خصوصية، يتلقى أن على االبتدائية املرحلة

 ...بينهم الفردية والفروق التالميذ لقدرات مراعاته عدم أو التالميذ، ابحتياجات مفرداته ارتباط لعدم أو للتشويق،
 .الظاهرة انتشار يف سامهت وغريها العوامل هذه كل

 

                                                           
 .26ص ،  2013اخلصوصية،اجلزائر الدروس ضد حتسيسية حبملة املتعلق  385و  333رقم وزاري منشور  :الوطنية الرتبية . وزارة 1
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 متهيد: 
 الفاعلة، واألدوات ،للبحث  املناسبة الطريقة ددحي والذي للدراسة، املنهجي لإلطار الفصل هذا خصص

 بطريقة واألحداث الظواهر تفسري ولةاوحم الدراسة تساؤالت على لإلجابة الالزمة البياانت مجعيف  املمثلة ةوالعين
 .منظمة

 االختيار وقع ملاذا و املتبع املنهج والتوضيح التفصيل من بشيء ستتناول منها اجلزء هذا يف احلالية والدراسة
  االستبيان و املتمثلة يف البياانت جلمع ملعتمدةا األدوات ستبّي  األخرى،كما املناهج من غريه دونعلى هذا املنهج 

 عينة عن احلديث وسيتم والبشرية، واملكانية الزمنية الدراسة جماالت األخري يف عرض مع،  استخدم كيف  و
 .التصنيفية بعض حسب وتوزيعها اختيارها وطريقة الدراسة

 :ابلرتتيب و حدا على عنصر لكل عرض يلي وفيما

 املنهج املتبع :. 1
فرضتا علينا املنهج اإلحصائي الوصفي والتحليلي الذي يقوم  إن طبيعة املوضوع واملقاربة الكمية اليت اعتمدانها

على مجع البياانت ومعاجلتها ومن مت وصفها وحتليلها عن طريق استعمال التقنيات اإلحصائيات املالئمة ) حتليل 
 أحادي املتغري وحتليل ثنائي املتغري( . 

مجعناه من بياانت ومعاجلتها  رها بناءا على ماوهذا ما اتبعناه يف دراسة واقع الدروس اخلصوصية وحمدداهتا وآاث
 إحصائيا.

كما مت اللجوء إىل التحليل الكيفي ابلنسبة لألسئلة املفتوحة املطروحة على املبحوثي كتلك املتعلقة بتقييم 
 الدروس اخلصوصية والفرق بي هذه األخرية والدروس املتلقاة يف املدرسة.

 ة للدراسة حيث قمنا بتصميم استمارة تتمفصل حول ثالثة حماور.مت استخدام االستمارة كأداة رئيسي
واالجتماعية للمبحوثي واحملور الثاين تناول املسار الدراسي  افيةاخلصائص الدميوغر  إىلحملور األول خصص ا

 الدروس اخلصوصية. تاييثألخري فتضمن األسئلة املتعلقة حبللتالميذ أما احملور الثالث وا
لإلشارة أن بعض األسئلة عوضت أبخرى بسبب استحالة احلصول على اإلجاابت الصحيحة عنها كالسؤال 

( عوض بسؤال حول التقييم الكيفي للدخل ) مرتفع، متوسط،ضعيف( ابلنسبة حول الدخل ) القيمة املالية
عنه عدد كبري من الفئات ال ميكن حصرها  ألم ونظرا لتعدد املهن والذي ينجرللسؤال اخلاص مبهنة األب وا

ه مجع هذه متغري أخر ميكن من خالل إىلول هذا املتغري أن حن ارأتينا، إحصائيااستغالهلا  إمكانيةعدم  وابلتايل
 " الفئة االجتماعية واملهنية ". وهو  أالاملهن 
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حيث انه ميزج بي املهنة  ذ يعترب هذا املتغري من أهم املتغريات واألكثر استعماال يف الدراسات السوسيولوجيةإ
  ( 01واملكانة االجتماعية ) أنظر االستمارة يف امللحق رقم

  جمتمع البحث :. 2
جمتمع الدراسة كما نعلم هو جمموعة منتهية أو ال منتهية من العناصر احملددة من قبل واليت تكون جماال 

 للمالحظة.
الدراسة حتديدا دقيقا  ، مما يسهل حتديد العينة اليت  وللوصول إىل نتائج موضوعية دقيقة البد من حتديد جمتمع

 تكون حمل االختيار.
( املتمدرسي ابلثانوايت 2018/2019وجمتمع دراستنا هذه هو كل تالميذ السنة الثالثة اثنوي ) السنة الدراسية 

 املتواجدة ببلدية مستغامن .
 موزعي حسب املؤسسات كما يلي : 2453يبلغ العدد اإلمجايل هلؤالء التالميذ 

     :  توزيع تالميذ السنة الثالثة اثنوي لبلدية مستغامن حسب املؤسسة 01 جدول رقم

                                                           

  املصدر : مديرية الرتبية لوالية مستغامن 

 نسبة متثيل اإلانث
عدد التالميذ املتمدرسني يف السنة الثالثة 

 اثنوي
 الرقم اسم املؤسسة

 01 اثنوية زروقي ابن الدين 333 54.7%
 02 اثنوية ولد قابلية صليحة 194 56.7%
 03 اثنوية حممد مخيسيت 386 46.6%
 04 اثنوية إدريس سنوسي 193 56%

 05 اثنوية بن جياليل الغايل 150 55.3%
 06 زةااثنوية مصطفى بن ز  171 66.1%
 07 اثنوية أول نوفمرب 58 53.4%
 08 اثنوية بن أمحد عبد الغاين 218 63.8%
 09 توايتالاثنوية بن قلة  306 47.4%

 10 اثنوية أوكراف حممد 195 955%. 
 11 عبد القادر اثنوية بوعزة 157 59.9%
 12 اثنوية حي رميلة 92 58.7%
 - اجملموع 2453 55%
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 اجملال الزمين للدراسة: .1
، فكانت االنطالقة عبارة عن  زايرة 2019جانفي  14بداية من  ةسابلدرالقة تعلقد مت مجع البياانت امل

ملديرية الرتبية لوالية مستغامن للحصول على ترخيص رمسي إلجراء املسح )توزيع و ملء استمارات( يف مؤسستي 
خمتارتي،مث تلتها زايرة استطالعية إىل املؤسسات الرتبوية املعنية ابلدراسة و ذلك للتمكن من التعرف على اجملال 

من  االستمارةول الزمين مللء داخلاصة بتطبيق الدراسة و التفاهم عن اجل زمةلالاو مجع املعلومات  املكاين للدراسة
 قبل التالميذ.

 ابلدراسة. ياملعنيو التالميذ  األقسامكما مت الضبط النهائي للمجال البشري و ذلك بتحديد عدد 
و  إشرافنا، حتت 2019فرباير  28 جانفي و استمرت إىل 29عملية توزيع و ملء االستمارات انطلقت يف 

 املؤسستي. لكلتاداغوجيي يابلتعاون مع املستشارين الب

 الدراسة االستطالعية: .2
 بعد االطالع على موضوع البحث " الدروس اخلصوصية يف الكتب و عينة الدراسة االستطالعية :

تالميذ متمدرسي  10قمت ابختيار عينة استطالعية عشوائية متكونة من  اإلعالميةاجملالت وحىت يف املعاجلة 
ابلطور الثانوي مقبلي على اجتياز شهادة البكالوراي ومن مؤسسات خمتلفة متكونة من ذكور وإانث يتلقون دروسا 

 خصوصية.
املستطاع ابلبياانت  االملام قدر من خالل هذه الدراسة االستطالعية متكنا من حتديد أكثر للموضوع الدراسة و

) وتركهم إبداء أرائهم حول الظاهرة بكل الالزمة الجناز االستبيان .مت ذلك بطرح أسئلة مفتوحة على التالميذ 
 (حرية

 :املعاينةاختيار العينة و  .3
تشتمل على خواص  من اجملتمع قيد الدراسة،وة البحث هي جزء أو جمموعة أجزاء كما هو معلوم فإن عين

 التعرف على خواصه. إىلالذي يهدف  األصلي اجملتمع
 ة يشرتط أن متثل كافة مكوانت جمتمع البحث و مفرداته متثيال دقيقا.يمو حىت تقدم عينة البحث نتائج سل

 العشوائي]االحتمالية[العنقودية لالعتبارات التالية: ابلنسبة هلده الدراسة اعتمدان العينة
 جتانس جمتمع أي أن اجملتمع يتكون من تالميذ من نفس املستوى التعليمي )سنة الثالثة اثنوي(. ❖
 هذا النوع من العينات يوفر الوقت و التكلفة. ❖
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 .إشكالتساعد يف تعميم النتائج على اجملتمع البحث بدون  ❖
العينة العنقودية فعالة يف حتديد خصائص اجملموعة كما ميكن تنفيذها دون امتالك إطارا للعينة لكافة  للتذكري ، 

 العناصر.
ينقسم اجملتمع البحثي يف هذا النوع من املعاينة على جمموعات واضحة تسمى كال منها عنقودا، يف حالة هذه 

 صفوف (.الدراسة فإن هذه اجملموعات هي املؤسسات واألقسام ) أو ال
املرحلة األوىل واقتصرت على سحب اجملموعات األساسية وهي املؤسسات . مت ترقيم املؤسسات يف  ✓

 مث سحبنا مؤسستي اثنتي بطريقة عشوائية. 12إىل  1وريقات من 
أفرزت العملية هذه على اثنوية " ولد قابلية صليحة " ، اليت تقع يف وسط املدينة " حي بيبنيار " واثنوية   " 

 إدريس سنوسي " واليت تقع يف حي " جتديت " شرق املدينة .
 15نا فيها الصفوف ) األقسام ( ارأتينا أخذ كل األقسام مبجموع التالميذ أي حباملرحلة الثانية واليت س ✓

 تلميذ ، وزعت االستمارات على هذا العدد. 381قسم مبجموع 
كان نتاج لعملية سحب األقسام .إذا حجم العينة هو   كما تالحظون مل يتم حتديد حجم العينة يف البداية ، بل

 . 15.5 %أي  2453تلميذ من جمموع  381
 %14مما جيعل العينة الفعلية متثل  لالستغالل،استمارة فقط قابلة  342تبي أن  381بعد ملء االستمارات 

 .من جمتمع البحث

 :توزيع العينة حسب املؤسسة .4
 :سنوسيمؤسسة إدريس :  02 جدول رقم

 
 

 
 

 

 شعبة عدد الذكور عدد االانث اجملموع
 تقين 10 14 24
 تسيري واقتصاد 6 16 22
 رايضيات 8 6 14
 علوم جتريبية 33 30 63
 و فلسفة أدب 26 25 51
 أجنبيةلغات  4 15 19

 اجملموع 87 106 193
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 :مؤسسة صاحلة ولد قابلية:  03 جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجملموع عدد االانث الذكورعدد  شعبة
 27 12 15 تقين رايضي

 23 07 16 تسيري و اقتصاد
 14 06 08 رايضيات

 64 41 23 علوم جتريبية
 30 19 11 و فلسفة آداب

 30 23 07 لغات أجنبية
 188 108 80 اجملموع

 381 214 167 اجملموع الكلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصة
 وجدان حيث ، هذه دراستنا يف اعتمدانها اليت املنهجية اخلطوات وهي أساسية للقاعدة الفصل هذا يف تطرقنا

 طرق من طريقة أو األسلوب هو الذياإلحصائي الوصفي والتحليلي   املنهج هو الدراسة هلذه املناسب املنهج أن
 مشكلة أو اجتماعية لوضعية حمددة أغراض إىل الوصول اجل من ، منظم علمي بشكل والتفسري التحليل

 الظاهرة هلذه الواقعية الدوافع موفه الكتشاف وهذاكتقنية جلمع املعطيات  االستبيان استخدمنا ،كما اجتماعية
عرض طريقة سحب العينة واملعاينة  الفصل اهذ يف مت ،كما الدراسة حمل وضوعملاب متعلقة نتائج إىل الوصول بغية

 .للدراسة امليداين اجلانب القادم الفصل يوضح العلمي البحث خلطوات إمتاما و
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 املعاجلة التمهيدية: 
تعترب هذه املرحلة من أهم املراحل يف  حتليل املعطيات ،تسمى أيضا مرحلة " تنظيف البياانت " ،حيث أهنا 

 ونزع البياانت الناقصة.  tabulationالبياانت  تهتدف إىل حتضري البياانت عن طريق جدول
 .يف اجناز هذه املرحلة"  SPSS VERSION 23.0للعلوم االجتماعية "مت استعمال " احلزمة اإلحصائية 

 التحليل الوصفي للبياانت:الفصل األول : 
اهلدف الرئيسي من هذه املرحلة هو و صف  و تلخيص اخلصائص األساسية للبياانت حبيث تتكون لدينا 

ا عالقة ابجلانب االجتماعي و فكرة عن كيفية توزع البياانت حسب جمموعة من املتغريات خاصة تلك اليت هل
 الدميوغرايف و االقتصادي للمبحوثني.

 :نس توزيع املبحوثني حسب اجل -1
 

( حضورا ملحوظا لإلانث على  01يظهر التمثيل البياين الذي يوزع العينة حسب اجلنس )التمثيل الباين رقم 
(،و هذا ال خيالف التوجه املالحظ على مستوى الوطين و حىت الدويل إذ  %41مقابل  %59الذكور )تقريبا 

أن تفوق اإلانث على الذكور يف اجملال التعليمي ظاهرة اثبتة فقد أرجعها العديد من الباحثني يف اجملال الرتبوي إىل 
ح يف املسار الدراسي جمموعة من لعوامل االجتماعية و الثقافية و خاصة النفسية ،منها إصرار الفتيات على جنا 

 ببذل جمهودات أكرب من تلك اليت يبذهلا الذكور و كذا فشل هؤالء و عزوفهم عن الدراسة.
 
 

41%

59%

،ص 02ملحق رقم : 04جدول رقم )توزيع املبحوثني حسب اجلنس01رسم بياين رقم 
103  )

ذكر

أنثى
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 توزيع املبحوثني حسب الشعبة: -2
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

   

)توزيع العينة حسب الشعبة( أن غالبية املبحوثني ينتمون إىل ختصص" علوم  02 يتبني من الرسم الباين رقم
و تسجل كل من شعبة " تقين  % 28.1 و تليها الشعبة " األدب و فلسفة " ب %34.8التجريبية " ب 

،أما الشعبتان األخرياتن مها "  %12.3و  %12.6رايضي " وشعبة " تسيري و اقتصاد " تقريبا نفس النسبة 
 التجريبيةو نستشف من هذا التوزيع أن " العلوم   %5.3و %7ت " و "لغات أجنبية " على التوايل ب رايضيا

تفتح خيارات متعددة للطالب يف جمال التخصصات  األخرية"هي املفضلة من بني الشعب العلمية حبكم أن هذه 
ذ حيث ترسخت يف أذهان و هذا على حساب شعبة " الرايضيات " اليت تبقى شعبة منبوذة من قبل التالمي

يكون يتوفر على درجة كبرية من الذكاء و  أنالكثري من التالميذ فكرة أن الرايضيات صعبة وينبغي ملن خيتارها 
 .األخريةحد اإلخفاقات األساسية هلذه أة يعترب ويضيات يف املنظومة الرتبتعلم الرايال إشكالية أنالتميز يف التفكري 

إذ هي األضعف متثيال و هذا اكرب  بيةاألجنالية مطروحة ابلنسبة للغات األدبية فنفس اإلشكابلنسبة للشعب 
                                                    .رلتعليم و البحث العلمي يف اجلزائعائق يف تطور ا
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(103،ص 02ملحق رقم :05جدول رقم ) توزيع املبحوثني حسب الشعبة : 02رسم بياين رقم 

%النسبة 



 _____________________عرض و مناقشة نتائج الدراسة___________________ الرابعالقسم   
 

 
60 

  
   
 

 ألبلم و املبحوثني حسب مستوى التعليمي لألتوزيع  - 3
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %46.2ابء ذوي املستوى التعليمي الثانوي يتصدرون املقدمة ب أن األ 03 يتجلى من الرسم البياين رقم
 من أابء املبحوثني هلم  %70، وهذا معناه أن أكثر من   % 24.3يليهم أصحاب املستوى اجلامعي ب 

منهم ال يتعدى مستواهم الطور املتوسط .أما نسبة األميني  %  27مستوى تعليمي اثنوي على األقل ، يبقى أن 
 .وهذا دليل على تراجع معدالت األمية يف اجملتمع اجلزائري  % 2.6فتمثل 
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توزيع املبحوثني حسب مستوى التعليمي لألب : 03رسم بياين رقم 
(  103،ص 02ملحق رقم : 06جدول رقم ) 

%النسبة 
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ابلنسبة لألمهات فنسجل تقريبا نفس الرتتيب مع بعض االختالفات ختص يف املقام األول األمهات اجلامعيات 

 عند األابء هذا من جهة ، من جهة أخرى نالحظ النسبة املرتفعة  % 24.3مقابل  % 19.9الالئي ميثلن 
أضعاف النسبة  3تقريبا   %6.1إذ متثل نسبة األمية عند األمهات  األميني ابءابأللألمهات األميات مقارنة 

أتخر املرأة يف جمال حمو األمية مما يستدعي جمهودات إضافية لتدارك هذا  إىل، وهذا يؤشر  ابءاألاملسجلة لدى 
 .( 04) الرسم البياين رقم  التأخر
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توزيع املبحوثني حسب مستوى التعليمي لألم : 04رسم بياين رقم 
(104،ص 02ملحق رقم : 07جدول رقم ) 

%النسبة 
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 :C.S.P لآلابءتوزيع املبحوثني حسب الفئة االجتماعية واملهنية  - 4
 

املبحوثني  آلابءاخلاص ابلفئة االجتماعية و املهنية   05 اليت يقدمها التمثيل البياين رقممن خالل املعلومات 
  % 8.5فئة احلرفيني والتجار و  إىلينتمون   % 17.8 و من بني هؤالء هم موظفون  % 24.9نالحظ أن 

 .  % 11.7و أصحاب املهن احلرة فتمثل  اإلطاراتهم عمال يف القطاع الصناعي ، أما فئة 
التالميذ املستجوبني ونسبة  أابءمن جمموع   % 3.8فأن أصحاب املؤسسات وأرابب العمل فيمثلون  لإلشارة

أن كن استنتاجه من هذه املؤشرات هو ما مي  %10أما البطالون فيمثلون تقريبا   %22فئة املتقاعدين تقارب 
قطاعي الوظيف العمومي والتجارة واحلرف مها األكثر تشغيال ويبقى القطاع الصناعي األضعف يف استحداث 

 مناصب الشغل . 
 على الفئة الناشطة. عبئانسبة املتقاعدين اليت هي مرتفعة نسبيا وابلتايل متثل  إىل رةاإلشامن جهة أخرى جيدر 
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توزيع املبحوثني حسب مهنة االب : 05رسم بياين رقم 
(104،ص 02ملحق رقم : 08جدول رقم ) 

اطارات واملهن احلرة

(مقاوالت)أصحاب املؤسسات 

حرفيون و جتار

موظفون

عمال

متقاعدون

بطالون و متوفون

بدون إجابة
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 :لألمهاتتوزيع املبحوثني حسب الفئة االجتماعية و املهنية  -5

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

التالميذ املبحوثني  أمهاتهو النسبة العالية اليت متثلها   06 الرسم البياين رقم إليهشيئ يشري  أهميبقى 
كان املكوث هو    إنلكن ال نعلم   %56تقريبا  FEMME AU FOYERاملاكثات يف البيت 

تشغيال   األكثرعدم توفر الشغل ) بطالة ( ،ابلنسبة للنشاطات يبقى الوظيف العمومي هو  إىليعود  أواختياري 
 ." أنثوية " األكثرهذا القطاع هو  أنزايدة على  ،ن من الرجالكأمثاهل
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توزيع املبحوثني حسب مهنة االم :06رسم بياين رقم 
(105،ص 02ملحق رقم : 09جدول رقم ) 

اطارات واملهن احلرة

(مقاوالت)أصحاب املؤسسات 

حرفيون و جتار

موظفات

عامالت

متقاعدات

متوفيات وماكتاث ابلبيت

بدون إجابة
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 توزيع العينة حسب فئات الدخل: -6
  

 
، بينما بلغت نسبة أوالئك   %15.5 الضعيف بلغت نسبة املبحوثني الذين يعيشون يف أسر ذات الدخل

أما الذين دخل أسرهم " متوسط"  13.5 %الذين يعيشون يف أسر دخلها مصنف يف فئة ذوي الدخل املرتفع 
( ورغم أمهية هذا املتغري فقد مت التعبري عنه يف  07رقم) أنظر الشكل   %71وهم الغالبية جتاوزت النسبة 

إىل عدم التمكن من إجراء املزيد من التحليالت اليت هلا عالقة ابلظاهرة االستبيان بشكل نوعي ترتييب مما أدى 
 املدروسة مثل الدخل احلقيقي لألسرة ) أي بصورة كمية(.

العينة تقريبا ( تنتمي للطبقة املتوسطة حبكم أهنم  ¾ما ميكن استخالصه عموما هو أن الغالبية الساحقة ) 
 قاعدون.ينشطون يف قطاع الوظيف العمومي أو هم مت
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توزيع املبحوثني حسب الدخل العائلي: 07رسم بياين رقم 
(105، ص02ملحق رقم : 10جدول رقم ) 

%النسبة 
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 توزيع العينة حسب عدد اإلخوة و الرتبة بني هؤالء: - 7
 

 
 

إىل  3تشري نتائج اخلصائص الدميوغرافية للدراسة إىل أن توزيع العينة حسب متغري " عدد اإلخوة" أن فئة من "
  .%40.9" ب 2إىل  1، تليها فئة من "  %41.8" مثلت أعلى نسبة ب  خوةإ 4

وهذا دليل على التحوالت الدميوغرافية اليت طرأت   %14.3إخوة فما فوق" تسجل إال  5واملالحظ أن فئة " 
 (08حجمها.) الشكل البياين رقم  على العائلة اجلزائرية ، واليت من بني تداعياهتا تقلص
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توزيع املبحوثني حسب عدد الخوة : 08رسم بياين رقم 
(105،ص02ملحق رقم : 11جدول رقم )  

%النسبة 
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أن نسبة التالميذ الذين حيتلون الرتبة األوىل بني اإلخوة متثل  09 ومن جهة أخرى يوضح الرسم البياين رقم

"، وتبقى الفئة األخرية 5أىل  4" و" 3اىل  2   لفئيت " %19.3و  %15فيما نسجل نسبة   %60تقريبا 
 .وهذا يدعم الشرح السابق اخلاص برتاجع حجم األسرة اجلزائرية %5.6فما فوق" األضعف ب  6أي " 
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توزيع املبحوثني حسب الرتبة بني االخوة : 09رسم بياين رقم 
(106،ص02ملحق رقم :12جدول رقم ) 

%النسبة 
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 توزيع العينة حسب ظروف السكن: -8
  

 
 
 

ارتيئنا أن نقيم هذا اجلانب من خالل متغريين أال ومها " منط السكن" وحجم السكن "أي عدد غرف 
 السكن".

وهذا يعكس  %53.2تظهر النتائج األوىل هلذه الدراسة أن النمط الشائع وبدون منازع هو " الشقة" ب 
 حلما يراود الكثري. أرضياملستوى املعيشي للجزائر الذي يبقى متوسطا إىل حد كبري، ويبقى احلصول على سكن 

وهي نسبة مقبولة تشري إىل أن  %26.9" فإن هذه األخرية تسجل اثين نسبة  األرضيفيما خيص فئة " السكن 
هذا ميكن  و %15.8ة " فيال" أتيت يف املرتبة الثالثة ب اقتناء السكن الفردي هو من أوليات املواطن اجلزائري.فئ

يغلب  يتفسريه بتواجد إحدى املؤسسات اليت جرت فيها الدراسة ، أال وهي " ولد قابلية صليحة" يف حي راق
، وهذا   %4.1عليه طابع عمراين يتسم  بتواجد كثيف للفيالت لإلشارة تبقى فئة "حوش مجاعي " متثل نسبة 

 اء عدد من األسر تعاين من مشكل السكن وتعيش يف ظروف سكنية مزرية دليل على بق
 .( 10) الشكل البياين رقم 
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توزيع املبحوثني حسب نوعية السكن : 10رسم بياين رقم 
(106،ص 02ملحق رقم : 13جدول رقم ) 

%النسبة 
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 توزيع العينة حسب عدد الغرف - 9

 
يوزع حضرية هذه السكنات حسب عدد الغرف ، إذ نالحظ أن السكنات اليت تتوفر  11الشكل البياين رقم 

وهذا منطقي ابلنظر إىل منط السكنات ) شقق يف   %45.3غرف تتصدر الرتتيب ب أقل من ثلث على 
وهي نسبة عالية تدعم االستنتاج   %24.3تسجل نسبة  غرف 4أو 3غالبيتها ....... ( السكنات ذات 

غرف  7غرف " و "    6اىل 5من السابق فيما خيص ظروف السكن الصعبة لفئة كبرية من اجملتمع أما فئات " 
 . %10.8و  %19.6فما فوق" فهذه األخرية متثل على التوايل : 

أغلب اجلزائريني ينجزون سكنات فردية هذه الفئات تتعلق ابلسكنات الفردية والفيالت يف هذا اإلطار نالحظ أن 
 و "فيالت " عندما تتوفر الفرصة بعدد كبري من الغرف.
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توزيع املبحوثني حسب عدد الغرف : 11رسم بياين رقم 
(106،ص 02ملحق رقم : 14جدول رقم ) 

%النسبة 
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 التحليل التفسرييالفصل الثاين: 
   L’ampleur du phénomène مدى انتشار الظاهرة -1

 اخلصوصيةتوزيع املبحوثني حسب التعامل مع الدروس : 15 اجلدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %النسبة  التكرار املتغري
 %75.4 258 الدروس اخلصوصية تلقي

 %24.6 84 عدم تعاطي الدروس اخلصوصية
 %100 342 اجملموع

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  كل الدراسات اليت أجريت حول املوضوع و التقارير اليت صدرت عن اجمللس الوطين االجتماعي و االقتصادي 
C.N.E.S   النسبة العالية من التالميذ الذين يزاولون الدروس اخلصوصية  إىلو جملس اثنوايت اجلزائر أشارت 
تلميذ مبحوث  342نفس النسبة تقريبا ، إذ أن من بني  إىل( و دراستنا هذه توصلت  % 70) نسبة تتعدى 

 .( 15 )اجلدول رقم %75.4يزاولون الدروس اخلصوصية أي ما يعادل  258
تقتصر على فئة بعينها من  األخريةهذا املستوى املسجل يعكس مدى استفحال الظاهرة إذ مل تصبح هذه 

 التالميذ املتمدرسني بل أضحت ختص تقريبا كل التالميذ بغض النظر عن مستواهم الدراسي.
بني  ، سنجد أن  من  %24.6الدروس اخلصوصية و الذين ميثلون  لقونلكن لو دققنا يف فئة من ال يت

     (.16 ألسباب مادية )اجلدول رقم عنها امتنعواهؤالء جمموعة كبرية 
 السبب اخلصوصية حسبتوزيع املبحوثني الذين ال يزاولون الدروس : 16 اجلدول رقم

 
 
 
 
 
 

 %النسبة التكرار سبب االمتناع
 %47.6 40 ظروف مادية

 %13.1 11 للنجاح يؤهلكمستواك 
 %13.1 11 املدرسة لاجليد للدروس داخ استيعابك

 %20.2 17 اإلرهاقاخلوف من 
 % 06 05 أخرى إجاابت

 %100 84 اجملموع
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منهم ميتنعون عن الدروس اخلصوصية بسبب عدم قدرهتم املادية ) عائالت ذات   %47.6ابلفعل نالحظ أن 
، و هذا سريفع  اآلخريندخل ضعيف ( ، إذا لو توفرت املوارد املالية الكافية ألخذوا دروسا خصوصية كزمالئهم 

 .على الدروس اخلصوصية اإلقبالمن نسبة 

 ملستوى السوسيواقتصادي :ابعالقة الدروس اخلصوصية  -2
حتليل هذه العالقة كان من خالل ثالث متغريات : مستوى الدخل الفئة االجتماعية و املهنية لألب و الفئة 

 االجتماعية و املهنية لالم .
 مستوى الدخل 1.2

و اخنفاض مستواها املعيشي حتول دون توفر  األسرإن الظروف االقتصادية الصعبة اليت تعيشها العديد من 
متابعة هذا  إبمكانية وثيقيث أن اجلانب املادي له ارتباط على فرص االستفادة من الدروس اخلصوصية ،ح أطفاهلا

 النوع من الدروس من عدمها.
   الدخل. ستوىامللدروس الدعم ابختالف ا لقيختتلف درجة ت إذ(  17 اجلدول رقم ) هذا يظهر حليا يف

من عائالت  املندحرونالدروس اخلصوصية ، فالتالميذ  لقيفكلما ارتفع مستوى الدخل ارتفعت معه نسبة ت
دروس خصوصية من أوالئك الذين ينتمون لعائالت ذات  ألخذ أوفرذات الدخل املرتفع يتمتعون حبضوض 

 ة مصاريف الدروس اخلصوصية.همواج الدخل ضعيف ؛ وذلك لقدرهتم املالية على
 الدروس اخلصوصية تلقيتوزيع املبحوثني حسب مستوى الدخل و  : 17 جدول رقم

 
 

 
 مستوى الدخل

 الدروس اخلصوصية تلقي

 % اجملمع % ال % نعم 
 % 100 53 % 47.1 25 %52.8 28 ضعيف
 %100 243 % 23  56 %77 187 متوسط
 %100 46 %6.5 03 %93.5 43 مرتفع
 %100 342 %24.6 84 %75.4 258 اجملموع

 
 

  %93.5يظهر جليا الفارق الشاسع بني الفئتني من حيث مزاولة الدروس اخلصوصية :  إليهاجلدول املشار 
من  للتأكدو  من دوي الدخل الضعيف %52.8 أماممن دوي الدخل املرتفع يتابعون الدروس اخلصوصية 

و  0.05>فكان مستوى الداللة  SPSSإبستعمال  2العالقة القوية بني هذين املتغريين قمنا إبجراء اختبار كاي



 عرض و مناقشة نتائج الدراسة ________________________________________ القسم الرابع 
 

 
72 

الدروس  تلقيهذا دليل على وجود عالقة بني املتغريين ، أي ان مستوى الدخل ) املتغري املستقل( يؤثر يف 
 اخلصوصية ) املتغري التابع (.

وينجر عن هذه الوضعية ترسيخ عدم تكافؤ فرص النجاح املدرسي هذا ما أكدته  العديد من الدراسات السابقة 
 و أخرون(.   Passeron ابسرون )( Bourdieu)بورديو 

 التالميذ : ألولياءهنية الفئة االجتماعية و امل 2.2
 و تلقي الدروس اخلصوصية الفئة االجتماعية و املهنية لألب توزيع املبحوثني حسب :18 جدول رقم 

 
 

للفئة االجتماعية و املهنية ألولياء التالميذ أمهية قصوى و أتثري بليغ على مسار الدراسي للتلميذ و هلا دور فعال 
يف املسار التعليمي و الرتبوي ألبنائهم ، فكل ما كانت الفئة االجتماعية و املهنية لألب مرتفعة كل ما قلت 

من أجل متكني التالميذ من النجاح  استحدثتصية الدراسية ، و مبا أن الدروس اخلصو  األطفالصعوابت 
له أتثري شديد على عملية الدروس  لآلابءفاالنتماء االجتماعي  اإلطارال خترج عن هذا  األخريةالدراسي فإن هذه 

 .إقبالاخلصوصية من حيث 
ادية و التسهيالت امل اإلمكانياتكل ما كان التلميذ ينحدر من فئة اجتماعية و مهنية مرتفعة كل ما توفرت له   

،إذ تسجل الفئات االجتماعية و املهنية  ( 18اجلدول رقم  ) ا ما نالحظه يفاللتحاق ابلدروس التدعيمية ، وهذ
،فئة احلرفيني و  %100و املهن احلرة  اإلطاراتالعليا النسب الكربى يف حجم تعاطي الدروس اخلصوصية : فئة 

 .  %61.5املؤسسات  أصحابو فئة   %76.5، فئة املوظفني   % 78.7التجار 

 الفئة االجتماعية لألب هل تتلقى الدروس اخلصوصية
 نعم ال اجملموع 

 واملهن احلرة إطارات 40 100 % 0 0 % 40 100 %

 مهنة األب

 أصحاب املؤسسات )مقاوالت( 8 61.5 % 5 %38.5 13 100 %
 حرفيون و جتار 48 %78.7 13 %21.3 61 100 %
 موظفون 65 %76.5 20 %23.5 85 100 %
 عمال 16 %55.2 13 %44.8 29 100 %
 متقاعدون 56 %61.8 19 %25.3 75 100 %
 بطالون و متوفون 21 %61.8 13 %38.2 34 100 %
 بدون إجابة 4 80 % 1 20 % 5 100 %
 اجملموع 258 %75.4 84 %24.6 342  100 %
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 مداخليهااملادية اليت تتوفر عليها هذه الفئات من خالل  اإلمكانياتمن خالل  إالهذه الوضعية ميكن تغريها 
 املرتفعة.

 و تلقي الدروس اخلصوصية متوزيع املبحوثني حسب الفئة االجتماعية و املهنية أل :19جدول رقم 

 

 ( 19رقمابلنسبة للفئة االجتماعية و املهنية لألم ) اجلدول  إبدائهانفس املالحظات ميكن 

 الدروس اخلصوصية يف ميزانيات األسر: -3
 توزيع املبحوثني حسب املبلغ املدفوع للدروس اخلصوصية :20اجلدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 %النسبة  التكرار الفئة
  %15.9 41 دج 2000أقل من 

  %28.7 74 دج 4000 – 2000
  %23.3 60 دج 6000 – 4000
  %15.1 39 دج 8000 – 6000

  %17.1 44 دج 8000أكثر من 
  %100 258 اجملموع

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 اخلصوصية يتبني اخلاص بتوزيع املبحوثني حسب املبلغ الشهري املخصص للدروس 20 ابستقراء اجلدول رقم
لتسديد تكاليف الدروس اخلصوصية .إذا د ج  4000 من املبحوثني يدفعون شهراي أكثر من  % 55.5 أن

والذين يدفعون ،  %17.1 ميثلوند ج  8000 فصلنا يف هذه النسبة جند أن أوالئك الذين يدفعون أكثر من

 هل تتلقى الدروس اخلصوصية                        
 الفئة االجتماعية لألب

 نعم ال اجملموع
 واملهن احلرة إطارات 12 100 % 0 0 % 12 100 %

 مهنة األم

 أصحاب املؤسسات )مقاوالت( 4 %61.7 2 %38.3 6 100 %
 حرفيون و جتار 3 75 % 1 25 % 4 100 %
 موظفون 63 94 % 4 6 % 67 100 %
 عمال 6 75 % 2 25 % 8 100 %
 متقاعدون 20 80 % 5 20 % 25 100 %
 بطالون و متوفون 130 %68.1 61 %31.9 191 100 %
 بدون إجابة 20 69 % 9 31 % 29 100 %
 اجملموع 258 %75.4 84 %24.6 342 100 %
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د ج  6000 إىل 4000 أما الذين يسددون ما قيمته،   % 15.1 ميثلوند ج  8000و  6000 ما بني
 . % 23.9 شهراي تبلغ

أشهر يف السنة ،  10 على فرتةد ج  5523 إمجاال يصل متوسط املبلغ الذي يرصد شهراي للتلميذ الواحد
الكبري الذي تسببه الدروس اخلصوصية مليزانية األسر ، حيث تضطر هذه  وهذا يدل على قدر اإلرهاق املادي

األخرية إىل اقتطاع مبلغ كبري من دخلها للوفاء ابلتزاماهتا املادية للمدرسني، وهذا العبء يزداد ثقال كلما زاد عدد 
 أبناء األسرة الذين يزاولون دروسا خصوصية.

الت اجلزائرية أصبحت اليوم تستثمر يف تعليم أطفاهلا. فحسب بعض هلذه الظاهرة هو أن العائ ةرز االداللة الب
 األسري. اإلنفاق( أتيت الدروس اخلصوصية بعد التغذية يف معدل األسعارالتقديرات االقتصادية ) مؤشرات 

عليها نظرا  لألولياءالكثيف  اإلقبالالدروس اخلصوصية يف تزايد مستمر بسبب  أسعارإىل أن  اإلشارةوجتدر 
تدين مستوى الدراسة يتحسن بتلقي دروس إضافية خارج أوقات الدراسة الرمسية ) قانون العرض  أنالعتقادهم 
 والطلب (.

من بني احملددات األساسية لسعر الدروس اخلصوصية نذكر : السمعة اليت يتمتع هبا األستاذ الذي يقدم 
قدمية ( ونوع املادة العلمية املعينة ابلدروس اخلصوصية فاملواد العلمية الدروس ) املنهج املتبع ، طريقة التدريس ، األ

 هي األكثر طلبا واألكثر صعوبة وابلتايل تكون األغلى قيمة. 
على سبيل املثال يف فرتة االمتحاانت الرمسية ) البكالوراي ( يبلغ  سعر الدروس يف مادة الرايضيات للتلميذ 

للتلميذ الواحد الذي يدرس مع جمموعة ، يف حني خيتلف ج د  8000 ايءويف مادة الفيز دج  9000 الواحد
بصفة فردية ليصل سعرها إىل  دج  5000 أما الوسيط فهوج د  5523 األمر إذا كان يدرس املتوسط يبلغ

 .للمواد األساسيةدج  12000
خيتلف حيث يرى  فاألمرهذا ابلنسبة للذين يدفعون ) أولياء األمور ( أما ابلنسبة للقابضني أي األساتذة 

فقط فإن  لإلشارةالشهرية  أجرهتمهؤالء يف الدروس اخلصوصية وسيلة انجعة يف رفع مداخلهم يف ظل ضعف 
 وال داعي للمقارنة مع الدول املتطورة. الراتب الشهري للمريب اجلزائري يعترب األضعف على مستوى املغرب العريب

 وويل أمره. يبقى أكرب متضرر من هذه الظاهرة التلميذ
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 بني سعر الدروس اخلصوصية والدخل تقاطع: 21اجلدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السعر        
 الدخل 

 اجملموع دج 8000أكثر من  دج 8000-6000 دج 6000-4000 دج4000-2000 دج2000أقل من 

 ضعيف
8 

28.6 %          
14 
50% 

4 
14.3% 

2 
7.1% 

0 
0% 

28 
100%  

 متوسط
27 

14.4% 
56 

29.9% 
48 

25.7% 
29 

15.5% 
27 

14.4% 
187 
100% 

 مرتفع
6 

14% 
4 

9.3% 
8 

18.6% 
8 

18.6% 
17 

39.5% 
43 

100% 

 اجملموع
41 

15.9% 
74 

28.7% 
60 

23.3% 
39 

15.1% 
44 

17.1% 
258 
100%    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

يبقى توضيح كيفية تعامل أولياء أمور التالميذ مع هذه الشبكة من أسعار الدروس اخلصوصية ، أي معرفة 
يف دراستنا هذه " الدخل "  أدجمتاهااملنطلق الذي على أساسه يتخذ قرار السعر. من بني املتغريات األساسية اليت 

الذي  (21اجلدول رقم )هذا ما يوضحه لقرارات، و إذ يعترب هذا األخري أهم عامل يؤثر يف اختاذ هذا النوع من ا
 قاطعنا فيه بني شبكة أسعار الدروس اخلصوصية ومستوايت الدخل. 

نالحظ من خالله وبصفة جلية أن هناك عالقة بني هذه املتغريين، إذ كلما ارتفع مستوى الدخل ارتفع سعر 
 سعار املنخفضة ولو على حساب النوعيةالدروس اخلصوصية، بتعبري أدق أصحاب الدخل الضعيف يتوجهون لأل

على العكس يتجه أصحاب الدخل املرتفع إىل األسعار املرتفعة اليت  املالية، وظروف الدروس وذلك حملدودية املوارد
 توفر دروسا خصوصية ذات نوعية دروس فردية أو يف جمموعات صغرية جدا.

  فيما خيتاردج "  4000-2000"  الضعيف فئةمن أصحاب الدخل  %50 على سبيل التوضيح خيتار
 فقط من ذوي الدخل املرتفع هذه الفئة من األسعار .  9.3%

 39.5فال خيتارها أحد من ذوي الدخل الضعيف فيما خيتارها دج "  8000 أما ابلنسبة لفئة " أكثر من
 من ذوي الدخل املرتفع. %

القراءة املتأنية هلذا  0.05≥0.000 وذلك مبستوى داللة 2يحبكم اختبار كا إحصائيةفالعالقة هلا داللة 
 اجلدول أتكد تكريس ظاهرة عدم تكافؤ فرص النجاح املدرسي بني التالميذ.
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 تقاطع بني املبلغ املخصص للدروس اخلصوصية وعدد املواد :22اجلدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 إن املبالغ املخصصة للدروس اخلصوصية ترتفع ابرتفاع عدد املواد اليت يتلقى فيها التلميذ التدعيم، وهذا ما يكشفه
الذي يتقاطع فيه عدد املواد املعنية ابلدروس اخلصوصية واملبالغ املخصصة هلذا الغرض.  ( 22 اجلدول رقم )

 ة مساويةلالذي يعطي قيمة دال 2بدليل اختبار كاي إحصائيةوالعالقة هلا داللة 
 .0.05من  ≥ أي قيمة 0.000 ل 

 كثافة الدروس اخلصوصية و املدة املخصصة هلا: -4
يف  التالميذإن مؤشر الكثافة يقاس من خالل عدد املواد اليت تقدم فيها دروس خصوصية و املدة اليت يقضيها 

 هذه احلصص اإلضافية.
 توزيع املبحوثني حسب عدد املواد اليت يتلقى فيها دروس اخلصوصية :23 اجلدول رقم 

 
 %النسبة  التكرار عدد املواد
  %23.3 60 مادة واحدة

  %37.2 96 ماداتن
  %24 62 ثالث مواد
  %10 26 أربع مواد

  %5.4  14 مخس مواد فما فوق
  %100 258 اجملموع

        
  السعر      

 عدد املواد  
   

 اجملموع دج 8000أكثر من  دج 8000-6000 دج 6000-4000 دج4000-2000 دج2000أقل من 

 2 إىل 1من 
 مواد

36 
23.1 %          

66 
42.3% 

49 
31.4% 

03 
1.9% 

02 
1.3% 

156 
100%  

 إىل 3من  
 مواد 4

04 
4.5% 

04 
4.5% 

11 
12.5% 

36 
40.9% 

33 
37.5% 

88 
100% 

مواد فما  5
 فوق

01 
7.1% 

04 
28.6% 

0 
0% 

0 
0% 

09 
64.3% 

14 
100% 

 اجملموع
41 

15.9% 
74 

28.7% 
60 

23.3% 
39 

15.1% 
44 

17.1% 
258 
100%    
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اخلاص بتوزيع املبحوثني حسب عدد املواد اليت يؤخذ هبا دروس خصوصية (  23االطالع على ) اجلدول رقم 
 أتيتأيخذون دروسا خصوصية يف مادتني و هي أعلى نسبة ،  املبحوثنيمن التالميذ   % 37يظهر أن أكثر من 

 .  %23.3وفئة أصحاب مادة واحدة ب   %24دروسا إضافية يف ثالث مواد ب  أيخذونبعدها فئة الذين 
لالنتباه يف هذا اجلدول هي نسبة التالميذ الذين يزاولون دروسا تدعيمية يف أربع مواد وهي أكثر امللفت 

له تداعيات سلبية ) تعب ، ضغوط نفسية ، كما وهذا يؤشر إىل اجلهد الذي يبذل من طرف التالميذ    10%
 .صعوبة يف االستيعاب(

 خذ فيها الدروس اخلصوصية والشعبةتوزيع املبحوثني حسب عدد املواد اليت أي : 24اجلدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد املواد
 الشعبة

 اجملموع مخس مواد فما فوق مواد  4 -3 مادتني  2 -1

 %100 50 %8 4 %26 13 %66 33 أدب و فلسفة
 %100 16 %6.3 1 %18.8 13 %75 12 أجنبيةلغات 

 %100 99 %5.1 5 %50.5 50 %44.4 44 علوم جتريبية
 %100 23 %4.3 1 %17.4 4 %378. 18 رايضيات

 %100 32 %3.1 1 6.3% 2 %90.6 29 تسيري و اقتصاد
 %100 38 %5.3 2 %42.1 16 %52.6 20 تقين رايضي

 %100 258 %5.4 14 %34.1 88 %60.5 156 اجملموع
 

 
 

 
 
 

فالشعب العلمية هي اليت يسجل فيها أكرب عدد من املواد يبقى أن عدد املواد هذه خيتلف ابختالف الشعب ، 
 ) توزيع املبحوثني حسب عدد املواد اليت أيخذ  24 اليت أيخذ فيها الدروس اخلصوصية، هذا ما يبينه اجلدول رقم

 . 0.05≥ 0.000 وذلك مبستوى دالله 2ويدعمه اختبار كايفيها الدروس اخلصوصية والشعبة (
 الساعي األسبوعي للدروس اخلصوصيةتوزيع املبحوثني حسب احلجم  : 25اجلدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 %النسبة  التكرار احلجم الساعي االسبوعي
  %15.1 39 ساعات 3أقل من 

  %44.6 115 ساعات 5 إىل 3من 
  %25.2 65 ساعات 7 إىل 6من 
  %15.1 39 ساعات فما فوق 8

  %100 258 اجملموع
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إن كثرة املواد تتطلب حصصا إضافية أتخذ وقتا أطول تزيد من الضغط على التالميذ انهيك عن ساعات 
 الواجبات اليت ختتلف شدهتا من مادة إىل أخرى ومن فرتة إىل أخرى خاصة املواد العلمية.

افة. فإن فيما خيص احلجم الساعي املخصص للدروس اخلصوصية فإن هذا األخري خيربان كذلك عن درجة الكث
 الذي يوزع املبحوثني حسب احلجم الساعي األسبوعي املخصص لدروس التدعيم.( 25 اجلدول رقم)تفحصنا 

 4( فيما يبلغ الوسيط 4.48ساعات )  5فمتوسط احلجم الساعي املخصص للدروس اخلصوصية يقارب 
 ( .4.30ساعات ونصف ) 

من املبحوثني خيصصون أسبوعيا % 44.6إذا دققنا يف التوزيع الذي حيمله اجلدول املشار إليه أعاله، نالحظ أن 
 %15.1ساعات واألخطر أن  7و  6منهم يقضون بني   %25.2ساعات لدروس التدعيم و  5و  3بني 

 يتجاوزون السبع ساعات.

 ظروف إجراء الدروس اخلصوصية: -5
 منط الدروس اخلصوصية: 1.5

 راد اجملموعة يف الدروس اخلصوصيةحسب عدد أف توزيع التالميذ املبحوثني :26رقم  جدول
 
 
 
 
 
 
 
 

 %النسبة  التكرار املتغري
  %3.9 10 دروس فردية

  %3.9 10 أفراد 5 إىل 2من 
  %6.2 16 أفراد 9 إىل 6من 
  %15.1 39 فرد 14 إىل 10من 
  %15.1 39 فرد 19 إىل 15من 

  %55.8 144 فرد فما فوق 20
  %100 258 اجملموع

 
 
 
 

 
 
 

 

اخلاص بتوزيع املبحوثني حسب حجم اجملموعة اليت يتلقون فيها الدروس (  26 اجلدول رقم ) ابستقراء
تضم أعدادا كبرية من التالميذ غالبا ما تفوق العشرين،  أفواجاخلصوصية يتبني أن الدروس اخلصوصية تقام يف 

تالميذ عينة الدراسة أهنم أيخذون دروسا خصوصية داخل جمموعات يتعدى   % 70 حيث أكد أكثر من
تلميذ فما فوق. هذا دليل قاطع على حالة  20 يف أفواج تضم  %55.8 عنصر من بينها 15 عددها

االكتظاظ اليت تعرفها " القاعات" اليت تقام فيها دروس الدعم أتيت بنتائج بيداغوجية عكسية ويؤشر إىل حتول هذه 
 إىل دروس عمومية. أفراد( 5) ال تتعدى  احلصص من دروس خصوصية تعين تلميذا واحد أو جمموعة صغرية
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من جهة أخرى تبقى نسبة التالميذ الذين يتلقون دروسا بصفة فردية أو يف جمموعات صغرية، ضعيفة ال 
وختص أساسا التالميذ الذين ينحدرون من عائالت ميسورة ، وهذا كذلك ضرب لتكافؤ فرص   %7.8تتعدى 
 النجاح.

 القائمون على الدروس اخلصوصية: 2.5
هذه الظاهرة حيث جيمع جل الباحثني الذين  إشكاليةيعترب األستاذ املقدم للدروس اخلصوصية أهم عنصر يف 

 إليهاهو الفاعل الرئيسي من حيث الرتويج للدروس اخلصوصية ودفع التالميذ  األستاذهذه الظاهرة |أن  تناولوا
ميذ الذين يتعاطون دروس التدعيم يتلقوهنا من بطرق مباشرة أو غري مباشرة والدليل هو أن نسبة عالية من التال

أساتذة املؤسسة اليت يدرسون فيها أو مؤسسة أخرى فإن مل يكن أستاذ املادة داخل املؤسسة هو الذي يشرف 
 .رىمبؤسسات أخ أساتذة إىللتالميذ عليها مباشرة فانه يوجه ا

ممن تتلقى الدروس اخلصوصية حسب نوع املؤطر يف الدروس اخلصوصية) توزيع املبحوثني :27جدول رقم 
 ؟ (

 
 

 % اإلجاابتعدد  %عدد املستجوبني  اإلجاابتعدد  املؤطر
  %27.5 % 39.9 103 أستاذ املادة ابلثانوية
 % 41.4   %60.1 155 أستاذ اثنوية أخرى

  %25.7 % 37.2 96 أستاذ متقاعد
  %5.3  % 7.8 20 طالب أو مجعية خرييةفرد من العائلة أو 

  %100  %145 374 اجملموع
 
 

يف عملية جلب التالميذ للدروس اخلصوصية فمن خالل  األستاذجليا مدى اخنراط  يوضح (27اجلدول رقم )
، جند أن  اإلجاابتالسؤال الذي طرح على املبحوثني حول ممن يتلقون الدروس اخلصوصية ، وهو سؤال متعدد 

مث  % 27.5و " أستاذ املادة ابلثانوية " ب   %41.4 األكثر تكرارا هي : " أستاذ اثنوية أخرى " ب اإلجابة
 .% 5.3األخرى ال تتعدى  اإلجاابت%  25.7د " ب " أستاذ متقاع

يتعمدون يف بعض احلاالت  األساتذةكل هذا يتم على حساب الدروس الرمسية داخل املؤسسة وجيعل هؤالء 
عدم أتدية واجباهتم على أكمل وجه يف املؤسسة. فالبعض يتحجج ابالكتظاظ داخل األقسام غري أن االكتظاظ 

 س اخلصوصية يفوقه بكثري . املالحظ على مستوى الدرو 

                                                           
  املتعددة.  اإلجاابتهذا اجلدول خاص ابألسئلة ذات  
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على مستوى املؤسستني اليت أجريت فيها الدراسة أن أقصى األحوال ال يتجاوز  اإلطارلقد الحظنا يف هذا 
فرد  15تلميذ ) مثال سجلنا قسما يف الرايضيات ال يتعدى عدد تالميذه  30عدد التالميذ يف القسم الواحد 

 .وكلهم يزاولون الدروس اخلصوصية (
 املادة مبؤسستك هو من يلقنك دروس اخلصوصية فهل هناك فرق ؟ أستاذكان   إذا 28جدول رقم 

 
 

 %النسبة  التكرار اإلجابةنوع 
  %76.7 79 نعم )هناك فرق (

  %23.3 24 هناك فرق (ال ) ليس 
  %100 103 اجملموع

 
 

كان هناك فرق بني الدرس   إنعندما طرح السؤال على الذين يتابعون دروسا خصوصية عند أساتذة املادة حول    
و هذا يسقط احلجة   %76.7يف حدود  «بنعم  » اإلجابةالرمسي داخل القسم و الدرس اخلصوصي كانت 

 الواهية املتعلقة ابالكتظاظ .
 (  28) جدول رقم ؟ جية املتبعة يف الدروس الرمسية ال يستعملون نفس الطريقة البيداغو ملاذا  -

 :طريقة التعرف على األستاذ املدرس 29اجلدول رقم 
 

 %النسبة  التكرار طريقة التعرف
  %08 02 االنرتنت
  %43.4  112 معارف
  % 30.2 78 أصدقاء

 % 21.3 55 االستاذ نفسه
 % 4.2 11 منشورات و طرق أخرى

  %100 258 اجملموع
 
 
 

 
 
 

 
 

، فإننا نعلم أن مع انطالق كل موسم  إليهاملدرس وسبل الوصول  األستاذفيما خيص قضية التعرف على  
ويل أمره يبحثون عن  دراسي تنطلق محى التهافت على الدروس اخلصوصية ، فاملدرس يبحث عن زابئنه والتلميذ و

 املبتغى. إىليستعمل وسائله للوصل فالكل معارفهم   
و "   %43.4الطريقة األكثر استعماال هي " املعارف" ب  أنيطلعنا على  (29)اجلدول رقم  -

لقدرات" و " كفاءات" األساتذة ته طريقة ترويج وإشهار جمانية " ، وهذا يف حد ذا  %30.2األصدقاء" ب 
متداولة هلا سيط يف جمال الدروس اخلصوصية وابلتايل تسجل  ألساتذةفان يف كل منطقة هناك أمساء  لإلشارة
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أستاذ املادة هو الذي يستقطب التالميذ  أن" حيث منفسه ةاألستاذفئة "  إىل اإلشارةهتافت كبري كذلك جيب 
حسب نتائج الدراسة % 21.3فيعرض خدماته فيجلب العديد منهم )  إبكراهويف بعض احلاالت  إقناع وبلني 

 م ما أشران إليه سابقا.( وهذا يدع

 :كيفية اجناز الدروس اخلصوصية 3.5
 الدروس اخلصوصية أثناءاملقامة  األنشطةتوزيع املبحوثني حسب نوع : 30اجلدول رقم 

 
 
 
 

 

  %اإلجاابتعدد   %عدد املستجوبني اإلجاابتعدد  نوع النشاط
  %14.4  %54.3 140 مراجعة

  %13.4  %50.8 131 الدروس إعادة
  %13.4  %50.8 131 ملخصات الدروس

  %20.6  %77.9 201 حل التمارين
  %15  %56.6 146 التوسع يف املواضيع 
  %19.8  %74.8 193 حل مواضيع البكالوراي

  %3.4  %12.4 32 طرق أخرى
    %100  %377.6 974 اجملموع

 
 
 
 
 
 
 

الدروس الرمسية قمنا إبدماج  سؤال يف االستبيان  إطارملعرفة ما مييز الدروس اخلصوصية عن تلك املنجزة يف 
حل التمارين و  أناليت تنجز خالل درس خصوصي ، فأظهرت النتائج  األنشطة( حول  30 )السؤال رقم

من مراجعة و  األخرى األنشطةفيما تبقى   %40 أبكثر من األسدعلى حصة  ستحوذتاملواضيع البكالوراي 
 .( 16 الدروس متقاربة يف النسب ) جدول رقم إعادةتوسع يف املواضيع و 

 غياب طريقة علمية تسمح للتلميذ من تدارك نقائصه و حتسني مستواه نشطةيستشف من هذه الرتكيبة لأل
القواعد و الصيغ و القوانني الثابتة ) يف صة إبعطاء التالميذ كم هائل من عادة ما يدشن املدرس اخلصوصي احل

 حالة املواد العلمية ( مع طلبهم حبفظها عن ظهر قلب .
 .مواضيع امتحاانت سابقة مث يركز عمله على جمموعة من التمارين تكون يف غالبيتها عبارة عن مناذج

احلصة و ينجز التالميذ البقية يف املنزل مث تصحيح يف احلصة املوالية، فيحرص على حل عدد كبري  أثناءمنها عددا 
دون متكني التالميذ من املنهج العلمي املعتمد على منطق و التسلسل  آليةمن التمارين بسرعة فائقة و بطريقة 

 فيصبح التالميذ مرتبطني بنوع التمرين و ليس منهجية التحليل.

                                                           

   املتعددة. اإلجاابتهذا اجلدول خاص ابألسئلة ذات 
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ى التلميذ و متكينه من طرق علمية تسمح له جناعة هذه الدروس يف حتسني مستو  ا يطرح التساؤل حولو من هن
 العلمية. اإلشكالياتلف املسائل و مبجاهبة خمت

 الفرتات الزمنية للدروس اخلصوصية : 4.5
 األايم اليت جترى فيها الدروس اخلصوصية : 31جدول رقم 

 
 

 %اإلجاابتعدد  %عدد املستجوبني اإلجاابتعدد   األايم
  %73.3  %97.7 252 األسبوععطلة هناية 

  %26.7  %35.7 92 األسبوعأايم 
  %100  %133.4 344 اجملموع

 
 
 
 

 اقرتحنا إذاليت تضمنها االستبيان سؤال خيص األايم اليت يزاولون فيها الدروس اخلصوصية ،  األسئلةمن بني 
 العادية أو عطلة هناية األسبوع، فكانت أعلى نسبة يف عطلة هناية األسبوع  األسبوع، إما أايم  إجابتان

  .(31) اجلدول رقم  األسبوعيف أايم % 26.7و % 73.3ب 
أايم( دون انقطاع يتداولون  7أايم /  7ن هؤالء التالميذ يدرسون طيلة األسبوع ) تدل هذه املؤشرات على أ

 بني املدرسة الرمسية والدروس اخلصوصية.
من بني تداعيات هذا التعليم املوازي هو التضحية أبوقات الراحة ، حيث أصبحت ختصص أايم الراحة 

 األحيان للدروس التدعيمية.واألوقات ما بعد الظهرية وحىت السهرات يف بعض 
بل يربمج البعض منها يف النهار مما يضطر الكثري  األوقاتيف بعض احلاالت ال يكتفون املشرفون عليها هبذه 

من التالميذ للتضحية بساعات الدراسة الرمسية لاللتحاق بدروس الدعم ، وهذا ما كشفه لنا العديد من التالميذ 
 عدد الغياابت أبقسام البكالوراي )االعتماد على دروس الدعم إىلمشريين  وأكده مساعدون تربويون وأساتذة

 فقط ( . 
إن الظروف الالعادية اليت يعيشوها التالميذ تشكل ضغطا واضطرااب نفسيني عليهم وأتيت بنتائج عكسية فيما 

 يتعلق ابلنجاح املدرسي.
لمية من األاثر النفسية والصحية على حيذر العديد من األخصائيني النفسانيني واألطباء عرب دراسات ع

املتمدرسني، فيجزمون أنه يستحيل للتلميذ أن يوفق بني احلصص الرمسية القانونية املقدرة من طرف اجلهات 

                                                           

   املتعددة اإلجاابتهذا اجلدول خاص ابألسئلة ذات 
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واستعماالت الزمن ابملدرسة وما بني احلصص   rythmes scolaires  املسؤولة عن اإليقاعات املدرسية 
  recuperationاحة واالسرتجاع اإلضافية األخرى خاصة يف غياب الر 

 رايضي ترفيهي هلؤالء التالميذ خالل األسبوع. نسجل يف هذا اإلطار غياب أي نشاط ثقايف و
إن عملية حتديد حصص التلقني والتعلم من قبل القائمني على الشأن الرتبوي تتم على أساس دراسات وحبوث 

ات حمدودية الرتكيز و االنتباه عند التالميذ بعد مدة زمنية من يف اجملال التعليمي ، فمن بني ما أظهرته هذه الدراس
املشاركة احليوية تبدأ تظهر بعدها عالمات التعب و تشتت األفكار و عدم القدرة على مواصلة عميلة التزود 

 ابملعلومات.

 الدروس اخلصوصية: إجراءمكان  5.5
 الدروس اخلصوصية إقامةتوزيع املبحوثني حسب مكان  :32جدول رقم 

 

 %النسبة  العدد املكان
 1.6 % 04 املنزل العائلي

  %34.9 90 األستاذمنزل 
  %2.3 06 مؤسسة التلميذ
  %9.7 25 مؤسسة أخرى

  %51.6 133 حمالت
  %100 258 اجملموع

 
 األمكنةالدروس اخلصوصية ، يظهر أن جل  إقامةاخلاص بتوزيع املبحوثني حسب مكان  ( 32اجلدول رقم ) 

 اليت متارس فيها هذه الدروس ال تفي ابملعايري الدنيا فيما يتعلق بشروط الراحة املساعدة على االستيعاب.
واملستودعات اليت يتم تقريبا ممن مستهم الدراسة يتلقون الدروس يف احملالت التجارية الغري مهيأة  % 52فمثال 

أتجريها من قبل األساتذة. زايدة على ضيق مساحة هذه الفضاءات فهذه األخرية ال تتوافق مع املناهج 
 البيداغوجية والصحية للتالميذ.

وهذا كذلك ال يتالئم   %35ء تعطى فيه الدروس اخلصوصية ب أييت يف املقام الثاين " منزل األستاذ" كفضا
 انزعاج ......(.عدد التالميذ حدا معينا ) ضيق ،  ملهام ، خاصة عندما يتجاوزمع هذا النوع من ا

وهي ختص الدروس   %1.6تبقى نسبة املبحوثني الذين يتلقون الدروس يف املنزل العائلي ضئيلة جدا ال يتعدى  
 الفردية.
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من املبحوثني يزاولون الدروس اخلصوصية يف املؤسسات التعليمية ) مؤسساهتم أو مؤسسات أخرى ( .   12%
مؤسسات رمسية مبقابل يبقى السؤال املطروح هو كيف يسمح لبعض األساتذة مبمارسة هذا التعليم املوازي يف 

 ؟ مايل
 دوافع الدروس اخلصوصية : -6

  العينة حسب دوافع  تلقي الدروس اخلصوصيةتوزيع أفراد  :33اجلدول رقم 
 
 

 %اإلجاابتعدد  %عدد املستجوبني اإلجاابتعدد  الدوافع
      %23.8  % 45.7  118 رفع و حتسني املستوى

  %22.3  %42.6 110 تدارك النقائص 
  %50.3  %96.5 249 النجاح يف البكالوراي مبعدالت مرتفعة

  %3.6  %7 18 أخرى إجاابت
  %100  %191.8 495 اجملموع

 
األكثر تكرارا هي " من أجل النجاح  اإلجابةعن السؤال الذي طرح حول دوافع الدروس اخلصوصية ، كانت 

النجاح  إىل( من املنطقي أن يصبو كل متمدرس 33) اجلدول رقم % 50.3يف البكالوراي مبعدالت مرتفعة " ب 
تفرضه التخصصات العلمية املتميزة يف اجلامعة املرغوب ن التأكيد على املعدالت العالية يف شهادة البكالوراي ، لك

فيها واليت تشرتط معدالت مرتفعة يف شهادة البكالوراي لاللتحاق هبا وذلك حملدودية عدد املقاعد البيداغوجية 
اآليل اخل....( كل هذا زاد من درجة االهتمام ابلدروس  اإلعالم، املسموح هبا ) الطب ، طب األسنان، الصيدلة

 اخلصوصية واستشراء هاجس النقط اجليدة.
و  % 23.8األخرى تدور أساسا حول " رفع وحتسني املستوى" و " تدارك النقائص" على التوايل  اإلجاابت

 وهي الدوافع املنطقية اليت من أجلها استحدثت الدروس اخلصوصية أصال.  % 22.3
لقد أخذت الدروس اخلصوصية يف اآلونة األخرية منحى خطري ، فبعدما كان اهلدف من تلقي دروس التدعيم 

صة متكني التلميذ من فهم وتدارك ما عجز عن استيعابه داخل القسم وتقوية املواد اليت يعاين من ضعف فيها خا
العلمية منها ويف األطوار التعليمية املتقدمة ) األقسام النهائية( ، امتدت العملية لتشمل كل املواد وكل أوار التعليم 

 الثانوي(. إىل) من االبتدائي 

                                                           

   املتعددة اإلجاابتهذا اجلدول خاص ابألسئلة ذات. 
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مسألة مالزمة للعملية التعليمية منذ الطور االبتدائي هو أن قد  إىلو الدليل على حتول الدروس اخلصوصية 
و الثانية اثنوي و كذا يف التعليم املتوسط و حىت يف االبتدائي و هنا يكمن  األوىلري منهم يف السنة مارسها عدد كب

 خطر هذه الظاهرة على املنظومة الرتبوية برمتها.

 مزاولة الدروس اخلصوصية حسب األطوار -7
 نسب مزاولة الدروس اخلصوصية حسب الطور التعليم:  34جدول رقم 

 
 

 %النسبة  التالميذعدد  األطوار
  %2 07 االبتدائي
  %23.4 80 متوسط

  %73.7 252 السنة األوىل و الثانية
  %75.4 258 السنة الثالثة اثنوي

 
( ال ختتلف عن  % 75.4أن نسبة تعاطي الدروس اخلصوصية يف السنة النهائية )  ( 34اجلدول رقم  )يشري

 .  %73.7و الثانية اثنوي  األوىلتلك املسجلة يف السنة 
 من املبحوثني  أخذوا دروسا خصوصية يف هذا الطور.  %23.4ابلنسبة للتعليم املتوسط نسجل أن 

 ، حيث ال ميكنه االستغناء عنها . «جيل الدروس اخلصوصية  »هذا اجليل من التالميذ يلقب ب  أصبحهلذا 
تطرح ، نتيجة هلذا الوضعية ،أسئلة حول جناعة املنظومة الرتبوية و حول قدرات و درجات ذكاء هذا  بذاتو 

 ة و رغم هذا كان مستواها متميز.السابقة اليت مل تكن تعرف هذه الظاهر  األجيالاجليل مقارنة مع 
هي الفضاءات اليت  لالئقة اليت تدار فيها الدروس اخلصوصية أال وهناك مؤشر آخر يدل على الظروف الغري ا

 حتتضن الدروس ، وهذا يؤكد احنراف هذا النوع من الدروس عن الغاية اليت استحدثت من أجلها.
 
 
 
 
 

 الدروس اخلصوصية حسب نوع املادة : -8
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 : توزيع الدروس اخلصوصية حسب الشعبة 35جدول رقم 
 
 

عدد التالميذ الذين يزاولون الدروس  التالميذ املتمدرسنيعدد  الشعبة
  اخلصوصية

  %اإلجاابتعدد 

  %52.1   50 96 أدب و فلسفة
  %88.9   16 18 اللغات

  %83.2   99 119 علوم جتريبية
  %95.8   23 24 رايضيات

  %76.2   32 42 تسيري و اقتصاد
  %88.4   38 43 تقين رايضي

  %75.4   258 342 اجملموع
 
 

قبل اخلوض يف العالقة بني وترية الدروس اخلصوصية ونوع املادة حاولنا ربط الدروس اخلصوصية ابلشعبة فالحظنا 
ابلفعل شعبة الرايضيات وشعبة  (35اجلدول رقم ) يوضحه  العلمية وهذا ماإن التوجه العام هو لصاحل الشعب 

 النسب وكذا ابلنسبة لشعبة اللغات.العلوم التجريبية وتقين رايضي هي الشعب اليت تسجل أعلى 
 نوعية املواد اليت يتلقى فيها الدروس اخلصوصية:  36اجلدول رقم 

 
 

 %النسبة  التكرار نوع املواد
  %77.1 199 مواد أساسية
  %1.2 03 مواد اثنوية

  %21.7 56 كل املواد معا
  %100 258 اجملموع

 
 

جهات نظر املبحوثني وسؤاهلم عن املواد اليت يزاولون فيها دروسا خصوصية اتضح أن و بعد االطالع على أراء و 
.وميكن تفسري هذا   % 77.1املواد األساسية هي املواد األكثر طلبا لدروس الدعم، حيث تسجل هذه األخرية 

بطبيعة هذه املواد، فهي يف جمملها املواد العلمية و أتيت على رأسها الرايضيات ، الفيزايء والكيمياء والعلوم الطبيعية  
كون املواد العلمية أكثر صعوبة تستحوذ على قوانني وجتارب علمية يتعذر على التلميذ استيعابه يف جو القسم مما 

 ن الدروس اخلصوصية خارج املؤسسة.يقوده إىل االستفادة م
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 مؤشرات هامة  : 
 . % 75.4  نسبة التالميذ الذين يزاولون الدروس اخلصوصية -1
 . % 47.6لظروف مادية نسبة التالميذ الذين ال يزاولون الدروس اخلصوصية  -2
من دوي الدخل   % 52.8يتابعون الدروس اخلصوصية أمام من دوي الدخل املرتفع  % 93.5 -3

وجدان أن هناك عالقة قوية بني الدخل و تلقي الدروس اخلصوصية 2إبستعمال اختبار كايالضعيف 
   0.05مبستوى الداللة 

تسجل الفئات االجتماعية و املهنية ألولياء التالميذ النسب الكربى يف تعاطي الدروس اخلصوصية :  -4
 . % 61.5أصحاب مؤسسات   %76املوظفون  % 75التجار و احلرفيون   %100احلرة  املهن

                                  % 24يف مادة واحدة و  % 23.3مواد تليها  4من التالميذ يزاولون الدروس اخلصوصية يف  % 10   -5
 .و هي اكرب نسبة يف مادتني % 37ثالث مواد و يف 
 درجة الكثافة. إىلساعات ما يشري  5متوسط احلجم الساعي املخصص للدروس اخلصوصية  -6
 7 إىل 6من  % 25.2ساعات لدروس الدعم ،   5 إىل 3من التالميذ خيصصون من  % 44.6  -7

 ساعات . 7أكثر من  % 15.1ساعات و 
 55.8من بينهم  15من التالميذ أيخدون دروسا خصوصية يف أفواج يتعدى عددها  % 70أكثر من  -8

 فما فوق. 20يف أفواج تضم  %
 يزاولون دروسا خصوصية فردية أو يف أفواج  صغرية ما يعزز مبدأ عدم تكافؤ الفرص. % 7.8  -9

عشر أشهر يف السنة  دج على فرتة 5523متوسط املبلغ الذي يرصد لدروس اخلصوصية شهراي لتلميذ واحد 
 .تقريبا

منهم يدفعون  % 71.1دج ،  4000من التالميذ يدفعون شهراي أكثر من  % 55.5فما نسبته  -10
 دج . 8000أكثر من 

 دج  شهراي  8000من دوي الدخل املرتفع يدفعون أكثر من  % 39.5  -11
 دج شهراي . 4000دج و  2000من دوي الدخل الضعيف يدفعون بني  %  50 -12
و مستوى   2تؤثر نوعية الدخل على قرار السعر املدفعون الدروس اخلصوصية ، إبستعمال اختبار كاى -13

 .0.000 0.05الداللة 
 .كلما زادت املواد  زاد املبلغ املخصص لدروس اخلصوصة   -14



 عرض و مناقشة نتائج الدراسة ________________________________________ القسم الرابع 
 

 
88 

املادة مبؤسسة  أستاذ أواملادة ابلثانوية  أستاذعند  إمان دروسا خصوصية من التالميذ يتلقو  % 68.9 -15
 أخرى.

كان   إذامن التالميذ أجابوا  بنعم حول السؤال ابلفرق بني الدروس الرمسية و اخلصوصية  % 76.7 -16
 هو من يلقنك الدروس اخلصوصية  األستاذ

 من النشاطات داخل الدروس اخلصوصية هي حل متارين و مواضيع البكالوراي . % 40  -17
 .األسبوعمن التالميذ يزاولون الدروس اخلصوصية يف أايم هناية  % 73.3 -18
 73.7أما األوىل و الثانية اثنوي  % 75.4نسبة تلقي الدروس اخلصوصية يف السنة الثالثة اثنوي هي  -19

 . %23.4 أما التعليم املتوسط  %
 من التالميذ يزاولون دروسا خصوصية يف حمالت جتارية و مستودعات يتم أتجريها. % 52 -20
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 : خامتة عامة 
هناية هذه الدراسة ميكن القول أن موضوع الدروس اخلصوصية مازال حباجة إىل حبوث علمية أعمق وذلك  يف

نظرا حلداثته يف أدبيات الرتبية يف اجلزائر. هذه البحوث قد تساعد يف بناء إطار نظري ومنهجي يفضي إىل اإلملام 
 ابملوضوع مبختلف حيثياته.

دوديتها الكثري من الغموض الذي حييط هبذه الظاهرة وأاثرت العديد من لقد أزالت هذه الدراسة ابلرغم من حم
 التساؤالت اليت ميكن أن تؤسس لدراسات أعمق وأدق.

إن ظاهرة دروس التدعيم أصبحت من احلاجات األساسية لتعلم التالميذ حسب ما يراه اآلابء خصوصا يف 
 دة التعليم املتوسط وشهادة البكالوراي( . السنوات الدراسية اليت ختتتم ابمتحان فاصل ) امتحان شها

ولكن اآلاثر السلبية اليت تلحقها ابلتلميذ من اجلانب النفسي والفيزيولوجي من حيث الطريقة اليت تقدم هبا ، 
أصبح من الضروري التدخل السريع ملعاجلة هذه ف اليت تتم العملية من خالهلا ، واحملتوى الذي يقدم له والظرو 

 اإلشكالية.
ما ابلنسبة لألسرة فعليها أن تضطلع ابلدور املنوط هبا فيما خيص تعليم أبنائها ، واملدرسة مبفردها ال تكون أ

 قادرة على حتقيق األهداف املرجوة .
وليس توفري حصص إضافية بعد ساعات املدرسة كفيل برفع املستوى العلمي ألبنائها من جهة أخرى ميكن 

هبذه الوترية مؤشرا خطريا على فشل املنظومة التعليمية ، إذ أضحت إحدى  اعتبار انتشار الدروس اخلصوصية
 الظواهر اليت تقلل من قدرة النظام التعليمي على االحتفاظ بثقة التالميذ ابملدرسة كمؤسسة تعليمية.

أصبحت ظاهرة دروس الدعم تشكل خطورة كبرية حيث أهنا ال تتيح للتالميذ الفرص املتكافئة يف التحصيل 
لعلمي والنجاح املدرسي. فرواج هذه األخرية واللجوء " احلتمي" إليها له تداعيات على املنظومة التعليمية ، حيث ا

 حتولت إىل " ظل " للمدرسة النظامية تنافسها إىل درجة التحدي.
إن االعتماد على هذه الدروس اليت هي ليست يف متناول مجيع التالميذ ، يزيد من الفوارق ويكرس عدم 
تكافؤ الفرص فالعائالت ذات الدخل املتواضع ال تستطيع أن متول هذا النوع من الدروس ألطفاهلا فنحن متجهون 

 إىل ازدواجية يف التعليم بني مدرسة نظامية جمانية ومدرسة ما بعد املدرسة غري جمانية ملن استطاع إليها سبيال.
وصية أوهلما يعود إلخفاقات املدرسة النظامية للتذكري هذه الدراسة أظهرت دافعني أساسني للدروس اخلص

بسبب املشاكل اليت تواجهها من اكتظاظ وعدم كفاءة التأطري ، واآلخر يعود إىل التلميذ وأسرته اليت فقدت الثقة 
 ابملؤسسة الرتبوية الرمسية والسعي وراء احلصول على الشهادة مبعدالت مرتفعة .
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مرغمني إىل الدروس اخلصوصية، مما يزيد من انتعاش هذه السوق املوازية فمن املنطقي أن يتجه أولياء األمور  
وارتفاع أسعارها لكن االستنجاد بدروس الدعم حتت طائل أي دافع ال ميكن أن مينعنا من اعتبارها ظاهرة خطرية 

 وتكمن خطورهتا يف تعميم قبوهلا.
 ل على التعليم املوازي يف تزايد مستمر؟التعليم يف اجلزائر يفرتض أنه جماين فكيف سيبقى كذلك واإلقبا

 



 

  

 

 



_______________________________ راجع____________________________ امل   
 

 
93 

 **املراجع قائمة**
 :العربية ابللغة املراجع 1-

   :الكتب 1-1-
 ، لبنان ، للدراسات اجلامعیة املؤسسات ،جمد املدرسي االجتماع ،علم الشهاب ،علي وطفة سعد علي .1

2004  
   1984. ، لبنان ، احلداثة دار ، االجتماع علم يف األساسیة املفاهیم ، أمحد خلیل .2
 . 2000 ،األردن، املسریة ،دار النفس وعلم الرتبیة يف البحث ،مناهج ملحم سامي .3
 للنشر،مصر، اجلامعة شباب االجتماع،مؤسسة علم منظور من واملعلم والتعلیم ،العلم رشوان حسنی .4

2006  .                                                            
   1998 ، املطبوعات اجلامعیة،اجلزائر والتعلیم،دیوان الرتبة رابح،أصول تركي .5
   .  , 1993   اجلزائر , اجلامعیة املطبوعات دیوان , 3 ط , متطلباهتا و الرتبیة , غیاث بوفلجة .6
 .2005 والتوزیع، للنشر الغرب دار :وهران اإلصالح، إىل والتطلع التعلیمیة املنظومة حممد، هللا عبد بن .7
  .  ،الرتبیة بنی األصالة و التغریبالعلوي .8
 ،مرجع سابق ، اإلصالح إىلحممد املنظومة التعلیمیة و التطلع  .9

 .  2002 احلضارة، دار :اجلزائر واإلصالح، املدرسة خدوسي، ربح.10
 للنشر،مصر، اجلامعة شباب االجتماع،مؤسسة علم منظور من واملعلم والتعلیم ،العلم رشوا حسنی. 11

2006  
 . 2000 ، ،مصر للنشر قباء دار ، اجملتمع وحتدیث التعلیم ، بدارن شبل. 12
 .  2007،األردن، للنشر الفكر دار  ,املدرسیة املنظومة يف االسرتاتیجي التخطیط ، احلریري رافده .13
 ،اجلزائر، والرتبوي االجتماعي اإلصالح ،مجعیة احلدیثة الرتبویة املناهج حمتوایت ،تطور بوحفص مباركي. 14

1995 . 
   س.12/03/2010/20:30،اجلزائر، الثقافیة ،اإلذاعة عیساين،شخصیات ابلقاسم. 15
 . 1999 ، للنشر،األردن جمدالوي ،دار العريب الوطن يف الرتبیة ،أزمة إبراهیم حممد مفید. 16



_______________________________ راجع____________________________ امل   
 

 
94 

بعد   ما مرحلة يف والتكوین التعلیم ملتقى حماضرات اجمللس ،دفاتر الرتبیة وزارة هدواس،مداخلة اجملید عبد. 17
 .   1998 زئر، ا ،اجل6 األساسي،العدد

م / ظاهرة الدروس اخلصوصیة لدى طالب الثانویة العبكات للنشر و 1917فایز عبد هلال سوید سنة . 18
 الرایض. 1التوزیع /ط

 . 1993 اجلزائر، ابتنة القريف، عمار مطابع ،2 ط املدرسي التشریع يف املرجع : سامل بن الرمحان عبد. 19
 اإلرجتالیة. التغریات بسبب عدیدة مشاكل تعاين اجلزائریة املدرسة : عریفة عدالن. 20
 ومعاانة اجلزائریة املدرسة يف الرتبویة اإلصالحات تطور : الشایب الساسي وحممد عراریب خلضر. 21

 اجلزائر. واالجتماعیة، اإلنسانیة العلوم املدرسنی،جملة
 اجلزائر، لنشر، العلوم دار ط، د الرتبویة، املشكالت مواجهة يف املدرسیة اإلدارة : محودة بن حممود. 22

2008. 
 . 1991 للنشر، احلطايب دار ،2 ط ؟ عالقة أیه والتالمیذ املدرسة : موحي ایة و الفاريب اللطیف عبد. 23
 دار ،1 ط الرتبویة، العملیة إطار يف املدرسیة االجتماعیة اخلدمة: مربوك فتحي وسحر توفیق عصام قمر. 24

 . 2004 للنشر، احلدیث اجلامعي املكتب
 وأسالیب الواقع الكویت بدولة الثانویة ابملرحلة اخلصوصیة الدروس : وآخرون صاحلي محود حمسن. 25

 . 2009 املنیا، العريب، العامل يف التعلیم لتحدایت التاسع العلمي العالج،املؤمتر
  J.claude  2008، جان كلود passronو ابسرون    Bourdieux , pبوردیو بیار . 26

 اعادت االنتاج يف سبیل نظریة عامة لنسق التعلیم ، بریوت : املنظمة العربیة للرتج
 اخللیج رسالة " وأسباهبا حجمها اخلصوصیة الدروس ظاهرة دراسة " : اخللیج لدول العريب الرتبیة مكتب. 27

  1989 ، الرایض ،  .314 العدد ، العريب
 .،بریوت، لبنان 1جرجس میشال ، معجم مصطلحات الرتبیة والتعلیم، دار النهضة العربیة، ط. 28
، القاهرة، مصر،  1هیم ، معجم مصطلحات ومفاهیم التعلیم والتعلم، عامل الكتب ، طار عزیز إب جمدي. 29
   .ص 2009

  

 
 



_______________________________ راجع____________________________ امل   
 

 
95 

 : جملالتا - 1-2
 للرتبیة ، اجلزائریة اجمللة ، "مستقبل ضبابیة واقع مسالة" املتخلف العامل يف ،الرتبیة جدي الصلح محد. 1

 .1995( اجلزائر،2العدل )
 نوفمرب ، 176 العدد املعرفة، جملة ،"احلاضر وصراعات املاضي تراكمات اجلزائر يف التعلیم" بغورة، صبحة. 2

2009  
 احلوار، یومیة , اإلمتحاانت موسم قبل اخلصوصیة الدروس على للتالمیذ واسع إقبال : جبلون كلتوم أم. 3
 . 2012 دیسمرب 1 السبت ، 12العدد 
 للبحث الوطين للمعهد العلمیة وإجيابیاهتا،اجمللة سلبیتها اخلصوصیة الدروس : وأخرون زیدي الدین انصر. 4

 اجلزائر. فیالرتبیة
 .اخلصوصیة و مدى أتثریها على استقرار العملیة التعلیمیةالدروس . 5
 منشورات : -1-3 
 .1998 ،اجلزائر، األساسي التعلیم إصالح و الرتبویة للسیاسة العامة للرتبیة،املبادئ األعلى اجمللس. 1
( النشرة اللرمسیة 1999مارس  26-25)13العامة  الدورة واالجتماعي، االقتصادي الوطين اجمللس. 2

 .07رقم
 .،املادة الثانیة101-2000 الرائسي املرسوم.3
 للنشر،اجلزائر، املناهج معهد ابجلزائر، والتعلیم للرتبیة اخلاصة املدرسة قانون , بوارس حممد بن عیسى.4

2009 , . 
 (98نشرة املدیریة الفرعیة للتوثیق سنة املتضمن تنظیم الرتبیة و التكوین )  35/76األمر رقم.5

 والتوجیه التقومي مبدیریة خاص الوطنیة،عدد الرتبیة لوزارة الرمسیة النشرة: الوطنیة الرتبیة وزارة. 6

 .2001واإلتصال،جوان،

 الدروس ضد حتسیسیة حبملة املتعلق 385 و 333 رقم وزاري منشور : الوطنیة الرتبیة وزارة. 7

 . 2013 اخلصوصیة،اجلزائر

 



_______________________________ راجع____________________________ امل   
 

 
96 

 :اإللكرتونية املواقع -2

موقع حبث     2012 – 07 - 05یوم  املساء نشر يفنوال جاو ت  املنظومة الرتبویة اجلزائریة منذ االستقالل. 1
 جزایر.

 www.eludonomidia.com/ar/qp=13044،من 2015-02-12یوم  شوهد. 2

 : الفرنسية ابللغة املراجع -3

      Chaïb, plaidoyer pour une école créatrice de renaissance, op.cit.1  

 Bennoune, éducation, culture et développement en Algérie  .2  
.3 Lakhdar YDroudj , Modernisation in Algeria& the quest of  

 4.Glasman , D , Collonges , G (1994) cours particulier et construction 
sociale de la scolarité , CNDP-FAS , paris. 

 5.Glasman , D (2001), l’accompagnement scolaire , sociologie d’une 
marge de l’école ,  paris ,PUF 

 6.Bray, M. (1999), A l’ombre du système éducatif, Paris, IIPE. 

 7.Duru Bellet  , M , Van zanten , A, (2000) sociologie de l’école , paris 
, Armand colin , 3eme édition 267 p  

8.grahay , M (2000) l’ecole peut elle être juste et efficace ? 

De l’égalité des chances à la  légalité des acquis  , Bruxelles , de 
Boeck 

 

  

https://www.djazairess.com/author/%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://www.djazairess.com/elmassa


_______________________________ راجع____________________________ امل   
 

 
97 

 :اإلجنليزية ابللغة املراجع - 4

.1 technology: A sociological Analysis of Secondary Education ,thesis 
submitted of master,sarrey,1988 

 2.tushar seth, "Family Budgets: Meaning, Importance and Engle’s Law 
of Family Expenditure" ،www.economicsdiscussion.net, Retrieved 12-
6-2018. Edited. 
 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 



  (01 ) رقم امللحق

 العلمي والبحث العايل التعلیم وزارة
 -مستغامن -عبد احلمید بن ابديس  جامعة

 واالجتماعیة اإلنسانیة العلوم كلیة
 قسم العلوم االجتماعیة                                                      شعبة علم االجتماع

 ختصص: علم اجتماع تربوي                                                مستوى: الثانیة ماسرت
 

 استمارة البحث
 
 

 
  

 عزيزي التلمیذ:
 السالم علیكم ورمحة هللا وبركاته وبعد :           

، ختصص علم االجتماع الرتبوي ، أود أن  إجنازي ملذكرة خترج لنیل شهادة املاسرت إطاريف 
أضع بني يديك االستمارة اليت مت تصمیمها لغرض مجع املعطیات الالزمة للبحث العلمي 

 إلمتام هذه الدراسة.
 راجیة منك التكرم بقراءهتا واإلجابة عن التساؤالت املطروحة فیها بكل دقة وصراحة و

ابة املناسبة واإلجابة حرفیا  يف األماكن ... على اإلجxموضوعیة ، وذلك بوضع عالمة...
      املخصصة هلا.

، ولن يكون ت ستكون موضع أمهیة وسرية اتمةكما أحیطك علما أن مجیع البیاان
 .ماهلا إال لغرض البحث العلمي فقطاستع

مع فائق االحرتام والتقدير والشكر املسبق.                 
 



_______________________________ املالحق ____________________________________  

 
100 

 أسئلة االستبيان
 احملور األول: املعطيات الدميوغرافية و االجتماعية 

 ذكر                 أنثى     اجلنس: -1
 علمي                أديب                        رايضي                تقين   الشعبة: -2
 :املستوى التعليمي -3

 بدون مستوى           ابتدئي                متوسط                 اثنوي   األب: ❖
 اثنويبدون مستوى           ابتدئي                متوسط                     األم: ❖

 املهنة: -4
 األب: ..............                           األم: ...................... ❖

 الدخل العائلي:       -5
 مرتفع                متوسط                   ضعيف   ❖

 ........................: عدد اإلخوة و األخوات  -6
 ................رتبتك بني إخوتك: -7
 نوعية السكن: -8

 فال                 حوش مجاعي       شقة             سكن أرضي )فردي(           ❖
 .............................عدد الغرف: -9

 .parcours scolaireاحملور الثاين: املسار الدراسي  
 ال           نعم                       هل أنت معيد السنة النهائية: -10
 ................ هو معدل السنة النهائية املاضية : إذا كانت  اإلجابة نعم ما  -11
 الثانوي:..................ل ......  أو معدل االنتقا.ما هو معدل شهادة التعليم املتوسط -12
 يف أي من األطوار التالية تلقيت دروسا خصوصية: -13

 متوسط                  اثنوي              ابتدائي ❖
 ...................ما هو معدل الفصل األول هلذه السنة: -14
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 احملور الثالث: الدروس اخلصوصية  
 ......................... هل تتلقى دروس خصوصية : -15
 إذا كانت اإلجابة ال فما هو السبب: -16

مستواك يؤهلك للنجاح              استيعابك للدروس                            مادية         ظروف  ❖
 إرهاق

   إجابة أخرى:.................................... ❖
  إذا كنت تتلقى دروس خصوصية إىل من يرجع هذا القرار:  -17

 ابلتوافق            لك شخصيا                                      لألسرة                  ❖
 : ملاذا تتلقى الدروس اخلصوصية  -18

 رفع و حتسني مستواك                           تدارك النقائص اليت مل تفهمها خالل الدرس ❖
 حصولك على معدل يناسب اختيارك  ابجلامعةدة البكالوراي                حصولك على شها ❖
 ....إجابة أخرى:....................... ❖

 ممن تتلقى الدروس اخلصوصية: -19
 أستاذ متقاعد  ة أخرى               أستاذ املادة ابلثانوية                   أستاذ املادة ملؤسس ❖
 طالب                   فرد من العائلة                     جهة خريية ❖

 كيف تعرفت على هذا األستاذ: -20
 منشورات            نفسه        األستاذ         أصدقاء     انرتنت            معارف لك         ❖
 طرق أخرى أذكرها:..........  ❖

 أين تتلقى هذه الدروس اخلصوصية : -21
 مؤسسة أخرى            حمل أخر            مؤسستك       منزل أستاذك                املنزل العائلي ❖

 ف تتلقى هذه الدروس: كي -22
 فرداي                        مجاعيا                   إذا كان مجاعيا اذكر العدد:.. ❖

 ........................................ما هي املواد اليت تتلقى فيها هذه الدروس: -23
 .........................ما هي األايم اليت تتلقى فيها هذه الدروس: -24
 ...........هي مواقيت الدروس اخلصوصية:ما  -25
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 ما هي أنوع النشاطات اليت تقدم لك خالل هذه الدروس:  -26
   ملخصات لدروس            إعادة الدروس    مراجعة      ❖
 طرق أخرى  حل مواضيع البكالوراي             توسع يف املواضيع مع الشرح   حل متارين   ❖

 ............تدفعه مقابل تلقيك هلذه الدروس:ما هو املبلغ الذي  -27
 إذا كان أستاذ املادة مبؤسستك هو من يلقنك دروس خصوصية: -28

 فهل هناك فرق بني املؤسسة و الدروس اخلصوصية             نعم               ال ❖
 ...................إذا كانت اإلجابة نعم فيما يتمثل هذا الفرق :  -29
 :           نعم               ال رايضية أو ترفيهية خارج املؤسسة هل متارس نشاطات -30
 ................هو تقييمك للدروس اخلصوصية: ما  -31
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  ( 02 ) رقم امللحق

 عينة املبحوثني حسب اجلنساللتعداد و النسب املئوية ألفراد ا: 04رقم   جدول
 

 

 

 

 

 املبحوثني حسب الشعبالتعداد و النسب املئوية ألفراد العينة :  05رقم  جدول

 

 

 ستوى التعليمي لألبحسب امل نيالعينة املبحوثالتعداد و النسب املئوية ألفراد :  06رقم  جدول

 

 

 اإلجابةبدائل  التكرار %النسبة 
 ذكر 141 41,2 %
 أنثى 201 58,8 %
 اجملموع 342  100 %

 املتغري التكرار النسبة %
 و فلسفة أدب 96 28,1 %
 أجنبيةلغات  18 5,3 %

 علوم جتريبية 119 34,8 %
 رايضيات 24 7 %

 تسيري و اقتصاد 42 12,3 %
 تقين رايضي 43 12,6 %
 اجملموع 342 100 %

 %النسبة التكرار املستوى التعليمي
 2,6 % 9 بدون مستوى

 10,5 % 36 ابتدائي
 16,4 % 56 متوسط
 46,2 % 158 اثنوي
 24,3 % 83 جامعي

Total 342 % 100  
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 ستوى التعليمي لألمحسب امل نيالتعداد و النسب املئوية ألفراد العينة املبحوث:  07رقم  جدول

 

 

 مهنة األبحسب  نيالتعداد و النسب املئوية ألفراد العينة املبحوث:  08رقم  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %النسبة التكرار املستوى التعليمي
 6,1 % 21 بدون مستوى

 10,2 % 35 ابتدائي
 21,9 % 75 متوسط
 41,8 % 143 اثنوي
 19,9 % 68 جامعي

Total 342 % 100  

 %النسبة التكرار مهنة األب  
 11,7 % 40 واملهن احلرة إطارات

 3,8 % 13 أصحاب املؤسسات )مقاوالت(
 17,8 % 61 حرفيون و جتار

 24,9 % 85 موظفون
 8,5 % 29 عمال

 21,9 % 75 متقاعدون
 9,9 % 34 بطالون و متوفون

 1,5 % 5 بدون إجابة
  100 % 342 اجملموع
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 األممهنة حسب  نيالتعداد و النسب املئوية ألفراد العينة املبحوث:  09رقم  جدول

 

 

 الدخل العائليالتعداد و النسب املئوية ألفراد العينة املبحوثني حسب  :10رقم  جدول 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلخوةالتعداد و النسب املئوية ألفراد العينة املبحوثني حسب عدد  : 11رقم  جدول

 
 

 % النسبة التكرار ممهنة األ  
 3,5 % 12 واملهن احلرة إطارات

 1,8 % 6 أصحاب املؤسسات )مقاوالت(
 1,2 % 4 حرفيون و جتار

 19,6 % 67 موظفون
 2,3 % 8 عمال

 7,3 % 25 متقاعدون
 55,8 % 191 بطالون و متوفون

 8,5 % 29 بدون إجابة
  100 % 342 اجملموع

 املتغري التكرار النسبة %
 ضعيف 53  15.5 %  
 متوسط 243 71.1 %  
 مرتفع 46  13.5 % 
 اجملموع 342   100 %

 %النسبة  التكرار اإلخوةعدد 
  %2.9 10 إخوةبدون 

  %40.9 140 2إىل  1من 
  %41.8 143 4 إىل 3من
  %14.3 49 فما فوق 5

  %100 342 اجملموع
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 اإلخوةالتعداد و النسب املئوية ألفراد العينة املبحوثني حسب رتبتك بني  : 12رقم  جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %النسبة    التكرار اإلخوةرتبتك بني 
  %59.6 204 أوىلرتبة 

 15.5 % 53 3إىل  2من 
  %19.3 66 5 إىل 4 من
  %5.6 19 فما فوق 6

  %100 342 اجملموع
 

 السكنظروف التعداد و النسب املئوية ألفراد العينة املبحوثني  : 13رقم  جدول

 

 

 حسب عدد الغرف التعداد و النسب املئوية ألفراد العينة املبحوثين :14رقم  جدول

 %النسبة  التكرار املتغري
  %53.2 182 شقة

  %26.9 92 سكن أرضي
  %15.8 54 فال

  %100 342 اجملموع

 %النسبة التكرار عدد الغرف
  %45.3 83 3أقل من

  %24.3 155 غرف 4إىل  3من 
  %19.6 67 غرف 6إىل  5من 

  %10.8 37 فما فوق 7
 100 % 342 اجملموع


