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اإلهذاء 
 

َب مه أحمو اسمل بفخش 

َب مه َشتعش قيبٍ ىزمشك 

َب مه أودعتىٍ هللا أهذَل هزا اىبحث أبٍ 

وعيمٍ .................. إىً حنمتٍ 

و حيمٍ .................... إىً أدبٍ 

اىمستقُم ................. إىً طشَقٍ 

اىهذاَت .................. إىً طشَق 

 َىبىع اىصبش و اىتفبؤه و األمو إىً

" أمٍ اىغبىُت "  مو مه فٍ اىىجىد بعذ هللا و سسىىه إىً

 سىذٌ و قىتٍ و مالرٌ بعذ هللا إىً

 عيً وفسهم أثشووٍ مه إىً

 مه عيمىوٍ عيم اىحُبة إىً

 مب هى اجمو مه اىحُبء اخىتٍ إىٍاىً مه اظهشوا 

عبذ – صمشَبء  – أسبمت : أبىبئهمعُشت و صوجهب بيقبسم و  :  و ميجئٍمالرٌاىً مه مبوىا 

 .اىىخيت و صوجهب أحمذ و سبٍ َشصقهم اىزسَت اىصبىحت -خذَجت– فبطت اىضهشاء – اىشحمبن 

 بششي– عمبس – صحش – أحمذ ىمُه  : أبىبئهماىً اخٍ اىنبُش اىطبهش و صوجته خذَجت و  -

 أبىبئهمصهشة و صوجهب عبذ اىقبدس و - حىبوت - اىضهشة و صوجهب عبذ اىحفُع و ابٍ أبى بنش -

 حيُمت وصوجهب فتحٍ و ابىبهم ىُىت و محمذ (وىُذ و حُبة  )

- ً   بنش و عبمش أتمىً ىهم اىىجبحأبى إخىتٍ إى

 ((مُمت أجىت  ))إىً أخش اىعىقىد  -

 به ششَل ســـــبعذ : اىً اىمقتصذ  -

 و مه أحببتهم ببهلل....... إىً مه جعيهم هللا إخىتٍ ببهلل  -

  رمشووٍإرا.......... إىً مه أتمىً ان ارمشهم  -

: اىً 

سعبد وصوجهب عبذ اىقبدس 

حىُه وصوجهب حمُذ أسمبء وصوجهب محمذ وجُبت وصوجهب غضه  

وىسهبن – سَىبد – فتُحت – مشَم  – أمُىت– سيمً – مشَمت – عُشت : واىً سفُقبتٍ 

     عمتٍ اىغبىُت و اىىحُذ سبُحت و خبىٍ اىىحُذ و اىعضَض عبذ هللاإىً 

ببألمحو حُبة  



 

ربطاقة شك  
 يحظ الحروف ليجمعها أنفي مثل ىذه اللحظات يتوقف اليراع قبل 

 يحاول تجميعها في أنتتبعثر األحرف و عبثا ........ في كلمات 
.سطور   

سطورا كثيرو تمر في الخيال وال يبقى لنا في نهاية المطاف إال قليال 
.......من الذكريات و وصور تجمعنا برفاق كانوا إلى جانبنا    

فواجب علينا شكرىم ووداعهم و نحن نخطو خطواتنا األولى في 
غمار الحياة و نخص بالجزيل الشكر و العرفان إلى كل من أشعل 
شمعة في دروب عملنا والى من وقف على المنابر و أعطى من 

.حصيلة فكره لينبر دربنا   

  الدكتور إلىونتوجو لهم بالشكر الجزيل ....... إلى األساتذة الكرام 

 جناوي عبد العزيز 

 الذي تفضل بإشراف على ىذا البحث فجزاه اهلل عنا كل الخير 
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 ملخص الدراسة 
 

 ب
 

 :ملخص الدراسة     

تستند ىذه الدراسة يف ادلقام األول على ادلمارسات الثقافية ألولياء و ذلك لبعض أولياء التالميذ 

 .مبدينة اجللفة ، الن ثقافة العائلة مؤشر على مردود ادلستوى التعليمي لألولياء

انطالقا من ىذا فان الدراسة هتدف إىل معرفة العالقة بني الرأمسال الثقايف للعائلة و النفقة على 

 .التعليم 

إن موضوع الدروس اخلصوصية يعترب مؤشرا واضحا يعكس ثقافة العائلة و مدى إنفاقها على 

 التعليم 

ان الدراسة تستهدف الكشف عم ادلمارسات الثقافية لألوساط االجتماعية ادلختلفة و تأثريىا 

على التعليم ، فاذلدف األساسي ىو معرفة ما أن كان الرأمسال الثقايف للعائلة يؤثر على اإلنفاق 

 .على التعليم و التأكد ما اذا كانت لو داللة اجتماعية أم أن ىذا ادلشكلة تعود لعوامل أخرى 

 :وانطالقا مما سبق مت طرح السؤال التايل 

 هل يمكن القول بان المستوى التعليمي لألولياء له داللة اجتماعية على نجاح األبناء ؟ 

 : و تبعا لذلك متت صياغة الفرضيتني التاليتني 

  ادلمارسات الثقافية لألولياء مؤشر على مردود ادلستوى التعليمي لألبناء. 



 ملخص الدراسة 
 

 ج
 

  الدروس اخلصوصية مدلول قوي على ثقافة العائلة. 

مث استخدام ادلنهج الكمي يف ىذه الدراسة لتناسبو مع ادلوضوع مث استخدام ادلسح بالعينة او 

 . ويل و ىم أولياء تالميذ مدرسة ادلتأىل للدروس اخلصوصية مبدينة اجللفة 60متثلت العينة يف 

و مث استخدام  (االستبيان  )متثلت تقنية البحث ادلستعملة جلمع البيانات يف أداة االستمارة -

برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية يف ترتيب البيانات كما مت حساب معامل االرتباط كأي 

 .مربع لبعض ادلتغريات 

 أما فيما خيص النتائج فقد حتققت الفرضيتني 

لذلك فادلمارسات الثقافية لألولياء تساىم يف جناح األشياء ، و مردودىم على ادلستوى التعليمي 

 .ذلم 
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 د
 

Encadreur : Djenaoui  Abd el Aziz  

étudiante : Belakhal Hayat  

titre D’étude : Les parents des pratiques culturelles et leurs relations 
avec les dépenses d'éducation 

 

Cette étude est basée principalement sur les parents des pratiques 
culturelles, et pour certains parents d'élèves à Djelfa, parce que 
l'indice de la culture familiale retour sur le niveau d'instruction des 
parents. 

Partant de là, l'étude vise à savoir la relation entre la capitale culturelle 
de la famille et les dépenses en matière d'éducation. 

Le sujet du soutien scolaire privé est un indicateur clair reflète la 
culture de la famille et l'ampleur des dépenses d'éducation 

L'étude visant à détecter oncle des pratiques culturelles des différents 
médias sociaux et son impact sur l'éducation, l'objectif principal est de 
savoir ce qu'il était la capitale culturelle de la famille influe sur les 
dépenses d'éducation et de se assurer si elle a une signification sociale 
ou que ce problème de dos à d'autres facteurs. 
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 : مقدمــــــة 

تؤثر يف تعليم األبناء بطريقة غري ,تعترب العائلة برأمساهلا الثقايف الذي ىو جمموع املؤىالت الفكرية والثقافية هلا 

مباشرة من خالؿ تفاعل أعضائها فيما بينهم ، 

إف ثقافة العائلة تتضمن ،اللغة ،الرموز، املعايري، القيم ، الدين واملعتقدات  ومن اجل بقاء ىذه الثقافة فانو - 

 1 .يتطلب نقلها من جيل ألخر ،وتعليمهم إياىا بواسطة التعليم

تقـو األسرة نفسها واحملافظة على مكانتها من خالؿ أبنائها ويتم ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة واملؤسسة 

 (اجلامعة-املدرسة)التعليمية 

إف العائلة تستمر يف التعليم لبلوغ أىدافها،وقد تغريت وظيفة األسرة من وظيفتها التقليدية إىل وضيفتها - 

املعاصرة  

يعترب املستوى التعليمي للولدين من أىم املؤشرات لقياس الرأمساؿ الثقايف او ثقافة العائلة  قد تكوف عالقة -

بني الرأمساؿ الثقايف للعائلة ومتابعة األبناء دراسيا ،حيث إذا كاف أولياء الطالب متعلمني ،فاف ذلك حيسن من 

. فرص االستفادة منهم 

                                                           
 54،ص2004دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،األردف ،التنشئة االجتماعيةخليل العمر، معن  1



 مقدمــــة
 

 ت
 

فهناؾ من يرى باف .أما  اإلنفاؽ على التعليم يعترب مؤشر ضروري ملعرفة ثقافة العائلة وكيف تنظر للتعليم -

. التعليم ىو التحصيل احلاصل للمستقبل 

ويف ىذه الدراسة حماولة توضيح العالقة بني ثقافة العائلة وعالقتو بتكلفة التعليم وكيف ترى العائلة -

وعلى ىذا األساس مت التطرؽ هلذا املوضوع ملعرفة دور ثقافة العائلة و عالقتها باألنفاؽ على تعليم .التعليم

. األبناء

: وقد مت تقسيم الدراسة على النحو التايل

اجلانب املنهجي،وفيو مت ذكر األىداؼ اليت دفعت االختيار ىذا املوضوع ومن مث الصعوبات اليت واجهتنا 

وبالتايل متت صياغة اإلشكالية والتساؤالت اليت من خالهلا كاف االنطالؽ للبحث من اإلجابات املؤقتة 

والفرضيات ،وبعد ذلك مت االنتقاؿ إىل حتديد أىم املفاىيم لتوضح املوضوع األػكثر ، إضافة إىل ذكر أىم 

الدراسات السابقة واليت تناولت موضوع حبثنا   
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 الجانب التمهيدي للدراسة: الفصل التمهيدي 

 

 أسباب اختيار الموضوع 

 أهداف الدراسة 

 إشكالية الدراسة 

 فرضيات الدراسة 

 تحديد مفاهيم الدراسة 

 المقاربة النظرية للدراسة 

 الدراسات السابقة 
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 أسباب اختيار الموضوع : أوال 

إف ما دفع بنا إىل اختيار ىذا املوضوع ىو دوافع ذاتية وموضوعية وكانت من اجل دراسة واستكشاؼ 

 : واطالع وحبث ودتثلت يف 

 : أسباب موضوعية 

إذ دراستنا ملوضوع دور ثقافة العائلة يف اإلنفاؽ على تعليم األبناء، كاف نتيجة النتماء ىذا املوضوع ضمن 

جماؿ ختصصنا وىو علم االجتماع الًتبوي فموضوع دور ثقافة العائلة يف اإلنفاؽ على تعليم األبناء يعد من 

 .أىم الظواىر الًتبوية اليت يتطرؽ هلا باحث يف علم اجتماع فمن أولويات الباحثُت االجتماعيُت التطرؽ إليها 

 : أسباب ذاتية 

لقد كانت لنا رغبة يف دراسة إحدى املواضيع املتصلة يف قطاع الًتبية والتعليم فدراستنا هلذا املوضوع نابعة من 

 اىتمامنا الشخصي للتطرؽ واملسامهة يف توضيح مدى
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 أهداف الدراسة : ثانيا 

 :هتدؼ ىذه الدراسة إىل 

  الكشف عن العالقة بُت ثقافة العائلة و نفقة التعليم من خالؿ الدروس اخلصوصية

 معرفة املمارسات الثقافية للعائلة و واقع التعليم بالنسبة هلا .

  الدروس اخلصوصية كتعليم موازي للتعليم الرمسي

  التعرؼ على أمهية الدخل األسري للعائلة

   الكشف عن العالقة بُت الدخل األسري للعائلة وعالقتو باإلنفاؽ على التعليم

 التعرؼ على أمهية عمل الوالدين 
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 إشكالية الدراسة : ثالثا 

إف اهلدؼ األساسي من ىذه الدراسة ىو معرفة العالقة بُت املمارسات الثقافية للعائلة و عالقتها 

بالنفقة على التلميذ لدى بعض أولياء تالميذ مدينة اجللفة و التأكد ما اذ كانت لو داللة 

اجتماعية و حماولة حل املعطيات اإلحصائية للدراسة امليدانية أـ أف ىذه املشكلة هلا أسباب 

 أخرى

 :    وانطالقا دما سبق مت طرح السؤاؿ التايل 

  ىل ديكن القوؿ أف املستوى التعليمي لألولياء لو داللة اجتماعية على ذماح األبناء ؟ 
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 الفرضيات : رابعا 

الفرضية ىي إجابة على سؤاؿ البحث ، يتم التحقق منها بالدراسة امليدانية ف فإما يتأكد 

. الباحث من صدؽ الفرضية وإما يكتشف عكس ذلك 

 .املستوى التعليمي لألولياء لو داللة اجتماعية على ذماح األبناء  -1

 .املمارسات الثقافية لألولياء مؤشر على مردود املستوى التعليمي لألبناء -2

 .الدروس اخلصوصية مدلوؿ قوي على ثقافة العائلة -3
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 تحديد المفاهيم : خامسا 

: تحديد المفاهيم-

اعتمادا على طرح بيار بورديو يف حتديد مفهـو الرأمساؿ الثقايف بأنو جمموعة التأىيالت الفكرية : ثقافة العائلة

ديكن . والثقافية املوروثة من احمليط العائلي والقدرات واملهارات املكتسبة من خالؿ عملية التنشئة االجتماعية

 . بو فهذه الدراسة لتحديد ثقافة العائلة من حيث بعض املمارسات االستعانة

: وقد حدد بورديو ىذا الرأمساؿ بثالث حاالت 

 ماىو مندمج يف الفرد، أو ذايت ،بصورة لغة وطريقة التفكَت والعمل وبصورة استعداد ثابتة يف اجلسم - أ

 اخل...كتب،قواميس،آالت:ىو موضوعي ،ويتمثل يف املقتنيات الثقافية يف األسرة ما- ب

ىو مؤسسي ،ويتمثل يف الشهادات العلمية واملعارؼ اليت حيملها األىل ، واليت تعطي أصالة  ما-      جػ

   1للفرد

 

 

                                                           
 69،ص2005، املغرب التنشئة االجتماعية وتكوين الطباع ن المركز الثقافي العربيعدناف األمُت ،  1
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: التعريف اإلجرائي للثقافة العائلة

يف الدراسة دتثل ثقافة العائلة جمموعة من املؤىالت التعليمية و بعض املمارسات الثقافية العائلية بعدة مؤشرات 

: منها

املستوى التعليمي للوالدين -

توظيف الوسائل التكنولوجية والًتبوية يف حتسُت املستوى التعليمي لألبناء -

: الدروس الخصوصية 2

ىي كل جهد تعليمي حيصل عليو التلميذ خارج الفصل الدراسي حبيث ديكن ىذا اجلهد منتظما و متكررا 

 1.،وبأجر ويتسٌت من ىذا ما يقدمو اآلباء ألبنائهم بصورة مساعدات تعليمية يف املنزؿ 

: التعريف االجرائي للدروس الخصوصية

برجمة إضافية تقدـ للتلميذ لتحسُت املستوى الدراسي واالستفادة بزيادة املعارؼ وجترى خارج املدرسة إما      

 .يف بيت التلميذ أو األستاذ يتلقى األستاذ املدرس مقابلها أجر يتم االتفاؽ عليو 

 

                                                           

،الواقع والعالج يف املؤدتر العاملي التاسع ،حتديات التعليم يف العامل العريب الدروس الخصوصية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويتحسن محود العاكي،- 1
  5كلية الًتبية ص-جامعة أملانيا-2009،
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:   خيتلف مفهـو النجاح من شخص ألخر فمنها :النجاح -

":  جيم رون"تعريف -

النجاح ىو التقدـ املستمر رمو حتقيق املرء ألىدافو   

: التعريف اإلجرائي-

ىو حتقيق طموحات و أىداؼ واستغالؿ الطاقة بشكل جيد ، والتعلم من أخطاء املاضي ، واالستفادة منها ، 
والتغلب عليها والشعور بالسعادة 
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 المقاربة السوسيولوجية : سادسا 

يعتمد الباحث يف علم االجتماع على نظرية سوسيولوجية أو أكثر ، و على ضوئها حياوؿ تفسَت املشكلة او 

 : ويف ىذه الدراسة سيتم املقاربة الوظيفية . الظاىرة و موضوع الدراسة 

تعترب النظرية البنائية لوظيفية من أكثر النظريات شيوعا يف جماؿ علم االجتماع األسري ، اذ هتدؼ ىذه النظرية 

ىو العالقة بُت األسرة و اجملتمع الكبَت و اليت ىي  إىل معرفة كيف يعمل اجملتمع ؟ وكيف تعمل األسرة ؟ وما

جزء منو ؟ وقد استخدمت ىذه النظرية من قبل علماء االجتماع و االنًتوبولوجيا ، و عندما حياوؿ علماء 

ما ىي الوظائف اليت تقـو هبا : ىذه النظرية استخدامها فإهنم حياولوف اإلجابة عن ثالثة أسئلة ىامة و ىي 

ما ىي : األسرة ؟ وما ىي الوظائف اليت يقـو هبا اإلفراد خلدمة األسرة ؟ و السؤاؿ الثالث و األخَت 

 االحتياجات اليت حتاوؿ األسرة توفَتىا ألفرادىا ؟ 

 نظرا للتحوالت أو التغَتات اليت مرت هبا املنظومة الًتبوية 

و نظرا للدور الذي تلعبو األسرة يف إطار العالقة الًتبوية فاف التوجو اجلديد رمو الدروس اخلصوصية يعترب من 

 .املالمح اليت أدى دورىا يف النسق الًتبوي يف ظل التغَتات االجتماعية 
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وديكننا تفسَت حقيقة الًتابط اجلديل و العضوي ما بُت األسرة و األبناء فمن األسرة أصبحت دتارس وظيفة 

مزدوجية الًتبية و التعليم و يعٍت ىذا انو مت عالقة ما بُت املمارسات الثقافية لألولياء و النفقة على التعليم ، 

واف ذلك التخوؼ الذي ينتاب األسرة باجتاه القصور يف العملية الًتبوية داخل املؤسسات التعليمية وإدخاؿ 

 .دمارسة الدروس اخلصوصية يف البناء االجتماعي الكلي لدى كل الشرائح االجتماعية دوف استثناء 

ىنا إىل االجتاه الوظيفي من خالؿ بعض املفاىيم اليت تعتمد عليها و اليت ديكن مبوجبها " وديكن أيضا اإلشارة 

 .تفسَت ظاىرة الدروس اخلصوصية 

فواجبػات .  ألف الدور االجتماعي ينطوي على واجبػػات وحقوؽ اجتماعيػػة الدور نظرية إىلو قد تطرقنا ىنا 

علماً .  حقوقػػو فتحػػددىا الواجبػػات واملهػػاـ اليت ينجػزىا يف اجملتمع آما, الفػػرد حيػػددىا الػػدور الػػذي يشغلػػو 

 يف األدواروأف , بأف الفرد ال يشغل دوراً اجتماعياً واحداً بل يشغل عدة ادوار تقػػع يف مؤسسػػات خمتلفػة 

والػدور . املؤسسػػة الواحػػدة ال تكوف متساوية بل تكوف خمتلفة فهناؾ ادوار قيادية وادوار وسطيو وادوار قاعديػػة 

 الدور ىػػو أففضالً عن . يعػػد الوحػػدة البنائيػة للمؤسسة واملؤسسة ىي الوحدة البنائية للتػػركيػػب االجتماعي 

 .حلقة الوصل بُت الفرد واجملتمع 
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 الدراسات السابقة : سابعا

تكتسي الدراسات السابقة أمهية بالغة يف إعداد البحوث العلمية مبا توفره من سد معريف ومنهجي للباحث 

يستأنس بو يف إعداد حبثو وحتقيق أفضل النتائج العلمية فاملعرفة العلمية ال تأيت من فراغ بل ال بد من تساند 

معريف وتراكم علمي يؤازر خطوات البحث حىت يصبغ بالصيغة العلمية ويؤسس ملساره السليم يف سباؽ 

البحث العلمي اجلاد ، ونظرا لقلة الدراسات يف ىذا موضوع ، ارتأيت أف أسس هلذه الدراسة من خالؿ 

عرض مجلة من الدراسات السابقة واليت تناولتو رغبة يف توسيع املعرفة هبذا املوضوع وتوفَت أسباب ذماح ىذه 

 الدراسة 

: الدراسة األولى 

ىي مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسًت يف علم االجتماع الًتبوي قامت هبا الطالبة بكاي فَتوز حتت عنواف 

: الداللة االجتماعية للفشل الدراسي أجريت يف مدينة اجللفة وانطلقت ىذه الدراسة من إشكالية عامة ىي

ىل ديكن القوؿ أف الفشل املدرسي لو مدلوؿ اجتماعي؟  -

: وتفرعت حتت إشكالية ، بعض التساؤالت الفرعية 

ىل ديكن القوؿ أف الفشل املدرسي لو مدلوؿ اجتماعي؟ -

وتبعا لذلك ىل املميزات االجتماعية لتالميذ املرحلة الثانوية مبدينة اجللفة تشًتؾ إحصائيا بالفشل الدراسي؟ -

: وكانت الفرضيات 
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: 1الفرضية

دتثل املمارسات الثقافية لألسرة ، املظهر االجتماعي يف النجاح أو الفشل الدراسي لألبناء  

 :2الفرضية

. تغفل الفئات االجتماعية املتدنية عن تثمُت النجاح الدراسي 

اجملاىد عديلو امحد وثانوية اإلماـ "قامت الباحثة بالدراسة امليدانية مبدينة اجللفة ، اختارت ثانويتُت ومها - 

مبدينة اجللفة  " مسعودي عطية

من تالميذ % 10 تلميذ أي بنسبة 129تلميذ، إما عينة البحث فتكونت من 1274ويتكوف جمتمع البحث 

الثانويتُت املذكورتُت  

: أما نتائج الدراسة 

أسلوب جمموعة من التالميذ كاف ساخرا  - 
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: الدراسة الثانية 

ىي مذكرة قامت هبا الطلبة فراح فايزة حتت عنواف الرأمساؿ الثقايف لألسرة وعالقتو بالتوجيو اجلامعي للطالب ، 

: وانطلقت ىذه الدراسة من إشكالية عامة ىي 

ىل يؤثر الرأمساؿ الثقايف لألسرة على التوجيو اجلامعي للطالب ؟ -

: وتفرعت حتت ىذا اإلشكاؿ العاـ بعض التساؤالت الفرعية 

ىل للمستوى التعليمي للوالدين اثر على التوجيو اجلامعي للطالب؟  -

ىل تؤثر مهنة الوالدين على اختيار الطالب اجلامعي للتخصص؟ -

ىل يؤثر اخلطاب األسري دورا يف حتديد التوجو اجلامعي للطالب؟ -

 :وكانت الفرضيات

 

 

 



 الفصل التمهيدي 
 

18 
 

: الفرضية العامة-

: الفرضيات الجزئيةيؤثر الرأمساؿ الثقايف لألسرة على توجو الطالب اجلامعي رمو التخصص  

 املستوى التعليمي للوالدين أثر على التوجو اجلامعي للطالب .1

 يرتبط اختيار الطالب لتخصص اجلامعي مبهنة الوالدين .2

 يؤدي اخلطاب األسري دورا يف حتديد التوجو اجلامعي للطالب .3

قامت الباحثة لدراسة ميدانية جبامعة اجللفة موزعُت عرب خمتلف السنوات وخمتلف التخصصات ويتكوف جمتمع 

 . طالب 60 طالب أما عينة البحث فتكونت من 16900البحث من
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: الدراسة الثالثة 

حتت عنواف " زعيمي مٌت"ىي مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستَت يف علم النفس املدرسي ،قامت هبا الطلبة 

، أجريت يف مدينة (العالقة بُت خطاب الوالدين وتعليمات املدرسة لألطفاؿ)األسرة واملدرسة ومسارات التعلم 

:  وانطلقت ىذه الدراسة من إشكالية عامة ىي2012/2013قسنطينة جامعة منتوري سنة 

ىل يلعب اخلطاب األسري للوالدين دورا يف ذماح املدرسي لألبناء؟  -

وتفرعت حتت ىذا اإلشكاؿ العاـ بعض التساؤالت الفرعية  

ماىي طبيعة اخلطاب األسري األكثر رواجا بُت الوالدين والذي من شأنو أف يلعب دورا مهما يف مسارات - 

التعلم لألبناء؟ 

: وكانت الفرضيات 

: الفرضية العامة

يلعب اخلطاب األسري للوالدين حوؿ املدرسة دورا يف النجاح املدرسي لألبناء  -

: الفرضيات الجزئية 

 اخلطاب األسري للوالدين القائم على االىتماـ باملدرسة يؤدي إىل النجاح املدرسي لألبناء 

 اخلطاب األسري للوالدين القائم على التشجيع والتحفيز يؤدي إىل النجاح املدرسي لألبناء 

  االجيابية  يؤدي إىل النجاح املدرسي لألبناءاالنتصاراتاخلطاب األسري للوالدين القائم على  

 153ويتكوف جمتمع البحث  (نةيقسنط)قامت الباحثة بدراسة ميدانية مبتوسطات املتواجدة على منجلي -

 .أسرة 

 



 
 

 

 

 

 

 المدرسة الحديثة و ثقافة العائلة
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 المدرسة الحديثة وثقافة العائلة : األولالفصل 

 تمهيد 

 المدرسة الحديثة 

 المراحل التي مرت بها المدرسة الحديثة 

 الوظائف المعلنة والخفية للمدرسة 

 المدرسة والنجاح المدرسي 

 مفهوم الرأسمال الثقافي 

 الرأسمالية الثقافية لآلسرة ومتابعة األبناء دراسيا 
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: تمهيد

كانت ادلدرسة قدديا معزولة عن الوسط الذي تعيش فيو ال تربطها بالبيئات اليت حوذلا أي رابط مادي أو 

اجتماعي و تقتصر مهمتها ضمن حدود الكتاب ادلدرسي ، وال تعٍت مبا جيري يف البيئة من أوجو نشاط وال 

يهمها دراسة أسباب تصرفات تالميذىا و سلوكهم و ظروفهم وما يواجهوف من مشكالت يومية وكاف اآلباء 

. ينظروف إىل ادلدرسة وكأهنا دائرة إدارية ال جيوز التدخل يف شؤوهنا 

، وبتطور احلياة  و العلـو و أنظمة التعليم أصبح  ومبعٌت آخر فإف التعاوف بُت األسرة و ادلدرسة كاف شبو معدـو

.  أىم مؤسستُت تربويتُت يف اجملتمع باعتبارىامن األمهية أف يتم ىذا التكامل بُت األسرة و ادلدرسة 

 مؤسسة تربوية تساىم مسامهة كبَتة يف تنشئة األطفاؿ  و تكمل الًتبية اليت أهنا ادلدرسة على إىللقد نظر 

بدأت فيها األسرة ،وتغرس يف النشء ادلبادئ السامية وحب العمل  و ادلثابرة و األخالؽ الطيبة ، وتزوده بقيم 

 احلياة االجتماعية و حتقق لو االندماج إىلاجتماعية و ثقافية و معارؼ و مهارات دتكنو من الولوج 

. االجتماعي 

لكن ىذه النظرة ىي نظرة سطحية مل يتم من خالذلا إدراؾ وفهم العمق ادلدرسي ، وىذا ما تنبو لو العديد من 

سامهت إىل حد بعيد يف الفشل الدراسي لعدد كبَت علماء االجتماع ، لذلك وحىت نفهم أف ادلدرسة احلديثة 
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 ادلدرسة وعلى وظائفها ادلعلنة و وظائفها اخلفية ، وعلى أىم   التعرؼ على ىذهأوال ، جيب من التالميذ

 .العوامل ادلدرسية ادلؤدية إىل الفشل الدراسي 
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 : المدرسة الحديثة .1

إف زلاولة حتديد مفهـو دقيق للمدرسة ليس باألمر اليسَت ،ألنو ال يوجد اتفاؽ بُت الباحثُت حوؿ تعريفها 

. لكن من ادلمكن استعراض بعض التوضيحات ذلذا ادلفهـو يليها ادلفهـو اإلجرائي 

 1ادلدرسة ىي ادلؤسسة ادلتخصصة يف الًتبية -

ادلدرسة شبكة من ادلراكز و األدوار، اليت تقـو بُت ادلعلمُت والتالميذ، حيث يتم اكتساب ادلعايَت اليت حتددىا 

ذلم أدوارىم يف احلياة االجتماعية ػ و تنبع ىذه األدوار من البنية الشكلية للمدرسة و من ثقافتها الفرعية 

 2ادلناسبة 

 ادلنظم الذي اإلنسايننظاـ معقدا و مكثفا و رمزيا من السلوؾ ... ادلدرسة  تشكل أف علي اسعد وطفهيرى 

  3 يف داخل البنية االجتماعية األساسيةيؤدي بعض الوظائف 

 اليت يريدىا  و يرمسها اجملتمع وافقاً األىداؼ اليت تنفضىي ادلؤسسة ... فَتي أف ادلدرسة ناصرإبراهيمأما - 

خلطط و مناىج زلددة ، و عمليات تفاعل و أنشطة مربرلة داخل الفصل الدراسي و  خارجها على  مجيع  

 4ادلستويات  الدراسية و الفنية و الثقافية  و االجتماعية و الرياضية و غَتىا

                                                           

 . 15 ، الطبعة الثانية ،ص 2007 ، دار الخمدونية ،الجزائر ،ماذا تريد المدرسة من البيت خالد احمد شمتوت ، -1
 بنيوية الظاىرة المدرسية ووظيفتيا االجتماعية ، مجد –عمم االجتماع المدرسيعمى اسعد وطفة وعمي جاسم الشياب ، -  2

  .18 ، األولى ، ص 2004 لبنان ، –المؤسس الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت 
  .20نفس المرجع السابق ص - 3

 71 ، الطبعة الثانية ص1996 ،دارجيل ،بيروت،لبنان عمم االجتماع التربويابراىيم ناصر،-  4
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من خالؿ التوضيحات السابقة ديكن مالحظة التباين ادلوجود بينها ، فلكل نظرتو حوؿ ادلدرسة و وظيفتها -

:  للمدرسة يف ىذه الدراسة سيكوف كالتايل اإلجرائيداخل اجملتمع ، لكن ادلفهـو 

لبلوغ أىداؼ ما ىي ىذه ادلدرسة ىي مؤسسة تربوية حكومية ذلا نظاـ خاص، تسعى عرب وسائل خاصة -

 .األىداؼ 

: المراحل التي مرت بها المدرسة الحديثة .2

اعتمد اإلنساف البدائي يف بداية األمر على التقليد و احملاكاة، وىذه ىي الطريقة اليت كاف يتعلم بواسطتها 

الصغار، فلم يكوف التعليم يف ذلك الوقت منظما ومل يكن ىناؾ ختطيط مسبق ذلا، إال أف التطور ادلستمر و 

تعقد احلياة فرض على اإلنساف إجياد  

و سائل تساعد األسرة أو حتل زللها يف تعليم أبنائها، وىنا بدأت تظهر بعض ادلستويات البسيطة مسيت 

 1بالًتبية ادلقصودة ادلنظمة

 نظاـ زلدد من خاللو يتم إعداد إجيادوعندما اكتسبت اجملتمعات رصيدا كبَتا من الثقافة ،بات من الضروري 

األطفاؿ و تنشئتهم حسب ثقافة و ديانة كل رلتمع وخصوصيتو االجتماعية ، ومن ىنا بدأت ادلدارس يف 

                                                           

 73 ، ص المرجع السابقنفس -  1
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الظهور ػ واليت اىتمت يف بداية األمر بأمور الدين و ادلعتقدات البيئية األولية ،بعد ذلك أصبحت ادلدارس هتتم 

  1بأمور الدين و الدنيا على حد سواء

: لقد مّرت ادلدرسة بثالثة مراحل حىت أصبحت على ما ىػػػػػػػي عليو اليـو و سيتم عرض ىذه ادلراحل باختصار

:  األسرة كمدرسة أولى.1.2

ال تقتصر وظيفة األبوين على اإلصلاب فقط ولكن دتتد إىل الرعاية و التنشئة ، ففي اجملتمعات البدائية كاف 

 يفعالف ذاؾ ، ويتػػػم ذلك بالتقليد وزلاكػػػاة إهنمااألبواف يقوماف بتعليم األبناء بػػػدوف ختطيط وبػػػدوف أف يدركا 

، فالولد يرافق أبػػػاه إىل الرعي او الصيد ، والبنت دتكث بادلنزؿ دلساعدة أمها ، لذلك فاألسرة ىي األساس يف 

  2تربية األبناء و تنشئتهم

: القبيلة كمدرسة .2.2

تغَّتت ظروؼ احلياة و انتقل اإلنساف من مرحلة الصيد إىل الرعي، مث إىل مرحلة الزراعة ، وبدأ يستقر يف 

. شكل رلموعات تسمى العشَتة أو القبيلة ،وختتار ىذه األخَتة بقعة جغرافية لتعيش و تستقر فيها

 اخلربة اليت دتكنها من تفسَت الظواىر الطبيعية للناشئة ،وقد عرفت إىليف ىذه ادلرحلة شعرت األسرة بأهنا تفتقر 

 ىذه القبائل لتعليم أبنائها كل ما يتعلق إليهم،جلأت " العرافوف " ىذه القبائل فئة من الناس كانت تسمى بػ

                                                           

 73 ، ص نفس المرجع-  1

 74 ، ص نفس المرجع-  2
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بادلعتقدات و الطقوس الدينية  و الظاىر الطبيعية و القوى الغيبية و أثرىا يف حياة أإلنساف وسيطرت اخلرفات       

 1و األساطَت يف ىذه ادلرحلة 

: المدرسة في شكلها الحديث .3.2

إف تعّقد متطلبات اجملتمع و احلاجة إىل التخصصات ادلهنية اليت فرضها النمط اجلديد للحياة ، ساىم يف 

إنشاء ادلدارس اليت أخذ التدريس فيها شكالً منّظما ، وقاـ على إدارة شؤوهنا فئة ذات خربة ومعرفة قرر اجملتمع 

 يسند إليها ىذا الدور ألهنا حتمل فلسفتو  و قيمتو ، و دتثلت ىذه الفئة يف بداية األمر يف رجاؿ الدين أو أف

الشيوخ الذين امتلكوا ادلعرفة و احلكمة ، ومع الوقت صار ىناؾ إعداد خاص دلن سيتوىل مهم التعليم ، 

 2وظهرت التسمية اجلديدة ادلتمثلة يف ادلعلم

 مؤسسة تابعة للدولة ، و تعكس فلسفتها ، فهناؾ أىداؼ أووىنا جتدر اإلشارة إىل أف ادلدرسة احلديثة جهاز 

لذلك حتكمت كثَت من الدوؿ يف ... ) حتقيقها من خالؿ تنشئة األجياؿ بطريقة معينة إىلتسعى كل دولة 

 من خيتلف من الدولة يف هنجها السياسي عن مؤسسات أبعدتانتقاء من ديثل سياستها من ادلدرسُت ،  و 

 3التعليم حىت ال يفسد سلططات الدولة يف إعداد اجليل الذي تريده من حيث العقيدة و الثقافة  السلوؾ

                                                           
 .75-74 السابق ،نفس المرجع-  1
 .75، ص نفس المرجع-  2
 15 ذكره ص مرجع سبقخالد احمد شلوت،-  3
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لذلك فادلدرسة احلديثة ال يقتصر دورىا يف نقل الًتاث الثقايف فقط ، ولكن ذلا وظائف أخرى سنتعرؼ عليها 

. الحقا 

: الوظائف المعلنة و الوظائف الخفية للمدرسة. 3

 حياة إىل إعداد األفراد إىل مؤسسة بوظائف معلنة هتدؼ أهناتتميز ادلدرسة من حيث 

. عملية ومهن لولوج عامل الشغل واإلدماج  يف اجملتمع وهتيئتهم ألداء ادوار كفاعلُت اجتماعيُت 

 الوظيفة المعلنة  1.3 

:  الوظيفة االجتماعية .1.13

تقـو ادلدرسة بوظيفة التنشئة االجتماعية لؤلطفاؿ بعد األسرة ، لتحقّق ذلم اكتساب العضوية داخل اجلماعة ، 

 1ولتمكنهم من االندماج يف احلياة االجتماعية و شلارسة سلتلف النشاطات اليت يقتضيها انتماؤىم اىل اجملتمع

: الوظيفة االقتصادية 2.1.3

إف العامل األساسي إلنشاء ادلدرسة ىو العامل االقتصادي ، خاصة مع ظهور الثورة الصناعية اليت استلزمت 

إعداد أيدي عاملة ذات كفاءة ، قادرة على توظيف التكنولوجيا احلديثة ادلتطورة يف العمل ، وىذه الوظيفة أي 

 .الوظيفة االقتصادية ال تزاؿ قائمة إىل يومنا ىذا من أجل حتقيق النمو االقتصادي

                                                           
 38 صمرج سبق ذكرهعلي أسعد وطفة و علي جابر الشهاب ، -  1
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:  الوظيفة الثقافية 3.3.3

 الوظائف اليت تقـو هبا ادلدرسة ، و قد لعبت ادلدرسة  دورا يتميز باألمهية يف تعزيز لغة التواصل أىمىي من 

القومي بُت أفراد اجملتمع و حتقيق الوحدة الثقافية عرب حتقيق التجنس يف األفكار و ادلعتقدات ، و التقاليد و 

.                           التصورات السائدة يف اجملتمع الواحد

: الوظيفة الخفية للمدرسة . 2.3

إف ادلدرسة احلديثة كيفت مناىجها ووسائلها التعليمية إلنتاج القيم الرأمسالية ، فالنظاـ الرأمسايل يسعى من 

: خالؿ ادلدرسة إىل حتقيق ىدفُت أساسيُت 

يتمثل األوؿ يف إنتاج أناس مؤىلُت جيدا ألداء أدوار رأمسالية تسويقية للنهوض بقدرات النظاـ الرأمسايل ،  - 

  1يتمثل الثاين يف إنتاج طبقة عمالية بروليتارية قادرة على الوفاء مبتطلبات ىذا النظاـ و تلبية احتياجاتو  - 

 العديد من العلماء هبذا اىتماـإف األىداؼ اجلديدة للمدرسة أفقدهتا ادلضامُت اإلنسانية ، و ىذا شلا أدى إىل 

 االقتصاديةادلوضوع أمثاؿ إيفاف إليتش و ىو من أكثر ادلنظرين الًتبويُت الذين شنوا محالت نقدية على التنمية 

 فادلدرسة احلديثة ، و يؤكد االقتصادية بُت تطور الًتبية و ادلتطلبات ارتباطاحلديثة ، و يؤكد إليتش أف ىناؾ 

 القائم ، و تتم ىذه االجتماعيتلقن النشء االستهالؾ السليب ، أي القبوؿ بالقيم ادلهيمنة و اخلضوع للنظاـ 

                                                           
 ، منشورات الوظيفة االستالبية للعنف الرمزي و المناهج الخفية-رأسمالية المدرسة في عالم متغيرعلي وطفة ، -  1

 14  بدون طبعة نشر ص2011اتحاد الكتاب العرب، سوريا 
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العملية بشكل ضمٍت عرب ادلناىج اخلفي الذي يعلم األطفاؿ أدوارىم اليت تفرض عليهم مكانتهم ، اليت جيب 

  . 1أف يلزموىا ، طائعُت ، فادلدرسة اليـو ال تشجع على ادلساواة

وقد قاـ عادلي االجتماع الفرنسيُت بيار بورديو و جوف كلود باسروف بدراسات ميدانية حوؿ ظاىرة الثقافة يف 

اجلانب الًتبوي ، فإعادة اإلنتاج الثقايف تتحقق عرب ادلناىج اخلفية اليت تسعى عرب وسائل ، إلدامة الالمساواة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .2االجتماعية و االقتصادية من جيل إىل آخر 

قصفا دتهيديا لعودلة رأمسالية تسعى إىل تفكيك ادلدرسة و -األمريف حقيقة –إف اإلصالحات الًتبوية تشكل " 

 3"   إشباعا جلشع الوحش الرأمسايل إىل القوة و الثروة و السلطة ابتالعها

فعالية تربوية صامتة خفية غَت منظورة و على الباحث أف " إف اخلطورة تكمن يف ادلنهاج اخلفي الذي يعد 

فادلدرسة وفقا ذلذا التصوير تؤدي ...يرصده فيما بُت السطور و ما خلفها و يف الزوايا ادلظلمة للحياة الًتبوية 

. 4"وظائف غَت منظورة وتعلم أشياء أخرى غَت معلنة يف برارلها و مناىجها النظرية و الرمسية

 للمدرسة نظامُت ، نظاـ معلن ونظاـ خفي و مستًت ، فالنظاـ ادلعلن أفو يؤكد العديد من الباحثُت على 

وىي الوظائف االجتماعية و االقتصادية و الثقافية ، و اليت مت تناوذلا  يؤدي الوظائف اليت سبق ذكرىا

باختصار ، ألف العامل ادلهم الذي من ادلمكن أف يؤدي إىل الفشل الدراسي ىو الوظيفة اخلفية للنظاـ ادلستًت 

                                                           
فايز الصياغ ، المنظمة العربية للترجمة ، مؤسسة ترجمان،لبنان ، بدون :  ، ترجمةعلم االجتماعانتوني غدنر ، -  1

 560-559سنة نشر ن الطبعة الرابعة ، ص
 562-561 ، ص نفس المرجع-  2
 17مرجع سبق ذكره ص -رأسمالية المدرسة في عالم متغيرعلي وطفة ، -  3
 109 ، ص نفس المرجع-  4
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، الذي يوجو رسائل صامتة عرب بيداغوجيا العنف الرمزي ، اليت يسعى من خالذلا إىل إخضاع التالميذ دلعايَت 

.  1النظاـ القائم الذي يتضمن وجودا من التمايز و الطبقية 

فالًتبية قد " لقد أثرت العودلة يف حقل الًتبية و التعليم تأثَتا بالغا ، فقد كيفت ادلدرسة لتحقيق أغراضها 

 أداة من إىلأصبحت مُعوَلمة مُعوِلمة يف نفس الوقت أي أهنا بقدر ما خضعت لعملية عودلة فإهنا حتولت 

 فالعودلة سلبت ادلدرسة قيمها اإلنسانية ، ألهنا تتطور وفقا دلعايَت السوؽ و ىي هبذا 2".أدوات العودلة ذاهتا

تفقد الطابع ادلعريف اإلنساين و حتولت إىل مؤسسة منتجة لقيم الرأمسالية ، تعمل على حرماف أبناء العماؿ و 

  3ادلهمشُت من التعليم احلقيقي ، ألهنا تسعى إىل حتويلهم إىل قوى عاملة ختدـ اجملتمع الرأمسايل

 أىل تأكيدلذلك فالوظيفة ادلخفية للمدرسة ىي ما ينذر باخلطر ، لكن ما يدعو للخطر أكثر ىو 

االختصاص يفتخروف بأف اإلصالحات الًتبوية جاءت دلواكبة العودلة االقتصادية غَت مدركُت عواقب ذلك أو 

مدركُت خطورة ذلك و خاضعُت ذلذه احلتمية وىذا أدىى و أمر ، حينما يتخلى أىل االختصاص عن دورىم 

التوعوي ، فكيف بالفرد العادي الذي ال ديلك سوى قبوؿ الرسائل التدمَتية خاضعا بل و مستسلما دلا تقدمو 

  .ادلدرسة

                                                           
1
 112 ، صنفس المرجع-  

 180 ، صنفس المرجع-  2
 28 ص المرجع السابقنفس -  3
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الًتبية آلة للتالعب و التناوب تعمل على تشويو وعي اإلنساف و إلغاء ذاتو و إخضاعو : " يقوؿ نيتشو 

 1".للسلطة ادلطلقة للدولة 

:  المدرسة و النجاح الدراسي. 4

ال تقل مسؤولية ادلدرسة عن باقي عوامل الفشل الدراسي ، لكن تسعى ىذه الدراسة إىل الوقوؼ على بعض 

. العوامل ادلدرسية اليت تؤدي إىل النجاح أو الفشل الدراسي ، و اليت ديكن اعتبارىا من أىم العوامل 

: المنهاج التربوي . 1.4

اخل اليت يهيئها النظاـ الًتبوي و يقدمها  ... االجتماعيةديثل ادلنهاج الًتبوي اخلربات الًتبوية و الثقافية و 

فادلنهاج الًتبوي الفعاؿ يؤدي وال شك إىل دتكُت "...للتالميذ عرب ادلدرسة وفقا إليديولوجية معينة لذلك 

 ، فادلدرسة تكوف سببا للفشل 2"التالميذ من الفهم و االستيعاب اجليد و بالتايل احلصوؿ على النتائج 

 مع عقليات الطلبة و معطيات واقعهم االجتماعي ومستوياهتم يتالئمعندما تكوف منهاجا ال "الدراسي 

 اليت دتثل أغلبية اجملتمع إىل االجتماعية و عليو فإف ادلنهاج اخلفي الذي صمم على دفع الشرحية 3"العلمية 

. 4 االجتماعي االستغالؿ مواقع يف اختاذاإلخفاؽ و 

                                                           
 513 ص المرجع السابقنفس -  1

دراسة نظرية ميدانية لمطمبة – أثر التوجيو المدرسي عمى التحصيل الدراسي في المرحمة الثانوية: محمد برو -  2
 229الجامعيين و المشتغمين بالتربية و التعميم ، دار األمل لطباعة و التوزيع الجزائر بدون سنة نشر ص 

 164، الطبعة األولى، ص2005 دار وائل لمنشر، األردن، ،عمم االجتماع التربويالحسن محمد إحسان،  -  3
 135،مرجع سبق ذكره،صرأسمالية المدرسة في عالم متغيرعمي وطفة ، -  4
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:  المستوى العلمي لؤلستاذ . 2.4

، وىذا األخَت الذي ينعكس على وأخالقوومن العوامل ادلدرسية ادلؤدية إىل النجاح كفاءة األستاذ العلمية 

تعاملو مع التالميذ، وحرصو على صلاحهم و التأثَت على أفكارىم بشكل إجيايب خيدـ التعلم و يرتقي مبستواىم 

إف األستاذ ىو نقطة االنطالؽ و خادتة ادلطاؼ أنو العنصر األساسي يف تنفيذ ." العلمي وحسن سَتهتم

، وىنا جتدر اإلشارة أف لؤلستاذ دور مهم يف تعديل الربنامج و إعداد أىداؼ خاصة 1" السياسة التعليمية  

التغيَتات البناءة األكثر و األسهل على مستوى حتقيقها ىي تلك " ....تتناسب مع ما حيملو من قيم ، إف 

 وال 2" اليت تفرضها عليهم رلالس ادلؤسسة أو القرارات الوزارية اليت تصدر عن ادلدرسُت أنفسهم ، عوض تلك

بقدر ما يكوف مستوى "يقتصر األمر على ادلعاملة أو طريقة التدريس فقط ، ولكن أساليب التقييم أيضاً 

 ، وادلستوى العلمي و األخالقي العايل يظهر يف أسلوب التدريس    3" األستاذ وكفاءتو يكوف مستوى التعليم

و ادلعاملة ، النمذجة ، التقييم ، الثقة و االحًتاـ ادلتبادؿ بُت األساتذة و تلميذه ، لكن إف كاف ادلستوى 

العلمي لؤلستاذ متدنيا وإف كاف يفتقر إىل األخالؽ ادلهنية و العلمية حتما سيؤدي ذلك إىل إخفاؽ التلميذ يف 

 .إحراز النجاح 

                                                           

 288 صمرجع سبق ذكرهمحمد برو ، - 1

 ، ترجمة وتقذيم عبد محاربة الفشل الدراسي و استراتيجيات ضمان التعمم الدائممارتان كوفينتون و كمير إلين ، -  2
 13،الطبعة األولى،ص2007،(المغرب)،الدار البيضاء ، منشورات عالم التربية مطبعة النجاح الجديدةالكريم غريب 

 228 ذكره،صمرجع سبقمحمد برو ،-  3
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:  المكافآت المدرسية. 3.4

إف ادلكافآت ادلدرسية األكثر استخداما ىي العالمات ، وىذه األخَتة ذلا تأثَت على إحساس التلميذ إجتاه 

قيمتو الشخصية ، فعند كشف النقاط ، إما أف يشعر بأف لديو قيمة  

  و ىذا 1بُت زمالئو و ذلك حلصولو على نقاط جيدة ، و إما حيدث العكس إذا حتصل على نقاط ضعيفة

اإلحساس خلقتو ادلدرسة لدى التالميذ ، ألهنا وضعت التالميذ داخل لعبة تنافسية و جعلت التنقيط جزاءا 

من اللعب التنافسي ، وربطت النقاط ادلرتفعة بفعل االستحقاؽ وال ديكن أف يتحصل التالميذ على نقاط 

.  جيدة إال إذا كاف لديهم قدرة على إصلاز ما يطلب منهم 

لذلك و حسب ىذه الرؤية، ال يراعى يف ىذه اللعبة التالميذ الذين ال يستطيعوف اإلصلاز  

حىت و إف بذلوا قصارى جهدىم ، لذلك فإحساس التلميذ بأنو فاشل جيعلو يشعر بأنو غَت نافع و ىذا كفيل 

بأف دينعو من احملاولة ، ىذا إىل جانب أف اللعبة التنافسية تلهي التالميذ عن اذلدؼ األساسي و ىو حتقيق 

التعلم فهم ديضوف وقتهم يف زلاولة إفشاؿ التالميذ اآلخرين ، ويعتمدوف يف ذلك على إسًتاتيجيات تقتضي 

عرقلة رلهودات باقي التالميذ ، كأف يلجأ التلميذ إىل نزع الصفحات من الكتاب ادلدرسي حىت ال يستفيد 

 أو أف يرفض مساعدة زمالئو يف فهم موضوع ما ، أو أف يتغيب زميل لو عن إحدى احلصص فَتفض 2زمالؤه 

                                                           

 20،صمرجع سبق ذكرهمارتان كوفينتون ، - 1
 21_20،صالمرجع السابقنفس -  2
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إعطائو الدرس الذي ختلف عنو ، وكل ىذه ادلمارسات و غَتىا سببها ادلنافسة على النقاط ، فالتالميذ يف 

.  1ىذه احلالة ال حيقق التعلم ، ألنو يلتهي مبراقبة نقاط زمالئو مهما كاف الثمن  

مت  (ذافؿؿا) النقاط دائما أىدافا بيداغوجية صاحلة ، كدرجة التحسن أو ادلستوى الدراسي النهائي ال تعكس" 

التوصل إليهما ، و إمنا تصلح باألحرى دلالحظة ما إذا كاف التلميذ ديتثل للشروط ادلطلوبة ، ويتبٌت سلوكا 

. 2" حسنا داخل الفصل ، و من احملتمل كذلك أف تعكس النقاط حتيز ادلدرسُت

 و الالمساواة ، حينما تضع التالميذ يف لعبة تنافسية حيفز فيها لالمتثاؿإف ادلدرسة احلديثة ترسي مناخا 

و ترتبط دوافع التعلم أو عدمو بشكل كبَت بأمناط التحفيز اجلاري هبا العمل داخل الفصوؿ " التالميذ بالنقاط 

الدراسية ، وبعض ىذه األمناط تعد باألحرى عوامل إحباط ، تنقص من قيمة الدوافع اإلجيابية اليت قد تتوفر 

 ، لذلك فالتحفيز ىدفو ليس حتقيق التعلم ، ولكن تشكيل مسعة التلميذ 3 "لدى التالميذ من أجل العمل 

ادلوىوب وىذا النوع من التحفيز خلق مناخا مواتيا للفشل ، وتصبح دوافع التعلم يف ىذه احلالة دوافع 

 .   4"تدمَتية

 

                                                           

 21 ،صنفس المرجع-  1
 21،صنفس المرجع-  2
 12،صنفس المرجع-  3
 15،صنفس المرجع -  4
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: التوجيه المدرسي . 4.4

إف توجيو التالميذ ضلو دراسة شعبة أو ختصص ما، يكوف لو قيمة إذا مت بطرؽ علمية  

وىو من أىم العوامل اليت تسبب الفشل الدراسي ، فالتلميذ .وراعى قدرات و رغبة التلميذ يف ىذا التخصص 

الذي يوجو إىل شعبة ال يرغب يف دراستها ، يف الغالب سيواصل دراستو إما مكرىا و ناقما على ادلدرسة أو 

. يفشل يف إدتاـ دراستو ، و حىت من يرضى باألمر الواقع لن يستطيع التمييز يف ىذه الشعبة 

و ما ديكن مالحظتو يف ادلدرسة اجلزائرية أثناء عملية التوجيو ىو الًتكيز الكبَت على ادلعدؿ الذي حيصل عليو 

التلميذ ، فإذا حتصل على معدؿ أقل من ادلعدؿ ادلطلوب ولو جبزء أو جزئُت ، لن تؤخذ بعُت االعتبار رغبتو 

يف ختصص أو شعبة ما ىذه اآللية ادلتبعة يف عملية التوجيو ادلدرسي تؤدي إىل حرماف التلميذ من حق اختيار 

. التخصص الذي سيدرسو ، و ىذا كفيل بالقضاء على مستقبلو العلمي بطريقة ما 

: اإلدارة المدرسية. 5.4

إف اإلدارة ادلدرسية كنظاـ تعمل على حتقيق األىداؼ ادلدرسية من خالؿ ادلشروع الدراسي من جهة عرب 

ومن جهة أخرى و ىو األىم ىو مراقبة التالميذ من خالؿ آليات  (... الكتب، التجهيزات)الوسائل ادلادية 

دور إداري و جانب تربوي دلل : وبالتايل فدور اإلدارة ادلدرسية ىو مزدوج . ادلراقبة و االنضباط داخل ادلدرسة 

لو عالقة مع الفاعلُت الًتبويُت ، و ىنا جيب الكالـ عن كفاءة ادلوظفُت اإلدارية وال سيما ادلدير ، فأسلوب 
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 و التزامهم و رغبتهم يف الدراسة ، ولكن التأثَت ديتد ذادلدير يف تسيَت ادلؤسسة الًتبوية ال يؤثر فقط على التالمي

إىل األساتذة ، فإذا كاف  ادلدير يتعامل مع األساتذة  و موظفي اإلدارة بأسلوب تسلطي سيؤثر ذلك حتما 

على أدائهم و على تعاملهم مع التالميذ ، وستالقى ىذه ادلعاملة بالرفض والتمرد من قبل التالميذ و افتعاؿ 

ادلشاكل ، وتصبح ادلدرسة يف ىذه احلالة مكانا للصراع ، و ىذا النمط من العالقات الًتبوية موجود يف 

. اجلزائر، كما أف أغلب مدراء ادلدارس ليس لديهم دراية كافية بأساليب اإلدارة 

ادلعلم ترقى إىل منصب "  وما ديكن مالحظتو ىو عدـ تلقيهم لتكوين يف ىذا اجملاؿ، فنجد أف األستاذ أو 

و هبذا تكوف عملية . مدير بعد عدد معُت من سنوات األقدمية، و احلصوؿ على عالمة زلددة يف التفتيش

حتمل مسؤولية اإلدارة مرحلة قبل اخلروج إىل التقاعد ،فال معايَت علمية زلددة ، وال تكوينا مناسبا فادلدرس 

 ، ضف إىل ذلك كثرة الوثائق ادلطلوبة يف ادلدرسة ، سواء من التلميذ 1 "الناجح ليس بالضرورة مديرا ناجحا 

 أكثر األستاذأو من األساتذة و ىو حاؿ اإلدارة اجلزائرية ككل ،و ىذا  النوع من العوائق يف ادلدرسة يتعب 

من التلميذ يف حد ذاتو ، فيجد نفسو ينتقل من مكتب آلخر و يف كل مرة يطلب منو وثيقة جديدة ، وىذه 

 ، و ىي تؤثر على أداءه و تأخذ الكثَت من وقتو و تؤدي بو دور النادلادلمارسات أدت باألستاذ إىل شلارسة 

                                                           
1
، دار الغرب لمنشرو التوزيع ، مخبر البحث في عمم النفس وعموم التربية-التربية و التكوين بالجزائرغيات بوفمجة، -  

 71،الطبعة األولى،ص2002الجزائر،_وىران
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إىل ادللل والتعب ، و من ادلمكن أف تؤثر على معاملتو للتالميذ وعلى أدائو التعليمي ، و الذي  يؤدي إىل 

. فشل التالميذ يف حتقيق التعلم 

من خالؿ ما سبق يتضح أف ادلدرسة احلديثة مرت مبراحل إىل أف أصبحت على ما ىي عليو اآلف و أف ذلا 

منها وظائف معلنة و وظائف مستًتة تعمل يف اخلفاء ، كما أف ىناؾ عوامل عديدة تعود للمدرسة 

 يف حد ذاهتا تؤدي إىل الفشل الدراسي لدى التالميذ و ما مت التطرؽ إليو ما ىو إال جزء يسَت )...........(

شلا حيصل يف الواقع ، لكن إلقاء الضوء على ىذه اجلوانب ادلظلمة من احلياة ادلدرسية من ادلمكن أف يشجع 

حبوثا أخرى على تناوؿ ادلوضوع من جوانب  أخرى ، أو التوسع يف ما مت ذكره ، و يف فصل الحق سيتم 

. التطرؽ لبعض العوامل اخلاصة بادلدرسة اجلزائرية على وجو اخلصوص 

:  مفهوم الرأسمال الثقافي 

مسحت بظهور مفهـو الرأمساؿ الثقايف حيث ظهر يف أوؿ مرة ''باسروف''و '' بورديو''إف الدراسات اليت قاـ هبا 

 حوؿ عدـ تكافؤ الفرص ادلدرسية لؤلطفاؿ ادلنحدرين من سلتلف الطبقات االنتباهعلى شكل فرضية للفت 

 و النجاح الدراسي ذلم ، حيث أف كل األسر ذلا جانب من رأمساذلا الثقايف،إذ ينتقل بطرؽ سلتلفة االجتماعية

 االتصاؿ، و عملية االجتماعيةمباشرة أو غَت مباشرة من اآلباء إىل األبناء خاصة من خالؿ عملية التنشئة 

 اليت يعمل النظاـ التعليمي على بلورهتا ، ىي دتايزات ليست االختالفاتاألسري ويرى بورديو اف التمايزات و 
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 ، أو حىت سياسية ، بل تأيت عدـ اقتصادية اعتباراتمربرة و زلددة من الدرجة األوىل على أساس متغَتات و 

 . 1 من ادلؤشرات الثقافيةانطالقاادلساواة بُت األفراد أماـ النظاـ التعليمي 

 التارخيية اليت حتدد االجتماعيةإهنا العلم الذي يدرس الشروط ''و يعرؼ بورديو نظريتو الرأمساؿ الثقايف بقولو 

 االجتماعية البنيةالعالقة بُت إعادة إنتاج الثقافة السائدة و ادلسيطرة يف رلتمع ما و إعادة إنتاج و ترسيخ 

السائدة و ادلسيطر عليها يف ذلك اجملتمع و ذلك من خالؿ حتليل و تفسَت كيفية تزييف إدراؾ ىذه الشروط 

 الثقايف السائد يف اجملتمع سلطة تعزيز ادليل ضلو اإلبقاء و احملافظة للنسقالتارخيية اليت هبا و من خالذلا يصبح 

أف الثقافة وسط :  و ادلقولة النظرية اليت يبٌت عليها بورديو نظريتو ىي 1على اجملتمع القائم و عالقاتو ادلسيطرة 

يتم من خاللو عملية إنتاج بنية التفاوت الطبقي ويستند بورديو يف إثبات ىذه ادلقولة و حتليلها إىل مفهومُت 

 االستعداداتمها احملورياف يف نظريتو األوىل ىو مفهـو الرأمساؿ الثقايف و ادلفهـو الثاين ىو مفهـو النفسية أو 

 ويشَت مفهـو الرأمساؿ الثقايف إىل رلموعة من ادلؤىالت و ادلهارات  Habitusادلكتسبة ، أو بتعبَت بورديو 

اللغوية و الثقافية ادلختلفة اليت يتوارثها األفراد عن طريق األسرة ، فاألبناء يرثوف رلموعة من أمناط التفكَت و 

 معينة ، طباقا دلا تصنفو الطبقات ادلسيطرة ، كما أف اجتماعيةادليوؿ كرأمساؿ ثقايف ، دينحو قيمة و مكانة 

نظاـ التعليم لو دور يف إعادة إنتاج الثقافة ادلسيطرة و إكساهبا نوع من الشرعية ، وعليو فيتعود الفرد على 

                                                           
1
  -bourdieu pierre ;et passeron j.claude ; les héritiers ; les étudiants et la culture ; p43 

ف ربتص  



 العائلة ثقافة و الحديثة المدرسة                                                            الفصل األول 
 

40 
 

اكتساب رلموعة من ادلهارات عن طريق أسرىم ، عكس الفرد ادلنحدر من أسرة فقَتة من حيث الرأمساؿ 

الثقايف ، أين يكوف  

تفاعل ىذه األسرة مع نظاـ التعليم ضعيفا ، و بالتايل تكوف ردود فعل الطالب زلدودة وقد حدد بورديو 

: الرأمساؿ الثقايف بثالث حاالت 

 ثابتة يف استعداداتما ىو مستدمج يف الفرد أو الفرد الذايت،بصورة لغة و طريقة التفكَت و العمل ، وبصورة _أ

. اجلسم 

اخل  ..كتب،قواميس،آال: ما ىو موضوعي ،  يتمثل يف ادلقتضيات الثقافية يف األسرة _ب

 و يتمثل يف الشهادات العلمية و ادلعارؼ اليت حيملها األىل ، اليت تعطي أصالة للفرد  ،ما ىو مؤسسي_ج

1  .

  Habitusأما ادلفهـو الثاين إىل جانب مفهـو الرأمساؿ الثقايف ىو مفهـو األبيتوس 

ويف  . االستعدادو -      الطبع–الذي ىو لفظ التيٍت يدؿ على ادلظهر اخلارجي أو شكل اذليئة أو احلالة 

نسق من ادليوؿ و النزعات '': بأنو '' بوريدو'' الذي يعٍت اذليئة ، فيعرفو ''السمت''اللساف العريب مبصطلح 

 إلنتاج و كمبادئالقوية اليت ديكن أف تنتقل من فرد آلخر ، يف شكل بٌت مبنية لتصبح بانية ، حينما تستخدـ 

                                                           
 69، ص 2005 ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، التنشئة االجتماعية و تكوين الطباععدنان االمين ، -  1
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 تكوف موضوعية و منتظمة ، ودائمة ، دوف أف تكوف يف أي حاؿ أفبناء تصورات و ادلمارسات اليت ديكن 

من األحواؿ نتاج طاعة لقانوف أو قاعدة ما ، مبعٍت أف تتم التصورات و ادلمارسات بطريقة  

. 1'' موضوعية و متواترة و بصورة تلقائية و عفوية 

على رلموع االستعدادات اجلسدية و الذىنية الدائمة ، اليت تًتتب على عملية - السمت–كما يدؿ ادلفهـو 

 هبذا و السمت يف إطار حفل اجتماعي معُت ، اجتماعيا للفرد ، و اليت جتعل منو فعال االجتماعيةالتنشئة 

 ، أوسع و أعقد من مفهـو الذات االجتماعيادلعٌت يقابل احلقل حيث يعيش و يشتغل بصفتو حيزا يف العاؿ 

 ىي اليت  استعملها العلماء ادلسلموف يف علم الفلك ، و انتقلت إىل الفرنسية بصورهتا السمتوكلمة . 

 عربيا AZIMUTاألصلية وىكذا يبدو بشيء ، من التحقيق ديكن اصطالح على السمت باعتباره لفظا 

 LAألنو يفي بالغرض الداليل ، وال خيل بالبنية الصرفية كما استعملو ''ىابيتوس''دقيقا يف مقابل 

FACULTE وادللكات 2 خلدوف يؤدي ادلعٌت نفسوابنولعل لفظ ادللكة (مست ج مسوت) للساف العرب 

 استعداد خلدوف صفات للنفس و ألواف ، ومن كاف على الفطرة ماف أسهل لقبوؿ ادللكات و أحسن ابنعند 

   .3حلصوذلا
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: ونجد مفهوم السمت أربعة عناصر 

 أي نتاج اخلربة ادلتكررة داخل العائلة األصلية ، فاألبيتوس نتاج الظروؼ ادلعاشة :مكتسب خبرة -1

.  أو جزء من طبقة اجتماعيةواليت دتيز كل طبقة  ( ، ثقافيااجتماعيا ، اقتصاديا)

فاألبيتوس ىو القدرة على  التوافق مع الظروؼ اجلديدة ما عدا الظروؼ ادلتعلقة : حاالت سلوكية -2

 من العائلة باالنتقاؿبالطفولة ، فهو متعلق مبعٌت التميز عند الطبقة السائدة ، ويعترب حالة سلوكية ، وذلك 

األصلية إىل وضعيات جديدة ، ومن رلاالت إىل أخرى بالبحث عن كل ما ديكن أف جيعلها ختتلف عن شلارسة 

. الطبقية الشعبية

يشكا أبنيوس الفرد بشكل مبكر جدا و الذي يستبطن أبتيوس اآلباء ، : مرتبط بالتاريخ الفردي -3

 اجتماعيةوساللتهم ، وحيدد بالضرورة طموحهم فيما يتعلق مبستقبل خلفهم ، ومن ىذا ادلنطق فإف لكل طبقة 

 1 نوعن من األبيتوساجتماعيةأو جزء من طبقة 

 لآلباء فهو حياوؿ الوصوؿ االجتماعية بنفس الوضعية االحتفاظ والذي يطمح إىل :أبيتوس إعادة اإلنتاج -أ

. إىل توافق الفرد مع الظروؼ ادلعاشة من طرؼ العائلة األصلية فإبن العامل ال يطمح إال أف يكوف عامال 

 ىو الذي يطمح إىل الصعود فوؽ الطبقة األصلية كما جتد إبن العامل  :االجتماعيأبيتوس التسلق -ب

. يطمح أف يصبح يف ادلستقبل مدرسا مهندسا أو طبيبا 
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 ،كوجود تغَت قسري على اجليل اجتماعياو ىذا األبيتوس ما ىو إال نتيجة الساللة اليت ينتمي إليها الفرد 

اجلديد وادلقبل ، مثل األب الذي ينحدر من عائلة ريفية و جيرب على أف يكوف عامال أو موظفا عن طريق 

.  اذلجرة الريفية 

وعالقة  زلددة  (اخل....الثروات ادلستهلكة ، ادلمارسات الثقافية )لكل طبقة معينة زلددة منط معُت للحياة 

 تصبح عبارة عن طبقة االجتماعية و الثقايف فالطبقة االقتصاديبادلستقبل ، تتضمن مصدرىا يف الرأمساؿ 

األفراد اجملهزين بنفس األبيتوس مبعٌت أهنم حيملوف نفس لًتتيبات دلواجهة ادلستقبل ، ألهنم نفس يتقامسوف نفس 

. 1ادلسارات ادلثالية يف حياهتم 

:  الرأسمالية الثقافية لؤلسرة و متابعة األبناء دراسيا 

يعتب ادلستوى التعليمي للوالدين و لباقي أفراد األسرة ، أىم مؤشر لقياس الرأمساؿ الثقايف لؤلسرة ، إف ىناؾ 

عالقة بُت الرأمساؿ الثقايف لؤلسرة ومتابعة األبناء دراسيا ، حيث إذا كاف أولياء الطالب مثقفُت ، فإف ذلك 

 من خرباهتم و مساعدهتم يف ادليداف الدراسي لكن ىذا ال ينطبق على كل األولياء االستفادةدينح لؤلبناء فرص 

ادلثقفُت ،إذ ىناؾ فئة 

. منهم ال يبالوف مبتابعة أبنائهم دراسيا 
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 وتكوف ىذه ادلتابعة من طرؼ األولياء من خالؿ مسايرهتم اجتماعيافادلتابعة دراسيا ضرورية لًتقية الطالب 

للعمل الدراسي للطالب ، ومساعدهتم لو على مواجهة الصعوبات اليت تواجهو خالؿ دراستو ، كما أف ادلتابعة 

. تتمثل كذلك يف مراقبة عالقة الطالب باألستاذ داخل القسم 

 االىتماـولقد أكدت عدة دراسات أنو كلما كاف الرأمساؿ الثقايف لؤلسرة عايل ، كلما كانت درجة اإلدراؾ و 

. بدراسة األبناء كبَتة 

ومبا أف ىذه ادلتابعة من طرؼ األسرة تتأثر إىل كبَت خاصة بادلستوى التعليمي للوالدين و مبمارساهتم  الثقافية و 

الًتبوية جتاه أبنائهم ، فإنو يف حالة ما إذا كاف ىذا الرصيد الثقايف العلمي ميسور ، فإنو بصفة مباشرة ، 

ألف الوسط األسري يؤثر إىل حد كبَت على ميوالت الطفل ، خاصة . يكتسب األبناء قرارات كثَتة و متنوعة 

إذا كاف األولياء ادلثقفُت حيفزوف أبنائهم على ادلطالعة و القراءات العلمية ،ىذا ما يعمل على تنمية ذكائهم 

 . 1وحسهم العلمي العلمي وادلعريف

. إذف هبذا الشكل يعمل األولياء ادلثقفوف على توريث ثقافتهم العلمية ألبنائهم ادلتمدرسُت على خالؼ ذلك 

. فالرأمساؿ الثقايف البسيط للوالدين ، ينقص من درجة اىتمامهم مبتابعة أبنائهم دراسيا 
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يف األخَت ديثل العامل الثقايف للعائلة و الذي يتأثر جبملة من العوامل ، كنمط اللغة ادلستخدمة يف البيت و 

ادلستوى التعليمي للوالدين ، و طريقة تشجيعهم ، إضافة إىل منط العالقات القائمة بُت أفراد العائلة ،ومجلة من  

 . ادلفاىيم و التصورات و العادات و التقاليد ، السائدة يف الوسط العائلي 
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 تكلفة نفقة التعليم كاستثمار : لثالثالفصل ا

 تمهيد 

 أهمية اقتصاديات التعليم 

 اقتصاد التعليم والعوامل الثقافية 

 وحدة التكلفة 

  أنواع التكلفة 

 تكاليف التعليم وحسابها 

 مفهوم التكليف 

 التعليم والتنمية االقتصادية 

 دور التعليم في التنمية وقيمة االقتصادية 

 في باب االيجابيات 

 في باب السلبيات 
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تمهيد 

 مل يعد ينظر إىل التعليم على 1960منذ ظهور علم إقتصاديات التعليم و تبلور مفهوم رأس مال البشري عام 

أنو خدمة استهالكية ، وأن الطلب عليو يعود فقط ألسباب إجتماعية ، بل أصبح ينظر إليو على أنو إستثمار 

أي أن الطلب عليو أصبح اقتصاديا ، و إزداد الطلب على التعليم من قبل األفراد و  (لو تكلفة و عائد  )

وعلى ادلستوى  (الشخصي  )احلكومات ألنو إستثمار مربح تفوق عائداتو تكاليفو على مستوى الفردي 

إال أنو ومنذ الثمانينات بدأ يعاد النظر بالقيمة اإلقتصادية للتعليم وال سيما العايل منو  (اإلجتماعي  )القومي 

يف ظل زيادة عدد اخلرجُت العاطلُت عن العمل ، واطلفاض مستوى كفايتو الكمية و النوعية ، تزايد الضغوط 

. على ميزانياتو لتقليل الدعم لو يف ظل زلدودية ادلوارد ادلتاحة 

إن تكاليف التعليم مبا تتضمنو من عناصر حول زلتواىا و أنواعها و توزيعها و تزايدىا و حساباهتا وما يضاف 

إليها من دتويل و ختطيط و ترشيد لإلنفاق وضلو ذلك ،تؤلف باباً واسعاً للبحث ، كثر اخلوض فيو ألسباب 

 مستلزماتو من األبنية و 1عديدة فقد أدى التوسع الكمي يف التعليم ادلعاصر إىل تضخم اإلنفاق عليو ، لتوفَت 

ادلعلمُت و الوسائل التعليمية و غَتىا ،وأصبحت ىذه ادلشكالت حادة يف البلدان النامية و القليلة الثروة و 
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الدخل القومي ، حيث السكان يتكاثرون بنسب مرتفعة جتعل عدد الذين يف أعمار التعليم يصل إىل نصف 

عدد السكان أحيانا و حيُث يتجُو اجملتمع إىل تأمُت احلد ادلمكن من التعليم باإلضافة إىل كون ىذِه اجملتمعات 

 المرجع. حديثة العهد بالتعليم ، فلم تتوافر فيها بعد ادلدارس الالزمة 

 ادلعلمُت و الوسائل التعليمية ، شلا غلعلها حباجة إىل إنفاق ضخم حىت توفر ادلستوى الضروري لتعليم أبنائها -
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:    التعليم اقتصاديات أهمية

يف االقتصاد ظواىر و حوادث يساعد يف تفسَتىا إدخال العوامل الًتبوية ، ومن ذلك زلو النمو االقتصادي -

يف اجملتمع وتطور اإلنتاج و الدخل حيث ال تفسر العوامل اإلقتصادية كرأس ادلال ادلادي وقوة العمل وحدىا 

ذلك التطور و النمو يقول اإلقتصادي سولًت شلا أثار حَتيت أن ادلفاىيم اليت كنت استخدمها لقياس رأس ادلال 

حدث من زيادات يف اإلنتاج خالل فًتة من الزمن  و القوة العاملة ، بدت و كأهنا جوفاء عند تفسَت ما

فبدأت أدرك أن عناصر اإلنتاج اليت كنت أحددىا كرأس مال قوة عمل ليست ثابتة و إظلا ختضع للتحسُت مع 

 االستثمار أمامي أن اتضحااليام و أين كنت أغفل ىذِه التحسينات فيما كنت أقيسو كرأس مال وقوة عمل و 

يف اإلنسان كبَت التأثَت يف النمو اإلقتصادي    و إن الًتبية ىي السبيل الرئيسي لإلستثمار يف رأس ادلال 

البشري  

دون إغفال تأثَت العوامل األخرى كالتنبؤ مبستوى صلاح ادلشاريع الصناعية اليت تتطلب مهارات عالية يف ضوء -

مستوى التعليم التقٍت القائم أو ادلزمع إحداثو و قدرتو على ختريج تلَك ادلهارات ، و التنبؤ مبستوى النمو 

اإلقتصادي ادلمكن إحداثو بناء على حجم القوى العاملة اليت سيخرجها التعليم خالل مدة تنفيذ التنمية و 

مستوى كفاءات تلك الطاقة ومهاراهتا وأنواعها ومالئمتها حلاجات برامج التنمية االقتصادية ادلرسومة و 
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مشاريعها ، وكذلك احلال يف التنبؤ حبركة الدخل القومي و توزيع ادلكاسب و الدخول بُت أفراد اجملتمع و التنبؤ 

حبالة العمل و البطالة يف ضوء ادلقارنة بُت حاجات ادلشاريع من القوة العاملة و مستوى مهاراهتا وما ستخرجُو 

. مؤسسات التعليم منها 

من جهة أخرى ؽلكن التنبؤ مبجرى احلوادث الًتبوية كالتوسع يف التعليم ومساراهتا ضلو التعليم العام و ادلهٍت -

و العايل و ادلستحدثات اجلديدة يف الفروع و ادلناىج يف ضوء التطورات االقتصادية ، فالتوسع يف التعليم ادلهٍت 

 على انفتاحهايواكب حركة التوسع و التنويع يف الربامج و ادلشاريع الصناعية و تطور التجارة و حتديثها و 

 بانكماشالعامل يدفع إلنشاء ادلعاىد و الكليات التجارية ،وتناقص حجم احلرف اليدوية و انواعها ،يتبٌت 

التعليم احلريف و تناقص حجمو و ظلو الثروة و الدخل القومي يتبٌت بالتوسع يف التعليم وحتسُت كفايتو عن طريق 

. مده بتمويل أضخم و ىكذا 

لكن إمكانتو التنبؤ مبا سيحصل بوجو إىل الفائدة الثالثة اإلقتصاديات التعليم وىي إسهام أحباث ىذا العلم و -

نتائجها يف ضبط ادلستقبل الًتبوي االقتصادي ، معاجلة ادلشكالت اإلقتصادية أو الًتبوية القائمة أو ادلتوقع 

حدوثها ، فطادلا أن التنبؤ مبجرى االقتصاد و الًتبية شلكن فإن التحكم يف حدوثو و ضبطها أيضاُ، وذلك عن 

طريق توفَت العوامل الًتبوية و اإلقتصادية وتنظيمها بصورة توصل إىل األوضاع ادلنتشرة ، ضمن ىذا ادلنحى 
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ؽلكن رسم معامل التنمية اإلقتصادية و الًتبوية كما ؽلكن معاجلة ادلشكالت االقتصادية أو الًتبوية القائمة أو 

. ادلتوقع حدوثها 

:  اقتصاد التعليم و العوامل الثقافية 

 الشائعة بُت 1التفرقةسنعتمد ىنا على العناصر الثقافية اليت تؤثر يف النشاط اإلقتصادي و تتأثر بو على 

اجلوانب التقييمية و اجلوانب الوجودية يف الثقافة ، أما اجلوانب التقييمية فتشَت إىل كل ما يعترب مرغوب فيو يف 

نسق القيم الثقافية او كل ما يتعُت على أعضاء اجملتمع إعتناقو بينما تسَت اجلوانب الوجودية إىل كل ما من 

نشأتو تربير األوضاع الراىنة لكل من اإلنسان و اجملتمع و الطبيعة فيفي نسق ادلعتقد العنصري مثالً يتمثل 

اجلانب التقييمي يف التأكد على أن عنصر أو ساللة معينة غلب أن يستحوذ على إمتيازات كربى فيما يتعلق 

فيتمثل يف . الذي يعرف أحيانا باجلانب اإليديولوجي )مبقومات احلياة اإلجتماعية ،أما اجلانب الوجودي 

اإلصرار على أن الساللة أو اجلنس اليت حرمت من حقوقها الطبيعية و اإلنسانية يستحقون أن يكونوا كذلك 

 ألهنا ساللة من الناحية اإليديولوجية 

                                                           

-
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  1:وحدة التكلفة 

من الضروري االعتماد على وحدة للتكلفة من أجل ادلقارنة بُت أنواع التكلفة يف ادلراحل التعليمية ادلختلفة 

أن تقدير تكلفة التعليم ال :بدر و آخرون .إضافة إىل إستخدامها من أجل التنبؤ بالنفقات ادلستقبلية و أشار د

ادلدرسة ،الصف ، : يتم إال عن طريق الوحدة اليت تنسب إليها ىذه التكلفة ،فهذه الوحدة ؽلكن ان تكون 

عبد السالم فإنو ػلدد طرق .أما د. ادلعلم ، الطالب إال أنو يفضل إستخدام التكلفة السنوية للطالب اجلديد 

 :حساب وحدة التكلفة بالتايل 

   (دلــــــن يتسربون  )حساب ادلستوى التعليمي الذي بلغو الطالب -كلفة اخلريج      ب-أ

التكلفة -طبقاً للصف ادلدرسي  و- حسب ادلكان الذي يشغلو    ىــ- وفق معدل احلضور اليومي    د- جــ

  (وىي األكثر إستخداماً  )وحدة التكلفة للطالب - اجلارية للمعلم   ي

غنيمة ،فيعتمد يف تقدير وحدة التكلفة على أسلوب حتليل مدخالت التعليم ، أو ادلتوسط التعليم أو .أما د -

متوسط تكلفة الطالب أو تقدير تكلفة التعليم بإستخدام تكلفة ادلعلم الواحد ، أو بإستخدام تكلفة الفصل 

الواحد ، لكن د ،عبد الدامي يرى أن نقص البيانات و اإلحصائيات ادلتعلقة بالطالب و األساتذة و الصرفيات 
                                                           

100، ص المزجغ السابق نفس -    1  



  تكلفة نفقة التعليم كاستثمار                                                          الثاني        الفصل 

 

54 

 

سيجعل حسابات التكلفة تقريبية ، ومن أجل زيادة الدقة ؽلكن حساب متوسط تكلفة الطالب لكن بند من 

سلتلف أبواب النفقات ولكن مرحلة على حدة ، مث حتول ساعات الدروس الفعلية إىل سنوات دراسية كاملة ، 

وعدد األساتذة و سائر أفراد التعليم تبعاً لساعات العمل و ادلؤىالت حىت يكون احلساب ذا داللة وودىال 

. توصلت بعد حتليلو للتكاليف أن ىناك طريقتُت لقياس وحدة التكلفة 

من خالل           التكاليف الكلية  -     أ

                            عدد الطالب  

  كلفة اخلريج الواحد   = اإلنفاق الكلي    - ب

    عدد اخلرجُت                                

   1: أنواع التكلفــــة 

تصنف التكاليف وفق أنواع عديدة و أشكال سلتلفة فقد تصنف التكاليف إىل جارية و غَت جارية أو تكاليف 

 )ثابتة و متغَتة ، تكاليف مباشرة و غَت مباشرة ، تكاليف نقدية و مادية ، تكاليف حسب ادلرحلة التعليمية 
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كلف حكومية و أىلية ، تكلفة سنوية و تكلفة اخلريج (... ، متوسط ، مهٍت عام ، ثانوي ، جامعي ابتدائي

.... ، تكلفة فعلية و تكلفة ضائعة ، تكاليف كلية و تكاليف جزئية 

 الباحثُت على ىذه التسميات إال أهنم اختلفوا فيما بينهم على مدلول كل منها ، و البنود اليت دتثل اتفاقرغم 

تكاليف يتحملها األفراد من جراء : أن التكاليف تقسم إىل قسمُت " د ـ عبد السالم  "اعتربعليها ، فقد 

وما ينفقو يف شراء الكتب و  (رسوم التسجيل  )وتشمل ادلبالغ اليت يدفعها الطالب    (فردية  )تعليمهم 

و  (الدولة  )و تكاليف يتحملها اجملتمع  (الفرصة الضائعة  )ادلتطلبات األخرى ، و الدخل الذي ؼلسره 

وغَت  (اليت تنفق من قبل إدارة الكلية اجلامعية مباشرة )تشمل التكاليف اجلارية و الرأمسالية و تقسم اىل مباشرة

 . (و تنفق من قبل رئاسة اجلامعة أو الوزارة  )مباشرة 

يف تقييم ىذه التكاليف إىل فردية و إجتماعية ، وأن التكاليف ادلباشرة اليت ختص الكلية " احلبيب . د"ويتفق -

كاجلامعة و )أما الغَت مباشرة فهي ادلنفعة من قبل ادلراكز األخرى ادلشرفة  (وختص الطالب مباشرة )ذاهتا 

.  غَت مباشرة اعتربتلذلك ( أي ال ختصها وحدىا)و تنفق على الكلية وعلى غَتىــــــا   (الوزارة 

ونستنتج من خالل التقسيمات السابقة أن ىناك خالفاً حول مفهوم التكلفة ادلباشرة و غَت ادلباشرة و كذلك -

يف مفهوم الكلية و اإلجتماعية و احلكومية فالتكاليف الكلية تكون مرة ىي رلموع الشخصية و اإلجتماعية و 
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بالتايل فاإلجتماعية ىي نفسها احلكومة أو العامة ومرة أخرى التكلفة الكلية ىي رلموع التكاليف ادلباشرة 

. وغَت ادلباشرة الشخصية او ادلباشرة وغَت ادلباشرة اإلجتماعية 

:   لذلك نقًتح تقسيم تكاليف التعليم إىل أنواع التالية -

: و تقسم إىل قسمُت  (وؽلكن أن تسمى أيضاً التكاليف اخلاصة الفردية  ) : التكاليف الشخصية-أ

وتشمل على ادلبالغ اليت ينفقها الطالب و أىلو من اجل الدراسة كرسوم الدراسة و : تكاليف مباشرة -

أقساطها ، و ذتن الكتب و ادلراجع و القرطاسية و ادلواد التعليمية و نفقات النقل و ادلواصالت و الرحالت و 

مصاريف  )األنشطة و مصاريف السكن ادلنفقة ألجل التعليم فقط ،إضافة إىل ادلصاريف األخرى النثرية 

 بإستثناء  (اجليب
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 1:تكاليف التعليم و حسابها 

تكاليف التعليم عامل أساسي يف توفَت التعليم و تطويره ، وجتديده وذلذا هتتم اجلهات ادلسؤولة عن التعليم 

 و إدراجها يف موازنة الدولة ، و تستخدم يف األموالبدراسة تكاليفو احلالية و حساب حاجاتو ادلستقبلية من 

. ىذه احلسابات أساليب سلتلفة 

: مفهوم تكاليف التعليم - 

يستخدم مفهوم التكلفة يف اإلقتصاد للداللة على القيمة ادلادية و ادلالية اليت أنفقت أو ينبغي إنفاقها للحصول 

على سلعة أو خدمة ، أو إلنتاج تلك السلعة أو اخلدمة ، وحتديد الكلفة بعبارات نقدية أو غَت نقدية 

،وتنسب إىل أحد أطراف التعامل اإلقتصادي منتج ، بائع ، مشًتي ، مستهلك ونظراً لوجود سلسلة من 

أطراف التعامل اإلقتصادي نفرض أن تكون الكلفة بالنسبة ألحد أطراف التعامل أعلى من اليت  يتحملها 

 )الطرف األعلى يف السلسلة أو مساوية ذلا على األقل فكلفة منتوج غذائي بالنسبة إىل ادلستهلك النهائي     

تكون أعلى من الكلفة اليت تقع على البائع بادلفرق ألن ىذا األخَت يأخذ أرباحاً إىل  (سعر شرائها بادلفرق

جانب سعر اجلملة الذي دفعو ،وىذه الكلفة بدورىا تكون أعلى من الكلفة اليت تقع على البائع باجلملة ألن 

                                                           
 44-43المزجغ السابق ص -  1



  تكلفة نفقة التعليم كاستثمار                                                          الثاني        الفصل 

 

58 

 

ىذا األخَت حتمل أعباء إىل جانب ادلبلغ الذي دفعو و ألنو يأخذ أرباحاً تزيد سعر عن سعر الشراء ، كما أن 

الكلفة اليت يتحملها البائع باجلملة تكون أعلى من الكلفة اليت تقع على ادلنتج حىت ػلصل ىذا األخَت على 

. كلفة اإلنتاج و أعبائو و أرباحو 

و إذا إنتقلنا إىل التعليم صلد أن ادلفهوم العام للكلفة يصح على ىذا ادليدان من اإلنتاج   و اإلستهالك فكلفة -

التعليم أو الًتبية ىي رلموع القيم ادلادية و ادلالية اليت تنفق أو ينبغي إنفاقها إلنتاج سلرجات معينة من ادلوارد 

البشرية ، كالفتية الذين ختلصوا من األُمية و جهزوا بادلعارف و ادلهارات األساسية ادلساعدة على التكيف مع 

احلياة ادلعاصرة ، أو العمال اجملهزين بالقدرات و ادلهارات الالزمة للعمل الصناعي أو ادلعلمُت أو األطباء أو 

أخل  .....ادلهندسُت 

ومن جهة أخرى فإن كلفة الًتبية تقع على اجملتمع الذي يقدمها وعلى الفرد الذي يتلقاىا فإن كان اجملتمع -

متمثالً بالدولة أو األسرة أو ادلؤسسات األخرى ىو الذي ينفق على التعليم ، فإن ادلتعلم أيضاً يشًتك يف ذلك 

أو مل يدفعو ، ألنو يف كلى احلالتُت يتحمل ما يطلق عليو  (كأقساط مدرسية مثالً  )اإلنفاق سواء دفع ادلال 

 الربح الفائق أي الدخل الذي كان سيكسبو من العمل لو مل ؼلصص وقتو للتعليم ، ويشًتك اجملتمع معو اسم

 يف ىذه الكلفة ، ألهنا قد تؤثر على سَت اإلنتاج وال سيما يف حالة نقص اليد العاملة 
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 :  االقتصاديةالتعليم و التمنية 

 تعترب يف الواقع عن العملية اليت ؽلكن مبوجبها أن يستخدم شعب أو دولة ما أو االقتصاديةإن التنمية      

منطقة ما موارده ادلسَتة يف حتقيق زيادة مستدؽلة يف نصيب لكل فرد يف ادلتوسط من سلع و خدمات و إرتفاع 

  . 1مستواه ادلعيشي

ولقد ساىم التعليم يف الدولة ادلتقدمة للوصول إىل التنمية اإلقتصادية بصورة مباشرة وىذا ما نالحظو يف -

. الدول ادلتطورة وما وصلت إليو

بينما الدول ادلتخلفة مل هتتم بالتعليم إال يف اآلونة األخَتة و بالتايل مل حتقق مستويات مقبولة يف التنمية كما -

أننا صلد يف الدول ادلتقدمة سلطة دون تسلط وىذا مبنع مشاركة أصحاب القرار يف إختاذ القرار مبا ػلقق الفائدة 

. جلميع األفراد ادلعنية باإلضافة أننا صلد يف الدول ادلتقدمة حقيقة ان اإلقتصاد ىو ركيزة التنمية اإلقتصادية 

                                                           
-2008/2007/2000  فؼاليت المنظىمت التزبىيت من خالل امتحاناث شهادة البكالىريا و شهادة االساسيمذكزة -  1
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وبالتايل صلد ان دور القطاع اخلاص مؤثر يف التنمية اإلقتصادية من خالل ادلساعلة جنباً جلنب  مع القطاعات -

 أطيافها وعلى األخص تعليم و األحباث العلمية باختالفاحلكومية ، وىذا من خالل دتويل ادلشاريع التنموية 

.  اليت غلٌت ذتارىا اجملتمع من كل فئاتو أضعافاً مضاعفة 

 1: دور التعليم في التنمية وقيمته اإلقتصادية 

:    التربية و التنمية 

إن النمو يعٍت الزيادة ويف رلال اإلقتصاد يعٍت الزيادة الطبيعية أو العفوية يف الدخل القومي أو الفردي        

دون إختاذ إجراءات للتحكم يف رلرى العمليات اإلقتصادية بينما التنمية فتعٍت سياسات و إجراءات مقصودة 

بأهنا العملية اليت يتم مبوجبها حتقيق زيادة حقيقية يف : أنطوان رحمة و ليست عفوية ، وقد عرفهــــا الدكتـــــور 

وكثَتاً ما أستخدم مصطلح  (1987،64رزتة  )الناتج القومي القتصاد معُت خالل فًتة طويلة من الزمن 

النمو و التنمية على أهنما شيء واحد ، إال أن ادلختصُت يفرقون بينهما أو أن يعدوا التنمية ظلواً سلططاً على 

األقل ، لذلك فالتنمية مفهوم أوسع و أمشل من النمو ألهنا ترتبط بتوزيع الناتج و السلوكيات و مستوى 
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ادلعيشة ، فالتنمية تغيَت يف ىيكل ادلنتجات و اذلياكل اإلقتصادية و اإلجتماعية وتطور النظام اإلجتماعي ككل             

 (  25-55-1996الصعيدي  )

 ) بقيم ذات أبعاد تارؼلية و فلسفية و عقائدية و إقتصادية  مثقلذلذا فالتنمية مفهوم متشعب و مطاط و-

 ( 286-2725-992-روميو 

وعملية التمنية دتثل جانبُت العنصر البشري و العنصر ادلادي ، إذا ؽلتزجان إمتزاجاً كامالً يف سَتة حياة -

يعد احلاكم يف التنمية ألن ما يعترب مورًدا إقتصادياً يتوقف إىل  (عنصر العمل )اجملتمع و العنصر  البشري أو 

حد كبَت على ادلهارات و اخلربات الفنية و اإلدارية و ىذا ادلسؤول عن حتويل ادلوارد ادلختلفة من قوة إىل فعل و 

من إمكانية إىل وجود ، بل ال ؽلكن اإلستفادة من ادلوارد الطبيعية جيداً دون توافر مستوى مهارات وتعليم 

يف دراستو اليت أجراىا يف النرويج أن العنصر البشري ادلتعلم يعترب " اكروست " جيد للقوى العاملة ، و أكد 

القوة احملركة للنمو اإلقتصادي و ذلك من خالل تطوير التعليم لإلدارة اليت بدورىا تقود اإلقتصاد ضلو ظلٍو 

. متصاعد و تنمية متسارعة 

.  أن اإلستثمار غلب ان يكون يف رأس ادلال البشري اعتربوامعظم الباحثُت -
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أن التعليم غلب ان " كينيث جالربت " حىت نستطيع اإلستفادة فيما بعد من رأس ادلال ادلادي بل يؤكد : أوالً 

 ألنوفادلدارس قبل ادلصانع و الكتب قبل اآلالت ،  (وىو نقطة الصفر و البداية للتنمية  )يشمل الشعب كلو 

ال جدوى من رأس ادلال و الصناعة و التكنولوجيا ما مل يتوافر رأس ادلال اإلظلائي األول و ىو اإلنسان القادر 

على اإلفادة منها فالعقل و تنميتو و تعليمو يفوق كل تنمية دلورد مادي و التعليم اإلبداعي ىو األساس يف 

التنمية ، إذا انتقل مركز الثقل يف الفعالية التنموية و اإلنسانية و يف اإلبداعية احلضارية من ادلصنع إىل 

 1.ادلختربات و اجلامعات اليت أحبت زلور اإلظلائية اجلديدة 

:   استثمار أم استهالكالتعليم -

 فقط ، 2 نظرياً يصعب الفصل عمليا بُت اجلانب اإلستهالكي و اجلانب اإلستثماري يف التعليم و الفصل 

فالفارق بينهما يرتكز على اذلدف من إعادة ادلستعملة فمثالً شراء زلربة ،ودفع ذتنها قد يعد إستهالكا إذا 

كانت تستخدم لكتابة خطابات لألصدقاء ، بينما إذا إستخدمناىا من أجل كتابة مقاالت أو كتب بأجر 

. فعندىا ال تعترب إستهالكا و إظلا ىي إستثمار 
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 معاً إذ أن اإلستهالك      و اإلستثمار وجهان 1آنونعتقد أن الًتبية و التعليم علا إستثمار و إستهالك يف -

لشيء واحد مع ادليل إىل إعتبار الًتبية إستهالكاً أكثر من إستثماراً بينما التعليم إستثماراً  أكثر منو إستهالكاً 

:   التعليم إستثمار منها العتبار، وذتة أسباب 

يزيد من دخول األفراد -

يفتح ادلواىب و العبقريات  -

أثر التعليم أكرب من رأس ادلال ادلادي يف النمو أو التنمية  -

  (  لسولو ادلتبقياألثر  )يفيد يف الت طور التكنولوجي - 

  (دراسة دنيسون  )يساىم يف التطور و النمو اإلقتصادي للبلدان - 

  .(احلراك اإلجتماعي  )اإلرتقاء اإلجتماعي - 
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 1: ايجابيات االستثمار في المجاالت التربوية و سلبياته 

 إقامة ىذا لتسويغإن وجود عائدات كثَتة و كبَتة و متنوعة لإلستثمارات يف الًتبية و التعليم ال يكفي       

اإلستثمارات أيا كان شكلها و خصائصها ، فقد يكون ذلا رتيعا أو بعضها سلبيات تدفع إىل اإلستغناء عنها 

، وهبذا الصدد ؽلكن القول أن التعليم حاجة أساسية للفرد و اجملتمع ، وأن اإلستثمار فيو يوفره و يلي احلاجة 

إليو ، ويؤدي دوراً إغلابياً ، وأن النواقص و األخطاء اليت قد حتصل يف اإلستثمارات الًتبوية قد تعطل بعض 

. مهماهتا اإلغلابية وحتدث سلبيات كثَتة أو قليلة 

:  صلد دراسات عديدة تعرضت لفقده و إظهار إغلابياتو و سلبياتو منها -

: في باب اإليجابيات -

 من أفراد العينة مقابل %73 االستبيانات كانت نسبة ادلوافقُت من أفراد العينة على اإلغلابيات ادلذكورة يف 

. ال يعرفون  %12غَت موافقُت و  14%

:  ىي  ( 77%-93% )وكانت الصفات اليت حظينا بعدد أكرب من ادلوافقُت -

                                                           
 367-366ص  ( رحمت –ا  ) نفس المزجغ السابق- 1
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مساعدة القطاع احلكومي على حتمل أعباء التعليم -

تقدمي برامج ال تتوفر يف ادلؤسسات احلكومية  -

تعليم اللغة اإلصلليزية بصورة أفضل  -

توفَت بيئات تربوية أفضل  -

زيادة فرص التعليم و العمل و اإلستثمار و ادلنافسة  -

اإلسهام يف التنمية الًتبوية  -

:  ىي  (43%-69%)كما كانت الصفات اليت خطيت مبوافقة بقية أفراد العينة -

بعض مؤسسات التعليم اخلاص تقدم تعليماً أجود من التعليم احلكومي و تتعامل مع الطلبة و أوليائهم 

بأساليب دؽلقراطية، و تقدم تأىيالً مباشرة لألعمال اجلديدة يف سوق العمل ، وتسد النقص يف الًتبية قبل 

 ادلدرسة و تدخل إىل البلد ظلاذج تعليمية أكثر تطوراً 
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:  في باب السلبيات -

إىل معارضُت على ذتان منها  (43%-57% )توزعت إجابات اخلرباء إىل موافقُت على عشرة منها بنسبة     

أي أن عدد ادلعارضُت لوجود السلبيات كان أكثر من عدد ادلوافقُت على وجودىا  (42%-13% )بنسبة : 

  ،و أن عدد الصفات السلبية اليت عورض وجودىا كان أكثر من عدد الصفات السلبية اليت ووفق على 

 1.وجودىا 

 من العينة القول بأن التعليم غَت احلكومي يهبط مبتوسط التعليم ، كما عارضوا بنسب أقل 13%فقد عارض 

 ال تناسب اجملتمع اخلليجي ، التوسع يف أنواع من التعليم ال تناسب اجتاىاتسلبيات مثل تشريب الطلبة 

حاجات اجملتمع، سلالفة األىداف الًتبوية الوطنية تعزيز الفروق اإلجتماعية بُت ادلواطنُت ، إشغال وزارة الًتبية 

مبشكالت التعليم اخلاص ، إرتفاع الرسوم ادلدرسية ، إستخدام وسائل تعليمية أقل جودة ، تفضيل اإلستثمار 

 استئجار ادلباين ادلدرسية استغالليف ادلشاريع الًتبوية األكثر رحباً بعض النظر عن فوائدىا أو أضرارىا الًتبوية ، 

،زيادة عدد زتلة الشهادات اجلامعية العاطلُت عن العمل ، وكانت الصفات السلبية اليت وافق على وجودىا 

أكثر من نصف أفراد العينة ىي اإلىتمام غلٍت األرباح على حساب العملية الًتبوية ، اإلىتمام بتعليم اللغة 

                                                           
1
 361ص  (رحمت - ا ) نفس المزجغ السابق- 
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األجنبية على حساب اللغة العربية ،حرمان الكثَتين من الفقراء و الريفيُت من فرص التعليم ، أي أربع صفات 

. فقط   

إن نتائج الدراسة اخلليجية يف رلال إغلابيات و سلبيات اإلستثمارات الًتبوية غَت احلكومية تؤشر بوضوح -

على قناعة خرباء الدراسة بوجود إغلابيات تزيد كثَتاً على السلبيات ومن ادلفًتض أن يشكل ىذا ادلؤشر إىل 

جانب مؤشري الربح و حاجة اجملتمع حافزاً فعاالً غلذب رجال األعمال لإلستثمار يف اجملاالت الًتبوية ، 

. ويدفع مسؤويل الًتبية إىل تشجيع ىذه اإلستثمارات 

ويف األخَت نقول بأن علم اإلقتصاد يبحث عن العمليات اليت ػلصل هبا الناس على وسائل عيشهم فيدرس 

عمليات اإلنتاج و التبادل و اإلستهالك و تتناول عمليات التعليم و التعلم ، حيث يشًتك الطلبة و ادلعلمون 

يف تعليم و اكتساب ادلعارف و ادلهارات و االجتاىات و إنتاج صفات جديدة يف شخصية ادلتعلم ، و كذلك 

يف إستهالك ادلتعلم ذلذه ادلعارف و ادلهارات و إرضاء حاجاتو و رغباتو باإلطالع و ادلعرفة و احلصول على 

الشهادات ، وبُت عمليات اإلنتاج الًتبوي و عمليات اإلستهالك ػلصل تبادل ادلعرفة و توزيع التعليم وفق 

 النظام ادلناسب لتوزيع التعليم على أفراد اجملتمع الختبارأسس وشروط حتتل مكاناً يف البحث و النقاش 

وألسس ىذا التوزيع ولشرط القبول يف مؤسسات التعليم   



 
 

 

 

 

 

 

 

 -  التعليم الظل –سوسيولوجية الدروس الخصوصية 
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 سوسيولوجية الدروس الخصوصية : الثالثالفصل 

 -  التعليم الظل – 

 تمهيد 

 رهانات للدروس الخصوصية 

  إحصائيات 

 اآلثار السلبية للدروس الخصوصية 

 ايجابيات الدروس الخصوصية 

 أسباب اللجوء للدروس الخصوصية 
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 :تمهيد

قد خيتلف كثري منا يف تقييم ظاىرة الدروس اخلصوصية ،فالبعض منا يعترب ظاىرة سلبية ، ال تعترب إال من 

جشع وطمع ادلدرسني و سعيهم لطرق الكسب غري ادلشروع ،حيث يقصرون يف أداء واجبهم خالل اليوم 

الدراسي لكي جيربوا أولياء أمور الطالب إىل اللجوء إىل الدروس يف حني أن البعض اآلخر يعترب أهنا ليست 

نتاج تقصري من ادلدرسني بقدر ما ىي نتاج لطبيعة النظام التعليمي يف ادلراحل ما قبل اجلامعة ،وكرب حجم 

 . ادلنهج  
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:  رهانات الدروس الخصوصية .1

سوق " الدراسية تعيش أصبحت الدروس اخلصوصية ظاىرة اجتماعية ومن ادلالحظ أنو مع اقًتاب االمتحانات

حالة من االزدىار حىت إن ادلدرسني يعتربون ىذه األيام ذروة ادلوسم بالنسبة ذلم غري " الدروس اخلصوصية

.  مكًتثني مبحاوالت وزارة الًتبية الرادعة هبذا اخلصوص

قد خيتلف كثرياً منا تقييم ظاىرة الدروس اخلصوصية ، فالبعض منا يعتربىا ظاىرة سلبية ال تعترب إال عن رلتمع 

و طمع ادلدرسني و سعيهم لطرق الكتب الغري ادلشروع ،حيث يقصرون يف أداء واجباهتم خالل اليوم الدراسي 

 ليست أهنا يعترب األخر الطالب على اللجوء قصرا ذلذه الدروس ، يف حني أن البعض أمورلكي جيربوا أولياء 

نتاج تقصري من ادلدرسني بقدر ما ىي نتاج لطبيعة النظام التعليمي يف ادلرحلة ما قبل اجلامعية و حجم ادلنهج  

 شلا يضطر ادلدرس يف ادلدرسة إىل اإلسراع يف توجيو الطالب للجوء إىل الدروس اخلصوصية وقد يذىب آخرون 

إىل وصف ظاىرة الدروس اخلصوصية ادلتفاقمة يف السنوات األخرية على أهنا نتاج السمة االستهالكية 

ادلتصاعدة و ادلتوالية للمجتمع االستهالك  ،حيث ينشغل كل اآلباء و األمهات يف وظائفهم اليومية سواء يف 

البيت    أو العمل لتأمني حاجيات احلياة ادلتزايدة ، شلا يضطرىم يف النهاية لتسليم شؤون أوالدىم من الناحية 

 األمهاتالتعليمية للمدرسني اخلصوصيني الذين حيصلون مقابل تعبهم على اجر مادي ،شلا يسمح لآلباء و 

. مبتابعة مستويات أبنائهم العلمية دون أن يتولوا ىذه ادلسؤولية 
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  إحصائيات.2

مي و فاعل يف تكلفة االستثمار و اإلنفاق و م الدروس اخلصوصية عامل مهم يف اقتصاديات التعأصبحت

 الفرنسية بتاريخ  Le Mondeكتبت جريدة ". سوق ضخم موازي"تقدر بأرقام مهمة بادلاليري و ىي تعترب 

 %5 ) التالميذ قد دفعوا ذتن الدروس اخلصوصيةأولياءحسب سرب آراء حديث فإن ثلث  "26/09/2007

 1.أبنائهم جاىزون يف حالة احلاجة من اجل تطوير كفاءات %80و  (يف التحضريي 

 بالنسبة للدروس اخلصوصية  أما يورو و 50 اىل 15 ان ذتن الساعة من Stephane Wajskopويشري 

 75 و مسامهة سنوية بـأدىن ساعات كحد 10 بـ االلتزام يورو للساعة مع 27 إىل تصل Educadomoلـ

و بالنسبة لبلجيكا و دائما حسب .( 24/03/2008-23-22  الفرنسية Le Soirجريدة  ).يورو

Educadomo إىل عائلة و ضاعفت ذلك 2400ساعة من الدروس اخلصوصية لـ50000 اهنا انفقت 

 2. 2008 مليون يورو سلصصة لسنة 1.6

 اىتمام عادلي هبا و تطورت من إىلدعيمية ت الدروس اخلصوصية انتقلت من احمللية كممارسة تعليمية أنو صلد 

حيث  وسائل التعليم و تعدد موارد التعليم و زيادة عدد اجلمعيات و النوادي التعليمية و اختذت قاعات 

 عرب شبكة اإلنًتنت و التواصل االتصالتدريس على مستوى األحياء و ادلراكز و استعملت وسائل 
                                                           

1 Dominique Houssonloge ; Les cours particuliers : complément ou concurrence à l’école ?; Union 
des Fédérations des Associations de Parents de l'Enseignement Catholique ; 2008 p02 
2 Ibid p03 
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 يف التعليم باعتباره سوق واالستثمار و قنوات خاصة و كل ذلك من اجل تطوير و ترقية التعليم االجتماعي

. مرحبة و نشطة و قطاع خدمي

 التالميذ ليزاو و كوريا اجلنوبية اليابان ،ففي ةاخلصوصي تطور واىتمام بالدروس األسيويةشهدت بعض الدول 

 تلميذ شلا 122 إن أدلانياو يف  . مقابل ساعتان يف فرنسا أسبوعياساعات 6 إىل 4الدروس اخلاصة  من 

  اليت مل أخرى صعبة تزداد عالماهتم بالنسبة جملموعة ةتعليمي يف وضعية أوضعيف /حيملون درجيت  متوسط

.  انو التؤثر بدرجة كبرية على النتائج العامةإالتتلقى دروس خصوصية 

  :اآلثار السلبية للدروس الخصوصية .3

بالرغم من اإلقبال ادلتزايد على الدروس اخلصوصية خاصة مع اقًتاب مواعيد االمتحانات و رغبة األولياء يف 

 ىذه الدروس ذلا  سلبيات ، حيث أثرت الدروس اخلصوصية سلباً على أن للحصة اخلاصة إال أبنائهمالتحاق 

 أن مؤسسة تربوية يفًتض باعتبارىاادلدرسة الًتبوية الذي يفًتض أن تؤديو كون ىذا الدور منوط هبا بامتياز 

. تؤدي دورىا الًتبوي و التعليمي معاً 

تؤثر الساعات اخلصوصية سلباً على منو الطفل ادلتوازن حيث حترمو من حاجتني إىل الراحة و اللعب الذي -

. يلعب دوراً مهماً يف النمو 
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تنعكس سلباً على ميزانية األسرة و سعادهتا إذ يدفع الكثريون جزءاً ال يستهان بو من دخلهم مقابل الدروس -

. اخلصوصية وتكون النتيجة درجات متدنية وحىت الرسوب يف مادة أو يف صف

و اإلمهال و التقصري يف واجباتو وقلة اىتمامو بالدروس  (األستاذ )تعلم التالميذ على اإلتكالية على الغري -

. اليت يأخذوهنا يف ادلدرسة و إنو سوف يطلب من ادلدرس اخلصوصي إعادة شرح ما أخذه 

تقتل فيهم روح ادلبادرة و االجتهاد و التفكري و تعودىم سلوك تربوي خاطئ ، فتغشي ىذه الظاىرة دليل -

. عجز النظام التعليمي عن حتقيق أبسط ادلطلوب منو 

. تزداد الفجوة بني ادلدرسة و البيت وتنعدم الثقة بني الطالب و ادلعلم -

تشتت أفكار الطالبة الن ادلدرس اخلصوصي تكون لو طريقتو اخلاصة يف الشرح وىي على األغلب ختتلف -

. عن طريقة ادلعلم يف ادلدرسة و الذي تعود عليو الطالب منذ بداية العام الدراسي 

:-  األخرية سوق مزدوجالسنوات يف اخلصوصية الدروس أصبحت.3

استثمار مذىل و متزايد  -

. النجاحاكتساب ادلعرفة و تطوير فرص - 

: التعليم   تطور ىذه السوق يف استثمارأسبابو لعل من 
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قلق العائلة   -

 تنافس تعليم متزايد -

 تراجع التعليم الرمسي  -

 ما يعرف بتعليم الظل أصبحو " مضاد للتعليم" منوذجا ديكن اعتباره اخلصوصية الدروس أصبحت بالتايل 

éducation shadow  و ازداد الرىان يف اإلقبال على ىذه الدروس يف فرص الولوج اجلامعة و اختيار 

 و من خالل شهادات ذات تعبري  filières nobles مردودية أكثرالشعب و التخصصات 

كلما عملت ادلدرسة كسوق حيث تضع ادلؤسسات يف تصنيف و  "  D. Glassmanحسب .اجتماعي

  1" ضلو فرص استعمال الدروس اخلصوصيةاالجتاهبال ىوادة يف سلم تراتيب ،كلما كان 

 بكثيف فرص إال و ال يكون ذلك االنتقاء و االرتقاء فاحلياة التعليمية تعترب ادلمر األصعب من اجل بالتايلو 

 تعز individualitéالتعلم و و تدعيم التنافس فالدروس اخلصوصية دتثل نوع من رلال لربوز الفردية 

العائلة و  اقًتاب ىذه الثقافة من ثقافة   على النجاح الذي ىو امتداد لنجاحالتأكيدبثقافة العائلة و دورىا يف 

: هتا جتاه ىذا النوع من العائلةزاادلدرسة يف مقابل تعليم رتاىريي يل الدروس اخلصوصية من امتيا

 العمل اجلماعي و الفردي على وجو اخلصوص آليات-

                                                           
1 le monde 30/05/2005 
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 ةتعليمي كثقافة االستقالليةتعزيز ادلبادرة و -

 تقدير الذات -

  اتكالية أكثرجتعل الطالب -

 الوقت  إىدار- 

 األسرةتدىور العالقة بني البيت و - 

 ادلدرسة كمؤسسة تربوية وتعليمية أمهيةتراجع - 

 ابنة يدرسون دروس أو من ابن أكثر خصوصا عندما يكون لديها األسرة ادلادية على األعباءكثرة - 

خصوصية 

 . و جهود بشرية و اختالل يف التوازنأموالينجم عن ىذه الظاىرة ضياع يف مدخالت التعليم من - 
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 : ايجابيات الدروس الخصوصية -4

عندما نقول أن الدروس اخلصوصية طاىرة غري صحية و سلوك سيء يلجأ إليو بعض الطالب و 

الطالبات ، فان ذلك ال يعين أهنا ليس ذلا اجيابيات و ليس ذلا فائدة ، لكن ادلقصود إن السلبيات 

أكثر من االجيابيات و بفارق كبري و حينما تطغى السلبيات على االجيابيات ألمر ما نقول انو غري 

 1.مفيد 

 : إما ابرز اجيابيات الدروس اخلصوصية ىي 

 .ادلرونة عند اختيار ادلدرس و الزمان و ادلكان - 1

 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب - 2

 اختيار مدرسني مؤىلني تأىيال جيدا- 3

 . تقليص ادلواد الدراسية - 4

 

 

 

                                                           
  17 ، ص 1 ، دار العلوم جامعة القاهرة ، مصر ، ط، الدروس الخصوصية المشكلة و العالجالسيد العربي يوسف .د  1
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 : أسباب اللجوء للدروس الخصوصية -5

 أسباب تعود للطالب : أوال 

  ضعف التأسيس يف بعض ادلواد 

  كراىيتو دلادة او ادلدرس او ادلدرسة 

  كثرة الغياب 

  اإلمهال و عدم تنظيم الوقت 

  1.االتكالية وعدم االعتماد على النفس 

  تقليد األقران 

  التقرب من ادلدرس للحصول على درجات عالية 

  اذلروب من الضغوط النفسية اليت يتعرض ذلا من اآلباء 

 أسباب تعود لمدرس المادة : ثانيا 

  ضعفو من ناحية ادلادة العلمية أو الطريقة او الشخصية 

 و غريىا ة انشغالو باألعمال إضافية كالتجار . 

  عدم رغبتو بالتدريس 

 إخفاقو يف اكتشاف جوانب النقص عند بعض الطالب و مراعاة الفروق الفردية

                                                           
1
  10-09-08 ، ص المرجع السابق نفس  
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  تعود لوزارة المعارف                                                                   أسباب: ثالثا 

 اإلشراف كالرياضة و اإلضافية لؤلعمال إضافة ادلدرس بنصاب مرتفع من احلصص إرىاق 

 الفصحعلى 

  جيداتأىيالاختيار مدرسني غري مؤىلني  

  كثرة زلتوى الكتاب ادلدرسي و تركيزه على احلفظ و االسًتجاع 

 كثرة ادلواد الدراسية و طول اليوم الدراسي 

 تدفع للدروس الخصوصية  وأسريةعوامل اجتماعية : رابعا

  منذ الصغر وتعودىم على الدروس اخلصوصية وتشجيعهم على ذلك  األبناءتدليل 

  الدروس اخلصوصية  إىل أبنائهم توجيو إىل ليدفعهم األبناءانشغال الوالدين عن 

  منذ الطفولة العتماد على النفس  األبناءعدم تعليم 

  دروس خصوصية لالبنائهم  بإعطاء األسرتفاخر بعض 

   عدم االستعداد النفسي للطالب لقبول العلم
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   عدم الفهم داخل الصف الدراسي يشجع على االستعانة بالدروس اخلصوصية

   1الطالب الراسبون يلجأن إىل الدروس اخلصوصية لتحسني مستواىم الدراسي 

 نتائج استجابة الطلبة للدروس الخصوصية - 6

  صعوبة ادلنهج الدراسي 

  عدم االستفادة من ادلعلمني داخل الفصل الدراسي 

 و ذلك لتحسني ادلستوىاألمور أولياء إصرار  

  عدم الًتكيز إىلوقت الدراسة طويل يؤدي 

   بناء على نصيحة الزمالء

  أفضلاحتاجها للحصول على عالمات  

 

 

 

                                                           
  .18 ، ص 1 ، مصر طمشكلة الدروس الخصوصية أسبابها وعالجهاابراهيم ابو الخير ، - 1



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة: الفصل الرابع 

     تمهيد 

    مجاالت الدراسة  : أوال

      المنهج المعتمد في الدراسة :ثانيا

     األدوات المستخدمة في جمع البيانات : ثالثا

     البحثعينة: رابعا  .

      صعوبات الدراسة: خامسا .
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 : تمهيد 

     تكتسي اإلجراءات ادلنهجية دورا مهما يف مسار البحث العلمي ، فهي اليت ترسم معامل 

وأفاق البحث وتعطي الباحث األداة الفعالة دلتابعة خطوات حبثو والسهر على حتقيق األىداف 

ادلتوقعة منو ، فكلما كان الباحث على وعي تام مبجاالت حبثو وكيفية التعامل معها متمكنا من 

ادلنهج الذي اختاره لبحثو ويعلم مدى أمهية التكامل ادلنهجي يف البحوث بكل أنواعها زلددا 

أدوات حبثو بدقة وعناية حىت يتجنب الوقوع يف احملاذير ادلنهجية أو استعمال أدوات حبثو يف غري 

زللها أو التقصري يف توفري أداة ضرورية لبحثو ، كل ىذا دون أن تغفل عن جانب مهم وىو العينة 

ادلراد دراستها وكيفية إعدادىا حبيث تكون ممثلة للمجتمع األصلي ، قدر اإلمكان وال تكون عينة 

 .مبتورة اجلوانب ال تؤدي الغرض العلمي من إخضاعها لالختبار 

 .ىذا ما حاولنا أن نتوخاه يف مسار البحث قدر ادلستطاع 
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مجاالت الدراسة  : أوال

 : المجال المكاني 

 ادلخصصة للدروس اخلصوصية و ادلوجودة يف مدينة اجللفة جترى الدراسة ألحد ادلراكز 

 : المجال الزمني - أ

 و متت على 2017 إىل غاية شهر أفريل 2017    انطلقت ىذه الدراسة من شهر فيفري 

 :مراحل ميكن اختصارىا يف ما يلي 

قبل الشروع يف العمل البحثي مت االطالع على الكتب و ادلراجع و ادلقاالت و كل ما لو عالقة 

بادلوضوع ، واستمرت القراءة طيلة مراحل البحث ، وذلك حملاولة منا فهم مشكلة الدراسة ، و مت 

اجناز رلموعة من البطاقات القراءة لعدد من الكتب ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ، و العدد الباقي 

متت االستفادة و التلخيص منو مباشرة نظرا لتسارع الوقت ، مث مت بناء الفصول النظرية و تصميم 

 ماي و مت مجعها يف نفس التاريخ ، أي 07 و 06استمارة البحث ، اليت وزعت يومي 

 ماي مجعت يف نفس اليوم و كذلك األمر بالنسبة لالستمارات اليت 06االستمارات اليت وزعت 

 . ماي 07وزعت يف 

وجتدر اإلشارة اىل انو مت اختيار األولياء بطريقة عشوائية نظرا الن الفًتة اليت وزعت فيها -

االستمارة فًتة هناية السنة ، وىذه الفًتة تتميز بكثرة الغيابات إال انو بالرغم من ذلك فقد وفقت 
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الطالبة بتوفيق من اهلل عز و جل مث مبساعدة بعض األساتذة و األستاذات إىل توزيع االستمارات 

 .فاقت العدد ادلطلوب ، بعد ذلك مت تبويب و حتليل و تفسري البيانات ادليدانية 
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 : المنهج المعتمد في الدراسة : ثانيا 

    ىناك رلموعة من العناصر ينطلق منها الباحث لتحديد ادلنهج الذي يتبعو يف دراستو من بينها 

طبيعة ادلوضوع ، الفرضيات اليت مت بناءىا و صياغتها و مستوى ادلعلومات و ادلعطيات اليت مت 

 .احلصول عليها 

وىو الطريقة اليت  )ومن خالل ما سبق ذكره ، يتم اختيار ادلنهج الكمي يف ىذه الدراسة 

 1 . (يستخدمها إىل نتيجة ما 

أول ادلناىج الكمية هتدف يف األساس إىل قياس ظاىرة موضوع الدراسة ، قد تكون ىذه 

، او عدد من ذلك باستعمال " أكثر من أو اقل من : " ، مثل .... القياسات من الطراز الًتتييب 

احلساب ، إن أغلبية البحوث يف العلوم اإلنسانية تستعمل القياس ، وذلك األمر حينما يتم 

 2.استعمال ادلؤشرات ، النسب ادلتوسطات أو األدوات اليت يوفرىا اإلحصاء بصفة خاصة 

 

 

 

                                                           
- ترجمة بوزٌد صحراوي واخرون ، –تدرٌبات عملٌة - منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة–" انجرس " مورٌس   1

  100 الطبعة الثانٌة ص - االشراف و المراجع، مصطفى ماضً ، دار القصبة للنشر 
 فً الفكر االسالمً و الفكر  الحدٌث ، – عبد الفتاح محمد العٌســـــوي و عبد الرحمان العٌســـــوي ، مناهج البحث العلمً  2

  99 ص 1997 ، 1926دار الراتب الجامعٌة ، لبنان ، 
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 األدوات المستخدمة في جمع البيانات : ثالثا 

، و تضمنت رلموعة من األسئلة  (االستبيان  )    يف ىذه الدراسة مت استخدام أداة االستمارة 

و قد متت صياغة ىذه األسئلة بأسلوب واضح و بطريقة  (أفراد العينة  )ادلوجهة ألولياء التالميذ 

 .ممنهجة ، حىت يتم مجع معلومات تساعد على اكتشاف صدق فرضية الدراسة من عدمها 

 : تعريف األداة 

    ىي الوسيلة ادلستخدمة يف البحث سواء كانت تلك الوسيلة متعلقة جبمع البيانات أو بالتصنيف 

 .1واجلدولة

وعملية مجع البيانات تتم وفق طرق وأدوات معينة ويف حبثنا ىذا استعنا جبملة من األدوات ادلضبوطة علميا 

 .ومنهجيا جلمع البيانات وادلعلومات اليت حيتاجها حبثنا ، وقد جاء ذلك مبراعاة توافقها مع منهج دراستنا 

  :(االستبيان  )االستمارة 

    ىي عبارة عن وثيقة تضم رلموعة من األسئلة يعدىا الباحث وفقا لتحليل ادلفاىيم ادلوجودة يف 

الفرضيات اليت صاغها يف دراستو ، و توجو ىذه الوثيقة إىل ادلبحوثني أي إىل أفراد عينة الدراسة و 

عبارة عن أسئلة زلددة على الورق و يتم اإلجابة عليها كتابة بواسطة كل مبحوث ، و  )ىي أيضا 

                                                           
  .19 ، ص مرجع سابقبلقاسم سالطنٌة ، - 1
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صراحة أن مجيع االستبيانات عادة ما تكون متكاملة و زلددة او مقننة و نتائجها أكثر سهولة من 

  1 .(الناحية الكمية 

إن اللجوء إىل الدراسة ادليدانية خطوة مهمة يف أي حبث علمي ينوي الباحث من خاللو اكتشاف 

أسباب ظاىرة ، موضوع ، او العوامل ادلأثرة فيها ، أو الظواىر ادلرتبطة هبا ، لذلك البد من 

االستعانة بالدراسة ادليدانية يف ىذا البحث الن االكتفاء بالبحث النظري ال يؤدي إىل اكتشاف 

األسباب احلقيقية دلشكل اإلنفاق على التعليم و عالقتو بثقافة العائلة ، لذلك سيتم إىل التطرق 

يف ىذا الفصل إىل اجملال البشري و الزمين و ادلكاين للدراسة ، كما سيتم ذكر تقنية البحث اليت مت 

 .االعتماد عليها يف مجع ادلعلومات 

  

                                                           
 ، ترجمة محمد ٌاسر الخواجا ، مصرالعربٌة للنشر و التوزٌع ، النظرٌات االجتماعٌة و الممارسة البحثٌة فٌلٌب جونس ،  1

  196 ، ص 1 ، ط2010مصر ، 
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 عينة البحث : رابعا 

 : التعريف بعينة البحث 

رلموعة عناصر ذلا خاصية او عدة خصائص مشًتكة متيزىا :" و يعرف مبجتمع البحث على انو 

 1" . عن غريىا من العناصر األخرى و اليت جيرى عليها البحث أو التقصي 

 مراكز الدروس اخلصوصية بإحدى فرد وزعت عليهم االستمارة 60عينة قصدية متكونة من ال-

 .مبركز ادلناىل حبي قناين مبدينة اجللفة و متت استعمال ادلسح بالعينة

 

 

 

 

 

                                                           
 298 ، ص2 ،ط2004 ، تدرٌبات عملٌة ، دار القصبة للنشر ، منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌةانجرس مورٌس ،   1
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 صعوبات الدراسة : خامسا 

صعوبات البحث 

لدراسة أي ظاىرة اجتماعية جيد الباحث نفسو أمام العديد من التحديات اليت قد تعرقل السري احلسن للبحث 

الذي ىو بصدد القيام بو ، وىذا قد يؤثر سلبا على النتائج ادلراد احلصول عليها ومن ابرز الصعوبات اليت 

 : اعًتضت طريقنا يف اجناز البحث 

: من بني الصعوبات اليت واجهتنا يف اجناز ىذا البحث 

نقص ادلراجع القيمة واحلديثة - 

عدم وجود دراسات سابقة اليت تناولت موضوع حبثنا من الزاوية اليت نريد من خالذلا التطرق إليو - 

صعوبة حتديد ادلوضوع وفق عنوان دقيق لتداخل عدة مواضيع ذات  - 

 صلة مبوضوع البحث  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 تعرض و تحليل نتائج البيانا
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  : تمهيد

 وسوسيولوجية دلعرفة ثقافة العائلة كممارسة من حيث متغًنين مها إحصائيةيهدف ىذا الفصل قراءة 

 ، استعمال الكتب والقواميس، ادلنزليةتاحلوارا ،الوسائل التعليمية ): ادلمارسات الثقافية للعائلة 

 باعتبارمها مؤشرين دالٌن على ثقافة العائلة وعالقتها لؤلبوادلستوى التعليمي  ( األستاذة مع تاللقاءا

  (الدروس اخلصوصية  ) األبناء على تعليم باإلنفاق
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  يثين انمستوى انتعهيمي نألب وانراتة 01: جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

مقارنة بالقيمة  24عند درجة احلرية 111.130 قيمة ارتباط بارسون ىي أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ 
  مقارنة بٌن معامل االرتباط  40.27ىي 0.01و عند 36.41ىي 0.05 للجدول عند مستوى الداللة2كا

                                                                             40.27 وىو اكرب من 0.01 مستوى الداللة يكون يف أنبارسون جند 
 جيد مقارنة بالراتب لؤلب الدراسي و الراتب يعين كل ماكان ادلستوى التعليمي األب توجد عالقة بٌن مستوى إذا 

  .                                                           األبناء على تعليم اإلنفاقىذان ادلتغًنان يساعدان يف 
 

 جدول تقاطع 

 

 الراتب

Total 
5000,0

0 
15000,

00 
20000,

00 
25000,

00 
30000,

00 
35000,

00 
40000,

00 
50000,

00 
60000,

00 

الدراسي_المستوى
 لالب_

 بدون
 مستوى

  التعداد
0 0 0 0 2 0 2 4 0 8 

%  
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 

100,0
% 

 13 2 0 0 0 0 0 6 2 3 التعداد ابتدائي

%  
23,1% 15,4% 46,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 

100,0
% 

 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 التعداد متوسط

%  
0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

100,0
% 

 34 7 10 0 2 12 0 3 0 0 التعداد جامعي

%  
0,0% 0,0% 8,8% 0,0% 35,3% 5,9% 0,0% 29,4% 20,6% 

100,0
% 

 التعداد مجموع
3 2 9 3 14 2 2 14 9 58 

%  
5,2% 3,4% 15,5% 5,2% 24,1% 3,4% 3,4% 24,1% 15,5% 

100,0
% 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 111,130
a

 24 ,000 
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 المستوى التعليمي لألب وعالقته بتشجيع األبناء دراسيا :  يبين 02: الجدول رقم 

 

 جدول تقاطع

 

 الدرس_لمتابعة_ابنائك_تشجع

Total نادرا احيانا باستمرار 

 8 2 2 4 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

 13 0 8 5 التعداد ابتدائي

%  38,5% 61,5% 0,0% 100,0% 

 3 0 0 3 التعداد متوسط

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 34 3 5 26 التعداد جامعي

%  76,5% 14,7% 8,8% 100,0% 

 60 5 15 40 التعداد مدموع

%  66,7% 25,0% 8,3% 100,0% 

 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 17,018
a

 8 ,030 

 

 

للجدول عند 2 مقارنة بالقيمة كا8عند درجة احلرية 17.018ارتباط بارسون ىي   قيمة إن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

                                                                                                               20.09 ىي 0.01 و عند 15.50ىي 0.05مستوى الداللة 

 مثقف و ذا مستوى األب كلما كان ألنو دراسيا األبناء و تشجيع لؤلبتوجد عالقة بٌن ادلستوى التعليمي 

  لؤلبناءتعليمي جيد كلما كان ينظر للتعليم على انو مستقبل 
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  يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته بوجود غرفة دراسة بالمنزل03: الجدول رقم 

 

 جدول تقاطع

 

 بالمنزل_للدراسة_غرفة_تود

Total ال نعم 

 8 4 4 تعداد مستوى بدون 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

 13 8 5 التعداد ابتدائي

%  38,5% 61,5% 100,0% 

 3 3 0 التعداد متوسط

%  0,0% 100,0% 100,0% 

 2 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 34 8 26 التعداد جامعي

%  76,5% 23,5% 100,0% 

 60 23 37 التعداد مجموع

%  61,7% 38,3% 100,0% 

 

 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 12,643
a

 4 ,013 

 

 

 للجدول عند 2 مقارنة بالقيمة كا4 عند درجة احلرية 12.64قيمة االرتباط ىي   أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ
     13.27 ىي 0.01 و عند 9.48 ىي  0.05مستوى الداللة 

 يعىن انو كلما كان ادلستوى التعليمي لؤلبناء  ووجود غرفة دراسة لؤلب توجد عالقة قوية بٌن ادلستوى التعليمي إذا
 لؤلبناء جيد كلما كان تفكًنه يف السهر لتوفًن كل سبل الراحة الالزمة لؤلب
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  يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته بشراء الكتب المدرسية لألبناء 04: الجدول رقم 

 

 جدول تقاطع

 

 سنة_مل_البنائك_مدرسية_كتب_تشتري_هل

Total ال نعم 

 8 2 6 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  75,0% 25,0% 100,0% 

 13 3 10 التعداد ابتدائي

%  76,9% 23,1% 100,0% 

 3 3 0 التعداد متوسط

%  0,0% 100,0% 100,0% 

 2 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 34 5 29 التعداد جامعي

%  85,3% 14,7% 100,0% 

 60 13 47 التعداد مجموع

%  78,3% 21,7% 100,0% 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 12,438
a

 4 ,014 

 

 عند مستوى 2 مقارنة بالقيمة كا4 عند درجة احلرية 12.438قيمة ارتباط بارسون ىي  إنيبٌن لنا ىذ اجلدول 
                                                                                                         0.05 توجد عالقة عند مستوى الداللة إذا   13.27 ىي 0.01 و عند 9.48 ىي 0.05الداللة 

و ىنا يلعب ادلستوى التعليمي لؤلبناء  وشراء الكتب ادلدرسية سنويا لؤلبتوجد عالقة بٌن ادلستوى التعليمي 
  الدراسة        أثناءتوفًن الكتاب ادلدرسي  الذي حيتاجو ادلتعلم ب و ذالك األبناء  دورا كبًنا  لتحفيز لؤلب
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يبين المستوى التعليمي الب وعالقته بتكلفة الكتاب المدرسي الطور  : 05جدول رقم 

 االبتدائي 

 

 جدول تقاطع

 

 ابتدائي_كتاب_تكلفة

Total 2,00 100,00 200,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 

ل_الدراسي_المستوى
 الب

 بدون
 مستوى

 6 0 0 0 0 6 0 0 0 التعداد

%  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 4 2 0 2 0 0 0 0 0 التعداد ابتدائي

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

 2 0 0 0 0 2 0 0 0 التعداد ثانوي

%  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 29 0 3 3 3 14 1 4 1 التعداد جامعي

%  3,4% 13,8% 3,4% 48,3% 10,3% 10,3% 10,3% 0,0% 100,0% 

 41 2 3 5 3 22 1 4 1 التعداد مجموع

%  2,4% 9,8% 2,4% 53,7% 7,3% 12,2% 7,3% 4,9% 100,0% 

                         

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 34,715
a

 21 ,030 

 

 للجدول 2 مقارنة بالقيمة كا21 عند درجة احلرية 34.715  ارتباط بارسون ىي  قيمةأن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

   38.93 ىي 0.01 و عند 32.67 ىي 0.05عند مستوى الداللة 

 و تكلفة الكتاب للطور لؤلب ادلستوى التعليمي أن وذلك يعين 0.05 توجد عالقة عند مستوى الداللةإذا

 و توفًن ادلادة لؤلبناء ذا مستوى تعليمي جيد كلما كان يبحث  عن سبل التحصيل األب كلما كان ألنواالبتدائي 

 قيمة   العلمية  ذلم
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 يثين انمستوى انتعهيمي نالب وعالقته تتكهفة انكتاب انمدرسي نطور 06: جدول رقم 

 نمتوسط ا

 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 
31,716

a
 15 ,007 

 

 

 

 

 للجدول 2 مقارنة بالقيمة كا15 عند درجة احلرية 31.716ارتباط بارسون ىي  قيمة أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

  30.57 ىي 0.01 و عند 20.99 ىي 0.05عند مستوى الداللة 

 دائما يسعى جاىدا لتوفًن  األب و تكلفة الكتاب للطور ادلتوسط  الن لؤلبتوجد عالقة بٌن ادلستوى التعليمي 

  الدراسة                                                                        أثناء األبناءكل مل حيتاجو 

 جدول تقاطع

 

 متوسط_كتاب_تكلفة

Total 200,00 400,00 1000,00 2000,00 2500,00 3000,00 

لال_الدراسي_المستوى

 ب

 6 0 0 2 4 0 0 التعداد مستوى بدون

%  0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

 5 2 0 0 3 0 0 التعداد ابتدائي

%  0,0% 0,0% 60,0% 0,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

 2 0 0 2 0 0 0 التعداد ثانوي

%  0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 16 0 3 8 0 4 1 التعداد جامعي

%  6,3% 25,0% 0,0% 50,0% 18,8% 0,0% 100,0% 

 29 2 3 12 7 4 1 التعداد مجموع

%  3,4% 13,8% 24,1% 41,4% 10,3% 6,9% 100,0% 
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 يبين المستوى التعليمي لالب وعالقته بتكلفة الكتاب المدرسي لطور 07: جدول رقم 
 الثانوي 

 

 جدول تقاطع

 

 ثانوي_كتاب_تكلفة

Total 300,00 1000,00 2000,00 3000,00 6000,00 

 6 0 2 4 0 0 التعداد مستوى بدون 

%  0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

 8 2 0 0 3 3 التعداد ابتدائي

%  37,5% 37,5% 0,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

 5 0 2 0 3 0 التعداد جامعي

%  0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

 19 2 4 4 6 3 التعداد مجموع

%  15,8% 31,6% 21,1% 21,1% 10,5% 100,0% 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 21,771
a

 8 ,005 

 

 

 

 للجدول 2 مقارنة بالقيمة كا8 عند درجة احلرية 21.771قيمة ارتباط  بارسون  ىي   أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

   20.09 ىي 0.01 ة عند 15.50 ىي  0.05عند مستوى الداللة 

 ادلثقف يكون حريص على األب و تكلفة الكتاب للطور الثانوي يعين لؤلبتوجد عالقة بٌن ادلستوى التعليمي 

   مكتفٌن من كافة اجلوانب خصوصا اجلانب التعليمي        أبناءهيف وسعو ليكون  توفًن كل ما

 

 .
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  يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته بشراء القواميس 08: جدول رقم 
 جدول تقاطع

 

 قواميس_تشتري_هل

Total ال نعم 

 8 4 4 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  50,0% 50,0% 100,0% 

 13 8 5 التعداد ابتدائي

%  38,5% 61,5% 100,0% 

 3 0 3 التعداد متوسط

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 32 10 22 التعداد جامعي

%  68,8% 31,3% 100,0% 

 58 22 36 التعداد مجموع

%  62,1% 37,9% 100,0% 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 
7,235

a
 4 ,124 

 

 

 

 

 للجدول عند 2 مقارنة بالقيمة كا4 عند درجة احلرية 7.235ارتباط بارسون  ىي  قيمة أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

  13.27 ىي 0.01 و عند 9.48 ىي 0.05مستوى الداللة 

  أن جيب أبناءه ادلتعلم يرى بان األب أن وشراء القواميس يعين ىنا لؤلباذا  ال توجد عالقة بٌن مستوى التعليمي 

 ليست لديو نظرة  بعيدة للمستقبل   ألنوال يتعلموا بعض اللغات و ذلك 
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  يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته بالدروس الخصوصية 08: الجدول رقم 
 جدول متقاطع

 

 الخصوصية_الدروس

Total ال نعم 

 8 0 8 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 13 3 10 التعداد ابتدائي

%  76,9% 23,1% 100,0% 

 3 0 3 التعداد متوسط

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 34 2 32 التعداد جامعي

%  94,1% 5,9% 100,0% 

 60 5 55 التعداد مجموع

%  91,7% 8,3% 100,0% 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 
5,148

a
 4 ,272 

 

 

 

  عند2 كاجلدول مقارنة بالقيمة 4 عند درجة احلرية 5.148قيمة ارتباط بارسون ىي  أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

   13.27 ىي 0.01 و عند 9.48 ىي 0.05مستوى الداللة 

 يف أبنائو عدم تسجيل إىل األب والدروس اخلصوصية  ىنا يلجا لؤلبال  توجد عالقة بٌن ادلستوى التعليمي 

 .  من بٌن وسائل ادلكلفة من وجهة نظره األخًنة تعرب ىذه ألهنامقاعد الدروس اخلصوصية 
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 يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته بالدروس الخصوصية   الطور 10: جدول رقم 
 االبتدائي

 

 جدول تقاطع

 

 ابتدائي_خصوصية_دروس_االبناء_عدد

Total 1,00 2,00 3,00 

 4 0 0 4 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 0 2 التعداد ابتدائي

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 3 0 3 0 التعداد متوسط

%  0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

 22 4 15 3 التعداد جامعي

%  13,6% 68,2% 18,2% 100,0% 

 31 4 18 9 التعداد مجموع

%  29,0% 58,1% 12,9% 100,0% 

 

 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 
19,492

a
 6 ,003 

 

 

 2 مقارنة بالقيمة كا للجدول 6 عند درجة احلرية 19.492 ارتباط بارسون  ىي  قيمة أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

   16.812 ىي0.01 و عند 32.592ىي 0.05عند ادلستوى الداللة 

 والدروس اخلصوصية  للطور لؤلب  ادلستوى التعليمي أن يعين 0.01  توجد عالقة عند مستوى الداللة إذا

  مرحلة  بداية و انطالقة لبقية ادلسار ألهنا  لآلباء بالنسبةاالبتدائي   الن ىذه ادلرحلة تعترب مرحلة حساسة 

  يكون حريص على ىذه ادلرحلة بالذات                                                                                           األبالدراسي لذلك 
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 يبين المستوى التعليمي لالب وعالقته بالدروس الخصوصية للطور 11: الجدول رقم 
 المتوسط 

 

 جدول متقاطع

 

 متوسط_خصوصية_دروس_االبناء_عدد

Total ,00 1,00 2,00 3,00 

 8 0 4 0 4 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

 5 0 5 0 0 التعداد ابتدائي

%  0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 2 0 0 التعداد ثانوي

%  0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

 21 3 7 11 0 التعداد جامعي

%  0,0% 52,4% 33,3% 14,3% 100,0% 

 36 3 18 11 4 التعداد مجموع

%  11,1% 30,6% 50,0% 8,3% 100,0% 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 28,667
a

 9 ,001 

 

 

 للجدول 2 مقارنة بالقيمة كا9 عند درجة احلرية 28.667قيمة ارتباط بارسون  ىي  أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

   21.99 ىي0.01 و عند 16.91 ىي0.05عند مستوى الداللة 

 يكون حريصا األب  و الدروس اخلصوصية للطور ادلتوسط  و ىنا لؤلبتوجد عالقة جيدة بٌن ادلستوى التعليمي 

 الدراسي    أبنائووى ت مرحلة صعبة جدا و خاصة شهادة التعليم ادلتوسط  لتحسٌن مسألهنا
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 يبين المستوى التعليمي لالب وعالقته بالدروس الخصوصية للطور 12: جدول رقم 
 الثانوي 

 جدول تقاطع

 

 ثانوي_خصوصية_دروس_االبناء_عدد

Total 1,00 2,00 3,00 

 8 0 6 2 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

 8 3 5 0 التعداد ابتدائي

%  0,0% 62,5% 37,5% 100,0% 

 8 0 0 8 التعداد جامعي

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 24 3 11 10 التعداد مجموع

%  41,7% 45,8% 12,5% 100,0% 

 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 
22,036

a
 4 ,000 

 

 

 

 

 للجدول عند 2 مقارنة بالقيمة كا4 عند درجة احلرية 22.036قيمة ارتباط بارسون ىي  أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

  13.27 ىي0.01 و عند 9.48 ىي0.05مستوى الداللة 

 على األب  و الدروس اخلصوصية للطور الثانوي ىنا حيرص لؤلبتوجد عالقة جيدة  بٌن ادلستوى التعليمي 

 على علم بالصعوبات و ألنو و لؤلبناء الدروس اخلصوصية اىتماما منو لتطوير اجلانب الفكري إىل أبنائوالتحاق 

 العوائق اليت يواجهها خالل مساره الدراسي                                                                              

. 
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  يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته بشبكة االنترنت 13: الجدول رقم 

 جدول تقاطع

 

 االنترنت_شبكة

Total ال نعم 

 6 0 6 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 13 3 10 التعداد ابتدائي

%  76,9% 23,1% 100,0% 

 3 3 0 التعداد متوسط

%  0,0% 100,0% 100,0% 

 2 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 31 8 23 التعداد جامعي

%  74,2% 25,8% 100,0% 

 55 14 41 التعداد مجموع

%  74,5% 25,5% 100,0% 

 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 11,558
a

 4 ,021 

 

 

 

 

  للجدول 2 مقارنة بالقيمة  كا4  عند درجة احلرية 11.558قيمة ارتباط بارسون ىي  أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

   13.27 ىي 0.01 و عند 9.48 ىي 0.05عند مستوى الداللة 

 ىنا  األب و شبكة االنرتنت يعىن لؤلب ادلستوى التعليمي أن  يعين 0.05توجد عالقة  عند مستوى الداللة 

 إىل بتوفًن شبكة االنرتنت ليس طلبا منهم بل حرصا منو دلساعدهتم على الدروس حيث يلجا أبنائو يساعد

     أبنائو يعرف قيمة ادلعرفة العلمية  لذا يضحي باجلانب ادلادي من اجل ألنواالنرتنت 
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  يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته بامتالك جهاز كمبيوتر 14: الجدول رقم 
 جدول تقاطع

 

 كمبيوتر_جهاز_يملك

Total 1,00 2,00 

 8 2 6 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  75,0% 25,0% 100,0% 

 13 6 7 التعداد ابتدائي

%  53,8% 46,2% 100,0% 

 3 3 0 التعداد متوسط

%  0,0% 100,0% 100,0% 

 2 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 34 2 32 التعداد جامعي

%  94,1% 5,9% 100,0% 

 60 13 47 التعداد مجموع

%  78,3% 21,7% 100,0% 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 21,036
a

 4 ,000 

 

 

 

 للجدول عند 2 مقارنة بالقيمة كا4 عند درجة احلرية 21.036ارتباط بارسون ىي  قيمة أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

   13.27 ىي 0.01 و عند 9.48 ىي 0.05مستوى الداللة 

 األب و امتالك جهاز كمبيوتر بادلنزل ويرجع ذلك لتفهم لؤلبىنا توجد عالقة وطيدة بٌن ادلستوى التعليمي 

    كي يساعدىم لتطوير معارفهم و معلوماهتم و تثقيف عقوذلم          ألبنائوبشراء جهاز كمبيوتر 
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  يبين المستوى التعليمي لالب وعالقته باستعمال النقل لالبناء 15: جدول رقم 

 

 جدول تقاطع

 

 النقل_االبناء_يستعمل_هل

Total ال نعم 

 8 8 0 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  0,0% 100,0% 100,0% 

 13 3 10 التعداد ابتدائي

%  76,9% 23,1% 100,0% 

 3 0 3 التعداد متوسط

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 32 6 26 التعداد جامعي

%  81,3% 18,8% 100,0% 

 58 17 41 التعداد مجموع

%  70,7% 29,3% 100,0% 

 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 23,333
a

 4 ,000 

 

 للجدول عند 2 مقارنة بالقيمة كا4 عند درجة احلرية 23.333قيمة ارتباط بارسون ىي  إن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

  13.27 ىي 0.01 و عند 9.48 ىي 0.05مستوى الداللة 

 احلريص على دراية األب  و استعمال النقل و ذلك الن لؤلب توجد عالقة قوية  بٌن ادلستوى التعليمي إذا

  لذا يوفر ذلم النقل                                   أبنائو يف الشارع و حرصا على سالمة األبناءبادلشاكل اليت يواجهها 
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  يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته بشراء األدوات التقنية16: جدول رقم 
 جدول تقاطع

 

 التقنية_الدراسة_اداوت

Total 10,00 ال نعم 

 8 0 2 6 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

 13 0 5 8 التعداد ابتدائي

%  61,5% 38,5% 0,0% 100,0% 

 3 0 3 0 التعداد متوسط

%  0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 34 1 6 27 التعداد جامعي

%  79,4% 17,6% 2,9% 100,0% 

 60 1 16 43 التعداد مجموع

%  71,7% 26,7% 1,7% 100,0% 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 11,929
a

 8 ,154 

 

 2 مقارنة بالقيمة كا8عند درجة احلرية 11.929قيمة ارتباط بارسون ذلذا اجلدول ىي  أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

   20.09 ىي 0.01 و عند 15.50 ىي 0.05للجدول عند مستوى الداللة 

 تعرب من الالزم  اليت ألهنا لؤلبناء التقنية األدوات وشراء لؤلبال توجد عالقة وطيدة بٌن ادلستوى التعليمي 

 الن أي ألبنائو توفًنىا إىل ادلثقف األبحيتاجها التلميذ و يؤدي عدم توفرىا اىل تدىور ادلستوى التعليمي يلجا 

  لؤلبناء تدين ادلستوى التعليمي إىل بذلك يؤدي إخالل
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 يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته وجبة سريعة أثناء 17الجدول رقم 
 الدرس

 

 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 10,297
a

 8 ,245 

 

 للجدول عند 2 مقاربة بالقيمة كا8عند درجة احلرية 10.297ارتباط بارسون ىي  قيمة أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

  20.09 ىي 0.01و عند 15.50 ىي 0.05مستوى الداللة 

 يهتم األب أن الدروس اخلصوصية يعين ىنا أثناء والوجبة السريعة لؤلبال  توجد عالقة بٌن ادلستوى التعليمي 

                                                                                                                  وجبة خفيفة خالل الدروس اخلصوصية                 األب  و خاصة الوجبة  خوفا على صحتهم  لذا يتبع أبناءهلشؤون 

 

 

 جدول تقاطع

 

 الدروس_اثناء_سريعة_وجبة

Total 100,00 ال نعم 

 8 0 4 4 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

 13 0 2 11 التعداد ابتدائي

%  84,6% 15,4% 0,0% 100,0% 

 3 0 0 3 التعداد متوسط

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 31 5 6 20 التعداد جامعي

%  64,5% 19,4% 16,1% 100,0% 

 57 5 12 40 التعداد المجموع

%  70,2% 21,1% 8,8% 100,0% 
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  يبين المستوى التعليمي لألب و عالقته بانخراط ابنه في نادي 18جدول رقم
 رياضي 

 جدول تقاطع

 

 رياضي_نادي_في_ابنك_منخرط

Total ال نعم 

 8 0 8 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 13 5 8 التعداد ابتدائي

%  61,5% 38,5% 100,0% 

 3 0 3 التعداد متوسط

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 100,0% 

 33 2 31 التعداد جامعي

%  93,9% 6,1% 100,0% 

 59 7 52 التعداد مجموع

%  88,1% 11,9% 100,0% 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 11,608
a

 4 ,021 

 

 

 

 للجدول عند 2 مقارنة بالقيمة كا4 عند درجة احلرية 11.608 قيمة ارتباط بارسون ىي أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

   13.27ىي 0.01 و عند 9.48 ىي 0.05مستوى الداللة 

 و عالقتو بتكلفة االخنراط يف النادي لؤلب ادلستوى التعليمي أن يعين 0.05 توجد قيمة عند مستوى الداللة إذا

  األب بعد ادلعاناة من الدراسة و ىذا ما يتفهمو لؤلبناء يوفر جوا من اجلانب الرتفيهي األخًن ىذا حبيثالرياضي 
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  يبين المستوى التعليمي لألب وعالقته بحقوق التسجيل 19جدول رقم 

 جدول تقاطع

 

 بكالوريا_متوسط_التسجيل_حقوق

Total 3,00 عادية مكلفة 

 8 0 6 2 التعداد مستوى بدون لالب_الدراسي_المستوى

%  25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 

 13 0 5 8 التعداد ابتدائي

% 61,5% 38,5% 0,0% 100,0% 

 3 0 0 3 التعداد متوسط

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 2 0 0 2 التعداد ثانوي

%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 34 2 10 22 التعداد جامعي

%  64,7% 29,4% 5,9% 100,0% 

 60 2 21 37 التعداد مجموع

%  61,7% 35,0% 3,3% 100,0% 

 

Tests du khi-deux 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-deux de Pearson 10,271
a
 8 ,247 

 

 

 للجدول 2  مقارنة بالقيمة كا8 عند درجة احلرية 10.271قيمة ارتباط بارسون  ىي  أن اجلدول ايبٌن لنا ىذ

  20.09 ىي 0.01 و عند 15.50 ىي 0.05عند مستوى الداللة 

 و حقوق التسجيل يف شهادة ادلتوسط و شهادة البكالوريا  لؤلب ال توجد عالقة بٌن ادلستوى التعليمي إذا   

 .باألبناء ال  تعترب جزء من النفقات اخلاصة ألهنا ادلثقفون يرون بان حقوق التسجيل مكلفة اآلباء أنيعين ىنا 
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عرض و تحليل نتائج الفرضية األولى : ثانيا   

 : الفرضية األولى 

 ادلمارسة الثقافية لؤلولياء مؤثر على مردود ادلستوى التعليمي لؤلبناء -

 مثال بالنسبة للمؤشرات أخرىميكننا القول بان الفرضية حتققت يف جانب ومل تتحقق يف جوانب      

 أن ىنا ميكن 15 ، 14 ، 13 ، 07 ، 06 ، 02: اليت حتققت فيها الفرضية ىي اجلداول رقم 

 مثال مل تتحقق الفرضية يف اجلداول   أخرى جوانب من إليو عندما ننظر أمانقول بان الفرضية حتققت 

 نستطيع القول بان بعض وإمنا وىنا ال ميكن القول بان الفرضية حتققت 18، 09،16 ،08

 %100 مل يتحقق وىنا نقول بان الفرضية مل تتحقق األخر والبعض متحققةمؤشرات الفرضية 
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 عرض و تحليل نتائج الفرضية الثانية : ثالثا 

 الدروس اخلصوصية مدلول قوي على ثقافة العائلة أما ىذه الفرضية فتحققت إىل حد بعيد -

 ، 12 ، 11 ، 10 ، 02 ، 01: ميكن القول بان الفرضية حتققت وذلك ما يظهر لنا يف اجلداول 

17  

وذلك لوجود عالقة وطيدة بٌن ادلستوى التعليمي لؤلب والدروس اخلصوصية ومن ىنا نالحظ بان 

اآلباء يسعون دائما دلساعدة أبنائهم يف حل وفهم الواجبات ادلنزلية بسهولة وىذه النسبة جد اجيابية 

بان الدروس : فهناك اغلب ادلبحوثٌن ال يهملون ألبنائهم الدروس اخلصوصية ومن خالل ىذا نقول 

اخلصوصية سامهت بشكل كبًن يف جناح األبناء حيث انو دافع يتمثل يف رغبة التلميذ لتفوق وادلنافسة 

ويسعى الفرد إىل حتقيق التفوق واالعتزاز بالنفس ورغبة الفرد بالقيام بالعمل اجليد وجناحو وىنا الوضع 

االقتصادي للعائلة يلعب دور كبًن يف اإلنفاق على الدروس اخلصوصية 
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 : رابعا النتيجة العامة 

بناءا على نتائج الدراسة ، فانو ميكن القول ان ادلمارسات الثقافية لؤلولياء مبا فيهم الفئة االجتماعية 

اليت ينتمي إليها األبناء ذلا تأثًن على جناح العديد من التالميذ دراسيا ، الن األسر ادليسورة اجتماعيا 

و ثقافيا متنح للتعليم أمهية كبًنة على عكس األسر الفقًنة اليت تنتمي إىل فئات اجتماعية مهمشة 

 .فهي ال تثق بادلدرسة وال بالتعليم 

 على تعليم أبنائهم و تدريسهم ، اإال أن التعليم أصبح ضرورة ، لذلك ال بد على األىل ان حيرصو-

وان حيرصوا على إنتاج و إعادة إنتاج القيم الدينية و الثقافية و االجتماعية للمجتمع الن التلميذ لو 

 .أفكار مسبقة من أسرتو و من الفئة االجتماعية اليت ينحدر منها 

 و آين بريدسو يف دراستهما أن ثقافة العائلة من أىم العوامل اليت تؤدي إىل جاك تارديفوقد توصل 

فشل التلميذ يف ادلدرسة و اعتربىا من العوامل ادلؤثرة يف ادلسار الدراسي للتلميذ خاصة ثقافة و قيم 

 .ومواقف األسرة 

لقد مت االستفادة من دراسات السابقة لالطالع على الكيفية اليت أجريت هبا ، لتحديد اجلانب الذي 

 .سيتم الرتكيز عليو ، كما مت االعتماد على بعض نتائجها يف حتليل نتائج ىذه الدراسة 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 خاتــــــمةـ
 

116 
 

  : خاتمة

متت دراسة مشكل املمارسات الثقافية لألولياء وعالقتها باإلنفاق على التعليم مبدينة اجللفة من 

اجلانب النظري و امليداين ، فا يف اجلانب النظري مت تناول أىم العناصر اليت تساعد على فهم ىذه 

املشكلة ، و يف اجلانب امليداين مت التأكد مما اذا كانت الفرضيتان اللتان مت صياغتهما سابقتان ام 

 .ال ، و من خالل ما أسفرت عليو نتائج الدراسة من نتائج مت التأكد من صدق الفرضيتان 

لذلك ديكن القول بأن املستوى التعليمي للوالدين من أىم املؤشرات لقياس الرأمسال الثقايف او 

ثقافة العائلة ، تكون عالقة بني الرأمسال الثقايف للعائلة و متابعة األبناء دراسيا ، حيث اذا كان 

أولياء الطالب متعلمني فان ذلك حيسن من فرص االستفادة منها و يرجو تعدد األمناط الثقافية يف 

اجملتمع إىل االختالف يف السمات الثقافية و ىذا االختالف يكون يف أمناط التفكري و اإلنتاج ، 

 .كذلك يف املعايري و القيم و االجتاىات و التقاليد 

و ما ديكن ان خيتم بو يف ىذه الدراسة ىو ان ىذا البحث يفتح اجملال لبحوث أخرى تدرس 

العالقات بني الرأمسال الثقافة للعائلة و عالقتو باإلنفاق على التعليم يف مدينة اجللفة من زاوية 

 .أخرى 
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