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 شكر وعرفان

 
 .12" لقماف، اآلية: ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هلل"

 
يء أمحػػػد ب سػػػبتانىل كدعػػػاا محػػػدا  يػػػلا  مػػػا ينب ػػػي  ػػػالؿ ك هػػػىل ك  ػػػي  أٌكال كقبػػػل  ػػػٌل  ػػػ

 سلطانىل  لى أف كفقين إلصلاز هذا العمل العلمي، آمال أف يتقبل مين هذا ا هد كيبارؾ فيىل كينفع بىل.
: التقػػػدير كالعرفػػػاف  سػػػتاذم ادل،ػػػرؼيف هػػػذمل ادلناسػػػبة أدقػػػدـ ر يػػػل ال،ػػػار كاالمتنػػػاف، ككافػػػر 

 لػػى إر ػػادادىل كدا يهادػػىل القيمػػة، ك ميػػع أسػػادذي الفرػػالء الػػذي  أ ركا   ن عمــر مرمــوري بشــري بــ
 درب العل  كادلعرفة خالؿ مسلي العلمية.

 ما ال يفػادين أف أ ػار أسػادذة معهػد اإلصػالح للبنػات كإدارة ادلعهػد ك ػل مػ  سػا د  مػ  
 اه  ب خلا.قريب أك بعيد يف إصلاز هذا البتث كإخرا ىل يف صاردىل النهائية    

كأغتػػن  هػػذمل الفرصػػة أف أ ػػار  ػػل مػػ  قػػاـ باا بػػىل يف الطػػاق  اإلدارم للنامعػػة أدرار، آمػػال أف داػػاف 
 هذمل  ا امعة منارة هدل، كمر   إ عاع فارم، كحرارم للمنطقة كا  ائر كالعامل اإلسالمي.

 

 

 

 

 شكرا لكم وجزاكم اهلل كّل خير



 إىداء
 

غرسػػا يف قلػػمي اإلؽلػػاف كالتقػػال، كحٌببػػا إٌ  ب دعػػاا كرسػػالىل     إا كالػػدما الع يػػ ي  الػػذي  
 ك لما  فعل اخلل كاحلياة لل ل كإا  دي رم  التقال كالافاء رمحها ب كأسانها فسيح ا ناف.

ب احليػػاة إا  ػػريايف يف احليػػاة، زك ػػيف الارؽلػػة، رمػػ  الطهػػارة كالنقػػاء، كالػػيف رملػػ  معػػي متا ػػب در 
 كمازال ، أ رمها ب آمني.

إا أبنػػػائي ا  ػػػ اء: فػػػائ ة، كأمحػػػد، كحيػػػاة، كفافػػػىل، كالخػػػدي  كا مػػػني، سػػػدد ب خطػػػاه ، إا إخػػػاا  
 كأخااي كأبنائه  حف ه  ب.

إا م،اؼلي كمعلًٌمي كأسادذي ا فاضل الذي  أ ركا  قلي كبخلي، رمحه  ب أحيػاء كأمػااو كأحسػ  
  .إليه

 إا مؤسسة معهد اإلصالح للبنني الذم  لمين كقٌاـ ا ا ا ي.
 إا أصدقائي ا كفياء يف  ،افة اإلصالح أحلى ذ رايت الخبا كال،باب أ  ه  ب.

 إا زمالئي يف الرتبية كالتعلي  الاادحني أ اهن  ب كأاثهب  دنيا كأخرل.
 ؽلاف كالتقال كفقه  ب.إا  ل اإلخاة كا خاات العاملني يف ن،ر العل  كا 

 إا  ل م  لىل نسب يف القلب.
 إا  ل هؤالء .......أهدم  هد هذا العمل العلمي.

 
  أبا أمحد                     
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 لػػى الراحػػة كاالسػػتقرار منػػذ أف ك ػػد اإلنسػػاف  لػػى ا رض كهػػا يػػتعل ، كيبتػػث باػػل  هػػدمل 

كالسػػيطرة  لػػى زليطػػىل، فسػػتطاع أف يسػػ ر الطبيعػػة مب تلػػف الاسػػائل كالتقنيػػات. فػػالتعلي  مػػر مبراحػػل  
  يلة يف وريخ الب،رية حيث  اف اإلنساف يتعل  ابدلمارسة يف الطبيعة اليف م  حالىل.
 انػ  التنػارب استطاع اإلنساف بعد حقب زمنية أف ين،ئ مؤسسات هبػا معلمػني كمتعلمػني، ك 

يف رلاؿ التعلي ، مياسبةن الب،رية التنربة العميقػة يف رلػاؿ الرتبيػة كالتعلػي ، إا أف أدػى اإلسػالـ  ةاليا ني
ك انػػػ  أكؿ  لمػػػة يف القػػػرآف الاػػػر  " اقػػػرأ " .  ػػػاف الرسػػػاؿ صػػػلى ب  ليػػػىل كالسػػػل  معلمػػػان كالخػػػتابة 

ال تما يػػػة، ان،ػػػا اإلنسػػػاف مػػػدارس خاصػػػة الاػػػراـ متعلمػػػني كادلسػػػند مدرسػػػة. كبعػػػد دطػػػار ال ػػػركؼ ا
 كمعلمني متفرغني للعملية التعليمية. 

حاكلنا يف هذمل الدراسة أف نتناكؿ إ االية التسرب ادلدرسي للفتاة ادل ابية، ك القتهػا ابدلسػتال  
ذم بعػػرؼ اتجمتمػػع ادلػػ ايب،  ضػػم  إحػػدل ادلػػدارس احلػػرة ابتجمتمػػع ادلػػ ايب الػػ ـالتعليمػػي لألبػػاي ، كاباللتػػ ا

طادلػػػا ا تػػػػ  دعلػػػي  البنػػػػ  د امتػػػىل ا ساسػػػػية كإحػػػػدل مقامادػػػىل ا كليػػػػة، ك ػػػامال حا ػػػػا يف االحتفػػػػاظ 
بتماسك كاستمرار اتجمتمع ادل ايب أال كهػي متاسػطة اإلصػالح للبنػات. كهػذا ليتبنػاا دربيػة بنػاا  كفػ  مػا 

ارمل لػػيا ابػػ  غرائػػ مل بػػل بػػىل رلػػتمعه ، ك ت بردػػراف درسػػل ت يقػػاؿ " اإلنسػػاف يف أ يػػر أ مالػػىل كأفاػػيتطلٌ 
صنع دربيتػىل ". إالٌ أف هػذمل الد امػة بػدأت د،ػهد د ػلات كاضػطراابت يف الفػرتة ا خػلة نتينػة ظػركؼ 
ك اامل سلتلفة،  ما أف ل اهرة التسرب ادلدرسي للفتاة ادل ابية، ا ثر الرئيا يف دد  الػا ي يف اتجمتمػع 

 تمع. النسام، كاآلاثر ادل تلفة ا خرل  لى الفرد كاتجم

 ػػػاف التسػػػرب ادلدرسػػػي للفتػػػاة ادل ابيػػػة، يف مسػػػتال الرابعػػػة متاسػػػط؛ أم يف آخػػػر سػػػنة لطػػػار  
ادلتاسػط، لػىل أسػباب  يػلة، منهػػا الػ كاج يف مقدمػة هػذمل ا سػػباب،  ف الػ كاج ادلباػر يف اتجمتمػع ادلػػ ايب 

سػػػرب ادلدرسػػػي منت،ػػػر إا حػػػدو  بػػػل خاصػػػة يف العنخػػػر النسػػػام، كقخػػػد الفهػػػ  ادلنهنػػػي كالعلمػػػي للت
للفتػػاة ادل ابيػػة، درػػمن  دراسػػتنا اببػػني كسػػتة فخػػاؿ. ثػػالث فخػػاؿ للبنػػاء الن ػػرٌم، حيػػث  ػػاف الفخػػل 
ا كؿ حػػػػػاؿ ادلدرسػػػػػة ا  ائريػػػػػة، كالفخػػػػػل اليػػػػػا  للتسػػػػػرب ادلدرسػػػػػي أسػػػػػبابىل كآاثرمل، كالفخػػػػػل اليالػػػػػث 
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الرابػػػع حملػػػٌددات الدراسػػػة للمنتمػػػع ادلػػػ ايب مقاربػػػة ساسػػػياورؼلية. أمػػػا التتقيػػػ  ادليػػػدا  فرػػػٌ  الفخػػػل 
ادليدانيػػة كأدكااػػا، كالفخػػل اخلػػاما للمسػػتال التعليمػػٌي للاالػػدي  كالتسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل ابيػػة، أم 
الفرضػػية ا كا، كالفخػػل السػػادس للعػػرؼ اال تمػػا ي يف مػػ اب كالتسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل ابيػػة، أم 

 الفرضية اليانية.

دلاتبػػػػػة ا  ائريػػػػػة يف  لػػػػػ  اال تمػػػػػاع الرتبػػػػػام كطػػػػػرح دسػػػػػاؤالت هػػػػػدفنا يف هػػػػػذمل الدراسػػػػػة إثػػػػػراء ا
اإلصػالح  مبتاسػطةكإ ااالت أخرل لإل ابة  نها يف دراسات قادمة،  ما  اف اذلدؼ  ػذلك الرقػي 
 للبنات إا مستال  لمي كمنهني ليااف منارة كنقطة كصل بني ادلاضي كاحلاضر.

   لػػػى كرؽ بػػػل داػػػاف قا ػػػدة لبنػػػاء، يف كيف ا خػػػل نتمػػػ  أف ال دبقػػػى هػػػذمل الدراسػػػة رلػػػرد حػػػ
رلػػػاالت الرتبيػػػة كالتعلػػػي . كيف النهايػػػة نػػػد ا ادلػػػاا  ػػػٌ  ك ػػػل أف غلعػػػل هػػػذا العمػػػل يف ميػػػ اف حسػػػنادنا 

 كيسدد خطا  إا ما فيىل الخالح كالسداد.
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 أسباب اختيار ادلوضوع: -1

 ادلاضػػا ات ا خػػػرل، لاػػلًٌ ماضػػاع حبػػػث أسػػباب دفعػػ  الباحػػػث الختيػػارمل كدراسػػتىل مػػػ  بػػني
كماضػػػاع هػػػذا البتػػػث اخلػػػاٌص بػػػػ" التسػػػرب ادلدرسػػػي للفتػػػاة ادل ابيػػػة" دفعتػػػين إليػػػىل أسػػػباب  ػػػٌدة، ذاديػػػة 

 :اآلديةكماضا ٌية، أك  ها يف النقاط 

 األسباب الذاتية: -أ

 اهتمامي مبااضيع الرتبية كالتعلي ، كان، ا  يف هذا الاسط  استاذ. -

 تما يػػػة، لن،ػػػاي يف اتجمتمػػػع ادلػػػ ايٌب، كمعػػػرفيف  خاصػػػيتىل ككاقعػػػىل اردبػػػاط ادلاضػػػاع حبيػػػاي اال -
 كم،االدىل.

 رغبيف يف رسني كضعية الفتاة ادل ابية كدنايرها، كدعليمها، كديقيفها. -

رغبيف يف دطاير متاسطة اإلصالح للبنات كاثنايتها ك ليتها، ال تقادم أهنا منارةن دنػل الػدرب  -
 للفتاة ادل ابية.

 طػػارة ا هػػل  لػػى اتجمتمػػع ادلػػ ايب، كا مػػة اإلسػػالمية مجعػػاء، كأف حرمػػاف اإلنسػػاف مػػ   ا ؽلػػإ -
 التعٌل  ال يقٌل خطارة م  حرمانىل م  احلياة.

 األسباب ادلوضوعية: -ب 

  اف ادلاضاع ذم أعلية  بلة كحساسة يف اتجمتمع ادل ايب، خاصة يف ا كساط احملاف ة. -

 لدارسني كادلر دي  ابلتسرب ادلدرسي للذ ار دكف اإل ث.اهتماـ  يل م  ادليقفني كا -

اهتماـ ال،باب كخاصة ا امعيني منه ، مباضاع دطػاير دعلػي  الفتػاة ادل ابيػة، كخاصػة ادلقبلػني  -
 منه   لى ال كاج.

 انفتاح اتجمتمع ادل ايٌب  لى العامل اخلار ٌي، كظهار حا ات ا تما ية  ديدة. -
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 لا ية كالسياالا ية يف ماضاع دعلي  الفتاة ادل ابية بخفة  امة.نقص الدراسات الساسيا  -

 أىداف الدراسة:  -2

 : اآليدسعى هذمل الدراسة إا رقي  اذلدؼ الرئيا 

معرفػػػة أسػػػباب ظػػػاهرة التسػػػرب ادلدرسػػػي للفتػػػاة ادل ابيػػػة، مػػػ  خػػػالؿ مت ػػػٌلي  ادلسػػػتال اليقػػػايف  -
 للاالدي ، كدطب  ا سرة للعرؼ.

  هذا، راكؿ هذمل الدراسة الاصاؿ إا أهداؼ   ئٌية أخرل أمجلها يف ما يلي:ابإلضافة إا -

 االٌطالع  لى مسار ادلدرسة احلرة يف م اب كدطارها، كرصد آفاقها. -

زلاكلة رليل اتجمتمع ادل ايٌب، م  خالؿ دراسة ساسػياورؼلٌية لػىل، كلبنائػىل كن امػىل اال تمػا ٌيني،  -
 يتها فيىل.مع الرت ي   لى ادلرأة ككضع

زلاكلػػػة إنتػػػاج معرفػػػة  لميٌػػػة، قػػػد درػػػيف  ديػػػدا يف ميػػػداف ساسػػػيالا ٌية الرتبيػػػة كرلػػػاؿ الفتػػػاة  -
 ادل ابية.

يراؼ إا هذا ما قد ديلمل هذمل الدراسة م  مسائل، كاستفسارات، كانتقادات حاؿ ال اهرة  -
 خػػرل يف رليػػل ادلدركسػػة، ؽلاػػ  أف داػػاف منطلقػػا لبتػػاث كدراسػػات أخػػرل مسػػتقبلية، دفيػػد هػػي ا

 الااقع اال تما ٌي يف م اب، كدسه  يف دطايرمل كاستقرارمل.

 صعوابت البحث:  -3

 يلا ما  ع  بخعابة كاز اج البتث الساسيالا ٌي م  اسادذي أثناء دراسيف ا امعٌية، لاػيٌن 
 :أيي دلستىل ك اي،تىل حقيقةن طيلة مراحل هذمل الدراسة؛ فقد ا رتضتين مخا ب مجٌة، أك  ها فيما
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 اف اختيارم  لى ماضاع ذم حساسٌية  بلة، فاحلديث    الفتػاة ادل ابيػة يعتػ  "طاباهػا"،  -
فهذا ا مر مرفاض يف ا كساط احملاف ة، ك ند  رػلة كاسعة م  أفراد اتجمتمع كحىت م  بعض ادليقفػني 

 منه .

، كلاػػاف بعػػض  ػػاف العينػػة لػػيا مػػ  السػػهل الاصػػاؿ إليهػػا،  ف أغلبهػػا مت ك ػػات كأمهػػات -
 منه  خارج م اب.

 انعداـ الدراسات اليف دناكل  ماضاع دسرب الفتاة يف م اب. -

رٌفظ بعػض مػ  أفػراد العينػة مػ  االسػتنابة كادل،ػار ة، كمل ؽلاػ    االدخػاؿ هبػا  هنػ  نسػاء  -
 يف البيات.

 بعض م  ا زكاج منعاا نسائه  م  االستنابة كادل،ار ة. -

هػذا، ال ػركؼ اال تما يػة كادلهنيػة، كالػيف اقلقتػين  يػلا، لاػ  زاددػين إصػرارا ابإلضافة إا  ػٌل  -
 بعملي.

 الدراسات السابقة: -4

 الدراسة األوىل: -1

 la vie féminine au M'zab, étude de sociologie:  نااهنػػا -
musulmane.    

  .A.M.Goichonللباحية: آف مام غاا اف 

 ـ.1927ـ إا 1924أ راا يف السناات م  

 .librairie oriontaliste paul Geuthner,parisن،رت م  طرؼ: 
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 اف هذا العمل  بػارة  ػ  دراسػة أنيركبالا يػة، مايػ  أثنائهػا الباحيػة يف مػ اب، كخخاصػا يف 
قخر غرداية،  دة سػناات كاسػتطا   أف دنفػذ إا داخػل اتجمتمػع كا سػرة ادل ابيػة  ػ  طريػ  ا خػاات 

ملػػ  يف رلػػاؿ الخػػتة كالتاليػػد، كقػػد رٌ ػػ ت  ملهػػا  لػػى حيػػاة ادلػػرأة ادل ابيػػة باػػٌل البػػيض، الالئػػي  ػػٌ  يع
 دفاصيلها ك  ئٌيااا.

متي ت دراسة غاا اف ب،ماليتها دلع   منػاحي حيػاة ادلػرأة ادل ابيػة، غػل أف الباحيػة اهتمػ   يػلا 
؛ كجتنب  يف أغلب ابلاصف ال اهرٌم الذم  اف دقيقا لأل ااؿ كاحلر ات، كمل يهمل أبسط ا  ئيات

 ا حياف التتليل الساسيالا ي العمي ، كهذمل  ة الدراسات ا نيركبالا ية.

 الدراسة الثانية: -2

 Sociologie et histoire des algériens ibadites نااهنا: 

 للباحية: دادم  دكف  ائ،ة.

 ـ.1977سنة الدراسة: 

عمل حػداث ابرزا يف هنايػة السػبعينيات مػ  دعت  هذمل الدراسة دراسة ا تما ية، كقد  ال هذا ال
القػػػػػرف ادلاضػػػػػي، أاثر ردكد أفعػػػػػاؿ متباينػػػػػة. هػػػػػذمل الدراسػػػػػة، داتسػػػػػي أعليٌػػػػػة ابل ػػػػػة،  اهنػػػػػا أٌكؿ دراسػػػػػة 
ساسػػيالا ية دناكلػػ  ماضػػاع ادلػػرأة يف اتجمتمػػع ادلػػ ايٌب، يقػػـا هبػػا أحػػد أفػػرادمل، كالباحيػػة يف هػػذمل الدراسػػة 

 ايٌب، كمعػػػامل ثقافتػػػىل، كر ػػػ ت  لػػػى ادلػػػرأة، مبٌينػػػة كضػػػعٌيتها كدكرهػػػا حاكلػػػ  إبػػػراز أهػػػ   ػػػات اتجمتمػػػع ادلػػػ
اال تمػػا ٌي غػػل أف  رضػػها  ػػاف يف أغلػػب ادلراحلػػىل سػػردا للعػػادات كالتقاليػػد اال تما يػػة، ككصػػفا ذلػػا، 

 دكف رليل أك دفسل ساسيالا ي دل اهر كسلا ات ا تما ية. 
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 الثالثة:  الدراسة -3

دراسػػػة دلياان مػػػات الت يػػػل يف الااقػػػع  -مػػػ اب، بػػػني ا صػػػالة كاحلداثػػػة  نااهنػػػا: دعلػػػي  البنػػػ  يف
 اال تما ي.

 للباحث: ب،ل ب   مر مرمارم.

 دراسة قٌدم  لنيل در ة ادلا ستل يف  ل  اال تماع الرتباٌم،  امعة ا  ائر.

 إ راؼ: د/  بد ال ا  م ريب.

 ـ.21/01/2003ناق،  يف: 

 ـ2005دن،ئتها كدعليمها بني الياب  كادلت ل، سنة  - م ابطبع  يف  تاب بعنااف: الفتاة يف

 انطل  الباحث م  سؤاؿ اإل االية: 

إا أم حػػػػٌد بلػػػػ  الت يػػػػل يف الن ػػػػاـ التعليمػػػػٌي كالرتبػػػػاٌم للفتػػػػاة يف مػػػػ اب  كمػػػػا هػػػػي نتػػػػائج هػػػػذا 
 : أييالت يل . مث حٌدد فرضيات البتث  ما 

 الفرضية العاّمة:  -أ

د يف الن ػػػػاـ التعليمػػػػٌي احلػػػػٌر للبنػػػػات بػػػػيالث  ناصػػػػر هػػػػي: حتميػػػػة الت ػػػػٌل دتعلػػػػ  قرػػػػااي التنديػػػػ
 اال تما ٌي، الن اـ اال تما ٌي كالرتباٌم، الرؤية اال تما ية لتعلي  البن .

 الفرضيات اجلزئية:  -ب

 رٌرر التعلي  احلٌر للبنات م  الرؤية السلفٌية  ٌسددىل حتمٌية الت ٌل اال تما ٌي. -1 

نديد يف ادلدارس احلرٌة للبنات ابجٌتامل رديث ؼلرع لعقالنيٌػة ماٌيفػة، دتػػار ح بػني يسل الت -2 
 دااف  احملتاايت الرتبايٌة الر ٌية، كبني داييفها لطبيعة النمط الرتباٌم السائد.
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إرساء العقالنٌية ادلاٌيفة يف ن ػاـ التعلػي  احلػٌر للبنػات، غػلا منتػى الرؤيػة اال تما يٌػة لتعلػي   -3 
 لبنات م  رٌفظ إا ربيذ.ا

متيػػل رلتمػػع البتػػث يف هػػذمل الدراسػػة يف أكليػػاء الطالبػػات اللػػااي هػػٌ   لػػى ك ػػك إهنػػاء مراحػػل 
كٌ  للطالبػات. أٌمػا العٌينػة  400الدراسة مبدرسة احلياة احلرٌة مبدينة القػرارة، كاليػة غردايػة، كيبلػ   ػدده  

 مبتااث. 20ددها % م  رلتمع البتث، فااف  05ادل تارة فقد غٌط  

 :أييأما أه  النتائج اليف داصل إليها الباحث يف هذمل الدراسة، أك  ها يف ما 

اختالؼ الرؤل كدعٌدد ادلااقف م  دعلي  البنػ  يف مػ اب، مل ياػ  لػيمٌا اذلػدؼ ادلن،ػاد مػ   -
 كرا يٌػػة مػػاهرة دربيػة الفتػػاة كدعليمهػػا، ادلتميٌػل يف إ ػػدادها لتاػػاف فتػػاة مسػلمة كزك ػػة صػػاحلة كأٌمػا حنػػا 

 ل،ؤكف البي  كاتجمتمع.

اإلقبػاؿ الااسػع للفتيػات  لػى التعلػػي  احلػٌر، يؤ ػد رػٌررمل مػػ  ذهنيٌػة التهمػيري كاإلقخػاء، كسػػلمل  -
 ابجٌتامل ا هداؼ اال تما ٌية ادلر ٌاة.

مػع  د اة ا كلياء إا دعديل برامج التعلي  احلٌر، كدطاير  هازمل الرتباٌم كالتعليمٌي مبػا يتناسػب -
 مفهـا احلداثة كالعخرنة.

 د   اتجمتمع للتعلي  احلٌر يعاا متٌساىل بياابتىل كأصالتىل. -

 الرابعة:  الدراسة -4 

  نااهنا:  التعلي  ا امعي كالقي  الساسيادينية للفتاة ادل ابية. 

 للباحث: ف ار إبراهي  ب   يسى.

  امعة غرداية، ا  ائر.دراسة قدم  لنيل در ة ادلا ستل يف  ل  اال تماع الديين، 

 إ راؼ: د/ خاا ىل  بد الع ي .
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 ـ.2012ناق،  يف: سنة 

 :اآلديةانطل  الباحث يف دراستىل م  ا سئلة  اإل االٌية 

إذا  انػػػ  الرتبيػػػة كالتعلػػػي  ػلف ػػػاف هايٌػػػة اتجمتمػػػع كػلميػػػاف قٌيمػػػىل، فلػػػ  نسػػػٌنل هػػػذا "الػػػتتٌفظ  -
امعػػة  كهػػل فعػػال يػػؤثٌر التعلػػي  ا ػػامعٌي مػػ  القػػي  الساسػػيا اال تمػػا ٌي" مػػ  التتػػاؽ الفتػػاة ادل ابيٌػػة اب 

 دينية للفتاة ادل ابٌية  ك يف هي طبيعة هذا التاثل 

كهل اندماج الفتاة ادل ابٌية يف الاسط ا امعٌي، ياٌ ىل قيمها ضلا احلداثة، كغلعل متساها ابلقي   -
 الساسيادينية التقليديٌة يقٌل 

دل ابٌية م  دراستها ا امعٌية، مع الخػارة التقليديٌػة النماذ يٌػة للمػرأة كهل دااف  أهداؼ الفتاة ا -
 يف اتجمتمع ادل ايٌب، غلعل متٌساها ابلقي  الساسيادينٌية التقليديٌة ي يد  

 :أييمث حٌددت فرضٌيات البتث  ما 

 الفرضّية العامة: -أ

ة حسػػب مسػػتال انػػدما ها يف الاسػػط يػػؤثٌر التعلػػي  ا ػػامعٌي يف القػػي  الساسػػيادينية للفتػػاة ادل ابيٌػػ
 ا امعٌي، كطبيعة أهدافها م  الدراسة ا امعٌية.

 الفرضّيات اجلزئية: -ب

 ٌلمػػػػا زاد انػػػػدماج الفتػػػػاة ادل ابيػػػػة يف الاسػػػػط ا ػػػػامعٌي، قػػػػٌل متٌسػػػػاها ابلقػػػػي  الساسػػػػيادينية  -1
 التقليديٌة للمنتمع ادل ايب.

عيٌػة دتاافػ  مػع الخػارة التقليديٌػة النماذ يٌػة للمػرأة يف  ٌلما  ان  أهداؼ الفتاة ادل ابٌية ا ام -2
 اتجمتمع ادل ايٌب، زاد متٌساها ابلقي  الساسيادينية التقليديٌة تجمتمعها.
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متٌيل رلتمع البتػث يف هػذمل الدراسػة الطالبػات ادل ابيٌػات الالئػي يدرسػ  يف  امعػة غردايػة. أمػا   
 اسة مستية.ابلنسبة للعينة ف ٌط  رلتمع البتث  لىل أم در 

 :يأما أه  النتائج اليف داصل  إليها هذمل الدراسة نا  ها فيما أي

دبػػػاي  متٌسػػػك الفتػػػاة ادل ابيٌػػػة ا امعيٌػػػة ابلقػػػي  الساسػػػيادينية التقليديٌػػػة تجمتمعهػػػا حسػػػب طبيعػػػة  -
القيمػػة نفسػػها، كحسػػب  القػػة هػػذمل القيمػػة بسػػػلا ااا كأفعاذلػػا اال تما يٌػػة؛ فػػ ذا  ػػاف هػػذا التمٌسػػػك 

دفعان مع قي  االحرتاـ كاذلايٌة، كا ديٌة كالخرامة، اليف دبدك كاضتة يف سلا ها كمااقفها، ف نىل متاٌسط مر 
مػػػع قػػػي : القػػػرآف حف ػػػا كدػػػالكة، كالطهػػػارة كالطا ػػػة كاالنقيٌػػػاد، بينمػػػا هػػػا مػػػن فض مػػػع قيمػػػة السػػػم  

طبيعػػة دن،ػػئتها اال تما يػػة، كاللبػػاس، كلعػػٌل هػػذا التبػػاي  يف التمٌسػػك بقػػي  رلتمعهػػا التقليديٌػػة يعػػاد إا 
 كمستال  قالنٌيتها، كدر ة أتثلها ابلاسط ا امعٌي كقٌيمىل احلداثٌية.

مػػػػع اطلفػػػػػاض –إف الفتيػػػػات الػػػػالي دتاافػػػػػ  أهػػػػدافهٌ  مػػػػع صػػػػػارة ادلػػػػرأة التقليديٌػػػػة يف اتجمتمػػػػػع  -
 هٌ  ا  ير متساان ابلقي  الساسيادينية التقليديٌة للمنتمع ادل ايٌب. -نسبته ٌ 

 ب الدراسة فقد حقق  فرضيتاف:كحس

 -رغػ  ضػعف ادلالح ػة ذلػذا االنػدماج-فاٌلما زاد اندماج الفتػاة ادل ابيٌػة يف الاسػط ا ػامعٌي   -
 قٌل متساها ابلقٌي  الساسيادينٌية التقليديٌة. 

ك لمػػا داافقػػ  أهػػداؼ الفتػػاة ادل ابيػػة مػػ  دراسػػتها ا امعيٌػػة، مػػع الخػػارة التقليديٌػػة النماذ يٌػػة  -
 مرأة يف اتجمتمع ادل ايٌب، زاد متٌساها ابلقي  الساسيادينية التقليديٌة.لل

 اخلامسة: الدراسة -5

  نااهنا: التسٌرب ادلدرسي يف اتجمتمع ادل ايب.

 للباحث: برليا صاحل ب  محا.
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 دراسة قٌدم  لنيل در ة الليسانا يف  ل  اال تماع الرتباٌم،  امعة ا  ائر.

 خلة.إ راؼ ا ستاذة:  قاب ن

 ـ.2005ناق،  يف : 

 : آليانطل  الباحث يف دراستىل م  السؤاؿ اإل ااٌ  ا

إا أٌم مػػػػدل سػػػػاه  االجتػػػػامل ادلػػػػادم للمنتمػػػػع ادلػػػػ ايب يف التنفػػػػل مػػػػ  العلػػػػ ، كيف اردفػػػػاع نسػػػػبة 
التسػػػرب ادلدرسػػػي خاصػػػة يف الطػػػار اليالػػػث، كمػػػا هػػػي ا سػػػباب الػػػيف  علػػػ  هػػػذمل اليقافػػػة د هػػػر يف 

هي اآلاثر اليف در ها االجتامل ادلادم  لى اتجمتمػع ادلػ ايب  امػة ك لػى ا سػرة ادل ابيػة خاصػة اتجمتمع ، كما 
 كهذا يف ا انب الرتبام التعليمي.

 :يمث حٌدد فرضٌيات البتث  ما أي

 الفرضية العامة: -أ

ت إف إ طػػػاء اتجمتمػػػع ادلػػػ ايب أعليػػػة للنانػػػب االقتخػػػادم سػػػاه  يف ظهػػػار اليقافػػػة ادلاديػػػة الػػػيف أدٌ 
كساعل  بدكرها يف التسرب ادلدرسي يف اتجمتمع ادلػ ايب، كذاؾ غلعػل التالميػذ ياتفػاف ابحلػد ا د  مػ  

 التعلي .

 الفرضيات اجلزئية: -ب

 دد  ادلستال التعليمي للاالدي  غلعل التلميذ  رضة للتسرب ادلدرسي. -1

 التسػػرب ادلدرسػػي اهتمػػاـ ا سػػرة اب انػػب ادلػػادم  لػػى حسػػاب ا انػػب العلمػػي يسػػاه  يف -2
 لألبناء.

اختار الباحث رلتمع البتث م ابيي بلدية غرداية ادلتسربني م  ادلدرسػة الر يػة يف الطػار اليالػث 
 فردا بارة اليلج. 62سنة. كبل   العينة  26م  ال يتناكز  مرمل 
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 حاكؿ الباحث م  خالؿ هذمل الدراسة أف يخل إا رق  الفرضيتني: 

مػػي للاالػػدي  غلعػػل التلميػػذ  رضػػة للتسػػرب ادلدرسػػي،  ف دػػد  ادلسػػتال دػػد  ادلسػػتال التعلي -
التعليمػػي للاالػػدي  ال يسػػمح ذلمػػػا مبتابعػػة كمسػػا دة ا بنػػاء يف دراسػػػته ، كغلعلهمػػا ال يهتمػػاف ابلعلػػػ  
كالتعلي   هنما ال يػدر اف قيمتػىل، كياػاف ادخػاؿ الػا  أك ا ب ابدلدرسػة زلت،ػما، أك ال يتخػل أصػال، 

ف ف ادلتسرب م  ادلدرسػة يف كقػ  مباػر قػد  ػ   لػى نفسػىل أكال، ك ػ   لػى أسػردىل كأبنػاءمل  كم  هنا
 بعد ذلك.

اهتمػػػاـ ا سػػػرة اب انػػػب ادلػػػاٌدم  لػػػى حسػػػاب ا انػػػب العلمػػػي يسػػػاه  يف التسػػػرب ادلدرسػػػي  -
لألبنػػػػاء، كهػػػػذا مػػػػا أ ػػػػدت  ليػػػػىل الدراسػػػػة، إذ  لمػػػػا  ػػػػاف االهتمػػػػاـ ابدلػػػػاؿ أ يػػػػر انعاػػػػا ذلػػػػك  لػػػػى 

خػيل العلمػي لألبنػاء، ك لػى مسػػتقبله  العلمػي ب،ػال  ػاـ، فا سػػرة الػيف ال د،ػنع أبناءهػا  لػػى التت
العلػػػ  مػػػ  خػػػالؿ الػػػدركس اخلخاصػػػية مػػػيالن، كدػػػدفع أبناءهػػػا إا العمػػػل الػػػذم ياػػػاف فيػػػىل أ ػػػران خػػػالؿ 

جتػامل ا سػرم، العطل  ل هذا يعت  اهتماما ابدلادة، كإعلاال للعلػ ، كهػذا مػا غلعػل التلميػذ يتػاثر هبػذا اال
 فينعاا ذلك  لى نتائنىل كرخيلىل الٌدراسي، مث يااف التسرب يف آخر ادلطاؼ.

 :ديةبعد اطال ي  لى هذمل الدراسة للباحث أسٌنل ادلالح ات اآل

 ماضاع الدراسة يف اتجمتمع ادل ايب  ديد كهاـ كحساس. -

 ن رم.متي ت الدراسة رغ  ص ر حنمها، بافرة ادلعلامة خاصة يف ا انب ال -

 سؤاؿ كهذا قليل، كهذا ما يقلل م  قاة النتائج ادلتتخل  ليها. 22احتات االستمارة  لى  -

 مل يا  هناؾ ضبط كاضح لبعض ادلخطلتات خاصة اليقافة ادلادية كاالجتامل ادلادم. -

 التفسل الساسيالا ي دلعطيات الدراسة ادليدانية  اف  قخا. -
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 تقييم الدراسات السابقة:

مل الدراسػػػػات اخلمسػػػػة ادلعركضػػػػة، الػػػػيف رصػػػػداا كاطٌا ػػػػ   ليهػػػػا ضػػػػم  القػػػػراءات حػػػػاؿ إٌف هػػػػذ
ادلاضاع، د،رتؾ  ٌلها مع هذمل الدراسة يف دنػاكؿ الفتػاة ادل ابيػة أك التسػرب ادلدرسػي، لانهػا دتبػاي  مػ  

يف  حيث زاكية البتث كرلاؿ الدراسة كمقارنتها كنتائنها؛ كابلتا  يبقى ماضاع هػذمل الدراسػة ادلتميػل
التسرب ادلدرسي للفتاة ادل ابية،  القتىل هبا كأتثلمل فيهػا، ماضػا ا  ديػدا، مل يطػرؽ مػ  قبػل مػ  طػرؼ 
أٌم ابحث، كهذا غلعلها دراسة أتخذ زاكية سلتلفة متامػان  ٌمػا متٌػ  دراسػتىل سػابقا حػاؿ الفتػاة كادلػرأة يف 

 م اب.

 : اإلشكالّية -5

 ػػ  اخلخػػابة يف اتجمتمػػع، كزلػػار التن،ػػئة اال تما يػػة، للمػػرأة دكرهػػا اال تمػػا ي الفا ػػل،  اهنػػا مر 
كبعػػػػد أف  انػػػػ  اتجمتمعػػػػات البدائيػػػػة القدؽلػػػػة أمايٌػػػػة، دعتمػػػػد  لػػػػى ادلػػػػرأة يف احليػػػػاة اال تما يػػػػة ب،ػػػػال 
أساسي،  ان  ادلرأة يف سلتلف اتجمتمعات اإلنسػانية نتينػة ل ػركؼ كأكضػاع متاارثػة دسػاد فيهػا الن ػرة 

ػػٍاؤيكدىةي سيػػًئلىٍ   ىمًٌ ذىنػػبو  الدكنيػػة للمػػرأة، فترمػػ  مػػ  حقاقهػػا، ابتػػداءن مػػ  حقًٌهػػا يف احليػػاة لكىًإذىا اٍلمى
 ، كحقاها يف التعلٌّ  كالتيقف كاإلبداع كحقها يف االختيار كإبداء الرأم كاختاذ القرار.   1 قيًتلىٍ  {

اال تما يػػة  كاتجمتمعػػات اإلسػػالمية   لهػػا مػػ  اتجمتمعػػات الب،ػػرية، مل دسػػل  مػػ  هػػذمل ال ػػاهرة 
ػرو اىكي اينيى ػا  ػ  ذى ى رغ  دعالي   الدي  اإلسالمي ادلاٌرًمػة لإلنسػاف، ذ ػرا  ػاف أـ أنيػىل مىػٍ   ىًمػلى صىػاحًلنا مًٌ

ػػانياا يػىٍعمىليػػافى { ػػً  مىػػا  ى يىػػاةن طىيػًٌبػػػىةن كىلىنىٍن ًيىنػػػاهي ي أىٍ ػػرىهي   ًىٍحسى كىهيػػاى ميػػاًم ه فػىلىنيٍتًييىنػػػاىلي حى
لعلمػػاء ، ك هػػاد ا  2 

 كادلخلتني اال تما يني ابرزة لت يل هذمل ا كضاع منذ القرف التاسع  ،ر ادليالدم.

                                                           

 9ت8التااير اآلية   (1
 97سارة النتل اآلية  (2)
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اتجمتمػػع ادلػػ ايب  انػػىل رلتمعػػان اسػػالميان زلاف ػػان كهػػا رلتمػػع مهياػػل يف ن ػػ  كمؤسسػػات ا تما يػػة  
بػػة"  الػػيف دسػػل متسػػاندة، د،ػػال بنػػاءن ا تما يػػان هرمي ػػا قٌمتػػىل ادلسػػند، هبيئتػػىل الدينيػػة اال تما يػػة "الع ا

 سلتلف ا نساؽ كادلؤسسات اال تما ية كدراقب كظائفها.

أكا الن اـ اال تما ي يف م اب اهتمامػان خاص ػا ابدلػرأة، مػدر ا أعليػة دكرهػا كخطاردػىل هػذا الػدكر 
بط ادلتميًٌل يف الرتبية كالتن،ئة كإ ػادة إنتػاج القػي  اال تما يػة، كابلتػا  احملاف ػة  لػى هايػة اتجمتمػع، فرػ

 حدكد حيااا كحخر رلاؿ ن،اطها يف إطار ثقافة رلتمعها كقيمىل.

مع هنرة اإلصالح كالت يػل الػيف مسػ  مػدف مػ اب مػع اليالثينيػات مػ  القػرف الع،ػري ، دطػار  
دعلػػي  الفتػػاة يف مػػ اب مػػ  دعلػػي  دقليػػدم دلقيػػين بسػػيط إا دعلػػي  حػػديث، يف إطػػار التعلػػي  احلػػر رػػ  

ئتىل الدينيػة. كمػع الت ػل اال تمػا ي احلاصػل يف مػ اب ابنفتػاح اتجمتمػع  لػى إ راؼ كدا يىل ادلسند كهي
العامل اخلار ي، كظهار حا ات ا تما ية  ديدة سنل بعض اآلابء بنػاا  يف مػدارس التعلػي  الر ػي 
بعد نيل ا  ائر استقالذلا ظنا منه  بعنػ  ادلؤسسػات احلػرة  لػى دلبيػة حا ػات اتجمتمػع ا ديػدة فعػاش 

ع ازدكا يػػػة التقليػػػد كاحلداثػػػة. لاػػػ  مؤسسػػػات التعلػػػي  احلػػػر اسػػػتطا   أف داا ػػػب سػػػل التعلػػػي  اتجمتمػػػ
احلػػديث بت لادػػىل كأمرايدػػىل كإصػػالحادىل، دكف أف دفقػػد الفتػػاة ادل ابيػػة أهػػدافها كهايتهػػا اال تما يػػة. فاػػل 

يف ا طػاار  هذمل ادلؤسسات   لها م  مؤسسات التعلي  يف ا  ائػر دعػا  مػ  ظػاهرة التسػرب ادلدرسػي
 التعليمية اليالثة، كهذا التسرب ختتلف أسبابىل كأ االىل م  حالة إا أخرل. 

 هنا صلد أنفسنا أماـ سؤاؿ إ اا :

ــاة  ــاثر العــرف االجتمــاعي وادلســتوى التعليمــي علــى التســرب ادلدرســي للفت إىل أي مــدى ي
 ادلزابية؟
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 الفرضّيات: -6

 :اآلديةرديد الفرضٌيات   لى ضاء السؤاؿ الساب  يف اإل االية، تٌ 

 الفرضية العامة: -أ

يػػؤثر العػػرؼ اال تمػػا ي  كادلسػػتال التعليمػػي للاالػػدي  يف التسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل ابيػػة  لػػى 
 حسب أهدافها يف الدراسة.

 الفرضيات اجلزئية: -ب

  لما زاد ادلستال التعليمي للاالدي   لما نقص التسرب ادلدرسي للبن . -1

نػػػ  ا سػػػرة أ يػػػر الت امػػػا بتطبيػػػ  العػػػرؼ اال تمػػػا ي   لمػػػا زاد التسػػػرب ادلدرسػػػي  لمػػػا  ا -2
 للبن .

 ادلفاىيم اإلجرائية: -7

ادلفػػاهي  ادلتعٌلقػػة مبت ػػٌلات هػػذمل الدراسػػة، ك ناصػػرها ا ساسػػٌية، قػػد ٌت رديػػدها يف مااطنهػػا مػػ  
ة البتػػث ككحػػدة دخػػٌار الفخػػاؿ الن ريٌػػة؛ غػػل أ  أ يػػد  رضػػها هنػػا، مػػ  حيػػث احلفػػاظ  لػػى سػػلكر 

 خطىل ادلنهنٌي.

 ادلدرسة احلّرة:  -أ

دعٌددت التعاريف    ادلدرسة احلرة، إال أهنا مل ختتلف يف  اهرها، فهناؾ م  يعرفها  هنا "  ػل 
مدرسػػة خاصػػة ال  القػػة ذلػػا ابلدكلػػة، ال مػػ  حيػػث النفقػػة  ليهػػا، كال مػػ  حيػػث الن ػػاـ السػػائد فيهػػا، 
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  د  ات احملسنني، دااف غالبا وبعة للمسند  ما دااف وبعة لبعض فهي مؤسسة للنميع من،اة م
 . 1 ا معيات اخللية ميل: مجعية اإلصالح ب رداية، كمجعية احلياة ابلقرارة...." 

 

 اجملتمع ادلزايب: -ب

هػػػا اتجمتمػػػع ادلتاػػػاف مػػػ  أفػػػراد ذكم أصػػػاؿ بربريٌػػػة، ينتسػػػباف إا ادلػػػذهب اإلابضػػػٌي، كيقطنػػػاف  
 باالية غرداية، يف ا ناب ا  ائرٌم. منطقة م اب

 الفتاة ادلزابية:  -ج

 هي الفتاة ال برية ا صل، اإلابضية ادلذهب، ادلنتمية للمنتمع ادل ايٌب.

 التسرب ادلدرسي: -د

ها انقطاع التلميذ    الدراسة أك در ىل للدراسة قبل أف يخل إا هناية ادلرحلة الدراسية الػيف هػا 
 . 2 فيها

 

 

                                                           

، مذ رة ادلدرسة احلرة بوادي مزاب عالقة احملتوى الرتبوي ابألىداف الرتبوي لتعليم البنت يف، كآخركفدباز صاحل ،    1 
 .109، ص 1997هناية الليسانا،  امعة ا  ائر، 

 .20ـ، ص 1984،  امل الاتب، اإلدارة التعليمية: أصوذلا وتطبيقاهتامرسي  دمحم منل .    2 
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 دتهيد: 

إف الرتبية كالتعلي  م  أه  كم  أخطر اتجماالت اليف  لى اتجمتمع أف يهت  هبا، فنناحها أسػاس   
 ػػل دطػػار كرقػػي ا تمػػا ي كف،ػػلها سػػبب  ػػل م،ػػالة ا تما يػػة، دػػؤدم إا دفاػػك اتجمتمػػع كختلفػػىل. 

اف مػػع بيئتػػىل  ػػاف الرتبيػػة قيمػػة يف اتجمتمعػػات قػػدـ اإلنسػػاف، ك ػػذكرها ضػػاربة يف التػػاريخ، كدفا ػػل اإلنسػػ
 دائما كمستمرا، فبيئتىل هي مدرستىل ا كا اليف يتعل  كيات،ف فيها اتجماهيل.

كالرتبيػة كالتعلػي  مػرت مبراحػل دطاريػة  يػلة ك انػ  العنخػر ا كؿ يف التقػدـ الػذم يعي،ػىل اتجمتمػع 
 .  ادلعاصر اليـا

ا  ائػػػػػرم  ػػػػػدة دطػػػػػارات  سػػػػػائر اتجمتمعػػػػػات العادليػػػػػة  ػػػػػهد رلػػػػػاؿ الرتبيػػػػػة كالتعلػػػػػي  يف اتجمتمػػػػػع 
كإصالحات  ان  السػبب الرئيسػي يف الرقػي، فقػد  ػاف التعلػي  يف العهػد الرت ػي، ؽلتػاز  خػائص دبعػا 
للن اـ احلػا   كدطػار يف  هػد االسػتعمار الفرنسػي رغػ  الخػعاابت الػيف  ػاف اتجمتمػع ا  ائػرم يعانيهػا، 

أفريػػػل 61نهػػػا إصػػػالحات كفػػػ  أمريػػػة كبعػػد االسػػػتقالؿ  ػػػرؼ قطػػػاع الرتبيػػػة كالتعلػػػي   ػػدة إصػػػالحات م
 ـ فها اآلف يف مرحلة ادلناهج ا ديدة ادلسماة ابدلقاربة ابلافاءات.3002ـ كإصالحات 6791
يف هػػذا الفخػػل سػػنتعرض لن ػػاـ التعلػػي  يف ا  ائػػر، مػػ  خػػالؿ مقاربػػة ساسػػيا ورؼليػػة، بدايػػة  

اة ادلدرسػة ا  ائريػة، ككاقعهػا قبػل بتتديد مفهـا ادلدرسة، كأعليتها، ككظائفها؛ مث نستعرض ظركؼ ن،
االحػػتالؿ الفرنسػػي كأثنػػاء االحػػتالؿ الفرنسػػي للن ائػػر، مث ناا ػػب مراحػػل دطارهػػا بعػػد االسػػتقالؿ، مػػع 

  رض لإلصالحات اليف مشلتها.
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 ادلبحث األول: ادلدرسة اجلزائرية نشأهتا وواقعها قبل وأثناء االحتالل الفرنسي.

سػػػة ا  ائريػػػة، ككاقعهػػػا قبػػػل كأثنػػػاء االحػػػتالؿ الفرنسػػػي للن ائػػػر، نعػػػرض قبػػػل التطػػػٌرؽ لن،ػػػاة ادلدر 
 بعض ادلفاهي  حاذلا، مع بياف أعليتها كرديد كظائفها.

 ادلفهوم السوسيولوجي للمدرسة:  -1

اختلفػػ  التعريفػػات الػػيف أ طيػػ  دلؤسسػػة ادلدرسػػة، كذلػػك حسػػب دبػػاي  االجتاهػػات الن ريػػة يف 
لا  مع   التعريفات اليف أ طي  للمدرسة كاليف جتمع  لى أف مؤسسػة رلاؿ  ل  اال تماع الرتبام، 

ادلدرسة هي ن اـ ا تمػا ي ديناميايػا معقػدا كمايفػا كبخػفتها مطلبػا كحا ػة ا تما يػة. كابلتػا  صلػد 
  دة دعريفات نذ ر منها:

: " مؤسسة ا تما ية ضػركرية اػدؼ إا ضػماف  مليػة التااصػل بػني تعريف فريديناند بويسون
 . 1 لعائلة كالدكلة م  أ ل إ داد ا  ياؿ ا ديدة، كدرلها يف إطار احلياة اال تما ية"ا

: " ادلدرسػػة ن ػػاـ معقػػد مػػ  السػػلاؾ ادلػػن  ، الػػذم يهػػدؼ إا رقيػػ  تعريــف فريــديريس ىاســن
 . 2 مجلة م  الاظائف يف إطار الن اـ اال تما ي القائ "

باة مػػ  ادلرا ػػ  كا دكار الػػيف يقػػـا هبػػا ادلعلمػػاف : " يػػرل مشبػػاف ادلدرسػػة  هنػػا  ػػتعريــف شــيمبان
 . 3 كالتالميذ، حيث يت  ا تساب ادلعايل اليف ردد ذل  أدكاره  ادلستقبلية يف احلياة اال تما ية "

ادلدرسػة  هنػا: " رلتمػع مخػ ر لػىل ثقافتػىل كمناخػىل اخلػاص،  ابكمـان وسـيكورد ما يرل  ػل مػ  
مت اير مػ  اليقافػات الفر يػة ادللماسػة كالػيف دػؤثر يف سػلاؾ ك مػل  كدتتدد هذمل اليقافة ادلدرسية مبر ب

                                                           

 .16ص ـ، 2004،  بلكت، لبناف، 1، رلد ادلؤسسة ا امعية، طعلم االجتماع ادلدرسيكطفة    لي اسعد ،   (1)
    ادلاضع نفسىل.2 

 .17ادلر ع نفسىل، ص   (3) 
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التالميذ بطرؽ سلتلفة. كيالحظ هنػا أف البػاحيني ين ػركف إا ادلدرسػة باصػفها رلتمعػا متاػامال بيقافتػىل 
 . 1 كماا دىل"

 ل هذمل التعريفػات دتفػ   لػى أف مؤسسػة ادلدرسػة " ن ػاـ متاامػل" يتاػاف مػ   ناصػر زلػددة 
يف القػػػػائمني  لػػػػى العمليػػػػة الرتبايػػػػة أم الفػػػػا لني الرتبػػػػايني كذلػػػػك يف إطػػػػار مجلػػػػة مػػػػ  ا دكار يتميلػػػػاف 

كالاظائف اال تما ية يف إطار احلياة اال تما ية. فمؤسسة ادلدرسة يطل   ليها الساسيالا ياف  لى 
ى أهنػػا " مؤسسػػة  ػػالية رم يػػة معقػػدة، د،ػػمل  لػػى سػػلاؾ رلما ػػة  بػػلة مػػ  الفػػا لني، كدنطػػام  لػػ

من امػة مػػ  العالقػات بػػني رلما ػات دػػرتابط فيمػا بينهػػا بااسػطة  ػػباة مػ  العالقػػات الػيف دػػؤدم فعػػال 
 . 2 دربااي    التااصل بني رلما ات ادلعلمني كادلتعلمني"

 :وظائف ادلدرسة -2

ال يقتخر دكر مؤسسة ادلدرسة يف أم رلتمع  اف  لى نقل ادلعارؼ إا ا فراد فقط بػل دتعػدل 
ل أ   م  ذلك، كالاظائف اليف دا ل للمدرسة ختتلػف ابخػتالؼ  ػل رلتمػع، سػاؼ نػدرج إا مستا 

 ثالث كظائف م  أه  الاظائف ادلا لة للمدرسة:

 وظيفة التنشئة االجتماعية:  -2-1

دعت  ادلدرسة ادلؤسسة التن،يئية اليانية لألفراد بعػد ا سػرة، حيػث دقػـا ادلدرسػة   ػداد ا  يػاؿ 
كمعرفيػػػا كسػػػلا يا كأخالقيػػػا كمهنيػػػا.  ػػػل هػػػذا مػػػ  أ ػػػل إوحػػػة الفرصػػػة لألفػػػراد إا أف ا ديػػػدة ركحيػػػا 

ياتسػػػباا  رػػػاية ا ما ػػػة كأف ي،ػػػ لاا أدكارا كمرا ػػػ  دسػػػمح ذلػػػ  ابدلسػػػاعلة الفعليػػػة يف  ػػػل الن،ػػػاطات 
 اال تما ية ادل تلفة يف اتجمتمع الذم ينتماف إليىل.
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يػ   ػٌدة مهػاـ ككظػائف دربايػة، صلػد أبرزهػا دتميػل يف اتجمتمعات ادلعاصػرة دعمػل ادلدرسػة  لػى رق
يف: الرتبية اال تما ية، الرتبية فنية  الرس ، ادلاسػيقى،... ، الرتبيػة البدنيػة، الرتبيػة الركحيػة كا خالقيػة،  
 ما دعمل أيرا  لى رقي  النما ادلعػريف كالرتبيػة ادلهنيػة، ؽلاػ  اإل ػارة هنػا أف  ػل الاظػائف ا خػرل 

 طة اردباطا  ديدا باظيفتها اال تما ية.للمدرسة مردب

 الوظيفة السياسية للمدرسة: -2-2

 ػػل رلتمػػع يتبػػ  سياسػػة خاصػػة بػػىل، يػػرل مػػ  خالذلػػا أف رقيػػ  غاايدػػىل كأهدافػػىل يف  ػػل رلػػاالت 
 احلياة اال تما ية كميادينها.

ايػػػة  مػػػا هػػػا معػػػركؼ، السياسػػػة الرتبايػػػة يف أم رلتمػػػع هػػػي ادلسػػػؤكلة  ػػػ  رديػػػد ا هػػػداؼ الرتب
كالتعليميػة للمدرسػػة، فهػي دعػػ  بتتديػد أهػػداؼ الرتبيػػة كغااياػا كرديػػد اسػرتادينيات العمػػل ادلدرسػػي 

 كمناهنىل، هذا  لىل م  أ ل رقي  أك الاصاؿ إا أهداؼ سياسية دااف معلنة أك خفية.

لػة يف مع   ا حااؿ ين ر للمدرسة يف أم رلتمع أهنػا  بػارة  ػ  حلقػة كسػيطة بػني ا سػرة كالدك 
 لتتقي  ا هداؼ اال تما ية اليف قد حددها أم رلتمع لنفسىل.

 

 (1)حلقة وسيطة

 قد دااف قطيعة ا تما ية بني الدكلة كا سرة يف غياب ادلدرسة.

دبػػني الدراسػػة التارؼليػػة دلؤسسػػة ادلدرسػػة مػػ  خػػالؿ مػػا دؤديػػىل مػػ  كظػػائف فهػػذمل ا خػػلة ختتلػػف 
الا يات السػائدة، ك لػى سػبيل ادليػاؿ صلػد البلػداف العربيػة، كدت ل ابختالؼ ن اـ احلا  القائ  كاإليػدي

 دسعى السياسة الرتباية    طري  ادلدرسة  لى دع ي  االنتماء القامي كا صالة القامية.

                                                           
. مذ رة الليسانا،  امعة اجتاىات أساتذة التعليم ادلتوسط من التدريس ابدلقاربة ابلكفاءاتأكالد هدار خدغلة، كآخركف.   (1)
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فالسياسػػات الرتبايػػة القائمػػة  م بلػػد مػػ  البلػػداف، رػػدد للمدرسػػة  كظائفهػػا كمهامػػىل كأدكارهػػا، 
تا هات السياسػية الاػ ل للمنتمػع ادلعػين. كيػت  ذلػك  لػىل  ػ  كدخاغ ذلا مناهنها مبا ينسن  مع ال

 . 1 من امة م  اخلطط كاالسرتادينيات ادلتااملة كادلاٌ هة

 الوظيفة االقتصادية: -2-3

دتميػػػل الاظيفػػػة االقتخػػػادية للمدرسػػػة إا ظهػػػار ادلدرسػػػة احلدييػػػة كخاصػػػة خػػػالؿ مرحلػػػة اليػػػارة 
 ػػاد يػػد  املػػة مؤهلػػة لتػػدبل اآلالت، كداػػاف قػػادرة  لػػى الخػػنا ية ا كا، كير ػػع ذلػػك إا ضػػركرة ك 

انسػػناـ التانالا يػػا احلدييػػة. كابلتػػا  د هػػر بقػػاة كظيفػػة ادلدرسػػة االقتخػػادية ادلتميلػػة يف د كيػػد اتجمتمػػع 
 فػػراد سلتخػػني مػػؤهلني دكرهػػ  إدارة ادلخػػانع كادلن،ػػ ت الخػػنا ية، كال دػػ اؿ الاظيفػػة هػػذمل مسػػتمرة حلػػد 

دعمػػل  اهػػدة  لػػى دلبيػػة احتيا ػػات التانالا يػػا احلدييػػة كذلػػك مػػ  خػػالؿ إ ػػداد  السػػا ة، فادلدرسػػة
أفػػراد خػػ اء، ك لمػػاء كفنيػػني، كبػػدأت يف اآلكنػػة ا خػػلة دػػردبط دػػدرغليا كب،ػػال  ميػػ  مػػع ادلؤسسػػات 
االقتخػػادية اإلنتا يػػة، كي هػػر ذلػػك يف أتسػػيا ادلػػدارس الفنيػػة كادلهنيػػة ادلت خخػػة الػػيف دتخػػل ب،ػػال 

 نلة اإلنتاج الخنا ي ادلتطار.مبا ر بع

ادلدرسة دؤدم دكرا هاما يف زايدة الدخل القامي، كالسعي ضلا رقيػ  ظلػا اقتخػادم  بػل يف  ػل 
 م  البلداف ادلتطارة كالنامية  لى حدو سااء.

يف هػذا الخػدد: كهػي دراسػة أ ريػ  يف الػاالايت ادلتتػدة ا مريايػة  ػػاـ  دونيـزوند،ػل دراسػة 
 م  نسب النما االقتخادم ذلذمل الدكلة دعاد إا دطار رلاؿ التعلي  فيها. %23ـ، إا أف 1962

أ ػػػار إا أعليػػػة رأس ادلػػػاؿ الب،ػػػرم كالػػػدكر الػػػذم يؤديػػػىل يف  آدم مسيـــثكاالقتخػػػادم اإلصلليػػػ م 
زايدة الػػػدخل االقتخػػػادم القػػػامي كيقػػػاؿ يف هػػػذا ال،ػػػاف " الر ػػػل ادلؤهػػػل  لميػػػا ؽلاػػػ  أف يقػػػارف  لػػػة 
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تطػػار دتميػػ  بتااليفهػػا اذلائلػػة كلانهػػا قػػادرة  لػػى اإلنتػػاج بطريقػػة مذهلػػة دتنػػاكز حػػدكد حدييػػة فائقػػة ال
 . 1 نفقات إنتا ها ابآلالؼ"

 الوظيفة الثقافية للمدرسة: -2-4

الاظيفة اليقافية للمدرسة م  بني أه  كظائفها اليف دؤديها يف اتجمتمع، فهي دعمػل  لػى إحػداث 
ار  ل رلتمع، ك  لما ازدادت التناقرات اليقافيػة كاال تما يػة الػيف التااصل كالتنانا اليقافيني يف إط

صلػػػػػدها يف اتجمتمػػػػػػع الااحػػػػػػد بػػػػػػني اليقافػػػػػات الفر يػػػػػػة القائمػػػػػػة نػػػػػػذ ر  لػػػػػى سػػػػػػبيل ادليػػػػػػاؿ: التناقرػػػػػػات 
كاالختالفػػات ا  رافيػػة كالعرقيػػة كالدينيػػػة كاال تما يػػة كغلهػػا، هػػذمل التناقرػػػات كغلهػػا دعتػػ   عاامػػػل 

ر إا  ػػػػدـ رقيػػػػ  الاحػػػػدة السياسػػػػية للمنتمػػػػع كمػػػػدل دااصػػػػلىل اليقػػػػايف كدفا لػػػػىل دسػػػػه  ب،ػػػػال مبا ػػػػ
 االقتخادم.

 الرتبية والتعليم يف اجلزائر قبل االحتالل: -3
  : الرتبية والتعليم يف اجلزائر يف العهد الرتكي -3-0

رػدث   اف التعلي  كمازاؿ، ا ساس احلقيقي لاػل ثقافػة ك م دقػدـ يف اتجمتمػع اإلنسػا . كقػد 
الايػػل مػػ  ادلخػػادر  ػػ  انت،ػػار التعلػػي  اب  ائػػر خػػالؿ العهػػد العيمػػا  انت،ػػارا ملتاظػػا، ك ػػاف ادلػػارد 

  2 الرئيسي للتعلي  كنااحيىل العلمية كالفنية خالؿ هذمل احلقبة ال منية م  داا د الدكلة العيمانية
 سياسة التعليم:  3-0-0

كزيػر  ػؤكف التعلػي  كال مػدير أك ك يػل. لقػد  انػ  مل يا  هناؾ اهتماـ ابلتعلػي  كمل ياػ  آنػذاؾ 
علػػـا الدكلػػة منتخػػرة يف احملاف ػػة  لػػى االسػػتقرار السياسػػي كالػػدفاع  ػػ  احلػػدكد كمجػػع الرػػرائب لبيػػ  
ادلاؿ، كمل دا  هذمل ادلػداخيل دسػتعمل يف ن،ػر التعلػي  كدرقيتػىل كدنميتػىل اليقافيػة كدن،ػيطها كلاػ   انػ  

ت احلربيػػة كخخاصػػا البتريػػة منهػػا. " كمل داػػ  علػػـا الدكلػػة  م حػػاؿ دسػػ ر   ػػار ا نػػاد كيف ادلعػػدا
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مػػ  ا حػػااؿ منخػػرفة إا دطػػاير اتجمتمػػع اقتخػػاداي كثقافيػػا، كال إا دربيػػة ال،ػػعب سياسػػيا، كإذا فعلػػ  
  1  يئا م  ذلك فع  طري  الدي "

يػػة فيبنػػاف  امعػػا أك  كهػػذا يعػػين أف ر ػػاؿ الدكلػػة  ػػاناا أحيػػا  يلتفتػػاف إا ادل،ػػاريع الدينيػػة اخلل 
  تااب لتعلي  القرآف، أك ين،ؤكا زاكية  حد ا كلياء الخاحلني.

إذف ؽلاػػ  القػػاؿ  نػػىل مل داػػ  هنػػاؾ سياسػػة للتعلػػي  يف ا  ائػػر يف العهػػد الرت ػػي، بػػل  ػػاف التعلػػي  
اد. خاصا يقـا  لى  هاد ا فراد كادلؤسسات اخللية، كيدخل يف هذا العمـا ر ػاؿ الدكلػة أيرػا  ػافر 

فػػاآلابء هػػ  الػػذي   ػػاناا يسػػهركف  لػػى دعلػػي  أبنػػائه ، إمػػا امتيػػاال حلػػث الػػدي   لػػى التعلػػي ، كإمػػا  ف 
ا طفػػػاؿ يف سػػػ  معينػػػة ال ػلتػػػاج أهلهػػػ  إلػػػيه  يف العمػػػل كإمػػػا  ف مهنػػػة التعلػػػي  كالقرػػػاء كمػػػا إليهمػػػا  

كضلػػامل كقػػد ياػػاف  ػػعار  انػػ  كراثيػػة يف ا سػػرة، كإمػػا  ف التنػػارة كاحلرفػػة دقترػػي معرفػػة ابحلسػػاب 
اآلابء ضلػػػا التعلػػػي  منطلقػػػا مػػػ  هػػػذمل العاامػػػل  لهػػػا،  مػػػا ينطلػػػ  مػػػ  دقاليػػػد ا  ائػػػريني الراسػػػ ة كهػػػي 
احػػرتامه  لإلنسػػاف، كمهمػػا  ػػاف مػػ  أمػػر فػػ ف ا سػػرة ادلسػػلمة دتتمػػل أ بػػاء دعلػػي  أبنائهػػا كلػػا  انػػ  

 فقلة.
ؿ أبنػػائه  إا الاتػػاب لػػتعل  ادلبػػادئ العامػػة فػػاآلابء متيػػ كا يف اتجمتمػػع ا  ائػػرم ابحلػػرص  لػػى إرسػػا

للقراءة كالاتابة كحفظ القرآف، ك انػ  ا كقػاؼ كالخػدقات هػي الػيف دتافػل بت طيػة مخػاريف التعلػي  
 كليا مي انية الدكلة. 

 اف أساس التعلي  ها الدي ، فتفػظ القػرآف الاػر   ػاف  مػدة الػتعل  االبتػدائي، كمعرفػة بعػض 
ة التعلػي  اليػانام كالعػا ، كمل ياػ  دعلػ  القػراءة كالاتابػة إال وبعػا حلفػظ القػرآف،   لـا القرآف  اف مهمػ

 ما أف دعل  بعػض العلػـا العلميػة  احلسػاب  ػاف يهػدؼ أيرػا إا غػرض ديػين ابلدر ػة ا كا، كهػا 
 معرفة الفرائض كقسمة الرت ات بني الارثة.

  يف ذلػػػػك  ػػػػاف بعػػػػض الرحالػػػػة لقػػػػد أبػػػػدل بعػػػػض العلمػػػػاء ا  ائػػػػريني بعػػػػض ادلالح ػػػػات  ػػػػاهن
ادلسػػػلمني كالاتػػػاب ا كركبيػػػني دتعلػػػ  باضػػػع التعلػػػي  الػػػذم  ػػػاف يف حالػػػة سػػػيئة كغػػػل سػػػارة، ذلػػػك أف 
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احلا  العيمػا  مل ياػ  ي،ػنع التعلػي  بػل  ػاف يسػتا   لػى ا مػااؿ ادل خخػة لػىل مػ  قبػل أهػل اخلػل 
 نائػب ا سػفار" يف أكائػل القػرف لتستعمل يف أغراض أخرل فقد ا تاى الرحالة " أبػاراس، صػاحب 

اليالػػث  ،ػػر مػػ  سػػاء أحػػااؿ العلػػ  كالتعلػػي  يف كقتػػىل، رغػػ  أنػػىل  ػػاف يعػػيري  خػػر البػػام رلمػػد الابػػل، 
قػػػػائال " إ  يف زمػػػػ   طلػػػػ  فيػػػػىل م،ػػػػاهد العلػػػػ  كمعاهػػػػدمل، كسػػػػدت مخػػػػادرمل كمػػػػااردمل كخلػػػػ  دايرمل 

  1 كمرا ىل، ك ف  أطاللىل كمعادلىل"
هػ  ادلرغػاب فيهػا أك ادلرحبػة خػالؿ العهػد العيمػا ، فقػد  انػ  مهنػة مل دا  مهمة التعلي  م  ادل

ال جتلػػب لخػػاحبها إال الفقػػر، رغػػ  أهنػػا جتلػػب إليػػىل  طػػف النػػاس كإحسػػاهن  كاحػػرتامه  ادلعنػػام، ك ػػاف 
الناس ين ركف إا ادلعل  كخخاصا معل  ا كالد ن رة  فقة ك طف أ ير م  ن رة االحػرتاـ كالتبنيػل، 

يعػيري  ي،ػة الافػاؼ يف أغلػب ا حيػاف، ك ػاف مػاردمل غػل قػار كال آمػ ، رغػ   ػل مػا ذلك  نػىل  ػاف 
 يدفعىل لىل آابء التالميذ م  أ ر كم  هدااي يف سلتلف ادلناسبات.

 ػػاف ادلعلمػػاف صػػنفني: معلمػػا ادلػػدف كمعلمػػا ا رايؼ كيف  ػػال احلػػالتني هنػػاؾ در ػػات للمعلػػ  
بتدائي إا أف يبل  الطفل ادلراهقػة، كهػا معلػ  أك مػدرس فها مؤدب للخبياف إذا  اف يبا ر التعلي  اال

إذا  اف يبا ر التعلي  للفتياف إا س  الع،ػري  كضلاهػا، مث هػا أسػتاذ أك  ػيخ إذا  ػاف يػدرس دلػا فػاؽ 
 ذلك م  ا  مار كادلستاايت. 

ة الػيف  اف الااقف أك أهل احلي ه  الذي  ؼلتاركف مؤدب الخبياف يف ادلدف كأحيا  ختتارمل العائلػ
سيعل  ذلا أطفاذلا، كخخاصا البنات دعليمػا خاصػا. يػت  اختيػار ادلعلػ   لػى أسػاس أنػىل ينتمػي إا أهػل 
التقػػى كالخػػالح كالرػػمل اال تمػػا ي، كقػػد ي،ػػرتط فيػػىل الػػ كاج كا خػػالؽ الفاضػػلة، كمػػ  الطبيعػػي أف 

 كضلاها.يااف حاف ا للقرآف الار ، معركفا  داء الخلاات كأنىل ياتب كيقرأ الرسائل 
ي،ػػبىل مػػؤدب الريػػف مػػؤدب ادلدينػػة إا حػػد  بػػل، كلاػػ  ؼلتلػػف  نػػىل يف بعػػض التفاصػػيل فاهػػل 
القػػرل الخػػ لة ؼلتػػاركف مػػؤدب أطفػػاذل  بطريقػػة مبا ػػرة غػػل أف حػػا ته  إا ادلػػؤدب يف  ػػؤكف أخػػرل 

اد غػػل حفػػظ القػػرآف أ يػػر مػػ  حا ػػة أهػػل ادلدينػػة، فهػػ  يسػػتفتانىل يف  ػػؤكف الػػدي  كيسػػتاتبانىل العقػػ
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كضلاها، كيلنئاف إليىل يف الفنت كادل،ا ل اال تما ية كاالقتخادية. فهػا زلػل دقػدير كثقػة، كهػا إمػامه  
يف الخػلاات أيرػػا. كادلػؤدب يف  لتػػا احلػالتني   يف ادلدينػػة أك يف الريػف   يعلػػ  الخػبياف يف الاتػػاب أك 

 . 1 يف مسند القرية
لمػني دػدفعه  إا ادل يػد مػ  العلػ  كاإلدقػاف، ك ػاف للتعلي  يف العهد الرت ي مجلػة مػ  احلػااف  للمتع

احلػػػػاف  ا كؿ هػػػػا الػػػػدي ، فمع ػػػػ  ادلتعلمػػػػني  ػػػػاناا يسػػػػت يدكف  لمػػػػا اسػػػػتاماال لػػػػدينه  كفهمػػػػا دلبادئػػػػىل 
كحدكدمل فليا هناؾ أهداؼ سياسية كاقتخادية ػلمل  ليهػا ادلػتعل ، بػل  ػاف مػدفا ا إا العلػ  بػدافع 

اية، فالطالب  اف يقدـ  لى التعلي  لرغبة ملتة كدرػتية  بػلة  نػىل ذاي. ذلك أف العل   اف لذة كها 
غلد فيىل لذدىل كإ باع ميالىل ال، خية، كهنػاؾ مػ   انػ  ددفعػىل إا طلػب العلػ  دقاليػد ا سػرة كماانػة 
،  مػا  انػ  أسػر أخػرل دتػاارث التنػارة  ا ب العلمية فيقلدمل، ك ف بعض ا سر  ان  دتاارث العلـا

التعلي  يف هػذا العهػد،  ػاف ادلػتعل  ال غلػد بعػد رخػيلىل مػا يفعػل بػىل، كإذا ختػرج ي ػل كلعل م  سيئات 
يف غالب ا حياف دكف  مل يناسب در ة  لمىل، كخالؿ ذلك قد نسي ما دعلمىل كأف  فيىل  ػ ءا مػ  
ة حيادىل. ف ذا  اف م  احمل اظني  ؿ بػىل كظيفػة اإلمامػة أك اخلطابػة يف أحػد ا اامػع أك القرػاء أك ك الػ

 . 2 كقف م  ا كقاؼ
 ادلاسسات التعليمية:  3-0-4

انت،ػػرت يف ا  ائػػر ادلػػدارس االبتدائيػػة بخػػارة ملتاظػػة، كقػػد  ػػد بعػػض ادلػػؤرخني الع،ػػرات مػػ  
ادلدارس ابإلضافة إا ادلسا د كال كااي، ك اف ا كقاؼ كالخدقات دلعػب دكرا هامػا يف انت،ػار ادلػدارس 

 قػػػػد ا ػػػػتهرت بػػػػافرة ادلػػػػدارس كالعلمػػػػاء، كقػػػػد ك ػػػػد الفرنسػػػػياف كن،ػػػػر التعلػػػػي ، فبمدينػػػػة دلمسػػػػاف مػػػػيال
 بتلمساف إابف احتالذل  ا  ائر ما يرباا    مخسني مدرسة ابتدائية كمدرستني للتعلي  اليانام.

مدينػػػة قسػػػنطينة  انػػػ  مدارسػػػها االبتدائيػػػة  يػػػلة يف العهػػػد احلفخػػػي كظلػػػ   ػػػذلك يف العهػػػد 
ليقايف يدرؾ أف ا  ائرياف  اناا يؤسساف ادلدارس االبتدائية كالياناية، العيما ، كالدارس لتاريخ ا  ائر ا

                                                           

، مذ رة الليسانا،  امعة ادلقاربة ابلكفاءات يف التعليم، واالنتماء الكشفي ألساتذة ادلدرسة احلّرةمحا  بد ب  يسى.  (1) 
 .16، غل من،ارة، ص 2009غرداية 
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كقػػد  ػػاف  ػػدد ادلػػدارس االبتدائيػػة يف قسػػنطينة  نػػد دخػػاؿ الفرنسػػيني حػػاا  دسػػعاف مدرسػػة ابتدائيػػة 
كسبعة اثناية. أما يف العاصمة فا قااؿ متراربة حػاؿ  ػدد ادلػدارس االبتدائيػة كاليانايػة كيبػدك أف هػذا 

 رارب يعاد أساسا إا أف بعره   اف ير  ال كااي كادلسا د يف  دد ادلدارس.الت
 ا ان  أقل كحدة للتعلي  هي الاتاب أك ادلاتب  ما يسمى أحيا ، ك اف يطل   ليىل  كالسيم

يف العاصػػػمة اسػػػ  "مسػػػيد" ذلػػػك أف الاتػػػاب ادل خػػػص  ػػػادة لتتفػػػيظ القػػػرآف الاػػػر  كدعلػػػي  مبػػػادئ 
فػػاؿ  ػاف يف ال الػب  بػػارة  ػ  حنػرة أك د ػػاف يف ا صػل أك  نػاح يف ادلسػػند، القػراءة كالاتابػة لألط

ك ػذلك  ػػاف ا مػػر يف زكااي ادلػػرابطني أ نتػػة خاصػػة لتعلػػي  ا طفػػاؿ كحفػػظ القػػرآف، ك انػػ  الاتاديػػب 
 منت،رة يف ا حياء. 

رميػػع  أمػػا فيمػػا ؼلػػص ا اامػػع كالػػ كااي فاػػاف الػػبعض منهػػا يػػؤدم كظيفػػة ادلدرسػػة يف ن،ػػر التعلػػي 
أناا ػػىل كخاصػػة اليػػانام منػػىل. ك ػػاف بعػػض الػػ كااي  بػػارة  ػػ  مػػدارس  مػػا  انػػ  مسػػا   للطلبػػة الػػذي  

 . 1 يدرساف، إما يف ادلدارس كإما يف ادلسا د
 ادلواد ادلدروسة وطرائق تعليمها:  3-0-3
 يف االبتدائي: -أ

اف غللػا  ػادة يف صػدر  ان  طريقة التعلي  االبتدائي بسيطة بساطة التعلي  نفسىل، فادلؤدب  ػ
الاتاب مرتبعا  لى حخل، مسندا ظهرمل إا ا دار مردػداي  مامػة ك بػة كفاقهػا أحيػا  برنػاس، كبيػدمل 
 خا طايلة دخل إا أبعػد دلميػذ  نػد احلا ػة، ك نػدما ػلػني كقػ  اإلمػالء ؽللػي ادلػؤدب بخػات  ػاؿ 

مرتبعني  لى حخلة أمػاـ ادلػؤدب   لى مسامع التالميذ. ك اف التالميذ يتتلقاف حالىل يف نخف دائرة
كبيػػد  ػػل مػػنه  لػػاح  بػػل أك صػػ ل حبسػػب إماانيػػة التالميػػذ ك مػػره ، يسػػتعملىل يف  تابػػة آايت القػػرآف 
، فػػ ذا اسػػت هر التلميػػذ درس ا مػػا  الاػػر ، فعلػػى الا ػػىل ا كؿ درس ا مػػا ك لػػى اليػػا  درس اليػػـا

ا أف أيي التلميػػػذ  لػػػى القػػػرآف  لػػػىل  تابػػػة  لػػػى ادلػػػؤدب أ ػػػاز لػػػىل زلػػػامل ك تابػػػة درس  ديػػػد، كهاػػػذا إ
 كحف ا.
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 يف الثانوي: -ب
يلتت  الطالػب بعػد ادلسػند كادلدرسػة يتػابع دراسػتىل ادلتاسػطة كاليانايػة، فػ ذا  ػاف فقػلا أك قادمػا 

 م  مااف بعيد قدـ لىل سانا يف ال اكية ادلعدة الستقباؿ الطلبة الفقراء كال رابء. 
د ادلدرس أك ادلدرسني كحاذل  الطالب يف حل  ك ل مػدرس يتنػاكؿ يلتت  الطالب ابلياناية فين

مسػػػالة أك  تػػػااب معينػػػا، كادلػػػدرس حػػػر يف كضػػػع الػػػ  مج الدراسػػػي كيف رديػػػد أكقػػػات التػػػدريا ك ػػػاف 
ادلػػدرس ينخػػح بايفيػػة القػػراءة كالاتػػب الػػيف  ليػػىل أف يدرسػػها كبطريقػػة ررػػل الػػدرس كابدلااضػػيع الػػيف 

 ا لىل  القة ب  مج التدريا. ليىل حف ها كضلا ذلك شل
 انػػػ  ميػػػ ة الػػػدركس يف التعلػػػي  اليػػػانام كالعػػػا  هػػػي ال،ػػػرح كاإلمػػػالء، فقػػػد  ػػػاف لاػػػل مػػػدرس 
مسػػمع يقػػرأ لػػىل الػػنص أك  ػػ ءا مػػ  الاتػػاب مث أيخػػذ ادلػػدرس يف  ػػرح ادلسػػالة كداضػػيتها كاالست،ػػهاد 

 ذلا.
ا مشلػػػ  زايدة  لػػػى ادلػػػااد الرايضػػػية كفيمػػػا ؼلػػػص ادلػػػااد ادلدركسػػػة يف التعلػػػي  اليػػػانام كالعػػػا  ف هنػػػ

كالطبية العلـا الدينية كالل اية كبعض  تب التاريخ كالسلة، كقاناف اب  سيناء يف الطب كدفسل القػرآف 
 . 1 الار  كدراسة احلديث ال،ريف، كالتاحيد أك  ل  الاالـ كأصاؿ الفقىل إا غل ذلك م  ادلااد

 اء االحتالل الفرنسي:الرتبية والتعليم يف اجلزائر أثن  3-4
 اف اب  ائر قبل االحتالؿ الفرنسي  دد معت  م  ادلسا د التعليمية كادلدارس كال كااي اليف  اف 
ا طفػػاؿ يتلقػػاف فيهػػا دعلػػيمه ، ك انػػ  هنػػاؾ مرحلتػػاف مػػ  التعلػػي  دعلػػي  ابتػػدائي كدعلػػي  اثنػػام، ا كؿ 

كهػػي   2 ٪ 30مػػ  رلمػػاع ا كالد ا  ائػػريني  يف الاتػػاب   ا ػػامع كادلسػػيد ، ك انػػ  نسػػبة ادلتمدرسػػني
 نسبة  الية إذا ما قيس  مع بعض اتجمتمعات يف ذلك الاق .

أمػػػا التعلػػػي  اليػػػانام فاػػػاف يلقػػػ  يف الػػػ كااي كيف ادلػػػدارس الػػػيف أن،ػػػات يف ادلػػػدف، ك ػػػاف يا ػػػد يف 
 . 3 اكيةز  247ـ اثنيف  ،رة مدرسة اثناية ك اف  دد ال كااي التعليمية 6320العاصمة سنة 

                                                           

 .110، ص رجع نفسوادل (1)
(2)  M. Violette. L'Algérie vivra elle . PARIS 1931 P 258. 
 .69، ص 2005، دراسة غل من،ارة ا  ائر الرتبية والتعليم يف اجلزائر أثناء االحتالل الفرنسيقريين ب   مرك،  (3)
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 سياسة فرنسا التعليمية:  0_4_3
ـ  ر   يف دطبي  مبدأ الفرنسة  لى ا ها  كالسااف 6320 ندما احتل  فرنسا ا  ائر سنة 

ا  ائريني، فتخدت لل ة العربية ك مل   لى زلاربتها اب تبارهػا منافسػا لل ػة الفرنسػية، فاانػ  اإلدارة 
ـ الل ػػة الفرنسػػية  بػػػديل ذلػػا مػػ   هػػػة أخػػرل حػػىت درػػػع الفرنسػػية متنعهػػا  ػػ  ا هػػػا  مػػ   هػػة كدقػػػد

ا  ائػػريني يف ماقػػف االختيػػار، بػػني الفرنسػػية أك ا هػػل كقػػد فرػػل الايػػل مػػنه  أف يبقػػى أبنػػاؤه  أميػػني 
 لػػػى أف يرسػػػلاا هبػػػ  إا ادلػػػدارس الفرنسػػػية. ك ػػػاف رد فعػػػل اإلدارة الفرنسػػػية هػػػا القرػػػاء  لػػػى ادلرا ػػػ  

ية    طري  غل  ادلػدارس العربيػة كادلعاهػد كالػ كااي. " ...فػالبعض منهػا رالػ  اليقافية ك لى الل ة العرب
إا معاهد لليقافة الفرنسية، كالبعض منها سل  إا اذليئات التب،لية ادلسيتية كالبعض اآلخر ت ادؽلػىل 

 . 1 ر  د ال إ ادة ختطيط ادلدف ا  ائرية"
رس العربيػػػػة بػػػػدكف هػػػػاادة إا أف داصػػػػل  إا كهاػػػػذا كاصػػػػل  اإلدارة الفرنسػػػػية زلاربتهػػػػا للمػػػػدا

ـ. كيبدك أف ا ها  بعد 6380إغالؽ مجيع ادلدارس العربية كمل دب  يف البالد سال ثالثة مدارس سنة 
اسػػتفاقته  مػػ  هػػاؿ االحػػتالؿ راحػػاا يفتتػػاف الاتاديػػب ك ػػاف يعػػ ك هػػذمل الاتاديػػب كالػػ كااي ادلدرسػػاف 

تقتيل، كمها رة بعره  إا اخلارج، كاحتف   ادلناط  النائيػة الذي  انقرض قس  منه  بفعل احلرب كال
ابلػػبعض اآلخػػر إال أهنػػ   ػػاناا قلػػة، كرغػػ  ذلػػك فقػػد ختافػػ  اإلدارة مػػ   ػػادة انت،ػػار التعلػػي  الػػاطين، 

ـ مرسػػػػػاما يقرػػػػػي بعػػػػػدـ فػػػػػتح مػػػػػدارس  ربيػػػػػة إال برخخػػػػػة مػػػػػ  6373أ تػػػػػابر  63فاصػػػػدرت بتػػػػػاريخ 
ل ػة الت اطػػب يف ادلػدف الاػ ل، ميػل كهػراف كقسػنطينة ك نابػػة  احلاامػة. أصػبت  الل ػة الفرنسػية هػي

. يتتدث اب  ابديا    هذمل الفرتة م  احلياة اليقافية حيػث يقػاؿ:" هػذا القطػر قريػب مػ   2 كغلها

 . 3 الفناء ليس  لىل مدارس دعلمىل كليا لىل ر اؿ يدافعاف  نىل كؽلاداف م  أ لىل"

                                                           

 .165ـ ش،ك،ف،ك. ص 1981، التعريب بني ادلبدأ والتطبيقأمحد ب  نعماف،  (1)
 .52، ص لفكر والثقافة ادلعاصرة يف مشال إفريقياا   أنار ا ندي ،   2(
 .1939 ااف  22قسنطينة  171 دد  4    ريدة البخائر، السنة   3 
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ة  لػػى التعلػػي  مػػ  قبػػل بعػػض ا سػػادذة الػػذي  لقػػد  ػػرت زلػػاكالت  ػػاقة إلدخػػاؿ منػػاهج حدييػػ
ختر اا م  معهدم ال يتانة كا زهر أمياؿ ال،يخ  بد احلميد بػ  ابديػا كالب،ػل اإلبراهيمػي يف ال،ػرؽ 

 ا  ائرم كال،يخ بياض يف ا ناب.
 نظام التعليم:  4_4_3

م يتميل يف ادلسػا د هناؾ ن اماف م  التعلي  خالؿ هذمل الفرتة االستعمارية: التعلي  الاطين الذ
 كادلدارس كال كااي  ما أسلفنا، كدعلي  ر ي يتااف م  مرحلتني التعلي  االبتدائي كالتعلي  اليانام.

 التعليم العريب: -أ
كا ه  اإلدارة الفرنسية منذ بدأ االحتالؿ م،الة إغلاد أ ااف ذلا م  بني ا  ائريني يتالػاف 

اء حرهبا مع ا مل  بد القادر  مر إغلاد مجا ة م  أبنػاء درمجة أكامرها لل،عب، فاهتم  بعد انته
العػائالت ا رسػػتقراطية ا  ائريػة ؽلانهػػا بعػػد أف خترػع لرتبيػػة مناسػػبة أف دخػبح النػػااة ا كا تجمتمػػع 

ـ مػػػدارس سلتلطػػػة فرنسػػػية 6380 ايليػػػة  64منػػػدمج، كأسسػػػ  يف هػػػذا السػػػبيل مبا ػػػب مرسػػػـا 
  الرت ي  الرئيسي  اف  لى الل ة الفرنسية كبل   هذمل ادلدارس إسالمية دعطي دركسا ابلل تني كلا

 133معلمػػا كدرػػ   24مدرسػػة يتػػاا التػػدريا فيهػػا  69ـ حيػػث  ػػاف  ػػددها 6312أك هػػا سػػنة 
 . 1 م  ا  ائريني 801دلميذا بينه  

 ػػػاف بػػػر مج الدراسػػػة ي،ػػػمل القاا ػػػد كا دب كالقػػػاناف كا  رافيػػػا كالتػػػاريخ كالن ػػػاـ اإلدارم 
حلساب كمبادئ اذلندسة كالعلـا الطبيعية كالاانية كحفظ الختة ك ان   لها ددرس ابلفرنسية، كا

أما ادلااد اليف ددرس ابلعربية فهي مبادئ الل ة العربية، التاحيد الفقىل، كاستمرت هذمل ادلدارس حىت 
 . 2 هناية احلا  الفرنسي

 
 

                                                           

(1)  CLOUDE BONTEMS, Manuel des institutions Algériennes. Tome 1 éd 
Cujas. Paris 1976. p 96. 

 .114، ص ادلرجع السابقنارية صبار،  (2)
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 التعليم الفرنسي: -ب
رنسػػية منػػذ بػػدايتها كلاػػ  للفرنسػػيني فقػػط أمػػا ا  ائريػػاف صػػاحب التعلػػي  الفرنسػػي احلملػػة الف

ـ كادلػدارس الػيف أن،ػئ  6321فبعره  دلقى التعلي  الفرنسي يف ادلدرسة الفرنسػية اإلسػالمية سػنة 
 لػػػى نفػػػا ظلػػػط هػػػذمل ادلدرسػػػة فيمػػػا بعػػػد إظلػػػا  ػػػاف يهػػػدؼ إغلػػػاد مرتمجػػػني متعػػػاكنني مػػػع القػػػاات 

 العسارية ك غراض سياسية ك سارية.
 هػػػػد اإلم اطاريػػػػة الياليػػػػة  ػػػػرل اهتمػػػػاـ فعلػػػػي بتعلػػػػي  ا  ائػػػػريني، فػػػػاردفع  ػػػػدد ادلػػػػدارس يف 

الفرنسية اإلسالمية بعد أف داقفػ   ػ  دعلػي  العربيػة كرالػ  إا التعلػي  الفرنسػي كحػدمل حػىت بلػ  
، إال أف هػػػػػذمل السياسػػػػػة التعليميػػػػػة أاثرت 62000مدرسػػػػػة، رلمػػػػػاع دالميػػػػػذها  21ـ، 6390 ػػػػػاـ 

 ستاطنني الذي  أكقفاها ر  أتثل ا مهاريني. ا رتاض ادل
ـ إا أقػػػػل مػػػػ  النخػػػػف 6330كابلفعػػػػل دقلػػػػص  ػػػػدد ادلػػػػدارس ادل خخػػػػة للن ائػػػػريني سػػػػنة 

 دلميذا.  44231بينما بل   دد التالميذ الفرنسيني يف هذمل الفرتة  2693كأصبح رلماع دالميذها 
الفرنسػػي، كلاػػ  النسػػبة مل دتطػػار  مػػا بعػػد احلػػرب العادليػػة ا كا ازداد اإلقبػػاؿ  لػػى التعلػػي  

كلػػد  700000دلميػػذا مػػ  أصػػل  10918ـ 6737غلػػب فقػػد بلػػ  رلمػػاع التالميػػذ ا  ائػػريني سػػنة 
بل اا س  الدراسة، أما ابلنسبة للفتػاة ا  ائريػة فقػد  انػ  زلركمػة مػ  التعلػي ، فػال الدكلػة  ػنعتها 

 . 1 ت ائرية ادلدارس الر ية إال يف ا ربعينياكال الاضع اال تما ي  ح ذلا بذلك كمل دلج الفتاة ا 
 التعليم الثانوي: -ج

مل ياػػػ  التعلػػػي  اليػػػانام مقسػػػما  ػػػالتعلي  االبتػػػدائي إا مػػػدارس خاصػػػة اب كركبيػػػني كأخػػػرل 
للن ائػػريني، بػػل  ػػػاف مبػػدئيا خػػاص اب كركبيػػػني مػػع اإلذف للن ائػػريني احمل ػػػاظني بػػدخاؿ ادلػػػدارس 

طالبػػا  معػػدؿ يف السػػنة مث 34ـ دسػػتقبل 6700هػػذمل ادلػػدارس قبػػل سػػنة  دلتابعػػة دراسػػته ، ك انػػ 
 . 2 ـ6764حىت سنة  680ازداد هذا ادلعدؿ إا 

 
                                                           

 .114، ص ادلرجع نفسو (1)
 .115، ص ادلرجع نفسو (2)
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 :التعليم العايل -ج

دعتػػػ  ا امعػػػة الفرنسػػػية يف ا  ائػػػر مػػػ  أقػػػدـ ا امعػػػات يف الػػػاط  العػػػريب، حيػػػث أن،ػػػئ  سػػػنة  
 .  1 ـ31/12/1909القاناف ادلؤرٌخ يف ـ يف العاصمة  ا  ائر ، مث أ يد دن يمها مبا ب 1877

كالااقػػػع أف  امعػػػة ا  ائػػػر ن،ػػػات  نامعػػػة فرنسػػػية، كخلػػػدة أبنػػػاء ادلسػػػتاطنني ا كركبيػػػني يف 
ا  ائػػػػر، كظلٌػػػػ  زلاف ػػػػة  لػػػػى طابعهػػػػا كركحهػػػػا الفرنسػػػػيني يف دراسػػػػااا كأحباثهػػػػا، كطلبااػػػػا الػػػػذي  

إالٌ بعػػػػػػػػػد احلػػػػػػػػػرب العادليػػػػػػػػػة  يتػػػػػػػػػابعاف الدراسػػػػػػػػػة هبػػػػػػػػػا، حبيػػػػػػػػػث مل يت ػػػػػػػػػرج منهػػػػػػػػػا   ائػػػػػػػػػرم كاحػػػػػػػػػد
ـ ، حني خترج منهػا زلػامي كاحػد فقػط،  مػا مل ين،ػا هبػا قسػ  لدراسػة الل ػة 1918ـ/1914ا كا 

العربيػػة كاليقافػػة العربيػػة،  لػػى غػػرار قسػػ  الل ػػة كا دب الفرنسػػي منػػذ إن،ػػائها حػػىت االسػػتقالؿ سػػنة 
 . كقد  ان   امعة ا  ائر در  أربع  ليات  لمية هي: 2 ـ1962

 اآلداب كالعلـا اإلنسانية. -
 احلقاؽ كالعلـا االقتخادية.  -
 العلـا كالفي ايء. -
 الطب كالخيدلة. -

 كإا  انب هذمل الاليات أن،ئ  العديد م  ادلعاهد كهي: 

 ـ1923معهد الن افة كالطب دلا كراء البتار  اـ  -
 ـ.1931معهد ا رصاد ا اية كفي ايء الااا ب  اـ  -
 ـ.1937ـ معهد البتاث الختراكية  ا -
 ـ.1941معهد التعمل  اـ  -
 ـ.1944معهد الرتبية البدنية كالرايضية  اـ  -

                                                           
 .55، ص ادلرجع السابقف ار إبراهي ،   (1) 
 .146، ص 2، ط1990، ديااف ادلطبا ات ا امعية، ا  ائر، أصول الرتبية والتعليمدر ي رابح، (2) 
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 ـ.1945معهد البيادقين كالبياميرتم  اـ  -
 ـ.1946ادلعهد العا  للدراسات اإلسالمية  اـ  -
 ـ.1949معهد العلـا السياسية  اـ  -
 ـ.1952معهد الدراسات الفلسفية  اـ  -
 ـ.1956ادلعهد اإلثنالا ي  اـ  -
 ـ.1956الدراسات الناكية  اـ  معهد -
 . 1 ـ1957معهد التترل لأل ماؿ  اـ  -

يف بدايػة ا مػر  ػاف رد فعػل ا  ائػريني أمػاـ إن،ػاء  امعػة ا  ائػر الػرفض التػاـ، لاػ  مبػركر الػ م  
 ػػرع بعػػػض الطػػػاٌلب يلتتقػػػاف هبػػػا، مث أخػػػذ  ػػػدده  يت ايػػد لاػػػ  بػػػادلة ضػػػعيفة كمتذبذبػػػة، ففػػػي  ػػػاـ 

 360ـ، ليخػػػل إا 1939طالػػػب إال يف حػػػدكد سػػػنة  100طالبػػػا، كمل يبلػػػ   16ـ  ػػػاف  ػػػدده  1916
ـ، 1950طالبػا سػنة  386ـ، مث للدفػع إا 1947طالبػا سػنة  227ـ، مث ليرتا ػع إا 1945طالبا سػنة 

 ـ.1954طالبا سنة  589كليبل  

ااػػػا، كير ػػػع هػػػذا التذبػػػذب إا هنػػػرة بعػػػض الطلبػػػة ا  ائػػػريني إا فرنسػػػا لطلػػػب العلػػػ  يف  امع
 . 2 خاصة بعد انتهاء احلرب العادلية اليانية

يقػػاؿ در ػػي رابػػح: " لقػػد  ػػاف  ػػدد طلبػػة  امعػػة ا  ائػػر الفرنسػػيني ؽليلػػاف طالبػػا كاحػػدا لاػػل  
ـ 1954م  السااف ا كربيني يف ا  ائر، الذي   اف يبل   مره  قبل بداية اليارة يف ا  ائر سنة  227

مػ  السػااف  15342ة ا  ائريػاف فقػد  ػاناا ؽليلػاف طالبػا كاحػدا لاػلًٌ أقل م  مليػاف نسػمة، أٌمػا الطلبػ
 . 3 ا  ائريني، الذي   اف يبل   دده  حاا   ،ر ماليني م  نفا السنة"

                                                           
ر   الطبا ة  امعة ا  ائر، ، مدليل اإلجراءات اإلدارية والبيداغوجيةكزارة التعلي  العا  كالبتث العلمي،  امعة ا  ائر،   (1) 

 .11 10ـ، ص 2002
 (2)  GUY Perville, Les étudiants algériens de l'université française, casbah 

éditions, Alger, 2004, p 20 21. 
 .148 147، ص ادلرجع السابقدر ي رابح،   (3) 
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كقػػػد  ػػػاء يف دقريػػػر دلنػػػدكب  بهػػػة التتريػػػر الػػػاطين، يف حلقػػػة م،ػػػاالت التعلػػػي  ا ػػػامعي يف  
ـ حػاؿ كضػعية 1961  إ ػراؼ  امعػة الػدكؿ العربيػة سػنة البالد العربية ادلنعقدة يف بن ازم بليبيا، رػ

 :أييالطلبة ا  ائريني يف  امعة ا  ائر ما 

طالػػػب  5146" كيف ا امعػػػة نلمػػػا اذلػػػاة السػػػتيقة الػػػيف يػػػرزح فيهػػػا أبنػػػاء ا  ائػػػريني، فمػػػ  بػػػني 
االسػػتعمار  ـ، غػػداة اليػػارة ضػػدٌ 1954كطالبػػة يف ا امعػػة بعاصػػمة ا  ائػػر، ال يا ػػد حػػىت فػػادح نػػافم  

ياضػح نسػبة الطلبػة ا  ائػريني  اآليطالب كطالبػة فقػط مػ  ا  ائػريني "، كا ػدكؿ 557الفرنسي سال 
 إا الطلبة ا كركبيني يف  ليات ا امعة:

( يبـــني نســـبة الطلبـــة اجلزائـــريني إىل الطلبـــة األوروبيـــني يف كليـــات اجلامعـــة عـــام 01جـــدول )
 (1)م1954

  دد الطلبة ا  ائريني كبيني دد الطلبة ا كر  الاليات 

 احلقاؽ

 الطب

 الخيدلة

 اآلداب

 العلـا

1528 

714 

369 

1157 

762 

179 

110 

43 

172 

64 

 559 4530 اتجمماع

 

                                                           
 .149، ص ادلرجع نفسو  (1) 
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كا رقاـ دبني باضاح الفرؽ ال،اسػع بػني الفئتػني، الػداٌؿ  لػى ف،ػل سػلطات االحػتالؿ الفرنسػي 
 ائرم  لى فرنستىل، ن را لتماساىل كزلاف تىل كختافػىل يف سياسة اإلدماج يف ا  ائر، كاستعخاء اتجمتمع ا 

 م   لًٌ منتج ذم مخدر غل إسالمي.

 جهود مجعية العلماء ادلسلمني اجلزائريني يف الرتبية: -2
مل يا  هدؼ مجعية العلماء ادلسلمني ا  ائريني مقتخرا  لى الد اة إا اإلصػالح الػديين القػائ  

مل كمنابعػػػىل ا صػػػيلة ا ساسػػػية، الاتػػػاب كالسػػػنة ك مػػػل السػػػلف  لػػػى ضػػػركرة العػػػادة ابإلسػػػالـ إا رلػػػد
الخػػاحل فقػػط كإظلػػا  ػػاف للنمعيػػة حباػػ  دااينهػػا العلمػػي الػػاطين هػػدؼ  لػػى  انػػب  بػػل مػػ  ا عليػػة 
كاخلطارة، ها بعث اليقافة العربية يف بلد دعرض القاانني الفرنسػية درلػىل الالػي بفرنسػا، كدتػاا ادلدرسػة 

 ،ر التعلي  فيىل.الفرنسية كحدها مهمة ن
سػػػارت ا معيػػػة  لػػػػى هػػػدل احلر ػػػػة اإلصػػػالحية الػػػيف  انػػػػ  دػػػؤم   ف ن،ػػػػر اإلصػػػالح الػػػػديين 
كالفاػرم ال ؽلاػػ  أف يت ػػذ سػبيلىل إا  قػػاؿ ادلػػااطنني إال إذا  ػػاف مخػتااب ابلتعلػػي ، كالتعلػػي  القػػامي 

خ العػػريب اإلسػػالمي  لػػى اخلخػػاص الػػذم ي،ػػمل ابإلضػػافة إا مبػػادئ القػػراءة كالاتابػػة، دراسػػة التػػاري
 كهاذا صلت  ا معية يف دااي  د اة مخلتني سالحه  الفار كاليقافة.
 دقس  ادلراحل اليف مرت هبا  هاد ا معية إا مرحلتني أساسيتني: 

  .6740ت6726ت ادلرحلة ادلمتدة م  وريخ أتسيا ا معية حىت كفاة ال،يخ ب  ابديا  
ـ حىت وريخ داقف ن،اط ا معيػة هنائيػا سػنة 6746ة ت مرحلة ما بعد ب  ابديا كمتتد م  سن

 . 1 ـ أم بعد قياـ اليارة ا  ائرية6781
 

 

 

 

                                                           
 .116ـ ، ص2006 الديااف الاطين للتعلي  كالتااي     بعد ، لرتبيةمدخل إىل علوم ا، نارية صبار  (1) 
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ادلبحـــث الثـــاين: ادلدرســـة اجلزائريـــة نشـــأهتا وواقعهـــا بعـــد االســـتقالل، االصـــالحات، الواقـــع 
 واآلفاق.

 الرتبية والتعليم يف اجلزائر عهد االستقالل: -0  
اسػػػرت اع السػػػيادة الاطنيػػػة يف ماا هػػػة الت لػػػف اال تمػػػا ي لقػػػد ك ػػػدت ا  ائػػػر نفسػػػها غػػػداة 

كردايدىل م  أمية ك هل كفقر كمرض كغلها، كأماـ من امة دربايػة أ نبيػة بعيػدة  ػل البعػد  ػ  كاقعهػا 
 . 1 م  حيث ال اايت كادلبادئ كادلرامني

ـ 68/07/6713ك لى الرغ  م  دنخػيب  نػة كطنيػة إلصػالح التعلػي  ككضػع خطػة دعليميػة يف 
 . 2 ـ ف ف الت لات  لى ادلستال البنيام مل دا  معت ة6714كن،ر دقريرها يف هناية سنة 

ـ إا اآلف، 6713كحػػىت نػػتما  مػػػ  دقػػد  نبػػذة  ػػػ  دطػػار الن ػػاـ الرتبػػػام ا  ائػػرم منػػذ سػػػنة 
 سنعتمد دقسي  الفرتة التارؼلية هذمل إا أربعة مراحل   ل كهي:

 ـ .6790ـ إا سنة 6713ادلرحلة ا كا م  سنة  6ت6
 ـ.6730ـ إا سنة 6790ادلرحلة اليانية م  سنة  3ت6
 ـ.3000ـ إا سنة 6730ادلرحلة اليالية م  سنة  2ت6
 ـ.3008ـ إا سنة 3000ادلرحلة الرابعة م  سنة  4ت6
 م.0691م إىل سنة 0694ادلرحلة األوىل من سنة   0_0

ؼ كزلػاكالت يف القيػاـ  صػالحات   ئيػة كهي مرحلة دتمي  مبناهبػة ا حػداث كمخػار ة ال ػرك 
 كد يلات ضركرية يف الن اـ:

ت مرػا فة السػا ات ادل خخػة لل ػة العربيػة يف ادلراحػل االبتدائيػة كادلتاسػطة كاليانايػة كا امعيػػة 
 رقيقا دلبدأ دعريب التعلي .

افيػا كالفلسػػفة ت إ ػادة الن ػر يف دػػدريا  ػل ادلػػااد  كالسػيما ا خػػالؽ كالعبػادات كالتػػاريخ كا  ر 
 كالعلـا كالرايضيات رقيقا دلبدأ ا صالة كاالختيار العلمي.

                                                           

 .2005، دراسة غل من،ارة، ا  ائر، الرتبية والتعليم يف اجلزائر عهد االستقاللدمحم بريقا،  (1)
، م،ركع يم األساسيادلبادئ العامة للسياسة الرتبوية اجلديدة وإصالح التعلاتجملا ا  لى للرتبية، كزارة الرتبية الاطنية،  (2)

 .6ـ، ص 1997متهيدم، ا  ائر 
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ت ادلػػػدارس يف  ػػػل ا مػػػا   القريبػػػة كالبعيػػػدة ادلدنيػػػة منهػػػا كالقركيػػػة كا بليػػػة كالخػػػتراكية دعميمػػػا 
لعمليػػػة التعلػػػي  كرقيقػػػا دلبػػػدأ الدؽلقراطيػػػة، كمػػػ  هنػػػا بػػػدأت دتبلػػػار هػػػذمل ا هػػػداؼ ا ساسػػػية اليالثػػػة : 

 لتعريب كدؽلقراطية التعلي  كاالختيار العلمي كالفين.ا
 ت التعريب قخد اسرت اع ا صالة كاحملاف ة  لى ال، خية اإلسالمية العربية.

ت الدؽلقراطية ادؼ إا ن،ر التعلي   لى  ل ادلااطنني، كنرم  ذل  الاصاؿ إا أ لى در ات 
 م  ادلعرفة.

 ؽ بر ب العامل ادلتقدـ يف ميداف التانالا يا.ت االختيار العلمي كالفين يعين االلتتا
ـ، أ ػادت الن ػر يف 6712/6714كمتتاز هػذمل ادلرحلػة بتنخػيب  نػة  ليػا إلصػالح التعلػي  سػنة 

زلتاايت ادلناهج ادلاركثة كاستبدلتها مبناهج أخرل، ك لػى اثػر ذلػك ن،ػا ادلعهػد الرتبػام الػاطين لتػاليف 
لاضػػع طريقػػة  ديػػدة لتعلػػي  الل ػػة العربيػػة دعتمػػد  لػػى ال،ا ػػة الاتػػب ا تمػػادا  لػػى ادلنػػاهج ا ديػػدة ك 

 . 1 ادللبٌدة كالخايرات كاحلاارايت، كهي طريقة " مالك كزينة" للسناات ا كا م  التعلي  االبتدائي
 ىيئة التدريس:  0-0-0

متي ت هذمل ادلرحلة ابلتاظيف الامي للممرنني مػ  حػاملي  ػهادة الدراسػات االبتدائيػة أك ذكم 
سػػتاايت سلتلفػػة منهػػا الياليػػة اثنػػام، مسػػا دكف ذلػػ   ػػهادة دراسػػات ادلرحلػػة ا كا أك مسػػتال السػػنة م

 ا كا أك اليانية اثنام.
إف التاظيػػف دلػػاظفني ليسػػ  ذلػػ   فػػاءة  ليػػا دػػؤهله  للقيػػاـ  لػػى أحسػػ  ك ػػىل ابدلهػػاـ ادلسػػندة 

ادلعلمػػني السػػ  الػػيف  انػػ  إلػػيه ، خفػػف يف الااقػػع مػػ  حػػدة الػػنقص ادلسػػنل يف دعػػداد خرغلػػي دكر 
 ـ.6717/6790ما ادة غداة االستقالؿ كاليف اردفع  ددها إا كاحد ك ،ركف دار للمعلمني سنة 

كإذ بقيػػ   مليػػة داظيػػف مػػاظفني   ائػػريني زلليػػا غػػل  افيػػة لت طيػػة احلا يػػات، دا ػػب اللنػػاء 
االبتػػػػدائي خػػػػالؿ مػػػػ  رلمػػػػل دعػػػػداد معلمػػػػني  ٪21إا التعػػػػاكف، كهاػػػػذا  ػػػػال ادلعلمػػػػاف ا  انػػػػب 
 . 2 تيف هناية الستينيا ٪68السناات ا كا م  االستقالؿ ليستقر يف حدكد 

 
 

                                                           

، ا  ائر، 8، عل ة الاصل: رللة الرتبية كالتااي  الازارية، العددحول التعليم والتعريب يف اجلزائر بد القادر ب  دمحم،  (1)
 . 16/17ـ، ص 1974/1975

 .3/4ـ ص 1997، آفاؽ مستقبلية، ا  ائر تكوين ادلكوننيكزارة الرتبية الاطنية،  (2)
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 م :0691إىل سنة  0691ادلرحلة الثانية من سنة  0-4
ـ، كادل طػػط الراب ػػي اليػػا  6792إا سػػنة  6717هػػي مرحلػػة ادل طػػط الراب ػػي ا كؿ مػػ  سػػنة 

 ـ.6738ة اليف درتاءل إا سنة ـ، كاآلفاؽ البعيد6799إا سنة  6794م  سنة 
إف التطػػار الابػػل الػػذم  رفػػىل ن ػػاـ التعلػػي  يف ا  ائػػر اسػػتنابة الختيػػارات الػػبالد ا ساسػػية  ػػاد 
ينتخر يف الناحية الامية، ك اء ادل طط الراب ي ا كؿ فدفع هذا التطار كن مىل، كلانػىل مل ؼلػرج  ػ  

دل طػػط دطػػارا  ميػػا يف ا سػػاس أمػػا التطػػار النػػا ي طبيعتػػىل، فقػػد  ػػاف دطػػار ن ػػاـ الرتبيػػة يف فػػرتة هػػذا ا
فقػػد  ػػاف زلػػدكدا. كقػػد جتلػػى هػػذا التطػػار يف مي انيػػة الدكلػػة ادل خخػػة لقطػػاع الرتبيػػة كبػػرامج التنهيػػ  

 كال ايدة ادللتاظة يف أ داد التالميذ كادلدرسني.
  ن،ػر التعلػي  رغ  اإلصلازات اذلامة اليف مت  خالؿ فػرتة ادل طػط الراب ػي ا كؿ كالػيف مانػ  مػ
 بخفة زلساسة ف ف الن اـ الرتبام ظل يعا  م  بعض النقائص كالعياب ادلتميلة يف: 
 ت الفاارؽ يف دازيع النما بني مستاايت التعلي  ادل تلفة كبني ادلناط  ا  رافية.

 ت غلبة التعلي  العاـ  لى التعلي  التقين كخاصة يف التعلي  اليانام.
 رسي ادلرحلة ادلتاسطة كادلرحلة الياناية.ت ضعف مؤسسات دااي  مد

ت ضػػػػػػ لة نخػػػػػػيب الرتبيػػػػػػة خػػػػػػارج ادلدرسػػػػػػة كدعلػػػػػػي  الابػػػػػػار ابلنسػػػػػػبة تجممػػػػػػاع الن ػػػػػػاـ ادلدرسػػػػػػي 
 . 1 التقليدم
 ادلخطط الرابعي الثاين :  0-4-0
 :اآلدية ي  يف كضع منهنيتىل ا سا ار 

النا يػة الػيف غلػب أف د،ػمل ت ربط إصالح ن اـ التعلػي  ابلت طػيط كإ طػاء ا كلايػة للت يػلات 
 البيا ت كادلناهج كطرؽ التدريا.

ت إف م،ػػاريع الت يػػل ال،ػػامل تجممػػاع الن ػػاـ الرتبػػام كحمليطػػىل العػػاـ ال ؽلاػػ  حخػػرها يف سلطػػط 
راب ػػي كاحػػد، كذلػػذا كقػػع رديػػد أهػػداؼ متاسػػطة ادلػػدل ؽلاػػ  رقيقهػػا يف فػػرتة ثالثػػة سلططػػات راب يػػة 

 ـ .6738إا سنة  6794سنة كهذمل الفرتة متتد ن راي م  

                                                           

، عل ة كصل، رللة الرتبية كالتااي  الازارية، العدد م1974/1977آفاق ادلخطط الرابعي لتطوير الرتبية، كزارة الرتبية الاطنية،   1 
 9ـ، ص 1973/1974، ا  ائر، 3
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ت ا تبار القطاع الػذم د،ػرؼ  ليػىل كزارة التعلػي  االبتػدائي كاليػانام ال ؽليػل إال  ػ ءا مػ  قطػاع 
الرتبيػػة كالتاػػاي  كأف دنسػػي  م،ػػاريع الػػازارة مػػع بقيػػة أ ػػ اء قطػػاع الرتبيػػة كالتاػػاي  أمػػر حيػػام بػػل هػػا 

 ،اريع النما االقتخادم. رط أساسي لسد حا يات البالد م  اإلطارات الالزمة دل
ت جتتهد الازارة يف دقد  م،اريع ادل طط ادلقبل م،فا ة بتقديرات التااليف ادلالية كمػا دتطلبػىل 

 . 1 هذمل ادل،اريع م  كسائل مادية كب،رية شلتدة  لى فرتات ثالث سلططات
 التحضري لإلصالح : 0-4-4

 : اآلديةكررلا إلصالح التعلي  حددت ا هداؼ ادلتاسطة ادلدل 
ت إن،ػاء ادلدرسػة ا ساسػية ذات التسػع سػناات، شلػا يتطلػب زكاؿ ادلرحلػة االبتدائيػة كادلتاسػػطة،  
 مػػػا هػػػي من مػػػة، دػػػدرغليا كدعايرػػػا دلػػػدارس  ديػػػدة دتميػػػل يف مدرسػػػة أساسػػػية ماحػػػدة ذات دسػػػع 

 سناات دؤدم إا مرحلة التعلي  اليانام كسلتلف  عب التااي  ادلهين.
ددة التقنيػػػات، إذ غلػػػب أف دترػػػم  منػػػاهج التعلػػػي  يف ادلدرسػػػة ا ساسػػػية ت  عػػػل الدراسػػػة متعػػػ

 ذات التسع سناات، زلتال  ديدا كطرقا  ديدة كدرمي لربط الدراسة ابحلياة كالن رم ابلتطبي .
 ت ادلرحلة التترلية مبا فيها م  مدارس حرانة كرايض أطفاؿ كأقساـ ررلية.

 النما. يكادلتاخري  كالناقخت التعلي  اخلاص اب طفاؿ ادلعاقني 
ت ادلػدارس يف ادلرحلػة اليانايػة، لتماػني أصػتاب ادلااهػب مػ  دفػتح مجيػع إماانيػاا  يف سلتلػف 

، فناف،...  اتجماالت رايضيات،  لـا
دطاير التااي  ادلهين، إذ أف م،ا ل التااي  ادلهين لت طية حا ات الن،اط االقتخادم الاطين 

ة، ال ؽلا  حخرها كال حلها يف حدكد اختخاصػات كزارة التعلػي  االبتػدائي يف ميادي  الخنا ة كال را 
كاليػػػانام، كذلػػػذا غلػػػب أف داضػػػع ذلػػػا سياسػػػة يف رلػػػاؿ أكسػػػع دسػػػمح بتننيػػػد كدنسػػػي  مجيػػػع الطاقػػػات 

 كا هاد كإحداث الت يلات الابلة اليف يتاقف  ليها بلاغ ا هداؼ ادلرسامة.
 
 

                                                           

 .12، ص ادلرجع نفسو (1)
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اإلطػػػػارات الالزمػػػػة، م،ػػػػار ة بػػػػني كزارة التعلػػػػي  االبتػػػػدائي  كإف إن،ػػػػاء  ػػػػدد مػػػػ  ادلتػػػػاق  لتاػػػػاي 
كاليانام كالقطا ات ادلست دمة  لى أساس ربط التااي  ابالست داـ كاال رتاؾ يف التمايل كالتاػاي  

 . 1 كالتسيل، ؽليل الخي ة اليف ؽلا  أف دعتمد يف ادلستقبل قا دة لتطاير التااي  ادلهين
 م:4111إىل سنة  0691ة ادلرحلة الثالثة من سن -0-3
 :  الرتبية الوطنية 0-3-0 

ت دنخػػػيب اإلصػػػالح ا ديػػػد ادلتميػػػل يف التعلػػػي  ا ساسػػػي بدايػػػة مػػػ  اليمانينػػػات مبا ػػػب ا مػػػر 
 . 2 ـ، ادلتعل  بتن ي  الرتبية كالتااي 6791أفريل  61ادلؤرخ يف  91-28

 :(3)ىيكلة النظام الرتبوي 0-3-4
 : اآلديةايت التعلي  : كدتفرع إا مستا 69ادلادة 

 ت التعلي  التترلم.
 ت التعلي  ا ساسي.
 ت التعلي  اليانام.
 ت التعلي  العا .

 كيلق   ل صنف م  أصناؼ هذا التعلي  يف مؤسسات مالئمة.
:  ػػػالكة  لػػػى مؤسسػػػات الرتبيػػػة كالتاػػػاي  دل تلػػػف ادلسػػػتاايت ادل،ػػػار إليهػػػا يف ادلػػػادة 63ادلػػػادة 

 لرتبام ادلؤسسات كادلخاحل اليف دعتين  لى اخلخاص: السابقة، ي،مل الن اـ ا
 ت ابلتااي  الرتبام.
 ت كالبتث الرتبام.

 ت كالتا يىل ادلدرسي كادلهين.
 ت كالن،اط اال تما ي ادلدرسي.

 كي،مل م   هة أخرل  ل ادلؤسسات اليف يقتري إن،اؤها دطار الن اـ الرتبام.

                                                           

، عل ة الاصل: رللة الرتبية كالتااي  الازارية، العدد  ـ1977  1974كزارة الرتبية الاطنية، آفاؽ ادل طط الراب ي لتطاير الرتبية  (1)
 .13ـ ، ص 1973/1974، ا  ائر، 3

 .136، ص  ادلرجع السابقنارية صبار،  (2)
، ا  ائر، 33، ا ريدة الر ية ا  ائرية، العدد يتعلق بتنظيم الرتبية والتكوينـ، 1976أفريل  16ادلؤرخ يف  35 76ا مر رق   (3)

 ـ.1976
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 م:4112إىل سنة  4111ادلرحلة الرابعة من سنة   0-2 
 إصالح نظام الرتبية الوطنية : -0-2-0

 . 1 ـ بتنخيب  نة كطنية إلصالح ادلن امة الرتباية3000مام  07ابدر رئيا ا مهارية يف 
 ـ3004-3002دنخيب اإلصالح يف التعلي  االبتدائي بداية م  ادلاس  الدراسي   -أ
ت رلاالاػا التعليميػة الػيف د،ػمل ددـك الدراسة يف مرحلة التعلي  االبتػدائي مخسػة سػناات كحػدد 

ا اانب الرتباية ا ساسية، الل اية كالعلمية كاال تما ية كا مالية، درمج  إا منػاهج  ديػدة أ ػدداا 
 . 2 اتجمما ات ادلت خخة للمااد كصادق   ليها اللننة الاطنية للمناهج

 3004-3002دنخيب اإلصالح يف التعلي  ادلتاسط بداية م  ادلاس  الدراسي  -ب
ددـك الدراسة يف مرحلة التعلي  ادلتاسط أربع سناات كحددت رلاالاا اليف د،مل مجيع ا اانػب 
التعليميػػػة كالرتبايػػػة، الل ايػػػة كالعلميػػػة كاال تما يػػػة كا ماليػػػة، مخػػػاغة بخػػػفة  مليػػػة يف منػػػاهج للمػػػااد 

التعلػي  ادلتاسػط،  مػا دترػم  دترم  ا هداؼ الرتباية كالافاءات اخلتامية ادلستهدفة يف هنايػة مرحلػة 
م،ػػػاريع كحػػػدات دعلميػػػىل ك فػػػاءات قا ديػػػة جتسػػػدها أن،ػػػطة دعلميػػػىل دػػػتالءـ كمسػػػتال دالميػػػذ ادلرحلػػػة 

 كماتسباا .
   3001-3008دنخيب اإلصالح يف التعلي  اليانام بداية م  ادلاس  الدراسي  -ج
سػػػة  هرابئيػػػة،  لػػػـا ت جتديػػػد مخسػػػة اختيػػػارات هػػػي: هندسػػػة مياانيايػػػة، هندسػػػة مدنيػػػة، هند 

 جتريبية، اقتخاد كدسيل.
دقػػػـا  ػػػل مؤسسػػػة بتتديػػػد ثػػػالث اختيػػػارات دبعػػػا لإلماانيػػػات الب،ػػػرية كادلاديػػػة ادلتػػػافرة، حبنػػػ  

  لنخػف القسػ  6  دقدـ سػا ة كاحػدة للقسػ   لػىل يف حنػرة دراسػية  اديػة، كسػا ة 6+6سا ي     
اإل ػػالـ كاالدخػػاؿ يف  ػػل الت خخػػات هبػػدؼ يف  ػػال أ مػػاؿ دطبيقيػػة ابدل ػػ . ت إدراج دانالا يػػا 

إ طػػػاء ادلػػػتعل  ثقافػػػة  ػػػاملة حػػػاؿ مبػػػادئ ادلعلاماديػػػة كددريبػػػىل  لػػػى  يفيػػػة اسػػػتعماؿ الاسػػػائل احلدييػػػة 
 للمعلامات كاالدخاؿ كسلتلف ال رليات ادللتقة، كمنتىل أداة  ديدة االدخاؿ كالتااصل. 

 
 

                                                           

 .2002، اآلفاؽ ادلستقبلية، ا  ائر، النظام الرتبوي اجلزائريكزارة الرتبية الاطنية، ماقع،  (1)
 .2003، دنخيب السنة ا كا م  التعلي  االبتدائي، ا  ائر،  ااف 2003  246كزارة الرتبية الاطنية، ادلن،ار رق :  (2)
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 خالصة الفصــل:

دعاا اتجمتمع الذم دنتمي إليىل، بىل دتاثر كفيىل دؤثٌر، بتااي   ادلدرسة مؤسسة ا تما ية درباية، 
أفرادمل، كإ ادة إنتا ه   مػا يقػاؿ اال تمػا ياف،  مػا أف ادلدرسػة هػي ادلؤسسػة اال تما يػة الػيف رػدد 

 مسار اتجمتمع كمستقبلىل.

ب كالتنخػل ادلدرسة ا  ائرية دطٌارت  يلان ، كانتقل  م  أداة يف يد ادلستعمر الفرنسٌي، للت ريػ 
كزرع فارة ا  ائػر فرنسػية...، إا كسػيلة للتنميػة الاطنيػة، بعػد اسػتقالؿ ا  ائػر، هبػا دبػ  العقػاؿ، كهبػا 

 يعاد البناء احلرارم للبالد، كهبا يتتٌق  التقٌدـ ادلن،اد.

قػػػد مػػػٌرت ادلدرسػػػة مبراحػػػل سلتلفػػػة، مػػػ  خػػػالؿ اصػػػالحات متالحقػػػة، فرضػػػها كاقػػػع كالت ػػػٌلات   
 ة كالسياسية كاالقتخادية السريعة،  لى ادلستال احمللي كالعادلٌي.اال تما ي

لاػػٌ  هػػذمل االصػػالحات، إٌمػػا لااهنػػا سػػطتٌية ك ػػالٌية مل دلمػػا ا  مػػاؽ، أك لػػنقص الاسػػائل  
ادلادية كالب،رية كالقانانية، أك  هنا ليس  م  كاقع اتجمتمع ذادىل أم أهنا منقالة مػ  رلتمعػات كاقعهػا ال 

ااقػػػػع ا  ائػػػػرم، فاانػػػػ  هػػػػذمل االصػػػػالحات ال ؽلانهػػػػا أف دبػػػػ  ال ػػػػاايت، كال أف دبلػػػػ  ينطبػػػػ   لػػػػى ال
ا هداؼ ادلسطٌرة كادلتميٌلة يف: ا داد الفىت الذم يريدمل اتجمتمع ا  ائػرم ادلسػل  يف  انػب العلػ  كاذلايٌػة 

 كا خالؽ كالقٌي .



 

 
31 

 

  

 الفصل الثاين
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  دتهيد:

م  أسباب ا مية كالت لػف اال تمػا ي التسرب ادلدرسي م،الة درباية ذات أعلية لااهنا سببا 
ك ائقا م   اائ  التنمية يف  ل رلاالاا،  ما دعتػ  خسػارة دلػاارد الدكلػة كاماا اػا ادلاديػة، كهػي هػدر 

 للعنخر الب،رم كا هد كال م .

يقػػاؿ الػػد تار  بػػد القػػادر رمػػ م يف رللػػة الرتبيػػة القطريػػة  ػػ  خطػػارة التسػػرب ادلدرسػػي " إف  ػػل 
  1 دستلـ  ثالثة أضعاؼ النفقات اليف دنف   لى حالة صلاح كاحدة"حالة دسرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .106ـ، ص 1991ديسم   20، السنة 99، رللة الرتبية، عوافعالتسرب والتنمية: األسباب والد ،حس ،  دمحم الخدي      1 
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 ادلبحث األول: تعريف التسرب ادلدرسي.

كردت  لمػػة التسػػرب ادلدرسػػي يف القػػااميا الل ايػػة مبعػػاف متعػػددة فالمػػة دسػػرب الر ػػل دعػػين  
 دخلها خفية  قالىل دسرب  ا ااسيا، كدسرب  اإلبل دعين أرسلها مجا ة.

د دعدد كدناع دعريػف التسػرب ادلدرسػي مػ  البػاحيني كادل تخػني فعرفػىل الػد تار إ ا يػل  لػي لق
بقالػػػىل " التسػػػرب ادلدرسػػػي يتميػػػل مب ػػػادرة التالميػػػذ ادلدرسػػػة قبػػػل ا كاف أم قبػػػل متػػػاـ ادلرحلػػػة التعليميػػػة 

دلتسػػرب مػػ  ، كيعرفػػىل ا سػػتاذ: دمحم سػػيف الػػدي  فهمػػي بقالػػىل: " أنػػىل يتميػػل يف أف الطفػػل ا 1 بننػػاح"
ادلرحلػػة االبتدائيػػة هػػا التلميػػذ الػػذم دخػػل ادلدرسػػة االبتدائيػػة كأمرػػى فيهػػا بعػػض الاقػػ  مث در هػػا قبػػل 

 . 2 إمتاـ دعليمىل هبا كدكف أف يتابع دراستىل يف مدرسة أخرل"

إف التسػرب هػا: " انقطػاع التلميػذ  ػ  الدراسػة أك در ػىل للدراسػة قبػل أف  يقػاؿ دمحم منػل مرسػي
. كيعرفػػىل اد ػػار فػػار  نػػىل " نسػػبة مػػ  يػػرتؾ ادلدرسػػة  3 ة ادلرحلػػة التعليميػػة  الػػيف هػػا فيهػػا"يخػػل إا هنايػػ

 . 4 هنائيا أك يعيد السنة"

رػػػػ   1972 ػػػػانفي  22إا  17 ػػػػاء يف مسػػػػت لص أ مػػػػاؿ النػػػػدكة ادلنعقػػػػدة يف ا  ائػػػػر مػػػػ  
التعلػػي  االبتػػدائي مػػا  إ ػػراؼ ادلن مػػة العربيػػة للرتبيػػة كاليقافػػة حػػاؿ دسػػرب التالميػػذ كخاصػػة يف مرحلػػة

يلػػػي: " هػػػل يطلػػػ  مفهػػػـا التسػػػرب ادلدرسػػػي  لػػػى أكلئػػػك  التالميػػػذ الػػػذي  ينقطعػػػاف  ػػػ  الدراسػػػة يف 
مرحلػػة دعلػػيمه  قبػػل هنايػػة هػػذمل ادلرحلػػة أـ نػػدخل يف  ػػداد ادلتسػػربني  ػػذلك الفػػرؽ بػػني أ ػػداد التالميػػذ 

السػػاانية، كبػػني الػػذي  ين مػػاف يف الػػذي  يقعػػاف يف نطػػاؽ سػػ  التعلػػي  يف ادلرحلػػة طبقػػا لإلحخػػائيات 
الدراسػػة فعػػال ، كهػػل نػػدخل يف  ػػداد ادلتسػػربني أكلئػػك الػػذي  يتمػػاف ادلرحلػػة كلاػػنه  ال ػلخػػلاف  لػػى 

                                                           
، 1،  ماف: ماتب اليانساا اإلقليمي للرتبية، طالتعليم يف الوطن العريب: احلاضر وادلستقبلسعيد   إ ا يل  لي  .    (1

 .59، ص 1991
 .02، ص 1972 انفي  17، 5العدد    ،افةاقتصادايت الرتبية، ادلنظمة العربية للرتبية والثقفهمي   دمحم سيف الدي  .    (2

 .20ص    ،1984،  امل الاتب، اإلدارة التعليمية: أصوذلا وتطبيقاهتامرسي   دمحم منل .   (3)
 .2، ص1976، 2، درمجة حنفي ب   يسى، ا  ائر، ال،ر ة الاطنية للن،ر كالتازيع، طتعلم لتكوناد ار فار، كآخركف.   (4)
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ال،ػػػهادة الػػػيف دنتهػػػي هبػػػا الدراسػػػة يف ادلرحلػػػة كبعػػػد نقا ػػػات طايلػػػة أدفػػػ   لػػػى ا كؿ كاسػػػتبعد اليػػػا  
 . 1 كاليالث"

سػػػرب ادلدرسػػػي ب: " ؼلػػػص التالميػػػذ الػػػذي  ال ينهػػػاف ابلنسػػػبة دلن مػػػة اليانسػػػاا فت خػػػص الت
دراسػػته  يف  ػػدد السػػناات احملػػددة ذلػػا، إمػػا  هنػػ  ينقطعػػاف  نهػػا هنائيػػا، أك لاػػاهن  يعيػػدكف السػػنة أك 

. بعبارة أكضح ؽلاػ  القػاؿ أف التسػرب ادلدرسػي هػا الفػرؽ بػني  ػدد التالميػذ الػذي   2 سناات معينة"
كحػدة دعليميػة، درس  ك ػدد أكلئػك الػذي  ينهاهنػا يف اآل ػاؿ احملػددة يبا ركف دراسته    طار، سنة، 

 ذلا، كيف ا  ائر ؽلا  أف نخنف التسرب ادلدرسي إا ثالث فئات هي:

الفئة ا كا: ه  أكلئك الذي  ختلاا    الدراسػة مبتػض إراداػ  قبػل بلػاغه  السػ  اإلل امػي  -1
 سنة. 16

سػػنة  16 لػػى م ػػادرة مقا ػػد الدراسػػة بعػػد بلػػاغه  سػػ   الفئػػة اليانيػػة: كهػػ  أكلئػػك ادلرغمػػاف -2
 بسبب نتائنه  الدراسية.

الفئة اليالية: كختص سلتلف ادلستاايت، كه  الػذي  كإف  انػ  نتػائنه  الدراسػية مقبالػة إال  -3
 أهن  ينقطعاف    الدراسة  سباب سلتلفة منها ادلادية.

يػػػػة مبتاسػػػػطة اإلصػػػػالح   فػػػػرع حاا ػػػػة   سػػػػنتاكؿ رليػػػػل ظػػػػاهرة التسػػػػرب ادلدرسػػػػي للفتػػػػاة ادل اب
كالتعرؼ  لى خلفيااا كمسببااا، كهذا بناء  لى ما مجعنا م  معطيػات كسػتااف الدراسػة مقارنػة بػني 

 ـ، كالفرتة اليف سنر    ليها هي السنة الرابعة متاسط. 2014 -2008ستة سناات 

 

 

                                                           

 .103، ص1973، 5: رللة التااي  كالرتبية، ا  ائر، كزارة التعلي  االبتدائي كاليانام، العددمهزة وصلالتسرب ادلدرسي،   (1)
 .10، ص 2001، 6، رق  التسرب ادلدرسيادلر   الاطين للااثئ  الرتباية،    (2
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 ادلبحث الثاين: أسباب التسرب ادلدرسي. 

درسػػي ظػػاهرة  ػػائاة، ذلػػا  القػػة مػػع  ػػل  اانػػب احليػػاة اال تما يػػة أك إف ظػػاهرة التسػػرب ادل 
االقتخػػادية أك اليقافيػػة، ابإلضػػافة إا أسػػباب داخليػػة دتعلػػ  ابدلن امػػة الرتبايػػة يف حػػدًٌ ذااػػا، كأسػػباب 
خار يػػػة أم خار ػػػة  ػػػ  ادلن امػػػة الرتبايػػػة، كسػػػنتاكؿ يف هػػػذا ادلبتػػػث أف نسػػػلط الرػػػاء  لػػػى أهػػػ  

 درسي  ما يراها الباحياف يف رلاؿ الرتبية.أسباب التسرب ادل

  العوامل االجتماعية واألسباب االقتصادية : -1

دؤدم ا كضاع االقتخػادية لألفػراد بػل كلل،ػعاب دكر يف متاػني اإلنسػاف مػ  احلخػاؿ  لػى  ػل 
ادلادية ضػعف  معهػا رقيػ   تما يردريىل لنفسىل كم  ذلك التعلي  كال  ك انىل  لما ضعف  اإلماانيا

الرغبػػات كي هػػػر ذلػػػك كاضػػػتان يف الدراسػػات السػػػابقة اخلاصػػػة هبػػػذمل ال ػػاهرة كيهمنػػػا هنػػػا أف نػػػذ ر أف 
ضػعف اإلماانيػات االقتخػادية لألسػرة مػ   ػانىل أف غلعػل رب ا سػرة يسػرع يف االسػتفادة مػ   هػػاد 

 .  أبنائىل قبل انتهائه  م  الدراسة ختلخا م  احتيا اا  ادلعي،ية رغبة يف زايدة دخل ا سرة

 انب آخر ف ف ا كضاع االقتخادية للدكؿ ذااا دسه  إسهامان  امالن يف ادلسا دة  لى  ك لى 
التسػػػرب بػػػني أبنػػػاء ذكم الػػػدخاؿ احملػػػدكدة، ذلػػػك  ف اماػػػا ت دلػػػك الػػػدكؿ ال دسػػػا د  لػػػى دػػػافل 

  مطالب  عاهبا أك دعايرها    خدمات أبنائها كي ل ذلك كاضتان يف اتجماؿ التعليمي. ةكد طي

االقتخػػػػادية  تكشلػػػػا ال ػػػػك فيػػػػىل أف زايدة النمػػػػا السػػػػاا  بػػػػني  ػػػػعاب الػػػػدكؿ ذات اإلماانيػػػػا

احملدكدة يسه  إسػهاما مبا ػران يف خفػض اقتخػادايت دلػك الػبالد خاصػة إذا  انػ  مااردهػا كمنتنااػا  

ي يف كطللص م  هذا أف العاامل االقتخادية دؤثر بدر ة  بلة  لى نسبة التسػرب الدراسػ –غل  افية 

 ادلرحلة الياناية كنل خها يف اآلي : 
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 ػػدـ قػػدرة ا سػػرة  لػػى متابعػػة أبنائهػػا كإ ابػػة متطلبػػات ادلرحلػػة مػػ  دركس خخاصػػية  -

 كنفقات التعلي  كالاتب اخلار ية . 

 . ادلسا دة يف دخل ا سرة -

ط ساؽ العمل كزايدة الطلب  لى العماؿ   ار مردفعة لدر ة دفاؽ قيمتهػا يف ادلتاسػ إغراءات

 . 1 كما ػلخل  ليىل خريج ا امعة م  أ ر القطاع احلاامي أك العاـ

 يػرة  ػدد ا طفػاؿ يف ا سػرة كالعػػبء ادلػا  الػذم سػاؼ دتتملػىل ا سػػرة  نػد دعلػي  أبنائهػا مبػػا 

 يفاؽ طاقة الاالدي  . 

 ال كاج ادلبار للفتيات كخاصة يف ادلناط  الريفية كمناط  البدك. 

 كخخاصان يف حالة أمية الاالدي .  اة ادلرحلة اليف ؽلر هبا اكالدعل دـ ك ي الاالدي   علي

دفػػع ا سػػرة  كالدهػػ  للتعلػػي  اليػػانام العػػاـ دكف درايػػة مسػػبقة مبهػػارات أكالدهػػ  كمػػا هػػي نا يػػة 

الػػذي  يفرػػلانىل  ػػ  التعلػػي  اليػػانام فقػػد داػػاف نا يػػة التعلػػي  الفػػين ا  يػػر أعليػػة ابلنسػػبة إلػػيه   التعلػػي 

 لديه  مهارات يدكية دسا ده  يف احلياة العملية أ ير م  الدراسة الن رية .  كقد دااف

العلػػـا االقتخػػادية ... إل   ػػل هػػذا يػػؤدم  –اذلندسػػة  -اضليػػاز ا سػػر لاليػػات القمػػة   الطػػب

يف النهاية إ  ك اد ض ط  بل  لى ا بناء شلا يؤدم يف النهاية إ  ف،ل الطالب يف الدراسػة أك  ػدـ 

 مرحلتىل الدراسية  لي النتا الذم يريدمل.  إ ماؿ 

                                                           
 –الة ما ستل رس – دراسة فاعلية العالج األسري يف عالج مشكلة التسرب الدراسي –مجاؿ  ارم دمحم  يماف    (1

 ".54،53ص" 1986 لية اخلدمة اال تما ية سنة   – امعة حلااف  –القاهرة 
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مػ   ػدـ اليقػة  يف حالػة الػبجتعػل الط ، االضػطراابت ا سػرية مػ  م،ػاالت كن ا ػات كطػالؽ

يلتقػي هبػا يف ال،ػارع، كهنػا دتعػ ز الراحػة  الػيف الخػتبةابلػنفا كابآلخػري ، كقػد غلػد ادلػالذ النفسػي يف 

 .للمدرسة رارحلأك دفال يف ا النفسية لديىل دكف ان  اج أك دعب

 . دـ ك اد   ص يسا د الطالب  لى الدراسة داخل ا سرة

طػػة يف ا بنػػاء أك إعلػػاذل  ك ر ا سػػرية بسػػبب ثقػػة الاالػػدي  ادلف ضػػعف  اامػػل الرػػبط ك الرقابػػة

الػػذي  ك ػػدكا يف  ػػدـ ادلتابعػػة فرصػػة الختػػاذ قػػراراا  الفرديػػة بعيػػدا  ػػ   يػػاف  ان،ػػ اذل   ػػ  متػػابعته 

 .اآلابء

سػريع  اداػا الطالػب  عاملة ا سرية كاليف دتار ح بػني التػدليل كاحلمايػة ال ائػدة الػيف جتعػلساء ادل

زلاطػػان  كالرػػاابط ال،ػػديدة الػػيف جتعلػػىل االصلػػذاب كسػػهل االنقيػػاد لاػػل ادل ػػرايت كبػػني القسػػاة ال ائػػدة

ب الػػذم غلعلػػىل شلػػا غلعػػل التػػادر كالقلػػ  هػػا  ػػة الطالػػ بسػػياج مػػ  ا ن مػػة كالقػػاانني ادلن ليػػة الخػػارمة

 ة.كادلدرس يبتث    متنفا آخر بعيد    ادلن ؿ

 عوامل تتصل ابلطالب نفسو : 1-1

دػػد  التتخػػيل الدراسػػي نتينػػة  ػػدـ االنت ػػاـ يف الخػػف الدراسػػي كمتابعػػة ادلػػنهج كاحلخػػص  -

 .الدراسية

مػػاـ كاالهت  ػػدـ االهتمػػاـ ابلدراسػػة كاالن،ػػ اؿ مػػع رفػػاؽ السػػاء كمترػػية الاقػػ  فيمػػا ال يفيػػد -

 كغلها.ابلخداقات كاإلنرتن  
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كخخاصػػػان يف اتجمتمعػػػات  فتيػػػافالػػػ كاج كاخلطابػػػة كهػػػذا العامػػػل يايػػػر يف الفتيػػػات أ يػػػر مػػػ  ال -

  .الريفية كالبدكية

ضػػػػعف القػػػػدرة  لػػػػى االسػػػػتيعاب ك ػػػػدـ ك ػػػػاد القػػػػدرات كادلهػػػػارات الالزمػػػػة لعمليػػػػة الػػػػتعل   -

  .كاالستذ ار ا يد

  .دااف  مهارادىل كقدرادىل مع التعلي  اليانام العاـ  الرساب ادلتارر نتينة  دـ -

أمػػاـ  ال،ػػعار بعػػدـ  ػػدكل التعلػػي  ففػػي الاقػػ  احلاضػػر مػػع   ػػدـ ك ػػاد فػػرص العمػػل ادلتاحػػة -

ا يػؤدم شلخرغلي ا امعات فيتساءلاف دلاذا ا هد مع  دـ ك اد فرص للعمل بعد االنتهاء م  التعلي  

 .هب  لإلحباط كالياس

  يػػػد االسػػػتقاللية كإثبػػػات الػػػذات في هػػػر االسػػػتهتار كالعنػػػاد ك  سػػػر ا ن مػػػةالرغبػػػة يف أت -

 .إلثبات ك ادمل كالقاانني اليف يرعها الابار  ادلدرسة كادلن ؿ   كاليف يلنا إليها  اسائل ض ط

ككضػػع احللػػاؿ ادلناسػػبة ذلػػا شلػػا أك ػػد فنػػاة بينػػىل   ػدـ دقبػػل الطالػػب كالتعػػرؼ  لػػى م،ػػاالدىل -

ذلػك سػببان يف فقػد اليقػة يف سلر ػات العمليػة التعليميػة برمتهػا  تجمتمع ادلدرسػي فاػافكبني بقية  ناصر ا

 .لتقٌبلىل كاللناء إا مخادر أخرل

حيػػث يبقػػى   ػػدـ اإلحسػػاس ابحلػػب كالتقػػدير كاالحػػرتاـ مػػ  قبػػل  ناصػػر اتجمتمػػع ادلدرسػػي -

 .الطالب قلقان متادران فاقدان ا م  النفا

 

 



 التسرب ادلدرسي أسبابو وآاثره                                                                 ل الثاينــــــالفص

 
63 

 : والرتبوية التعليمية ابلعملية لةادلتص واألسباب العوامل 1-2

قبػػػػل أف نبػػػػدأ يف سػػػػرد العاامػػػػل كا سػػػػباب ادلتخػػػػلة ابلعمليػػػػة التعليميػػػػة كالرتبايػػػػة الػػػػيف دػػػػؤدم إ  

التسػػرب مػػ  ادلدرسػػة البػػد لنػػا أف ناضػػح ماهيػػة الن ػػاـ التعليمػػي يف ادلدرسػػة احلػػرة يف مػػ اب خخاصػػان 

بػػايني كالعػػاملني يف احلقػػل التعليمػػي ك ػػذلك أكليػػػاء كا  ائػػر  مامػػان، كمػػا هػػي م،ػػاالدىل الػػيف دػػػؤرؽ الرت 

 ا مار كالطالب ك ل م  لىل دكر يف هذمل العملية.

 :التعليميالنظام  -أ

ا تسػػب  العلػػـا اإلنسػػانية مفهػػـا الن ػػاـ مػػ  العلػػـا البيالا يػػة كاذلندسػػية ، فقػػد أدل البتػػث 

 ، يعد كحدمل متااملة متناسػقة يف كالتامل يف هذمل العلـا إا  إدراؾ أف  ل ما يف الااف، ص ر أك  

ذادػػىل كأنػػىل ينتمػػي إا  كحػػدات ا ػػ ، كالػػيف بػػدكرها دنتمػػي إا  كحػػدات أ ػػ  كهاػػذا، كأف  ػػل كحػػدة 

 م  هذمل الاحدات ذلا كظيفة زلددة دسعى  ناصرها إا  رقيقها، كدرتابط كدتاامل يف سبيل ذلك.

  كحػػػدة متااملػػػة أك ن ػػػاـ متاامػػػل كلعػػػل ا سػػػ  اإلنسػػػا  أكضػػػح ميػػػاؿ دلفهػػػـا الن ػػػاـ، فا سػػػ

يتااف م   دة أ ه ة أك ن   فر ية  الن اـ الدكرم كالن اـ اذلرمي كالن اـ التنفسي، ك ل مػ  هػذمل 

الن   الفر ية يسعى إا  رقي  بقاء الن اـ الالي كهػا ا سػ ، فالن ػاـ الػدكرم ؽلػد مجيػع ن ػ  ا سػ  

ؤ سػد، كالن ػاـ التنفسػي يعمػل  لػى ختلػيص الػدـ مػ  ا خرل ابلدـ ادلؤ سد كؼللخها مػ  الػدـ غػل ادل

مجيػػع خػػالاي ا سػػ ، بينمػػا   الػػذم ينقلػػىل إا ا  سػػننيالاربػػاف ك ػػار ادلػػاء كػلملػػىل ب ػػاز  أ سػػيداث  

ا سػ   ػي دقػـا باظائفهػا  يف الخػارة الػيف ؽلاػ  هبػا  أن مػةيؤم  ا هاز اذلرمي ال ػذاء الػالـز لسػائر 

كرة الدماية ن اـ مستقل بذادىل لػىل كظيفتػىل ا ساسػية كن مػىل الفر يػة  القلػب أف دستفيد منىل، كدعت  الد
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ني نكا ك يػػة الدمايػػة كالػػدـ،  مػػا ؽلاػػ  ا تبػػار القلػػب ن امػػا متاػػامالن لػػىل كظيفتػػىل كن مػػىل الفر يػػة  ػػا ذ

  كالخمامات. ننيكالبطي

حدة مػ  الاحػدات كلاي ػلق  الن اـ الالي أهدافىل بفعالية ينب ي أف دقـا ن مىل الفر ية ػ  ل ك 

 . لػى حػدة ػ  داء كظائفهػا  لػى الا ػىل ا  مػل،  مػا ينب ػي أف دتناسػ  العالقػات الػيف بينهػا كدػرتابط

كأم خلػل يف كظيفػػة أم مػ  هػػذمل الػن   الفر يػػة أك يف العالقػات الػػيف دربطهػا ب لهػػا مػ  الػػن   الفر يػػة 

يتاػػاف منهػػا الن ػػاـ ا ـ، فػػ ذا اختػػل ا خػػرل يػػؤثر  لػػى الن ػػاـ الالػػي ك لػػى سػػائر الػػن   الفر يػػة الػػيف 

الػػػدكرة الدمايػػػة كمل ينػػػت   التػػػنفا كإذا مل دنػػػت   الػػػدكرة الدمايػػػة اختػػػل اذلرػػػ  كاضػػػطرب  اذلرػػػ  أتثػػػرت

كرسػػػاؿ اإلسػػػالـ دمحم   قػػػد ضػػػرب ذلػػػذا أحسػػػ  ميػػػاؿ فقػػػاؿ يف حػػػديث: " ميػػػل التنفا...كهاػػػذا. 

 رػػا دػػدا ى لػػىل سػػائر     ميػػل ا سػػد الااحػػد إذا ا ػػتاى منػػىلادلػػؤمنني يف دػػااده  كدعػػاطفه  كدػػرامحه

 . كم  بعدمل ادلفاركف اال تما ياف. 1 ا سد ابلسهر كاحلمى"

 مسات النظام:  -ب

أك ن ػػ    أم ن ػػاـ لػػىل ماػػا ت أك ن ػػ  فر يػػةك الن ػػاـ يتاػػاف مػػ  رلما ػػة مػػ  العناصػػر :  -1

 الرئيسي.  أكص لة دتتد معا لتااًٌف الن اـ الابل 

لاػػػػل ن ػػػػاـ كظيفػػػػة أك كظػػػػائف كأهػػػػداؼ يسػػػػعى إا  رقيقهػػػػا.  مػػػػا أف لاػػػػل ماػػػػاًٌف مػػػػ   -2

ماا ت الن اـ كظائفىل اخلاصة الػيف يقػـا هبػا يف غػل انعػ اؿ  ػ  بقيػة ادلاػا ت، بػل يف إطػار داػاملي 

 مع ادلاا ت ا خرل لتتقي  اذلدؼ الرئيسي للن اـ. 

                                                           

 .(4/1999)، ص 2586أخر ىل مسل  يف الختيح،  تاب ال  كالخلة كاآلداب، ابب دراح  ادلؤمنني، حديث رق :  (1)
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 اـ، حيث ال يت  التفا ل بػني  ناصػر الن ػاـ ك اد قاانني را  العالقات بني ماا ت الن -3

 بطريقة  فاية، كلا  كفقا  سا اثبتة كمرنة. 

ال يا د الن اـ يف فراغ بل يف بيئة زلددة ، كهذا يعين أف الن اـ ذك   القات مػع غػلمل مػ   -4

 الػػن   ا خػػرل، كي هػػػر ذلػػك يف الػػػن   اال تما يػػة حيػػػث صلػػد دفػػػا ال بػػني الن ػػػاـ السياسػػي كالن ػػػاـ

 . ..االقتخادم كبينهما كبني الن اـ التعليمي

حدكد الن اـ، كيعين هذا أف لال ن اـ حػدكدان خاصػة بػىل  داخلبيئة الن اـ هي  ل ما ها  -5

جتعلػػىل متميػػ ان يف البيئػػة احمليطػػة بػػىل ، حيػػث نسػػتطيع أف ظليػػ  الن ػػاـ السياسػػي مػػ  الن ػػاـ التعليمػػي رغػػ  

 العالقات القائمة بينهما. 

 .كسلر ات  مخادر كناادج مبع  أف  م ن اـ مدخالتللن اـ  -6

 يتاقف اختالؼ أم ن اـ    اآلخر ابختالؼ ادلدخالت كابلتا  اختالؼ ادل ر ات.  -7

 األسباب الداخلية: -2

كهػػػػي ا سػػػػباب الػػػػيف ذلػػػػا  القػػػػة ابدلن امػػػػة الرتبايػػػػة، ك ػػػػل مػػػػا يتعلػػػػ  هبػػػػا  ػػػػالت طيط، كطػػػػرؽ  
 اإلدارة ادلدرسية، كأساليب التقا ، كالتا يىل ادلدرسي، كغلها...التدريا، كادلناهج، كا ستاذ، ك 

 التخطيط والتنظيم الرتبوي: 2-1

دعتػػػػ  اخلطػػػػػط كالػػػػػن   الرتبايػػػػػة أحػػػػػد الػػػػػدكافع ادلؤديػػػػػة إا التسػػػػػرب ادلدرسػػػػػي إذا مل دبػػػػػ   لػػػػػى   
 تمع.اسرتادينيات زلامة كأسا  لمية  هداؼ ا تما ية كاقتخادية كسياسية كاضتة ختدـ اتجم
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للت طيط الرتبام دكرا كاضتا يف  لب التلميذ كاتجمتمع  امة ضلا التعل  كالتتخيل العلمػي، أك 
انخػػرافىل كدسػػػربىل  نهػػػا. يػػدخل يف الت طػػػيط الرتبػػػام  ػػػل مػػا لػػػىل  القػػػة ابدلن امػػة الرتبايػػػة، مػػػ  منػػػاهج 

 التدريا، كطرؽ التدريا، كأتهيل ا سادذة كادلديري  كاإلداريني ...

 ج التعليمية:ادلناى -2-2

 إف ادلناهج التعليمية دب   لى ثالث ر ائ  أساسية كهي:   

 أساسيات ادلادة الدراسية. -
 متطلبات التلميذ ادلتميلة يف احلا ات كادلياؿ. -
 متطلبات اتجمتمع حسب متطلبات العخر. -

يػػ  إذا مل يتتقػػ  التاامػػل بػػني هػػذمل ا ر ػػاف اليالثػػة، أصػػبت  ادلنػػاهج الدراسػػية قاصػػرة  لػػى رق
، فاال تماد  لى ادلادة الدراسػية كاعلػاؿ متطلبػات احليػاة كحا ػات التلميػذ  1 ا هداؼ ادلرسامة للرتبية

كميالىل  ان  ادلناهج دقليديػة دعتمػد ادلػادة  اسػيلة كغايػة، فاال تمػاد  لػى  انػب دكف اآلخػر سيسػفر 
ردة غػػل مردبطػػة ببيئػػة التلميػػذ  لػػل كنقػػص يف ادلن امػػة الرتبايػػة، فػػ ذا  انػػ  ادلنػػاهج الدراسػػية بطريقػػة رلػػ

، كإذا  انػ  ادلنػاهج كطػرؽ التػدريا  2 كال يرا ى فيها مياؿ كحا ات التلميذ فسي،عر التلميػذ ابدللػل
ال دتما ى مع الاسط اال تمػا ي، سػيؤدم  بنػاء الطبقػات الػدنيا إا  ػدـ التاافػ  مػع هػذمل ادلنػاهج، 

يمنػػػة ا تما يػػػا،  مػػػا يؤ ػػػد هػػػذا  يػػػل مػػػ  ابحيػػػني  لػػػ   ف ثقافػػػة ادلدرسػػػة انعااسػػػا ليقافػػػة الطبقػػػة ادله
  كابسػػػركف Bourdiau  كبارديػػػا  Establet  كاسػػػتابليىل  Baudlotاال تمػػػاع مػػػنه : بادلػػػا  

 Barsseron ... كغله   

 

                                                           

، ص 1991ديسم   20، السنة 99، العدد : ا سباب كالدكافع، رللة الرتبيةالتسرب والتنميةحس ،  دمحم صدي  دمحم .   1) 
107. 

 .118، ص1995، 1، ابدنة: طقراءات يف ادلناىج الرتبوية، مجعية اإلصالح االجتماعي والرتبويمقداد  دمحم ، كآخركف.    2 



 التسرب ادلدرسي أسبابو وآاثره                                                                 ل الثاينــــــالفص

 
67 

  " إف أطفػػػاؿ الفئػػات ال  اازيػػػة أيدػػػاف إا Burquier Eك ػػ  هػػػذا دقػػاؿ بػػػار ني إفلػػني  
كقيمهػػا، أمػػا أبنػػاء الفئػػات الفقػػلة فػػ هن  أيدػػاف إليهػػا كهػػ  رلػػردكف مػػ   ادلدرسػػة كهػػ  مسػػلتاف مبعايلهػػا

هػػػذمل ا سػػػلتة حباػػػ  ثقػػػافته  ادلر عيػػػة ... إف زادهػػػ  اليقػػػايف كفقػػػا للمعػػػايل ادلدرسػػػية ال يسػػػمح ذلػػػ  
، كهبػػػذا ياػػػاف  1 ابلػػػدخاؿ يف ادلنافسػػػة  ادلػػػة مػػػع اآلخػػػري   لػػػى صػػػعيد الننػػػاح كالتفػػػاؽ ادلدرسػػػيني"

 التتخيل الدراسي فالف،ل كالتسرب، رغ  أف ادلدرسة مفتاحة للنميع.ضعف ادلردكد ك 

كقػػد ياػػاف الػػ  مج مرهقػػا   خػػاب التالميػػذ كمتعبػػا  ذهػػاهن ،  نػػىل يفتقػػد إا التػػدرج يف دتػػابع 
، كمػػ  البسػػيط إا ادلر ػػب كشلػػا ؽلاػػ  ذ ػػرمل  ػػ  ادلنػػاهج ادلدرسػػية،  2 الػػدركس مػػ  السػػهل إا الخػػعب

 :  3 رب ادلدرسي ما أييك يف دساه  يف التس

  دـ االنسناـ بني حن  ادلعلامات ادلقررة كالتاقي  ادلسطر. -
  يافة ادلرامني يف بعض ادلااد ك دـ مسايراا للااقع. -
  دـ مرا ات مبدأ التدرج كالتااملية بني ادلااد يف سلتلف ادلراحل. -
  دـ دالؤمها يف  يل م  ا حياف مع حا ات  امل ال، ل. -

 س:ادلدرِّ  -2-3

للمعلػػ  دكر هػػاـ ك  ػػي  يف العمليػػة الرتبايػػة، ك لػػى  ادقػػىل مهمػػة د،ػػايل   خػػية الطفػػل بعػػد   
الاالدي ، كقد يااف  ملىل دا يها كاذيبا كدربية خلقيػة، ك يػلا مػا دبػدك ادلدرسػة للطفػل ادلاػاف اآلمػ ، 

ؼلتلفػاف يف االسػتعدادات  كيبدك ادلريب  صتا أمينا، كشلا ياا ىل ادلعل  التعامل مع رلما ػة مػ  التالميػذ
 كالعااطف كالدكافع.

 

                                                           

 .135، ص1993،  امعة دم، ، مطبعة االراد، علم االجتماع الرتبويكطفة    لي أسعد  .   1) 
 .118، ص سابقالرجع ادلآخركف. مقداد دمحم، ك    2 
 .3 2، ص 2000مام  15احلد م  ظاهرة التسرب ادلدرسي، الندكة ا هاية للرتبية دلنطقة ال رب ا  ائرم، كهراف،   3) 
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فعلى م  ؼلتار مهنة التعلي  أف يااف ذك  فاءة كالت اـ  داء مػا فيهػا مػ  مهػاـ ككا بػات ثقيلػة، 
كال يافػػي متانػػىل مػػ  ادلػػادة ادلدرسػػة، بػػل  ليػػىل معرفػػة ا فػػراد الػػذي  يعلمهػػ  معرفػػة سػػياالا ية دقيقػػة، 

، كيقػػدـ لػػىل الت،ػػنيع كالتتفيػػ ، كؼلتػػار مػػ  طػػرؽ التػػدريا أصلعهػػا، كيػػا   ػػل دلميػػذ االهتمػػاـ ادلناسػػب
 كأف يتابع آخر ا حباث كادلستندات العلمية يف رلالىل حىت ػلس  م  أدائىل كمردكديتىل. 

يف غيػػاب ن ػػاـ كاضػػح للتاظيػػف يرا ػػى فيػػىل  فػػاءة ا سػػتاذ، كمسػػتال أدائػػىل كسػػلا يادىل، كمػػدل 
ر  لػػػى اخلطػػػة الرتبايػػػة، كيػػػؤثر  لػػػى التلميػػػذ كأدائػػػىل، كمسػػػتال اسػػػتيعابىل للرسػػػالة الرتبايػػػة، هػػػذا مػػػا يػػػؤث

رخػيلىل، إذا طبيعػة مهنػػة ادلعلػ  دقترػػي أف يتػافر يف ادلعلػ  داػػاي  معػريف أ ػػادؽلي، كداػاي  بيػػداغا ي 
، كأم دقخػل   1 دربام، كلىل دراية بتعليمية ادلادة، كسياالا ية ا طفػاؿ كادلػراهقني، كأخالقيػات ادلهنػة

نػب مػ  هػذمل ا اانػب فػ ف ادلعلػ  ستعرتضػىل م،ػا ل يف أداء مهمتػىل، كياػاًٌف لػدل التلميػذ أك إعلاؿ را
 ناع م  النفار منىل كم  ادلدرسة، قد ينتهي ابلرساب كالتسرب.

 أساليب التقومي: 2-4

 ساليب التقا  الرتبام أعلية  بػلة يف اتجمػاؿ الرتبػام، فهػي الػيف رػدد نسػب الننػاح كالف،ػل،  
ديػػد نقػػاط القػػاة كنقػػاط الرػػعف يف ادلن امػػة الرتبايػػة، فػػ ذا  ػػاف التقػػا  ال يسػػل بطريقػػة كدسػػاه  يف ر

صػػتيتة أم يعتمػػد  لػػى  انػػب كيهمػػل ا اانػػب ا خػػرل ف نػػىل ال يػػؤدم دكرمل ادلنت ػػر منػػىل، فادلن امػػة 
ب الػػيف دعتمػػد  لػػى االمتتػػا ت، كدت ػػذها هػػدفا يف حػػدًٌ ذااػػا، كليسػػ  كسػػيلة لالردقػػاء كدنميػػة ا اانػػ

ادل تلفػػػػػة مػػػػػ    خػػػػػية التلميػػػػػذ،  ػػػػػاف دعتمػػػػػد  لػػػػػى مسػػػػػتاايت ادلعرفػػػػػة ادلتميػػػػػل يف احلفػػػػػظ كالتػػػػػذ ر 
كاالسرت اع، مهمال للمستاايت ا خرل  الفه  كالتطبي  كالتتليل كالرت يب كالنقد كالتقا  كالتفا ل، 

ال تمػاد  لػى فم  بني التالميذ مػ  ذا ردػىل ضػعيفة، كلانػىل يتفػاؽ يف بعػض اتجمػاالت ا خػرل، ك ليػىل ا
  انب دكف آخر يف التقا  يعت  خالؿ بيداغا ي دربام.

 

                                                           

 .2احلد م  ظاهرة التسرب ادلدرسي، الندكة ا هاية للرتبية دلنطقة ال رب ا  ائرم، مر ع ساب ، ص    1 
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قد يا ىل النا تني إا ختخخات ال دتناسب كقدراا  كميػاذل  شلػا غلعلهػ  يعػاناف، كقػد يخػاب 
التلميػػػذ الفا ػػػل ابإلحبػػػاط النفسػػػي، فيلنػػػا إا التسػػػرب يف حػػػني لديػػػىل مػػػؤهالت كقػػػدرات يف  اانػػػب 

الايفيػػػة الػػػيف دػػػت  هبػػػا أسػػػاليب التقػػػا  يف سلتلػػػف ادلػػػااد دعتمػػػد  لػػػى أخػػػرل مػػػ    خػػػيتىل، كال زالػػػ  
ا سػػاليب التقليديػػة الػػيف ال دعاػػا ادلسػػتال احلقيقػػي للمتعلمػػني رغػػ  اإلصػػالح الرتبػػام الػػذم خػػص 

ـ، فنتػػػػػائج هػػػػػذا التقػػػػا  التقليػػػػػدم ال يعاػػػػػا ادلسػػػػػتال احلقيقػػػػػي 2002ادلن امػػػػة الرتبايػػػػػة ا  ائريػػػػػة يف 
 مباضػػػا ية  ػػػ  ادلسػػػتال التتخػػػيلي احلقيقػػػي كا داء العلمػػػي للمتعلمػػػني، ك ػػػدـ للمتعلمػػػني، كال يعػػػ 

 است الؿ نتائج هذا التقا  ؼ إ ادة بناء االسرتادينيات ادلتعلقة بتفعيل الفعل الرتبام كدطايرمل.

 التوجيو الرتبوي:  5 -2

هػػين الػػذم يتبعػػىل التا يػػىل الرتبػػام  مليػػة مخػػلية للتلميػػذ، يتتػػدد كفقهػػا اتجمػػاؿ الدراسػػي أك ادل 
التلميذ، فام خطا يف التا يىل الرتبام سيؤدم إا صعاابت ياا هها التلميذ يف دراستىل بعد دا يهىل، 
كي هػر التا يػىل ال ػل السػلي  يف  ػدة أ ػااؿ، كمػ  بينهػا التا يػىل الػذم ال يهػت  أساسػا مبيػاؿ التلميػػذ 

ف  معايل الا  كالنسب احملددة مسبقا، كقدرادىل، كإظلا يهدؼ إا رقي  متطلبات اخلريطة ادلدرسية، ك 
بدال م  أف يعتمػد  لػى التقنيػات كادلعػايل العلميػة، كاال تمػاد يف أغلػب ا حيػاف  لػى التنقػيط الػذم 
ال يعاػػا ادلػػؤهالت احلقيقيػػة للمػػتعل ، ك لػػى القػػرارات اإلداريػػة الػػيف ال دنسػػن  مػػع التا يػػىل الرتبػػػام 

ىل إليىل قخرا.الختيح، كهذا ما غلعل التلميذ ينبذ ال  دراسة لعدـ دايفىل مع الت خص الذم كي ًٌ

 اإلدارة ادلدرسية:  2-6

اإلدارة ادلدرسػػية قيػػادة دربايػػة رتػػل ماقعػػا هامػػا مػػ  مااقػػع ادلسػػؤكلية، سػػااء جتػػامل اتجمتمػػع أك جتػػامل 
عػػة ادلػػتعل  أك ادلؤسسػػة التعليميػػة، كهػػي مسػػؤكلة  ػػ  دن ػػي  فعاليػػات العمليػػة الرتبايػػة يف ادلدرسػػة كمتاب

مسػػلاا، كلنػػاع العالقػػة بػػني اإلدارة ادلدرسػػية كادلعلمػػني، كبينهػػا كبػػني التالميػػذ أعليػػة  بػػلة، فػػ ذا  انػػ  
مبنيػة  لػى االحػرتاـ ادلتبػػادؿ، ك لػى ضػاابط  لميػة  ادلػػة، فػ ف هػذا سػينعاا  لػػى ا ػا العػاـ لتلػػك 

ية سػػػػااء يف التعػػػػامالت ادلدرسػػػػة، شلػػػػا غلعػػػػل ا ميػػػػع ي،ػػػػعر ابالرديػػػػاح، كأم خلػػػػل مػػػػ  اإلدارة ادلدرسػػػػ
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كالعالقػػػات كحػػػىت مػػػع ا كليػػػاء كاتجمتمػػػع، أك يف ال رلػػػة كأسػػػاليب العمػػػل ف نػػػىل سػػػيرتؾ أثػػػرا  لػػػى نفسػػػية 
 التالميذ، الذي  سيفاركف يف طرؽ دبعده     الاسط ادلدرسي ادل،تاف ابدل،االت.

 األنشطة ادلدرسية:  2-7

رتبايػة، كالا،ػف  ػ  قػدرات التالميػذ كميػاذل  لألن،طة ادلدرسية أعلية  بػلة يف دفػع العمليػة ال 
كمػػػػااهبه ، كفيهػػػػا غلػػػػد التالميػػػػذ متنفسػػػػا للملػػػػل الػػػػذم يخػػػػيبه  مػػػػ   ػػػػراء الدراسػػػػة الن ريػػػػة اتجمػػػػردة، 
كأصبت  ادلناهج احلديية دا  ذلا أعلية  بلة، ك لما دنا   هذمل ا ن،طة، كجتاكزت الن،ػاط العقلػي 

ا حقق  ال اايت ادلر اة منها يف دلبية حا ػات التالميػذ، إا أن،طة  سمية كنفسية كا تما ية  لم
. كمػػ  أنػػااع ا ن،ػػطة ادلدرسػػية، الن،ػػاط الرايضػػي، الن،ػػاط اليقػػايف  1 كربطهػػ  ابدلدرسػػة كدعلقهػػ  هبػػا

 كاال تما ي، كادلسابقات  ناا ها، ...

 كثافة الربامج ادلدرسية:  8 -2

ـ  يافػػػة الػػػ امج شلػػػا جتعػػػل هيئػػػة 2002ح شلػػػا أ يػػػب  لػػػى الػػػ امج ادلدرسػػػية ا ديػػػدة بعػػػد إصػػػال
التػػػػدريا دفاػػػػر يف ختفيػػػػف الػػػػ  مج بت طػػػػي بعػػػػض احملػػػػاكر كالاحػػػػدات بػػػػدؿ الرت يػػػػ   لػػػػى النا يػػػػة 
كاالستيعاب، كدقدـ ال امج بطرؽ بسيطة كسريعة، شلا غلعػل التلميػذ يعتمػد  لػى ذا ردػىل فقػط لت ػ ي  

 دلك ادلعلامات رييما غلتاز االمتتاف.
 األقسام: اكتظاظ  9 -2

ا قساـ ادلات ة دخعب م  مهمة ا ستاذ، كيفقد التتا  فيهػا مهمػا  انػ   فاءدػىل الرتبايػة،  

 ف ازدايد  ػػػػػدد التالميػػػػػذ يعػػػػػػين ازدايد الفػػػػػركؽ الفرديػػػػػة يف القػػػػػػدرات الذهنيػػػػػة كاخلخػػػػػائص النفسػػػػػػية 

ال يسػػػمح لػػػىل كالسػػػلا ية، كشلػػػا غلعػػػل التلميػػػذ ال يتتخػػػل مػػػ  كقػػػ  ادلعلػػػ  إال  لػػػى اليسػػػل الػػػذم قػػػد 

                                                           

 .92، رللة الرتبية، مر ع ساب ، ص التسرب والتنمية: األسباب والدوافع . حس ،  دمحم صدي  دمحم   1 
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ابالسػػتيعاب الاػػايف، كمػػ  خػػالؿ هػػذا ا ػػدكؿ نالحػػظ متاسػػط الايافػػة لألقسػػاـ الرتبايػػة يف مسػػتال 

 الرابعة متاسط يف متاسطة اإلصالح مبدينة غرداية كمتاسط  يافة ا قساـ يف كالية غرداية.

 األسباب اخلارجية: -3
 ، فادلن امػػة الرتبايػػة ليسػػ  هػػي يقخػػد اب سػػباب اخلار يػػة اخلار ػػة  ػػ  قطػػاع الرتبيػػة كالتعلػػي 

ادلسؤكلة الاحيدة     ٌل إخفاقات قطػاع الرتبيػة، بػل للعاامػل اخلار يػة أيرػا أثرهػا، كمػ  هػذمل العاامػل 
 اخلار ية، ا كضاع اال تما ية كاالقتخادية كاليقافية اليف يعي،ها التلميذ.

 العوامل االجتماعية:  3-1

ابلااقػػػع اال تمػػػا ي، سػػػااء  لػػػى مسػػػتال ا سػػػرة أك  ل ػػػاهرة التسػػػرب ادلدرسػػػي  القػػػة كطيػػػدة  
 احمليط ا كسع اتجمتمع احمللي، كالاطين، ك...

 على مستوى األسرة: -أ

للعالقػػػات ا سػػػػرية سػػػػااء بػػػني الاالػػػػدي  أك بػػػػني الاالػػػػدي  كا بنػػػاء أعليػػػػة قخػػػػال يف يف ال،ػػػػعار 
ن،ػػػا يف  ػػػاٌو أسػػػرم م،ػػػتاف ابلراحػػػة النفسػػػية كاالطمئنػػػاف يف نفػػػاس أفػػػراد ا سػػػرة، فالطفػػػل الػػػذم ي

ابدل،ػػا ل كادل،ػػا رات سػػتااف نفسػػيتىل مرػػطربة، كي،ػػعر بعػػدـ ا مػػ  كاالطمئنػػاف، هػػذا مػػا غلعلػػىل ال 
يهػػػت  بدراسػػػتىل، كياػػػػاف م،ػػػااشي الػػػػذه ،  ػػػد  الرت يػػػػ  فا ػػػال يف دراسػػػػتىل، ػلػػػاكؿ اذلػػػػركب مػػػ  هػػػػذا 

مػػا ي،ػػنع  لػػى أداء الاا بػػات  الاسػػط، فالتػػ لف الػػدائ  بػػني الاالػػدي  يبعػػث اذلػػدكء يف ادلنػػ ؿ، كهػػذا
 ادلدرسية كمرا عة الدركس.

إف الطفػػل ي،ػػعر ابلراحػػة كاالطمئنػػاف يف أحرػػاف كالديػػىل، كأم فقػػداف  حػػدعلا سػػااء ابلافػػاة أك 
االنفخاؿ سيرتؾ أثرا  بلا يف حياة الطفل، كسينعاا  لى مستقبلىل  اػل إذا مل يلقػى يف دلػك الفػرتة 

ما إغلابيا مػع كضػعىل ا ديػد، كالطفػل ال ي،ػعر بفقػداف أحػد كالديػىل إال ر اية خاصة، جتعلىل يتاقل  أتقل
يف الطالؽ أك الافاة، بل ي،عر هبػذا أيرػا يف حالػة ك ػاد ا ب الػذم دط ػى  ليػىل أ مالػىل كاهتمامادػىل 
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اخلار ية    أسردىل، شلا غلعل  ائلتىل رـر م  حرػارمل كا نػا معػىل، ؼلػرج مباػرا قبػل اسػتيقاظ ا سػرة 
ا بعػػد نػػامه ، بػػد ال أٌف دعبػػىل كحرصػػىل  لػػىل مػػ  أ ػػل العائلػػة، حػػىت يرػػم  حيػػاة  رؽلػػة كيعػػاد متػػاخر 

كرغػػد  ػػيري  سػػردىل كأبنائػػىل، كخفػػي  نػػىل دكرمل العػػاطفي جتػػامل أسػػردىل، كا بنػػاء ال ػلتػػا اف إا ادلا ػػل 
ادللػػػبا بػػػل ػلتػػػا اف أيرػػػا إا احلػػػب ا بػػػام كإا الر ايػػػة العاطفيػػػة، كخاصػػػة يف ادلراحػػػل ا كا مػػػ  

 ا ، كلال م  الاالدي  دكر هاـ ال يستطيع أحدعلا أف يعاضىل    اآلخر.حيا

إف التن،ئة خارج إطار الاالدي  سػيااف ذلػا آاثرهػا يف حيػاة الطفػل، كسػيااف ذلػك الطفػل يتيمػا 
 برغ  حياة كالديىل، كيتمىل يعاد إا ختلي أمىل أك ان، اؿ كالديىل، كال،ا ر العريب يقاؿ: 

  1 ه  احلياة كخلفامل ذليال   امل م ليا اليتي  م  انتهى أبا 

إف الطفل الذم ين،ا يف كضع أسرم يفتقد فيىل إا مراقبة كمتابعػة ا ب كا ـ، ك ػدـ االهتمػاـ 
بػػػىل كبدراسػػػتىل، كالتقخػػػل يف احلنػػػاف ك طػػػف الاالػػػدي  سػػػتااف   خػػػيتىل مرػػػطربة شلٌػػػا يػػػنعاا  لػػػى 

 ىل كم،ا لىل، كيقرر االنستاب م  ادلدرسة.نتائنىل الدراسية اليف ال ا  أحدا يف أسردىل، فتاير غياابد

إف لعػػدد أفػػراد ا سػػرة كمسػػاحة ادلنػػ ؿ دكر يف النفػػار مػػ  ادلدرسػػة، فا سػػرة  يػػلة العػػدد كدقطػػ  
منػػػ ال ضػػػيقا لػػػيا فيػػػىل أمػػػا   سلخخػػػة للدراسػػػة ال غلػػػد فيػػػىل التلميػػػذ ال ػػػركؼ ادلااديػػػة إلصلػػػاز كا بادػػػىل 

ات، شلػا غلعلػىل يتعػرض لتػابيخ ك قػاب ادلعلػ ، كهػذا مػا ادلدرسية، كهػذا لايػرة الراضػاء كقلػة اإلماانيػ
 غلعلىل ينفر م  ادلدرسة كينقطع  نها.

 ادلستوى الثقايف للوالدين: -ب

إف ادلسػػتال اليقػػايف للاالػػدي  ال يػػؤثر  لػػى مسػػا دة ا بنػػاء أثنػػاء فػػرتة متدرسػػه  فتسػػب، كإظلػػا  
اؿ إا ادلدرسة، حيث أنػىل مػ  ادلػؤثرات ا مر يتعدل ذلك، إف ذلما دكرا أساسيا يف ايئته  قبل الدخ

                                                           

، 1988، دار العادة، بلكت، لبناف، 1أمحد  اقي: ا  ماؿ ال،عرية الااملة، قخيدة: "العل  كالتعلي  ككا ب ادلعل "، ط:  (1)
  .1/183ص  
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اليقافيػػة الػػػيف دػػػؤثر  لػػى النتػػػائج الدراسػػػية سػػلبا هػػػا غيػػػاب ررػػل الطفػػػل  داء دكرمل التعليمػػػي، كلقػػػد 
داصل  العديد م  البتاث إا أف أكلياء التالميذ ادلت لفني دراسػيا ذلػ  فعرفػة زلػدكدة بن،ػاط النسػ  

يقػػػايف، ا مػػػر الػػػذم مػػػنعه  مػػػ  ررػػػل كمتابعػػػة ا بنػػػاء، الرتبػػػام، كهػػػذا نتينػػػة اطلفػػػاض مسػػػتااه  ال
كا طائه  كلا صارة مخ رة لايفية سل العملية التعليميػة داخػل ادلدرسػة، كهػذا مػا قػد يخػدـ التلميػذ 
ابنتقالىل الفنائي م   ا ا سرة إا  ا ادلدرسػة الػذم  ػاف غلهلػىل، كهػذا النػاع مػ  االنتقػاؿ لػىل أتثػل 

يػػذ ال تسػػاب ادلػػادة التعليميػػة هػػذا يف ادلراحػػل ا كا، كنفػػا السػػبب غلعػػل سػػلمي  لػػى اسػػتعداد التلم
الاالػػدي  ال يتابعػػاف دراسػػة أبنػػائه ، كال يعطػػاف االهتمػػاـ الاػػايف للعلػػ  كادلدرسػػة، شلػػا غلعػػل ا سػػرة ال 
داٌمػػل دكر ادلدرسػػة يف متابعػػة أبنػػائه ، كهػػذا مػػا غلعػػل االبػػ  يتهػػاكف يف أداء كا بادػػىل ادلدرسػػية، هػػذا 
النعداـ ادلتابعة ادلطلابة م  ا سرة، كهاذا درتا    ليػىل ادل،ػا ل يف ادلدرسػة، كال يسػتطيع أف ينسػن  
مع ن امها، كهذا ما يدفعىل إا ال ياابت كدرؾ ادلدرسة، كدبني الدراسات أف مستال رخػيل ا طفػاؿ 

ات التعلػػي  ا د ، أبنػاء الفئػات ذات التعلػي  العػػا  ياػاف أفرػل مػ  مسػػتال رخػيل أبنػاء الفئػات ذ
" يف دراسػة لػىل حػاؿ  clerc.pكدلك هي النتينة اليف داصل إليها الباحث الفرنسي " باؿ  للؾ ، 

دكر ا سرة يف مستال النناح ادلدرسي يف فرنسا  لى  ينة م  التالميذ يف مستال ادلرحلة اإل داديػة 
  يف  ػػل  Basseron- Bordiauـ. كهػػذا مػػا يؤ ػػدمل  ػػل مػػ  بارديػػا كابسػػركف   1963سػػنة 

أ ماذلمػػػا  ػػػ  الػػػدكر الابػػػل الػػػذم يلعبػػػىل العامػػػل اليقػػػايف  لػػػى مسػػػتال التتخػػػيل ادلدرسػػػي لألطفػػػاؿ، 
كيعػػاد أتثػػل العامػػل اليقػػايف إا مجلػػة مػػ  العاامػػل منهػػا: مسػػتال التا يػػىل العلمػػي لألبػػاي ، أظلػػاط الل ػػة 

 . 1 ادلستعملة، مستال الت،نيع الذم يقـا بىل اآلابء ضلا أطفاذل ...

 مجاعة الرفاق:  -ج 

إف  ما ػػػة الرفػػػػاؽ دكر هػػػػاـ يف  مليػػػة التن،ػػػػئة اال تما يػػػػة، كيف النمػػػا النفسػػػػي كاال تمػػػػا ي 

للفرد، فهي دؤثر يف معايلمل اال تما ية، كيف قيمىل ك ادادىل، كهي اتجماؿ الذم يسمح لىل ابلقيػاـ  دكار 

                                                           

 .85، ص سابقالرجع ادلكطفة    لي أسعد  .    1 
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د هبػػذمل ا ما ػػة أ ػػ   لمػػا  ػػاف التػػاثل متعػػددة ال ديسػػر لػػىل خار هػػا.  لمػػا  ػػاف اردبػػاط كانػػدماج الفػػر 

أقػػػال، كهػػػي مػػػ  أهػػػ  ادلؤسسػػػات الػػػيف دتػػػيح للطفػػػل حريػػػة كاسػػػعة يف رلػػػاؿ رقيػػػ  اذلايػػػة كا ت،ػػػاؼ 

 . 1 الذات

يااف أتثل مجا ة الرفػاؽ أ ػ  أمػاـ ضػعف مؤسسػات التن،ػئة ا خػرل كخاصػة ا سػرة، كدقػـا 
صالت الخداقة بػني ا طفػاؿ  تقػارب العمػر  مجا ة الرفاؽ  لى رلما ة م  ا سا دؤدم إا داثي 

ال مين، كد،ابىل ادلياؿ، كجتاكر السا ، كالتقارب يف النما ا سػمي، كيف القػدرات التتخػيلية كالعقليػة 
 . 2 كاالجتاهات العامة  فرادها، كادلر   اال تما ي ادل،رتؾ

ائىل، كأم اػاكف مػػ  إف متابعػة كدا يػىل كإر ػاد ا سػرة للطفػل غلعلػىل  لػى ك ػي يف اختيػار أصػدق
ا سرة يف أداء هذمل ا دكار ينعاا سلبا  لى حياة الطفل، كيااف  رضة  ما ة الرفػاؽ الفا ػلة أك 
السػػػيئة، كمخػػػاحبة الطفػػػل لرفػػػاؽ فا ػػػلني ي،ػػػعركف ابدللػػػل جتػػػامل الدراسػػػة أك هػػػ  يف رلػػػاؿ العمػػػل غلعػػػل 

اؿ ليفعل بىل ما يريد، كياػاف ميػل الطفل يتاثر هب ، كددرغليا ي،عر ب،عاره ، كغلب أف يااف لديىل ادل
 أصدقائىل فتتاخر نتائنىل الدراسية كداير غياابدىل فيتسرب.

 :الوسط االجتماعي -د

إف الاسط اال تما ي هػا احملػيط الػذم يعػيري فيػىل الفػرد، بدايػة مػ  ا سػرة إا اتجمتمػع كمػا فيػىل 
ر حتمػػا  فاػػار كقػػي  ذلػػك مػػ  مؤسسػػات التن،ػػئة اال تما يػػة، كمبػػا أف اإلنسػػاف ابػػ  بيئتػػىل ف نػػىل سػػيتاث

الاسط، فيخبح ادلقػدس يف ذلػك الاسػط مقدسػا  نػد الفػرد، كالب ػيض يف الاسػط ب يرػا لػدل الفػرد، 
كمػػ  هنػػا دتتػػدد أعليػػة الاسػػط اال تمػػا ي كمػػدل أتثػػلمل  لػػى ا فػػراد، فػػاتجمتمع الػػذم يعطػػي ا عليػػة 

ة سػيفعل  ػل مػا مػ   ػانىل أف ياصػلىل كا كلاية للعل  كالذم يريد أف يبين حرارة أساسها العل  كادلعرفػ
إا مبت امل ميػل: د،ػييد ادلؤسسػات الرتبايػة، ختخػيص مي انيػة معتػ ة للرتبيػة كالتعلػي ، دقػدير أهػل العلػ  
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 .93، ص 2000،  1، ا ردف: دار صفاء، طالطفل واألسرة واجملتمعالعنا    حناف  بد احلميد  .    2 
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كاليقافػة مػػ   لمػػاء كأسػػادذة دقػػديرا مػػاداي كمعنػػااي.... كالػػذم ين،ػػا يف هػػذا اتجمتمػػع أ يػػد سػػيتاثر هبػػذا 
نفسػػىل كدفاػػلمل، كياػػاف العلػػ   نػػدمل أسػػاس ادلاانػػة اال تما يػػة االجتػػامل ياػػاف للعلػػ  ماانػػة معتػػ ة يف 

كهػػػذمل هػػػي العالقػػػة الػػػيف دػػػربط الفػػػرد ابتجمتمػػػع. أمػػػا اتجمتمػػػع الػػػذم يػػػا  أعليػػػة للمػػػاؿ كيػػػرامل هػػػا أسػػػاس 
احلرارة ساؼ يقـا بعمل كد،نيع  ل ما يارس هذمل الفارة، فتن،ا ا  ياؿ مهتمة ابدلاؿ كال دػا  

 أعلية ل لمل.

 بني البيت وادلدرسة: التفاعل -ه

إف التعػػػاكف بػػػني ا سػػػرة كادلدرسػػػة أمػػػر ضػػػركرم كهػػػاـ  ػػػدا مػػػ  أ ػػػل رقيػػػ  ا هػػػداؼ الرتبايػػػة 
للمن امة الرتباية،  ما أف بني ا سرة كادلدرسة  القػة داامليػة دعاكنيػة، فػال ؽلاػ  للمدرسػة أف دػؤدم 

ئص التالميػذ كم،ػا له  ميػل: دكرها دكف ا سرة، كادلدرسة لاي دػؤدم دكرهػا رتػاج إا معرفػة خخػا
اخلػاؼ، العػدكاف، اخلنػػل، كإا معرفػة خخػائص أسػػره  كالعالقػات السػائدة داخػػل ا سػرة هػذا لاػػي 
دتعامػػل ادلدرسػػة مػػع التلميػػذ كفػػ  خخائخػػىل كخخػػائص زليطػػىل. كادلدرسػػة رتػػاج إا ا سػػرة يف متابعػػة 

كاستعداده  أفرل، كهبذا يتنسػد أبنائها يف دراسته  كمسا دا  كررله  ليااف استيعاهب  أحس  
التاامل بني ادلؤسستني، كدد    ل مؤسسة رلهادات ادلؤسسة ا خرل، شلػا يػؤدم إا إصلػاح العمليػة 
الرتبايػػة، كاػػاكف ا سػػرة  ػػ  كا بهػػا اجتػػامل متػػدرس أبنائهػػا سػػينعاا سػػلبا  لػػى مسػػتااه  كمسػػتقبله  

 العلمي. 
 العوامل االقتصادية: 3-2

 ة أتثل  بل  لى متدرس ا بناء كمستقبله  العلمي.للاضعية االقتخادي

 الوضعية االقتصادية للوطن: -أ

للت ػػػػل االقتخػػػػادم ا  ائػػػػرم يف مرحلػػػػة التسػػػػعينيات، ا ثػػػػر العميػػػػ  يف مسػػػػتال الرتبيػػػػة كالتعلػػػػي  
 ة لألبنػػاء، فاردفػػاع ا سػػعار كرررهػػا كاطلفػػاض قيمػػة الػػدينار ا  ائػػرم، كغلػػ  ادلؤسسػػات العماميػػة العػػا 

 ػػ  ادلنافسػػة، كدسػػريح العمػػاؿ ابآلالؼ  علػػ  ا  ائػػر أمػػاـ كضػػع اسػػتينائي صػػعب، فايػػف يتخػػرؼ 
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العمػػػػاؿ ادلسػػػػرحني الػػػػذي  فقػػػػدكا مخػػػػدر رزقهػػػػ  إزاء االردفػػػػاع الابػػػػل  سػػػػعار اخلبػػػػ  كاحلليػػػػب كاللبػػػػاس 
اريف مبػػا كا دكات ادلدرسػػية ...، كأمػػاـ هػػذا الاضػػع يلنػػا اآلابء إا ختفػػيض أ ػػ  قػػدر شلاػػ  مػػ  ادلخػػ

فيهػػػا مخػػػاريف دعلػػػي  ا بنػػػاء، كاال تفػػػاء ابحلػػػد ا د  مػػػ  اإلنفػػػاؽ، شلػػػا يػػػؤدم إا اطلفػػػاض التتخػػػيل 
 الدراسي لدل ا بناء، هذا إف مل يتسرب االب  م  ادلدرسة دلسا دة ا ب يف متايل ا سرة.

 مهنة األب: -ب

مل الدراسػػػات أف حاصػػػل دلهنػػػة ا ب دػػػرابط قػػػام مػػػع ادلسػػػتال العقلػػػي  نػػػد الطفػػػل، كمػػػا دؤ ػػػد 
الػػػػذ اء يردفػػػػع دػػػػدرغليا  لمػػػػا ت الخػػػػعاد يف السػػػػل  ادلهػػػػين لػػػػألب، كيف دراسػػػػة اتجملػػػػا االسػػػػاادالندم 

أبنػػاء  %10مػػ  ا ذ يػػاء هػػ  أبنػػاء أسػػادذة ا امعػػة كادلهػػ  احلػػرة، مقابػػل  %66للبتػػاث الرتبايػػة صلػػد 
ثقافة، كهذا ما غلعلىل أ ير إدرا ا كدفهما ،  ف الناع ا كؿ يااف أ ير  1 العماؿ ادلهنيني غل ادلؤهلني

لقرااي التعلي ، شلا يسمح لىل بت،ػنيع كمسػا دة أبنائػىل أ يػر، كمػ   هػة أخػرل ا ب الػذم يخػل إا 
البي  مره  ال دااف لىل الفرصة للنلاس مع أبنائىل كأسردىل، شلا ال يسػمح لػىل ابدلتابعػة كادلسػا دة، كمػ  

  لى ا ب متابعة أبنائىل كمسا دا . هة أخرل العمل بعيد    ا سرة يخعب 

 احلالة ادلادية لألسرة: -ج

للاضع االقتخادم الاطين أتثلا  لى حياة ا سر يف  ل نااحي احلياة، فمع غالء ادلعي،ة ك دـ  
 فايػػػة الػػػدخل يفاػػػر الاالػػػدي  يف حلػػػاؿ أخػػػرل  ػػػ خراج أبنػػػائه  مػػػ  ادلدرسػػػة أك  مػػػل ا ـ أك  مػػػل 

للعمػػل...، كؽلاػػ  للفقػػر أف ياػػاف السػػبب يف الف،ػػل ادلدرسػػي كالتسػػرب،  ا بنػػاء دكف السػػ  القػػانا 
ن را دلا يرتدب  ليىل م  نقص يف الت ذية ك نػ   ػ  رمػل نفقػات ادلدرسػة الػيف ػلتا هػا التلميػذ،  مػا 
يعاػػا الفقػػػر ضػػعف اإلماانيػػػات الػػيف مػػػ  ادلماػػػ  أف دسػػاه  يف زايدة خػػػ ات كمعػػارؼ ادلػػػتعل  مػػػ  

ف ة كا نػػرت ت  كادلاتبػػة ككسػػائل الػػتعل  احلدييػػة ادل تلفػػة،  مػػا ال غلػػد التلميػػذ يف كسػػائل اإل ػػالـ  ػػالتل
ا سػػرة الفقػػلة ادلتابعػػة الاافيػػة يف دراسػػتىل، ابإلضػػافة إا ضػػي  ادلسػػا  ك يػػرة العػػدد يف ادلنػػ ؿ هػػذا مػػا 
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رة، هػذا يدفع اب سرة إا إيقاؼ دراسة أبنائها كالبتػث ذلػ   ػ   مػل يسػاعلاف بػىل يف رفػع دخػل ا سػ
مػػػا ياػػػرس لػػػدل هػػػؤالء ا طفػػػاؿ اإلحسػػػاس ابحلرمػػػاف كالرػػػعف، كحرمػػػاهن  مػػػ  فػػػرص دربايػػػة متاحػػػة 

إف العامػل االقتخػادم لألسػرة يلعػب دكرا زلػددا     BOUDONل له ،    هذا يقاؿ بادكف  
 . 1  لى مستال صلاح أبنائها

 التوجو ادلادي للمجتمع: -د

ف ا بناء سلثاف هذا التا ىل مع دن،اا  اال تما ية يف  ل إذا ط ى التا ىل ادلادم يف اتجمتمع ف 
مؤسسات اتجمتمع، فالتلميذ الذم ي،اهد ادلاظف كا ستاذ الذي  رخػلاا  لػى مسػتال  لمػي كمعػريف 
معػني يخػػنفاف يف ادلرادػب الػػدنيا للمنتمػع، يف حػػني أف أقػراهن  الػػذي  انقطعػاا كدسػػرباا مػ  ادلدرسػػة قػػد 

يف فػػػرتة قخػػػلة ال تسػػػاب ادلػػػاؿ، كا تسػػػاب مرا ػػػ  مرماقػػػة يف اتجمتمػػػع دكف أديتػػػ  ذلػػػ  فػػػرص  ديػػػدة 
الخػػعاد يف سػػل  العلػػ  كادلعرفػػة، كبػػذلك أصػػبت  قيمػػة ال،ػػ ص دقػػدر مبػػا مجعػػىل مػػ  مػػاؿ، كمػػ   هػػة 
أخرل ف ف  امل ال، ل يف اإلطار العمامي خخاصا مل يعد قادرا  لى دلبية طلبات اإلطارات ادلت ر ػة 

 . 2  اف فارة سيئة يف أذهاف التالميذب،هادات  ليا شلا  

 األسباب الذاتية النفسية: 3-3

مػ  الخػعب فخػل ا مػراض النفسػية ك  ذلػا  ػ  ا مػراض ا سػمية للفػرد،  ف الخػتة ا سػدية 
دؤثر بطريقة مبا رة أك غل مبا رة يف الختة النفسػية كالعاػا صػتيح، فمػ  البػاحيني مػ  ير ػع مػ  

 رػػاية  رػػعف البخػػر أك السػػمع أك اضػػطراابت يف لنطػػ  حيػػث ينػػتج  ير ػػع التسػػرب إا اضػػطراابت
 نها اضطراابت ل اية، أك الخداع كسر ة التعب،  ما أف ل ايدة أك نقخاف هرما ت بعض ال ػدد قػد 

 يؤدم إا إفراط حر ي أك مخاؿ، فتنعل التلميذ  ا  ا    ادلتابعة العادية للمدرسة. 
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سية سببا يف ظاهرة التسرب، حيث دخػيب التلميػذ ب،ػركد قد دااف االضطراابت العاطفية كالنف
الػػذه  كضػػعف الػػذا رة كالقػػدرة  لػػى الرت يػػ ، كياػػاف ح ينػػا خنػػاال منطػػااي  لػػى نفسػػىل، كيتهػػرب مػػ  

 الذهاب إا ادلدرسة، كيفقد اليقة يف نفسىل.

جتعػػػل  إف ا مػػػراض الاابئيػػػة ادلعديػػػة  السػػػل كالاػػػاللا، كا مػػػراض ادل منػػػة  ػػػالربا كالسػػػارم الػػػيف
التلميذ ينقطع م  فرتة إا أخرل    ادلدرسة، شلا غلعلىل ال يستا ب الدركس،  مػا أف للبنيػة ا سػمية 
للتلميػػػذ انعااسػػػااا  لػػػى  مػػػل كن،ػػػاط التلميػػػذ يف ادلدرسػػػة، كطبقػػػا ذلػػػذا فػػػ ف ضػػػعف الخػػػتة للفػػػرد 

لاظائف العقلية م  كاضطراب النااحي العراية د،ت  انتبامل التلميذ، كدعن مل    بذؿ ا هد، كدعي  ا
أتديػػة كظيفتهػػا  لػػى أ مػػل ك ػػىل  الت يػػل كالتػػذ ر كالتفاػػل كالتتليػػل،  مػػا دػػؤثر يف حالتػػىل االنفعاليػػة 
فيخبح قلقا، كهذا ما م   انىل أف يؤثر  لى الفه  كاستيعاب ادلادة التعليمية، هذا ما يسػاه  يف نفػار 

سػػربىل ك ػػ  هػػذا يقػػاؿ الػػد تار زهػػراف " إف التلميػػذ مػػ  ادلدرسػػة، كابلتػػا  ختلفػػىل كرسػػابىل، كقػػد ياػػاف د
ضعف البنية كالتلف ادل ي كضعف احلااس ميػل السػمع كالبخػر، كالرػعف الخػتي العػاـ، كاضػطراب 
الاػػػالـ يػػػؤدم إا التػػػاخر الدراسػػػي كالرسػػػاب،  مػػػا يعتػػػ  مػػػ  العاامػػػل ادلفػػػرزة للتسػػػرب لػػػدل دالميػػػذ 

 . 1 ادلرحلة ادلتاسطة"

 العوامل الثقافة: 3-4

 ل اإلعالم:وسائ -أ

لقد أصبت  كسائل اإل الـ ب،ػىت أناا هػا قطػب االهتمػاـ لاػل فئػات اتجمتمػع كخاصػة فئػة 
ال،ػػػػباب كادلػػػػراهقني، مبػػػػا دعرضػػػػىل مػػػػ  بػػػػرامج متنا ػػػػة كأسػػػػلاب م،ػػػػاؽ، كأصػػػػبت  متيػػػػل ادلخػػػػادر 

ذ ، كا كقػػات الػػيف يقرػػيها التلميػػ 2 ا ساسػػية للمعرفػػة كالتن،ػػئة اال تما يػػة  كاالجتاهػػات كادلفػػاهي 

                                                           

، مذ رة للت رج مدير إ مالية، ادلر   الاطين لتااي  التسرب ادلدرسي يف الطور الثالثميماف،  رمراف ، كا    السعيد .   1) 
 .12ـ، ص1998/1999مست دمي الرتبية، قسنطينة، 

 .182 181، ص سابقالرجع ادل   لي أسعد .  كطفة  (2)
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مع كسائل اإل الـ أ   بايل مػ  ا كقػات الػيف يقرػيها مػع ا سػتاذ كهبػذا يتػاثر باسػائل اإل ػالـ 
 أ ير ما يتاثر اب ستاذ، كهذا يؤثر سلبا  لى رخيلىل العلمي.

 لغة التدريس:  -ب

م  العاامل اليقافية يف د،نيع أك  رقلػة التتخػيل الدراسػي صلػد ل ػة التػدريا ، فايػلا مػا ين،ػا 
فل يف كسط يستعمل ل ة سلالفة لل ة ادلدرسة  ما ها احلاؿ يف اتجمتمع ادل ايب، كهذا االخػتالؼ قػد الط

يعرقػػػل اسػػػتيعاب التلميػػػذ للمػػػادة العلميػػػة ادلقدمػػػة، كالقػػػدرات الل ايػػػة للتلميػػػذ د،ػػػال قا ػػػدة أساسػػػية 
 يتقاسػ  فيهػا ال تساب كاستيعاب ما يلقيىل ا ستاذ، كنالحظ هذمل ال اهرة خاصة يف ا كساط اليف ال

 ا ستاذ كالتلميذ نفا الل ة أك اللهنة. 
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 .ادلبحث الثالث: آاثر التسرب ادلدرسي

 آاثر التسرب ادلدرسي على األسرة: -1

إف ادلتسرب كخاصة ادلراه  يتطلػب مػ  ا سػرة  نايػة أكفػر كمتابعػة دقيقػة مبنيػة  لػى اإلر ػاد  -
 ا سرة كقتا كدفالا يف أمرمل أ  . كالتا يىل كاحلاار شلا يعين أنىل سيالف 

كادلتسػػرب فػػرد مػػ  أفػػراد ا سػػرة قػػد ياػػاف قػػدكة إلخاانػػىل شلػػا غلعػػل ال ػػاهرة دتف،ػػى يف دلػػػك  -
 ا سرة كخاصة يف غياب دكر الاالدي . 

 أسػػره   لػى  بػلان   بئػا فيخػبتاف، طايلػة مػدة  لػ  بػدكف يبقػاف، ادلتسػربني الطلبػة أغلبيػة إف -
 .كاتجمتمع ه كأصدقائ كأقرابئه 

 .كالدينية كا خالقية اال تما ية القي  م  وـ بعد  لى ادلتسرب الطالب ي ل -

 مػػ  احلرمػػاف نتينػػة كالع لػػة كالعنػػ  كالػػنقص كاالنطػػااء ابلقلػػ  دائمػػا ادلتسػػرب الطالػػب  ػػعار -
 . يلة أمار

ا االسػتقرار إف ادلتسرب سيااًٌف يف يـا ما أسرة، كيخبح أاب مسؤكال  ليها، فايف يرػم  ذلػ -
كاالنسػناـ، كمػػا مخػػل أبنػاء رػػ  كصػػايتىل، ك يػف سػػتااف دربيتػػىل ذلػ ،  ػػل هػػذا مػع زلدكديػػة ادلسػػتال 

 التعليمي للاالدي  كالذم ها م  بني أسباب التسرب شلا غلعل ادل،ال ينتقل يف حلقة م لقة.

 آاثر التسرب ادلدرسي على ادلدرسة: -2

 آاثرا  لى ادلدرسة منها: إف اردفاع نسبة التسرب ادلدرسي قد درتؾ

 فقداف الن اـ الرتبام دلخداقيتىل العلمية كصلا تىل العملية يف اتجمتمع. -

 فقداف اليقة فيما دقدمىل ادلدرسة للتالميذ، شلا غلعلها ال دقـا بتادية رسالتها. -

 



 التسرب ادلدرسي أسبابو وآاثره                                                                 ل الثاينــــــالفص

 
81 

 فقداف ادلدرسة لقدسيتها ك ر يتها يف ن ر التالميذ كا كلياء كاتجمتمع  امة. -

رت التسػػرب ادلدرسػػي إذا زادت أدات إا دسػػرب أ ػػداد أخػػرل مػػ  ادلتمدرسػػني رػػ  إف ظػػاه -
 أتثل مبدأ التقليد.

إف التسػػرب ادلدرسػػي يػػؤدم إا إهػػدار دربػػام كدعليمػػي، إذ  ػػل اتجمهػػادات ادلبذكلػػة مػػ  طػػرؼ  -
 ادلؤطري  دذهب سدل، كهذا قد ال ي،نع كال يقاًٌم   ؽلته .

 جملتمع:ادلدرسي على ا التسربآاثر  -3

مػػا يخػػيب ا فػػراد كا سػػر سػػينعاا حتمػػا  لػػى اتجمتمػػع،  هنمػػا أسػػاس بنائػػىل، كدلػػك اآلاثر الػػيف 
 يرت ها التسرب ادلدرسي  لى ا فراد كأسره  قد دخل إا اتجمتمع  ال، كم  دلك اآلاثر:

طػىل انت،ار ا مية: بعد أف  اف االستعمار الفرنسػي سػببا يف أميػة اتجمتمػع ا  ائػرم بفػرض خط -
االسػػتعمارية ، اسػػتطا   الدكلػػة ا  ائريػػة بعػػد االسػػتقالؿ أف ختفػػف مػػ  ظػػاهرة ا ميػػة، كرقػػ  هنرػػة 
 لمية، لانها اليـا دعاد  سباب أخرل كأعلها التسرب ادلدرسػي، كهػذا مػا يػؤثر  لػى ادلسػتال اليقػايف 

ذلائػػل للمعلامػػات يف العػػاـ يف اتجمتمػػع، كالػػذم سػػيااف مت لفػػا ابنت،ػػار ا ميػػة، كخاصػػة مػػع االنفنػػار ا
 العامل، شلا  عل حىت مفهـا ا مية يت ل، كيخبح ا مي ها الذم ال ػلس  استعماؿ اإل الـ اآل .

إف ا ميػػػة كا هػػػل كادلسػػػتال التعليمػػػي ادلتػػػد  ال يسػػػه  يف دطػػػاير اتجمتمػػػع كالدكلػػػة، بػػػل  لػػػى  -
 أف ي،يدكا. العاا م  ذلك قد دنتج أفرادا يعيقاف حر ة التنمية، كؼلرباف بدؿ

 م  سبب  م  نىل االنقطاع ف ف قاميان، استيمار يعت  البلداف م  بلد أم يف التعلي   اف دلا -
 الدراسػػػة، يتػػػابع الػػػذم الفػػػرد  لػػػى ؼلفػػػي ال كأنػػػىل ، هػػػذمل االسػػػتيمار  مليػػػة أمػػػاـ  ائقػػػا يعتػػػ  ا سػػػباب
 كابلتػا  كاإلنتػاج، العمػل  لػى ملغل  م  أقدر يااف مهنتىل دلمارسة دل مىل اليف كادلهارات ادلعارؼ كيتلقى
 الفػرد  ػاف إذا أمػا. السػلي  ابل،ػال كدطايرهػا حالػىل م  اتجمتمع اقتخادايت بناء يف فا لية أ ير يااف
 ف نػىل دل مػىل، الػيف كادلهػارات ابدلعػارؼ التػ كد مػ  يػتما  أف كقبػل مباػر كق  يف ادلدرسة م  دسرب قد
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 الايػاف بنػاء يف فا ليػة أقػل كيااف حالىل، م  العمل ساؽ متطلبات مع التايف  لى قدرة أقل يااف
 .تجمتمعىل االقتخادم

إف التسرب ادلدرسي يفقد اتجمتمع كالدكلة طاقات ب،رية هائلة، لا استيمر فيها لعادت  ليهػا  -
ٍ  يف دفع حر ة التطٌار كاالزدهار، كسارت ابتجمتمع كالدكلة إا مسار الدكؿ ادلتقدمة.  ابخلل، كلىسىاعلى

التسػػرب ادلدرسػػي يعرقػػل التنميػػة ال،ػػاملة للمنتمػػع يف  ػػل اتجمػػاالت اليقافيػػة كاال تما يػػة  إف -
 كاالقتخادية. 

إف اآلاثر الػػػيف يرت هػػػا التسػػػرب ادلدرسػػػي  لػػػى ا فػػػراد كا سػػػرة قػػػد دػػػؤدم هبػػػ  إا االضلػػػراؼ،  -
 كدف،ي ال ااهر السلبية يف اتجمتمع  ادل درات كالعنف كغلها.

سي يتسبب يف إهدار أمااؿ طائلة بدكف مردكد أك  ائد، فال النفقػات الػيف إف التسرب ادلدر  -
رملتها الدكلة م  التنهي  كالتسيل دذهب سدل، كا مر ال يتاقف هنا، فها قد ػلمل ادلي انية أمػااال 
إضػػافية كهػػذا لر ايػػة ادلت،ػػردي  كمعا ػػة ادلنتػػرفني كمسػػا دة البطػػالني، ككضػػع بػػرامج حملػػا أميػػته ،  ػػل 

 مل ادلي انية  اف  مااف الدكلة أف دست لها يف  اانب دنماية أخرل.هذ

إف نا يػػة ك فػػاءة الفػػرد العامػػل مردبطػػة ب،ػػال  بػػل مبسػػتاامل التعليمػػي، الػػذم  لمػػا اردفػػع  ػػاف  -
ا داء كالافػػاءة أحسػػ ، كهػػذا ادل،ػػال يطػػرح يف ادلسػػتاايت التعليميػػة ادلتقدمػػة، فمػػا ابلػػك دلػػ  مسػػتاامل 

اليػػا  أك اليالػػث  لػػى ا  يػػر، كهػػذا مػػا يػػؤثر سػػلبا  لػػى التنميػػة االقتخػػادية كالعلميػػة التعليمػػي الطػػار 
 كاإلنتا ية.

رػػاؿ اتجمتمػػع إا رلتمػػع مسػػتهلك، بػػدؿ أف ياػػاف رلتمػػع منتنػػا، أك يػػاازف بػػني االسػػتهالؾ  -
 كاإلنتاج.
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 خالصة الفصــل:

باي  دفسلااا، كدعٌدد دراسااا إف ظاهرة التسرب ادلدرسي،  لى اختالؼ اناا ها كاسباهبا، كد 
كدناكذلا، دبقى ظاهرة  ائاة متعٌددة ا سباب، منها ما يعاد إا ادلن امة الرتبايػة يف حػٌد ذااػا، كمنهػا 

 ما يعاد إا  اامل ا تما ية أك اقتخادية أك ثقافية أك دتعل  بذادية التلميذ كنفسيتىل.

  درتؾ ظاهرة التسرب ادلدرسي آاثرا كخيمة  لى: 

 الفرد الذم درعفىل  لى ا داء كدعٌرضىل إا االضلراؼ. -
 ا سرة اليف دخبح يف دٌكامة م  ادل،ا ل كالخرا ات اليف قد دعخف باياهنا. -
 اتجمتمع كالدكلة اليف ستتاثر حتما مبا يخيب الفرد كا سرة. -

مػػػع  إذف ظػػػاهرة التسػػػرب ادلدرسػػػي، ظػػػاهرة ا تما يػػػة خطػػػلة قػػػد دػػػؤثر يف صػػػلكرة كحر يػػػة اتجمت
  ال، كجتعلىل  رضة للت لف كا هل كالخرا ات اليف درعف كحدة اتجمتمع كقٌادىل.
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 الفصل الثالث

 
 اجملتمع ادلزايب مقاربة سوسيو اترخيية

 

 ادلبحث األول: مزاب اترخيو، نظمو االجتماعية.

 التعليمية.ادلبحث الثاين: مزاب ومنظومتو 

 ادلبحث الثالث: العرف يف اجملتمع ادلزايب.
 

 



 ربة سوسيو اترخييةاجملتمع ادلزايب مقا                                                              لثاــــــل الثــــــالفص       

 
85 

 دتهيد: 

يقاؿ ال،يخ إبراهي  ب  دمحم طالم " يف كاد  دب،  ء    أما   العمراف ك ػ  احليػاة، كبػني  
 باؿ  رداء ص رية، داٌان  يف صػ  كأ ة قػرل كمدا ػر، كن،ػات حاذلػا يف صػم  مػدهري، كإرادة 

لة، كاحات ضئيلة، درم  البقاء لتلك الداير، مبا ددٌر م  رمرات، كمبا درفيىل  ليها م  ظلًٌ ؼلفًٌف زل
. إذف مػػػ اب رقعػػػة بربريػػػة أمازي يػػػة يف ا  ائػػػر، ضػػػاربة يف القػػػدـ، ن،ػػػات فيهػػػا  1   نهػػػا احلػػػرارة احملرقػػػة"

 حرارة م ابية يف ظركؼ ورؼلية كا تما ية ك  رافية استينائية.

ال ركؼ الخعبة كلػد اتجمتمػع ادلػ ايب كدخػل التػاريخ، ك ػٌاف حرػارة قائمػة إا يامنػا هػذا،  يف هذمل 
 ما أف اتجمتمػع ادلػ ايب أسػا بنػاء ا تما يػا متميػ ا يف ن مػىل، كخخاصػيتىل، كدقتػىل، بنػاء  ػح للمػ ابيني 
أف يخػػػمدكا كيقػػػػاكماا يف متاسػػػػك ا تمعػػػي زلاػػػػ  البنػػػػاء أم خطػػػػر زلػػػاط هبػػػػ ، سياسػػػػي أك فاػػػػرم أك 

 قتخادم.ا

يف هػػػذا الفخػػػل نػػػ ز ظػػػركؼ ن،ػػػاة اتجمتمػػػع ادلػػػ ايب، كطبيعػػػة بنائػػػىل اال تمػػػا ي، ككظػػػائف ن مػػػىل 
 اال تما ية، كمن امتىل التعليمية، كا  راؼ السائدة يف اتجمتمع.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11، ص 1970، دار البعث، قسنطينة، ا  ائر، مزاب بلد كفاحال،يخ إبراهي  ب  دمحم طالم،    1 
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 ادلبحث األول: مزاب اترخيو، نظمو االجتماعية.

 تعريفات:ال -1

 :اجملتمع ادلزايب -أ

أفػػػػراد ذكم أصػػػػاؿ بربريػػػػة أمازي يػػػػة، ينتسػػػػباف إا ادلػػػػذهب اإلابضػػػػي،  هػػػػا اتجمتمػػػػع ادلتاػػػػٌاف مػػػػ 
 كيقطناف منطقة "م اب" باالية غرداية، يف ا ناب ا  ائرم.

 الفتاة ادلزابية: -ب

 هي الفتاة ال برية ا مازي ية ا صل كاإلابضية ادلذهب، ادلنتمية للمنتمع ادل ايب.

 مزاب موقع واترخيا: -2

 ادلوقع: 2-1

اد مػػ اب يف بػػالد "ال،ػػػباة"،  يػػ  ابل،ػػباة  هنػػا دت للهػػػا أكديػػة  ديػػدة، كهػػي منطقػػػة يقػػع ك 
 ػػ   نػػااب  لػػى   600صػػتراكية، مر  هػػا مدينػػة غردايػػة الػػيف دبعػػد  ػػط مسػػتقي   ػػ  ا  ائػػر العاصػػمة بػػػ:

'، كخػط  30  32الرابط بني العاصػمة كمتنراسػ ، دقػع يف خػط العػرض ال،ػما   1الطري  الاطين رق  
 . 1  مرتا، منطقة حارة صيفا كابردة  تاء530'، كاردفا ها    سطح البتر 45 3ؿ ال،رقي الطا 

بػالد ال،ػػباة  ػػامرة ابل بػػر، منػػذ العخػػر احلنػرم ا كؿ فقػػد ألقػػى الػػد تار الفرنسػػي بيػػار ركفػػا  
 p. Roffo ـ، كصف فيها1934  يف الدكرة احلادية  ،ر دلؤمتر ما قبل التاريخ ادلنعقد بفرنسا سنة 

أداة. ابإلضافة ف ف ادلنطقة غنية برسػامات مػا  2959ما مجعىل م  أدكات ذلك العخر اليف بل   ددها 
 . 2  قبل التاريخ  لى الخ ار، كهي رماز كحركؼ أمازي ية كأ داد

                                                           

 .1، ص 2014، ادلطبعة العربية، غرداية، ا  ائر، اتريخ بين مزابياسف ب  بال احلاج سعيد،    1 
 .3، ص ادلرجع نفسو   2 
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 السكان األوائل دلزاب: 2-2  

از " إف سااف م اب ا صلياف بربر أمازي  م  قبيلة بين مخعب فرع " ز دىل"، يقػاؿ الػد تار حبػ
ز دىل كمخاب خاصة، ه  الاحيدكف الذي   اناا يساناف هػذمل ادلنطقػة الػيف حػددها ابػ  خلػدكف بنػاع 

ـ. فادلنطقػػػة للػػػ  ديني  مامػػػا، كنسػػػب  1406ق/808مػػػ  الدقػػػة، كهػػػذا إا  هػػػدمل، كهػػػا ادلتػػػا   ػػػاـ 
إال هػػػػؤالء للمػػػػ ابيني خخاصػػػػا، كهػػػػي إا القػػػػرف اليػػػػام  اذلنػػػػرم ارابػػػػع  ،ػػػػر ادلػػػػيالدم، ال يسػػػػانها 

 . 1  ال  دياف، الذي  غلب   لى دسميته  بين مخاب"

أمػا سػػبب رريػػف مخػعب إا مػػ اب فػػألف مػػ  ال بػر مػػ  ال يسػػتطيع النطػ  ابلعػػني زلٌققػػة، كإظٌلػػا 
ينط  هبا عل ة، كقد يسهلها إا ا لػف. كصلػد ذلػك  ليػا يف بعػض ادل طاطػات القدؽلػة الػيف نقػرأ فيهػا 

ػي  يسػى. مث إف ارػاد الخػاد كالػ ام يف الخػفات أمًٌي سعيد بدؿ  مًٌي س عيد أك أىمًٌي  يسى بػدؿ  مًٌ
كدقارهبما مع الراد يف ادل رج م   هة، كدعدد اللهنات كا لسنة م   هة أخرل، كدقادـ العهد م  
 هة اثلية، أدت إا اخػتالؼ النطػ  ذلػذمل الالمػة، فقػالاا مخػعب كميخىػاٍب كميرىػاٍب كٍمػ ىاٍب كًمػ ىاٍب. 

ا يؤيػػػد هػػػذا الػػػرأم إبػػػداؿ بػػػين مػػػ اب الخػػػاد زااي مف مػػػة يف بعػػػض الالمػػػات العربيػػػة، ميػػػل الخػػػالة كشلٌػػػ
 . 2  أصبت  "دٍػ ىالًٌٍ " كالخـا أصبح "أىزيكًمي"

 اف السااف ا كائل دل اب كثنيني الداينة، كال،يخ دمحم  لي دباز يقاؿ: "  اف لل بر ديػ  كثػين 
با اد إلىل يدبر هذا الااف، كلا  ال ذات لىل درل، كإظٌلػا يتنلػى  اؤكا بىل م  ال،رؽ، ك اناا يعتقدكف 

ذلػػ  يف ادل ػػاهر الػػيف دػػركًٌ ه  بقٌااػػا، أك رماذلػػا، أك ب رابتهػػا، فلػػذلك يعبػػدكف دلػػك ادل ػػاهر. كهػػذا الػػىل 
الػػذم يعتقػػدكف أنػػىل مخػػدر حيػػاة الاػػاف لسػػمىل  أىميػػاٍف ، كم ػػاهرمل هػػي الاػػبري ا قػػرف القػػام، كبعػػض 

 . 3  رل، كبعض الااا ب ..."احلياا ت ا خ

                                                           

 .126، العدد ا كؿ، ص ياةرللة احل   1 
 .8، ص ادلرجع السابقياسف ب  بال احلاج سعيد،    2 

 .69، ص 1، جاتريخ ادلغرب الكبريدمحم  لي دباز،   (3)
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بعد الفتح اإلسالمي للم رب ا تن  أها  م اب الدي  اإلسالمي، ك اناا  لى ادلذهب ادلعت    
أدبػػاع كاصػػل ابػػ   طػػاء، كال،ػػيخ أدمحم بػػ  ياسػػػف أطفػػيري قطػػب ا ئمػػة يقػػاؿ: " كلػػيا أهػػل هػػػؤالء 

. كقػد امجػع ادلؤرخػاف  1  اؿ اإلابضػية"القرل إابضية م  أٌكؿ، بل  اناا معت لة، يسافركف إا وهرت لقتػ
 لى أٌف راؿ بين م اب إا ادلذهب اإلابضي ير ػع سػببىل إا الػٌد اة الػيف قػاـ هبػا الٌدا يػة أبػا  بػد ب 

 . 2  دمحم ب  بار الفرسطائي النفاسي يف القرف اخلاما اذلنرم

انية دطػػػػٌارت حػػػػىت  ػػػػاف ادل ابيػػػػاف ا كائػػػػل يسػػػػاناف ال ػػػػلاف كاخليػػػػاـ، مث أسسػػػػاا جتمعػػػػات سػػػػ 
لىٍ ًديػػٍ   هػػي اآلف أطػػالؿ  لػػى بعػػد سػػتة  يلػػامرتات  نػػاب  أصػػبت  قػػرل، كأ ػػهر قػػراه :   أىغىػػٍرـٍ نػىتػٍ

 .  3  ق أما وريخ خراهبا فمنهاؿ95 رؽ العطف. يقاؿ ال،يخ إبراهي  متياز إهنا أسس  سنة 

 نشأة قرى مزاب: 2-3 

 كمنها حسب وريخ أتسيسها:مع مرًٌ ال م  داان  قخار يف كاد م اب كضااحيىل 

َوادَّاْي(: 2-3-1   )َأَغْرْم أَنـْ

 ـ دقع بني ملياة احلالية كالاادم مل يبقى منها إالا مسندها.1004ق/395أٌسس   اـ 

 ) اَتْجِنيْنْت( العطف:  2-3-2 

ـ. أما  لمة   1012ق/402هي أقدـ مدف م اب احلالية أتسيسا، أسسها خليفة ب  أىبٍػ يار  اـ 
 ًنيٍنٍ   فتدٌؿ  لى ادلااف ادلن فض.وى ٍ 

 

 

                                                           

 .38، ص الرسالة الشافيةأدمحم ب  ياسف أطفيري،   (1)
 .20، ص ادلرجع السابقياسف ب  بال احلاج سعيد،   (2)

(
3

 .12، ص ادلرجع نفسو  (
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 قرية )بُوْكَياْو( : 2-3-3

أسسها ادلعت لة  لى  بل م،رؼ  لى ا  نة احلالية لبين ي ق   لى ؽلني الذهاب إليها. ال د اؿ 
.  أطالذلا د ار إا اليـا

 :غرداية( تـََغْرَداْيتْ )  2-3-4 

 ضػػفة  لػػى كاقعػػة مسػػطتة أرض عػػ مب  دػى ىٍردىايٍػػ ٍ    لمػػة كأصػػل ـ،1053/ق447 سػػنة أسسػػ 
 كمخػػػػػ رها الاتػػػػػف كمعناهػػػػػا  ًإغىػػػػػٍردٍ    لمػػػػػة مػػػػػ  م،ػػػػػتقا االسػػػػػ  ياػػػػػاف أف كػلتمػػػػػل الػػػػػاادم، رلػػػػػرل

 . 1  دً ىٍردت 

 )َأْت بُونُوْر( بونورة:  2-3-5 

 ـ.1065ق/457بانار اس  قبيلة بربرية أمازي ية . أسس  سنة 

 )آْت يـَْزَجْن( بين يسجن:  2-3-6 

لٍػػػٍ   كال يػػػ اؿ هػػػذا االسػػػ  يطلػػػ   لػػػى أٌكؿ 1321ق/720أسسػػػ  سػػػنة  ًفيالى ـ. أصػػػل ادلدينػػػة  وى
أحياء ادلدينة يف ا  ء ا  لى منهػا. كي هػر أف إسػن  اسػ  قبيلػة بربريػة، يقػاؿ بيػار  ػابل  : " ك لػى  
 ػػػل حػػػاؿ، فػػػ ف آت يسػػػن  ي،ػػػالاف قبيلػػػة ز ديػػػة يا ػػػدكف حاليػػػا يف  ػػػني مليلػػػة ك ػػػني  ر ػػػة قػػػرب 

 . 2  دلمساف"

 

 

 

                                                           

(1)  cloude pavard, lumières du M'zab, delroisse, paris, France, 1974, p 38. 
 .18، ص ادلرجع السابقياسف ب  بال احلاج سعيد،   2) 
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 ) َأدَتِْليَشْت( مليكة: 2-3-7 

ـ. يف أصػػل التسػػمية يقػػاؿ ال،ػػيخ أدمحم بػػ  ياسػػف أطفػػيري قطػػب 1355ق/756أسسػػ  سػػنة  
 . 1 ا ئمة: " كؽلا  أف دااف  ي  لر اؿ  مركها م  بالد دسمى ٍمًلياىرٍي" كٍمًلياىرٍي قبيلة أمازي ية

 ) َلْقَراره( القرارة:  2-3-8

دسػػػميتها   دقػػػرار  كهػػػي  بػػػاؿ ذلػػػا أ ػػػااؿ بيرػػػاية راارهػػػا ـ. أصػػػل 1631ق/1040أسسػػػ   
 . 2  سهاؿ مقٌعرة يستقر فيها ادلاء

 براين:  2-3-9 

ـ. أصػػػػل دسػػػميتها   آٍت بػىٍرقػػػػاف  ك لمػػػة   بػىٍرقىػػػػاٍف  دعػػػين خيمػػػػة 1690ق/ 1060أسسػػػ  سػػػنة 
اخلػي ، فنسػباا  مخنا ة م  الابر، كقيل إف أهل برايف ا كائل  انػ  ذلػ  خػ ة يف نسػيج هػذا النػاع مػ 

 . 3  إليها

القرل ادلا ادة حاليا  ن متها اال تما ية كسااهنا ادل ابيني الذي  يتتدثاف الل ة ادل ابيػة سػبعة: 
 العطف، بنارة، ملياة، بين يسن ، غرداية، برايف، القرارة. كالباقي مندثر أك بقي منها أطالال.

 ادلذىب اإلابضي: -3

ذهب اإلابضػػي، ظهػػػر يف القػػرف ا كؿ اذلنػػػرم ابلبخػػرة، يعػػػاد أقػػدـ ادلػػذاهب اإلسػػػالمية هػػا ادلػػػ
 الذم أرسى قاا ىل الفقهية كأصالىل العقدية. اإلمام جابر بن زيد العماين األزديأتسيسىل إا 

 

                                                           

 .18، ص ادلرجع نفسو   1 
 .113، ص ادلرجع السابقف ار إبراهي ،    2 
 .69ـ، ص 1991غرداية، ا  ائر، ، ادلطبعة العربية، وادي مزاب يف ظل احلضارة اإلسالميةبال أ ا  ،    3 
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، دتلمػذ عمر بـن اخلطـابق بعماف،  هد اخلليفة  20إماـ فقيىل زلدث، كلد سنة  جابر بن زيد
وأنـس بـن ، وعبد هللا بـن عمـر، عائشة أم ادلامننيبة، منه   لى  يل م  الختا جابر بن زيدإلماـ 
 ػػػ  نفسػػػىل " أدر ػػػ  سػػػبعني بػػػدراي فتايػػػ  مػػػا  جـــابر، كغػػػله ، يقػػػاؿ وعبـــد هللا بـــن عبـــاس، مالـــس

: " اي أهػػل البخػػرة  يػػف جــابركقػػد قػػاؿ يف  عبــاس عبــد هللا بــن نػػده  إالا البتػػر" كيقخػػد ابلبتػػر: 
 ، لػا أٌف أهػل البخػرة ن لػاا  نػد قػاؿ  ػابر لاسػعه   لمػا زيـد جابر بنأتداف احلناز كدسالا  كفيا  

 . 1  مبا يف  تاب ب."

أنـس قػاؿ الخػتايب  بن زيد جابر: " دلاٌ دايف اإلمام الذىيب ق كقاؿ93سنة  جابر بن زيددايف 
 . 2  : دٌلا   لى ق مل ك اف فاقد البخر، ككقف  ليىل فقاؿ: اليـا مات أ ل  م  يف ا رض"بن مالس

مل ينسػػػػب ادلػػػػذهب اإلابضػػػػي إا مؤسسػػػػىل  ػػػػابر بػػػػ  زيػػػػد، بػػػػل إا دلميػػػػذمل  بػػػػد ب بػػػػ  إابض 
التميمػػػي، كمػػػرٌد ذلػػػك أف ابػػػ  إابض أ يػػػر ظهػػػارا مػػػ   ػػػابر يف كاقفػػػىل السياسػػػية مػػػع السػػػلطة ا مايػػػة 
احلا مػػة،  مػػػا أف ابػػ  إابض مػػػ  قبيلػػػة بػػ  متػػػي ، كهػػي قبيلػػػة قايػػػة يف البخػػرة ػلسػػػب ذلػػا حسػػػاهبا مػػػ  

 . 3  نيا ماي

ادلذهب اإلابضي مذهب سين   لمل م  ادلذاهب اإلسالمية، كاإلابضية ليساا خػاارج، كإحلػاقه  

ابخلػاارج كقػع فيػىل بعػض ادلػػؤرخني قػدؽلان كحػدييان، يقػاؿ التػااي بػػ  التػااي: " شلػا ذ ػر  ؽلاػ  أف نػػذهب 

هػػػؤالء إلػػػيه ...كم   إا أف اإلابضػػػية ليسػػػاا مػػػ  اخلػػػاارج، كال يخػػػح لػػػدل الباحػػػث ادلػػػدٌق  أف ينسػػػب

                                                           

 .153، ص 1989، ادلعهد الرتبام الاطين، ا  ائر، السنة التاسعة من التعليم األساسي الرتبية اإلسالميةدمحم العريب سليلف،    1 
 .153، ص ادلرجع نفسو   2 
 .20، ص 1982ر، ، مطبعة البعث، قسنطينة، ا  ائدراسات إسالمية يف األصول اإلابضيةبال أ ا  ،    3 
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ال لػػ  أف ييعػػٌدكا مػػنه ، كإ  أد ػػاا أهػػل اإلنخػػاؼ كالعػػدؿ إا إ ػػادة الن ػػر يف  يػػل مػػ   تػػب التفسػػل 

 . 1  كا خبار م  االااـ الباطل يف ح ًٌ مجا ة م  ادلسلمني م  أهل التاحيد"

خليفػػات: " إف ادلتتبػػع دلؤلفػػات اإلابضػػية يػػدرؾ حقيقػػة ادلػػذهب كخخاصػػيادىل، يقػػاؿ  ػػاض دمحم 
 :اآلديةكؽلا  للباحث ادلطلع  لى هذمل ادلؤلفات أف يسنل ادلالح ات 

إف اإلابضػػيني ليسػػاا خػػاارج،  مػػا دػػ    بعػػض  تػػب ادلقػػاالت كادللػػل كالنتػػل، ك مػػا يػػد ي  -1
بعػػػػض الاتػػػػاب احملػػػػدثني الػػػػذي  قلػػػػدكا هػػػػذمل ادلؤلفػػػػات دكف رقيػػػػ  كمتتػػػػيص، كالااقػػػػع أف اإلابضػػػػية ال 

 ال إناار التتاي .غلمعه  ابخلاارج س

أٌف إابضػػية حرمػػاا قتػػػل ادلاحػػدي  كاسػػػتتالؿ دمػػائه ، كحرمػػاا اسػػػتعراض النػػاس كامتتػػػاهن ،   -2
  ما فعل متطرفا اخلاارج ميل ا زارقة كالنندية.

أٌف اإلابضػػية ين ػػركف إا الػػدي  ن ػػرة كاحػػدة متااملػػة، ال فخػػل فيهػػا بػػني ادل ػػاهر الركحيػػة  -3
 علا  لى ا خرل، كدبعا لذلك فقد أناركا التخاؼ كرفرامل.كادلادية، كال ط ياف إلحدا

إٌف ادلػػػػدٌق  يف ادلخػػػػادر الفقهيػػػػة اإلابضػػػػية، غلػػػػد أف أصػػػػتاب ادلػػػػذهب اإلابضػػػػي مػػػػ  أ يػػػػر  -4
ادلسػلمني ادبا ػا للسػنة ال،ػريفة كاالقتػداء هبػا، أٌمػا مػا دلخػقىل هبػ  بعػض ادلخػادر مػ  اػ  ف ظلػا هػا  دػػج 

 خب.   أحد أمري ، ا هل أك التع

 .(2) أيب بكر وعمرأهٌن  كحده  الذي  طبقاا مبدأ ال،ارل يف احلا  بعد اخلليفتني  -5

 :يتومن العقائد اإلابضية ما أي 3-1

 الخفات اإلالهية هي  ني ذات ب، نفيان لتعدد القدماء. -أ
                                                           

، مطبعة 1، جدراسة تقابلية بني ادلذىبني من حيث األصول والفروع الفقو ادلالكي والفقو اإلابضيالتااي ب  التااي،    (1
 .33 32، ص 2009ركي ي، ا غااط، ا  ائر، 

 .54 53، د ت ، ص ، ا امعة ا ردنية،  ٌماف، ا ردفاألصول التارخيية للفرقة اإلابضية اض دمحم خليفات،    2 
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 رؤية ب ال دتتٌق  أبدا يف اآلخرة فرال    الدنيا. -ب

  منه ، ادل اربة خاصة.القرآف سللاؽ  ند قس   بل -ت

اخللاد يف ا نة كالنار أبدٌم، ال ي،قى م  سعد يف اآلخرة أبدا، كال يسعد مػ   ػقي فيهػا  -ث
 أبدا.

 اإلنساف حرٌّ يف اختيارمل، ماتسب لعملىل، ليا رل ا  ليىل كال خالقا لفعلىل. -ج

 اإلؽلاف قاؿ كدخدي  ك مل، كليا قاال كدخديقا فقط دكف  مل. -ح

 دلطيع كال اءة م  العاصي كالاقاؼ  ند الرركرة كا ب.كالية ا -خ

 النفاؽ من لة بني ال،رؾ كاإلؽلاف، كليا من لة بني اإلؽلاف كالافر. -د

 إذا أطلق   لمة " الافر"  لى ادلاٌحد، فادلقخاد منها  فر النعمة ال  فر ال،رؾ. -ذ

ي مبع  اال تهاد أك اإلمجاع مخادر الت،ريع هي: القرآف كالسنة كالرأم، كهذا ا خل قد أي -ر
 أك القياس.

 الختابة  له   دكؿ، كركاايا  مقبالة، إالٌ يف ا حاديث ادلتعلقة ابلفنت شل  خاض فيها. -ز

 اإلمامة فرض كال دنتخر يف  نخر خاٌص، كإظٌلا  رطها ها الافاءة ال،ر ية. -س

 كهي: اإلمامة أربعة أنااع، كدعرؼ  ند اإلابضية مبسالك الدي   -ش

 . 1  إمامة ال هار كالدفاع كال،راء كالاتماف  

 

                                                           

 98 97، ص 1985، ـ الفاميك، ا  ائر، دراسة يف األوضاع االقتصادية واحلياة الفكرية الدولة الرستميةإبراهي  حباز،    1 
99. 
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  نظـام حلقة العزابة: -4

ق، كبعػد 296بعد سقاط الدكلة الرستمية  لى يد الفاطميني يف ارت كهناية إمامة ال هار سنة 
استقرار فلاؿ الرستميني يف م اب ككر الف، كانت،ار ادلذهب اإلابضي يف بالد ال،باة، فاػر أبػا  بػد 

دمحم بػػ  باػػر الفرسػػطائي يف ن ػػاـ ػلفػػظ  يػػاف ادلػػذهب فان،ػػا ن ػػاـ الع ٌابػػة، معلنػػا دخػػاؿ اإلابضػػية  ب
 إمامة الاتماف.

 ماسس نظام العزابة: -4-1 

ـ ربل نفاسػة، دلقػى 956ق/345ها أبا  بد ب دمحم ب  بار الفرسطائي النفاسي، كلد سنة   
 ػػي ىل أبػػا ز ػػرايء فخػػيل بػػ  أيب مسػػار درديػػب ن ػػاـ  لامػػىل  لػػى م،ػػائخ اإلابضػػية رربػػة، اقػػرتح  ليػػىل 

 . 1  ػلفظ  ياف اإلابضية بعد سقاط الدكلة الرستمية، فاضع أساس ن اـو  امل ن اـ الع ابة

 مفهوم العزابة:  -4-2

الع ابػػة، كاحػػده   ػػ ٌايب مػػ  العػػ كب،  ػػ  الػػدنيا كزخارفهػػا، كاالجتػػامل إا اآلخػػرة حبدمػػة الخػػاحل  
ع ٌايب اليف د،رتط  ليىل، االستقامة دينػا كخلقػان،  مػارة ادلسػند كرلػالا الػذ ر، العاـ، كم  خخائص ال

 . 2  الن افة احلسية كادلعناية، ادلخلتة العامة قبل ادلخلتة اخلاصة، الترتية يف سبيل خدمة اتجمتمع

 مهام حلقة العزابة: -4-3 

ن امػا ا تما يػا ي،ػرؼ  دطار ن ػاـ الع ابػة مػ  أتسيسػىل الػذم  ػاف ن امػا دعليمػا، إا أف أصػبح
  لى  ل نااحي احلياة يف اتجمتمع ادل ايب.

 

 
                                                           

 .778 772ـ، ص 1999، مجعية الرتاث القرارة، ا  ائر، معجم أعالم اإلابضيةرلما ة م  الباحيني،    1 
 2    ،  .27، ص 2001، ـ دقنية ا لااف، ا  ائر، لواضح يف التاريخ اإلسالميادمحم ب  بال أر ـا
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 مهام دينية:   -4-3-1

ا ذاف يف ادلسػػػند، إمامػػػة الخػػػالة، اإلفتػػػاء، جتهيػػػ  ادلػػػادى، ر ايػػػة ا كقػػػاؼ العامػػػة، اإل ػػػراؼ  
  لى الساؽ، اإل راؼ  لى اتجمازر كالذبح...

 ادلهام االجتماعية:  -4-3-2

 راس كادل ت كرديد ادلهار.اإل راؼ  لى ا   -

 اإل راؼ  لى رلالا ادلؤسسات اال تما ية،  منالا الع،ائر. -

 دساية الن ا ات كادل،ا ل اال تما ية. -

 ادلهام الرتبوية:   -4-3-3

 الا ظ كاإلر اد يف ادلسند كادلناسبات. -

سػند، أك متػٌرد  لػى ال اءة العلنية شلٌ  ثب  أنىل ارداب معخية أك فاح،ة، أك خالف أكامر ادل -
 الن اـ اال تما ني حىت يعل  دابتىل.

 اإل راؼ  لى التعلي  القرآ  يف احملاضر. -

 ادلهام االقتصادية:  -4-3-4

 اإل راؼ  لى ا سااؽ كمراقبتها م  ال ري ك البياع احملرمة. -

 اإل راؼ  لى دعيني أنخبة ال  اة. -

 لخنا ة كاحلرؼ.د،نيع كدا يىل كمراقبة الفالحة كالتنارة كا -
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 ادلهام األمنية:  -4-3-5

 إطفاء الفنت كاحملاف ة  لى السل  اال تما ي. -

 . 1  رٌد اال تداءات اليف قد يتعرض ذلا الاط  -

 ادلاسسات االجتماعية التابعة لنظام العّزابة: 4-4

ة، اتجمتمػػػع ادلػػػ ايب رلتمػػػع مهياػػػل يف مؤسسػػػات ا تما يػػػة  ديػػػدة، رػػػ  إ ػػػراؼ حلقػػػة الع ابػػػ 
.  كابلتا   ي اتجمتمع ادلسندم  ف ادلسند ػلتل فيىل قمة اذلـر

: "  لػى هػذا بػين رلتمعنػا ك ػذلك  لػى ادلعهػد كدعليمػىل، يـو بالشيخ إبراىيم بن عمر يقاؿ  
كادلدارس كبرارلها، كالع،ائر كن امها، كاتجمالا العائلية، هذمل  ٌلها دعمػل متعاكنػة، ادلسػند هػا القمػة، 

طى لل يمػػة، كهػػي الػػيف متسػػك هبػػا، مثٌ أتي الر ػػائ  ا خػػرل  لػػى ا اانػػب، كرلتمعنػػا هػػا الر يػػ ة الاسػػ
خيمة مبنية  لى  تاب ب، رأسها كر ي اا ادلسند، رتها هذمل ادلؤسسات: ادلعهد، احملاضر، ادلدارس، 

 ػادا الع،ائر  ذلك دتعاكف مع ادلسند، م   خى  ،لدىل ي أ منىل يف ادلسند، ما داـ هذا الن ػاـ ما 
 . 2  فها ػلف نا"

 م  ادلؤسسات اال تما ية التابعة حللقة الع ٌابة:

 رللس عّمي سعيد: 

يتااف م  شليلي   ٌابة قخار كادم م اب ككر الف، ثالثة أ راء لال قخر، يرأسػىل  ػيخ يعػني 
مػػ  طػػرفه . مػػ  مهػػػاـ اتجملػػا: االفتػػاء، الفخػػػل يف ادل،ػػا ل الطارئػػة، دراسػػػة النػػاازؿ، اإل ػػراؼ  لػػػى 

 ا كقاؼ اإلابضية ادل ابية يف العامل.

                                                           

 1    ،  .31 30، ص ادلرجع السابقدمحم ب  بال أر ـا
ـ، ص 1989، رسالة أ ٌدها للطبع دمحم  صر باحناـ، ـ العربية، غرداية، ا  ائر، اجملتمع ادلسجديإبراهي  ب   مر بياض،    2 

68. 
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 رللس ابعبد الرمحن الكرثي: 

 رللا ير   ل شليلي القخار يهت  ابلقرااي السياسية.

 ماّسسة " ِإَمصُّْرَداْن" : 

 مؤسسة مهمتها أم  البلد، ين رط فيها  باب دتافر فيه   ركط هي: 

 أف يااف مت ك ان. -

 أف يااف ذا أخالؽ كسلة حسنة. -

 ة " األومناء":ماسس

مؤسسػػة د،ػػرؼ  لػػى دخػػريف ميػػامل ا مطػػار كا كديػػة، كدقسػػيمها  لػػى ا  نػػة دقسػػيما متسػػاكاي 
  ادال،  ما دتااا مراقبة السدكد، يعني أ راؤها م  الع ابة.

 رللس العشائر:  

 ما م  م ايب إال كها منر ٌّ يف  ،لة، فالع،لة درٌ   ائالت دربط بينها رابطة النسب كالرح ،
 لال  ،لة دار كرللا. م  أه  كظائفها:

  فالة اليتامى كالقخر كاحلفاظ  لى أمااذل  كأمال ه . -

 ر اية ا رامل كالقياـ ب،ؤكهن . -

 مجع كدازيع ال  اة  لى مستتقيها. -

 إصالح ذات البي . -

 اإل راؼ  لى مناسبات ا فراح كا دراح. -

 مجع دايت القتل اخلطا... -
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 :ريِيِدْن"ىيئة " دتْسِ  

 هيئة دتا   ؤكف ادلرأة يف اتجمتمع ادل ايب، م  أه  كظائف هذمل اذليئة:

 غسل ا ماات م  النساء كا طفاؿ االقل م  سبعة سناات. -

 زلاربة البدع كاإلسراؼ. -

 اإل راؼ  لى دطبي  أكامر الع ابة يف ادلناسبات. -

 إ الف ال اءة م  ادلتمردات. -

  1  اده  يف ا مار ال،ر ية  احليض كالنفاس...دا يىل النساء كإر  -

 ادلرأة يف اجملتمع ادلزايب:  -5 

 يػػلا مػػا قيػػل  ػػ  ادلػػرأة ادل ابيػػة أهنػػا مت لفػػة زلركمػػة مػػ  احليػػاة احلرػػارية، لاػػ  احلقيقػػة أف سػػر  
القتخػادية، ك ػاف ، فادلرأة ادل ابيػة سػاعل  يف احليػاة اال تما يػة كا 2  بقاء اتجمتمع ادل ايب ها ادلرأة ال غل

 دكرها ابرزا يف الرتبية كالتن،ئة اال تما ية كاحملاف ة  لى هاية اتجمتمع ادل ايب.

فا سػرة هػػي اخلليػػة ا ساسػية كالعمػػاد ادلر ػػ م للمنتمػع ادلػػ ايب، كادلػػرأة هػي العنخػػر ا ساسػػي يف 

، كما دعلمتػىل مػ   لػـا يف البناء كشللاتها من ذلا، حيث رافظ  لى ادلبادئ ادلستاحاة م  القرآف الار 

ادلدرسػػة احلػػرة، كمػػ  دػػراث أسػػردىل، كبػػدكرها دنقػػل هػػذمل ادلبػػادئ كالتقاليػػد إا أكالدهػػا، كد ػػرس فػػيه  قػػاة 

                                                           

 .46، ص 2007، مجعية الرتاث، القرارة، ا  ائر، البعد الروحي لنظام العّزابة، دمحم  صر باحناـ   1 
مقابلة مع ا ستاذ احلاج سعيد دمحم ب  أياب، رئيا مجعية ايب إستاؽ،  الـ نقلىل    اإلماـ غالب ب   لي، غرداية،    2 

 ـ. 28/03/2015ا  ائر، يـا 
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خارقة يف االندماج اال تما ي الذم غلعل ادل ايب يعاد دائما إا كاديىل البعيد  ما يعاد  ك السػلماف 

 . 1  إا النبع الذم كلد فيىل

 : " إف النساء يف م اب ي رس  يف نفػاس  A .M. Goichonاا اف  دقاؿ آف مارم غ 
اإلابضػػيني أرض اآلابء كيػػنقل  إلػػيه  التقاليػػد الػػيف ػلػػاف    ليهػػا، رػػ  رقابػػة القػػدامى الػػذي  يسػػهركف 

 . 2   لى سلا ه ، إهٌنٌ  يعٌلم  ا طفاؿ الفرائل كاالحرتاـ الخاـر للعائلة"

التن،ػػػئة اال تما يػػػة لػػػألكالد ، كالقيػػػاـ ب،ػػػؤكف الػػػ كج كا بنػػػاء،  مل يقتخػػػر دكر ادلػػػرأة ادل ابيػػػة  لػػػى
كأ ػػ اؿ البيػػ  فتسػػب، بػػػل  انػػ  ادلػػرأة ادل ابيػػػة  نخػػرا ا تما يػػا فػػا ال، دقػػػـا   مػػاؿ  يػػلة، منهػػػا 
خدمة الخاؼ، دنقية كغسال كحلنا كصباغة، كالنسيج مب تلف أناا ىل، كرحي احلباب، كفرز التمار، 

 خاصة ادلع  كالد اج، كاخلياطة ... كاال تناء ابحلياا ت

يقاؿ ياسف ب  بال احلاج سعيد: " كيف صنا ة ال ػ ؿ كالنسػيج  انػ  النسػاء ينػتن  احليػاؾ  
كا لبسػػػة للنسػػػاء، كالعبػػػاءات كالػػػ انا للر ػػػاؿ كالفػػػرش ادلتنا ػػػة، كادلناديػػػل للػػػف أكا  الطعػػػاـ، كنقػػػل 

يتبػػػادؿ أهلهػػا مػػػع القاافػػل البػػػدك منتا ػػػاا ، اخلرػػر...، كالتنػػػارة  انػػ  دػػػت  يف سػػاؽ البلػػػدة، حيػػث 
فااف ا كلاف يقدماف ادلنسا ات الػيف صػنعتها أيػدم ادل ابيػات، كالفػائض مػ  زلخػاؿ التمػار، مقابػل 
الخػػاؼ كالسػػم ، إا غػػل ذلػػك...، ي هػػر مػػ  هػػذا أف اقتخػػاد ادلنطقػػة  ػػاف يتعػػاكف  لػػى محلػػىل  ػػال 

لقسػاكة الطبيعػة، كصػادا ل ػارات البػدك،  انػ  ادلػرأة يف  ا نسني، فبينما ي ل الر ل يف بسػتانىل ماابػدا
من ذلا د  ؿ كدنسج،  الكة  لى قيامهػا ب،ػؤكف البيػ ...،  ػاف اإلنتػاج السػنام يف مػ اب مػ  ادلالبػا 

                                                           

(1)  cloude pavard, op, cit, p 96. 
(2)  A.M.Goichon, la vie féminine au m'zab, étude de sociologie musulmane, 

librairie orientaliste paul Geuthner, paris, France, 1931, p 18 19. 
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الخػافية يف القػرف التاسػع  ،ػر يقػػٌدر بػػ سػبعني ألػف قطعػة، ك ػػاف آنػذاؾ سػبعة آالؼ امػرأة د،ػػت ل يف 
 . 1  خل إا م اب سنااي ثالثاف ألف   ٌة صاؼ"النسا ة يف البي ، ك اف يد

مػػػ   هتػػػني: أكال  اهنػػػا  - مػػػا يقػػػاؿ دمحم  لػػػي دبػػػاز  –فػػػادلرأة ادل ابيػػػة السػػػا د ا ؽلػػػ  ل ك هػػػا  
 املػػة حازمػػة دعينػػىل  لػػى الػػرزؽ رػػدها ك هػػدها، كاثنيػػا حسػػ  دػػدبلها كاقتخػػادها كدق،ػػفها يف احليػػاة، 

 . 2  كقدراا  لى ا لد كالتتٌمل
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 ادلبحث الثاين: مزاب ومنظومتو التعليمية.

 التعليم احلر يف وادي مزاب:تطور  -1 

 حية بزعامة الشيخ أبو زكراي بن صا ح األفضلي:احلركة اإلصال -1-1

بعػػد أسػػادت سػػناات الر ػػاد الفاػػرم كاالضلطػػاط الػػديين كاال تمػػا ي، ظهػػرت   خػػية حاكلػػ  
ب   هػػدمل ابزدهػػارمل الػػديين كالعلمػػي كاحلرػػارم...، حيػػث  قلػػب ا كضػػاع كإر ػػاع كادم مػػ اب إا سػػا

 ان  أكؿ ابدرة للنهرة احلديية يف كادم مػ اب   خػية ال،ػيخ أبػا ز ػرايء ػلػي ابػ  صػاحل ا فرػلي 
ـ ، ك امل مخلح  ٌد يف طلب العل  لانىل مل غلد يف كادم مػ اب 1788ق/ 1202-ـ1714ق/1126 

فػيظ القػرآف كبعػض ا حاديػث كالقػراءة كالاتابػة، فرحػل إا سال احملاضػر القرآنيػة الػيف ال د يػد  لػى ر
 ربة اليف  ان  قبلة العلماء يف ذلك الاق . أخذ العل     ال،يخ ياسف ابػ  دمحم ادلخػعمي ادللياػي، 
كها م  مدينة ملياة بااد م اب، فقد  اف  يخ  ربة كز يمهػا لعلمػىل ال  يػر ك  خػيتىل القايػة، ك نػد 

ربػػة قطػػع  ػػل صػػالدىل بػػاادم مػػ اب كسػػٌبل نفسػػىل للعلػػ  كماػػث فيهػػا مػػدة اثنػػا كصػػاؿ أيب ز ػػرايء إا  
 ،ر سنة ك ند  اددىل إا م اب، ابدر يف إصالح ا كضاع كدطهل الدي  م  البدع كاخلرافات، ك قد 
حلقػػات العلػػ  فاػػٌاف مجا ػػة  بػػلة مػػ  التالميػػذ أخػػذت منػػىل أنػػااع العلػػـا الػػيف مل داػػ  منت،ػػرة يف كادم 

كقػػػد ذاع خػػػ مل يف مػػػ اب ككر ػػػالف كأريػػػ  ك نػػػاب ا  ائػػػر  امػػػة، كيعتػػػ  حبػػػ  مؤسػػػا مػػػ اب آنػػػذاؾ، 
 . 1  النهرة العلمية يف كادم م اب

أصبح ال،يخ أبا ز رايء ب  صاحل ا فرلي، قبلة للطلبة يف كادم م اب، فنب   لى يدمل  لمػاء   
مػػػ  أ ػػػهر هػػػؤالء العلمػػػاء:  ػػػاناا احلنػػػر ا سػػػاس كاللبنػػػة ا كا يف النهرػػػة العلميػػػة يف كادم مػػػ اب، ك 

ال،ػػيخ  بػػد الع يػػ  اليميػػين، الػػذم كاصػػل مسػػلة  ػػي ىل يف  قػػد حلقػػات العلػػ ، فاسػػندت إليػػىل دركس 
 الا ظ كاإلر اد يف ادلسند، مث  ني  مجاع   ابة كادم م اب  ي ا  ليه  يرأس  ل اتجمامع العلمية.
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 معهد الشيخ أدمحم بن يوسف أطفيش: -1-2

هدا للطلبة  اف منارة العل  يف م اب، كم  أه  شلي ات هػذا ادلعهػد أف أسا ال،يخ أطفيري مع 
ال،ػػيخ قسػػ  ادلعهػػد إا ن ػػاـ الطبقػػات، حيػػث خػػص  ػػل طبقػػة بػػدركس معينػػة دليػػ  مبسػػتااها، حيػػث 
 عل طبقة دعلي  القرآف  ادلبتدئني ، مث طلبة العلـا كاآلداب  اليانايني ، مث طلبة التعلي  العا  كها مػا 

نتػػىل مبراحػػػل التعلػػي  العخػػػرية ادلتاسػػط، مث اليػػػانام، مث العػػا  أك ا ػػػامعي ادلت خػػص، كهػػػذمل ؽلاػػ  مقار 
الطبقات مرتابطة فيما بينها، حيث دلقػ  ادلبػادئ ا ساسػية للمبتػدئني مث يتاسػع يف اليػانام، مث يتعمػ  

 مع طبقة الطبقة العليا ادلت خخة.

ـــل والشـــفاء العليـــلاب: " اسػػػتعمل ال،ػػػيخ أطفػػػيري أمهػػػات الاتػػػب اإلابضػػػية ميػػػل  تػػػ  " الني
" الب   ادلغين لل سل،رم، ك تاب " "الكشاف"لل،يخ  بد الع ي  اليميين، كحىت غل اإلابضية  تفسل 

ه،اـ، كقد خخص  تاب معػني لاػل مرحلػة  لػى حسػب مسػتال اإلدراؾ لػدل التالميػذ،  مػا ألػف  
 ل.يف التفس " التيسري " تب دراسية يستعني هبا الطلبة ميل  تاب 

دعػػٌددت ادلػػااد الدراسػػية يف ادلعهػػد، حيػػث مشلػػ  أغلػػب فػػركع العلػػ  ادلا ػػادة يف ذلػػك العخػػر  
كادلالحػػظ يف نا يػػة بر رلػػىل الدراسػػي أنػػىل  ػػاف يعتمػػد أ ػػد اال تمػػاد  لػػى التاػػاي  العقػػدم كالفقهػػي، 

ديين كهػػػذا ن ػػػرا دلػػػا دتطلبػػػىل  ادلرحلػػػة كال ػػػركؼ الػػػيف  ػػػاف يعػػػيري فيهػػػا آنػػػذاؾ، مػػػ  أ ػػػل اإلصػػػالح الػػػ
 كاال تما ي.

بفرل هذمل اتجمهادات يف التااي  الديين كالعلمي، استطاع ال،يخ أطفػيري أف ياػاف طلبػة مػ   

الشــيخ العلمػػاء كادلخػػلتني الػػذي   ػػاناا النػػااة يف ازدهػػار التعلػػي  كدطػػايرمل يف كادم مػػ اب، كمػػ  طلبتػػىل 

العلػػـا ال،ػػر ية كالعربيػػة،  ، الػػذم فػػتح معهػػدا يف القػػرارة لتتفػػيظ القػػرآف كدػػدريااحلــاج عمــر لربيكــي
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فااف لىل الفرل يف دطاير مناهج التعلي  يف هذمل ادلدينة، خترج  لى يدمل طلبة م  العلمػاء أميػاؿ ال،ػيخ 

 . 1  إبراهي  ب   مر بياض الذم قاد حر ة اإلصالح يف كادم م اب

 البعثات العلمية: -1-3

ر التعلػػػػي  احػػػػر يف كادم أن،ػػػػات يف كادم مػػػػ اب  ػػػػدة معاهػػػػد  ػػػػاف السػػػػبب الػػػػرئيا يف دطػػػػاي 
 م اب، م  هذمل ادلعاهد:

ـ، كمعهػدمل يف بػين يسػن  1915ق/1334معهد ال،يخ إبػراهي  بػ  باػل حفػار ابلقػرارة سػنة  -
 ـ.1925ق/ 1343سنة 

 ـ.1924ق/1342معهد ال،يخ احلاج  مر ب  مسعاد ابلقرارة سنة  -

 ـ.1925ق/1343معهد احلياة لل،يخ إبراهي  ب   مر بياض ابلقرارة سنة  -

 . 2  ـ1942ق/1361ادلعهد ا ابرم لل،يخ دمحم ب  ياسف ابابنا سنة  -

فهػػذمل ادلعاهػػد  انػػ  ختػػرج طلبػػة متفقهػػني يف الػػدي  مػػنه  مػػ  يػػدخل يف رلػػاؿ احليػػاة كمػػنه  مػػ  
ينتقػػل إا  ػػام  ال يتانػػة لالسػػػت ادة يف العلػػ ، فاانػػ  هػػذمل البعيػػػات إا دػػانا  ػػامال اثنيػػا يف دطػػػاير 

 حلر كالنهرة العلمية يف م اب.التعلي  ا

 تطور تعليم البنت يف وادي مزاب: -2 

 حىت أكاخر اليالثينيات كبداية ا ربعينيات، ظل دعلي  البن  يف كادم م اب

 دعليما دقليداين يعتمد  لى دلقني النذر القليل م  القرآف الارم، كاحلديث ال،ريف، كالتاحيد. 

                                                           

، مذ رة هناية عالقة احملتوى الرتبوي ابألىداف الرتبوي لتعليم البنت يف ادلدرسة احلرة بوادي مزاب، كآخركفدباز صاحل    1 
 .91، ص 1997الليسانا،  امعة ا  ائر، 

 .91، ص ادلرجع نفسو   2 
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مجعيػة يف كادم مػ اب قامػ  بعمليػة دطػاير دعلػي  البنػ  إا دعت  مجعية اإلصالح ب ردايػة أكؿ  
 06ـ كبتػػػاريخ الػػػيالاثء 1948ادلدرسػػػة العخػػػرية، حيػػػث بػػػدأ التفاػػػل يف إن،ػػػاء مدرسػػػة للبنػػػات؛ سػػػنة 

ـ،  لى السا ة اليامنة كالنخف، انعقد ا تماع  معية اإلصػالح برسسػة ال،ػيخ ابباػر 1950ديسم  
 كه  السادة:  صاحل، كأ راء آخركف م  ا معية

 الناصرم  لي ب   مر. -

 ال،يخ صاحل  يسى ب  صاحل. -

 رأس النعامة  مر ب  إبراهي . -

هػػػذا اال تمػػػاع  ػػػاف ماضػػػا ىل العػػػـ  يف فػػػتح مدرسػػػة للبنػػػات، نػػػاقري ادلاضػػػاع كقػػػرركا يف آخػػػر 
: السب   ق،  لػى 1370ـ. ادلااف  ل،هر ربيػع ا كؿ 1950ديسم   10ا لسة أف يااف االفتتاح يـا

  ة اليامنة صباحا.السا

كك لػػ  مهمػػة دعلػػي  البنػػات لألسػػتاذ  مػػر بػػ  إبػػراهي  رأس النعامػػة،  معلػػ  للتلميػػذات يف بيتػػىل، 
بنتػػػا يػػػرتاكح  60لعػػػدـ ك ػػػاد ك ػػػاد مدرسػػػة للبنػػػات أك حػػػىت قسػػػ  خػػػاص هبػػػ ، بلػػػ   ػػػدد التلميػػػذات 

، مث أصػبح سػا تاف كنخػف،  أ ماره  بني السابعة كاليانية  ،ر ربيعان. مدة التػدريا سػا تاف يف اليػـا
 ك اف يت  خالذلا دعلي  القراءة كالاتابة كالتا ية الدينية، كالل ة العربية.

يف الفخػػل ا كؿ مػػ  أكؿ سػػنة دراسػػية للبنػػات، كالػػذم داـ  ػػهري  كبرػػعة أايـ، درسػػ  القػػرآف 
 الاػػر  ابسػػت هار السػػار مػػ  النػػاس إا سػػارة النبػػا، كمخسػػة ك ،ػػركف حػػدييا ي،ػػتمل  ػػل حػػديث  لػػى

 . 1  سطري ، كثالثة  ،ر قطعة ن  ، كإمالء كرس 
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اقتفػػػ   ػػػل ادلػػػدارس اإلصػػػالحية يف كادم مػػػ اب نفػػػا هنػػػج مجعيػػػة اإلصػػػالح، فان،ػػػاكا مػػػدارس 
ـ،  لػى 1954لتعلي  بناا ،  ففي العطف  كؿ مرة  لا البنػ   لػى مقعػد ادلدرسػة أمػاـ معلػ  سػنة 

 عية النهرة. يد ال،يخ حاج أمحد قاس  يف بيتىل اخلاص  ه  م  مج

ـ، رػ  1971كابلنسبة دلدرسة أيب سامل ابلعطف فقد بدأت فيها ادلدرسة العخػرية للبنػات سػنة 
 إ راؼ ادلعلمني: حاج سعيد حاج  يسى ب  دمحم، السايح حاج  مر.

يف بػػػين يسػػػن  فا ػػػد فيهػػػا نا ػػػاف مػػػ  دعلػػػي  البنػػػ ، التعلػػػي  دقليػػػدم كالتعلػػػي  الر ػػػي، التعلػػػي  
مع بعض النسػاء نػذ ر مػ  بيػنه   لػى سػبيل ادليػاؿ: ز ػرايء مامػىل بنػ   ػدكف، نػاح  التقليدم  اف يت 

 ائ،ػػة بنػػ   مػػر، خػػلكف زلي ػػاء بنػػ  ػلػػي، حبيػػا  ا ػػة بنػػ  إبػػراهي ، يعقػػاب  ائ،ػػة بنػػ  دمحم، 
كغله ، فاان  ادلعلمة دقـا بتلقػني البنػات بعػض السػار مػ  القػرآف الاػر  ابتػداء مػ  السػار القخػار 

 كالخػػافات، مث سػػارة النػػار، مث سػػارة ا نعػػاـ، إضػػافة إا مبػػادئ التاحيػػد...، أم  مػػا  مث سػػارة يسػػني
 . 1   اف قدؽلا يف  ل قخار كادم م اب

ـ، ك اف وبعا لػازارة الرتبيػة كالتعلػي ، كهػي 1962أما التعلي  الر ي فقد ابتدأ يف بين يسن  سنة 
لقريػػب مػػ  بػػين يسػػن ، إال أف هػػذا مدرسػػة للبنػػات درػػ  بنػػات مػػ  يب يسػػن  كحػػا سػػيدم ا بػػاز ا

 التعلي  مل ي،هد سال حاا  ثلث بين يسن ، أما الباقي فاتفني مبا ا تف  هبي أمته  ك ٌداا .

كبرتدم ا كضاع التعليمية للبن  كبقائهػا  رضػة للتيػارات ادل تلفػة، طالػب ال،ػباب مػ  ادلدرسػة 
   طػػارة الاضػػع، إال أف اإلدارة مل دسػػتنب ا ابريػػة منػػذ السػػتينيات أف دفػػتح فر ػػا للبنػػات  ػػعارا مػػنه

ـ قػػػدًٌـ م،ػػػرع دعلػػػي  974لطلػػػبه ،  ف ا سػػػتاذ سػػػيااف ر ػػػال كهػػػذا مػػػا  ػػػاف يرفرػػػىل الايػػػل. يف سػػػنة 
لاػػ  مل دػػت  الشــيخ احلــاج دمحم ابابنــو البنػػ  ابلطريقػػة العخػػرية إا حلقػػة الع ابػػة ك ػػيخ احللقػػة آنػػذاؾ 

بريػػة، لاػػ  أسػػند ادل،ػػركع للػػذي  طػػالباا بػػىل إلن،ػػاء مدرسػػة حػػرة ادلاافقػػة  لػػى إن،ػػاء فػػرع للبنػػات يف ا ا
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ـ 1976دلميذة. يف سنة  52ـ بػػػ 1974للبنات غل وبعة للمسند، كافتتت  هذمل ادلدرسة يف نافم  
 . 1  دقبل ادلسند إيااء ادل،ركع كدبنامل  فرع م  ادلدرسة ا ابرية، لا   دارة مستقلة    إدارة البنني

رة، فقػػد ابتػػدأ دعلػػي  البنػػ  ابلطػػرؽ العخػػرية مػػع بدايػػة اخلمسػػينيات، كمل ياا ػػىل هػػذا أمػػا يف القػػرا
ادل،ركع أية صعاابت أك  راقيل دذ ر، بل لقي د،نيعا م  طرؼ ادلسػؤكلني كالع ابػة  مػا لقػي اإلقبػاؿ 

 . 2  م  مجيع  رائح اتجمتمع

 ادلدرسة احلرة -3

 درسة احلرة:مفهوم ادل

سة احلرة، إال أهنا مل ختتلف يف  اهرها، فهناؾ م  يعرفها  هنا "  ػل دعٌددت التعاريف    ادلدر 
مدرسػػة خاصػػة ال  القػػة ذلػػا ابلدكلػػة، ال مػػ  حيػػث النفقػػة  ليهػػا، كال مػػ  حيػػث الن ػػاـ السػػائد فيهػػا، 
فهي مؤسسة للنميع من،اة م  د  ات احملسنني، دااف غالبا وبعة للمسند  ما دااف وبعة لبعض 

 . 3  ة ميل: مجعية اإلصالح ب رداية، كمجعية احلياة ابلقرارة...."ا معيات اخللي

 مػػػا أف هنػػػاؾ مػػػ  يعرفهػػػا  هنػػػا " ...مدرسػػػة ال  القػػػة ذلػػػا ابلتعلػػػي  الر ػػػي فتعتمػػػد يف بنائهػػػا 
كدااينهػػػا كمعلميهػػػا كمتايلهػػػا  لػػػى إدارة ماانػػػػة مػػػ  البلػػػد الػػػذم دن،ػػػا فيػػػػىل، كإداراػػػا هػػػي الػػػيف ايػػػػئ 

 . 4  ال امج..."

 أف هناؾ م  يرل أمل م  الخعب كليا م  السهل كضػع دعريػف مػدق  للمدرسػة احلػرة  هنػا إالا 
قد مرات مبراحل سلتلفة  هدت فيها دطارات  ذرية، فقد يفه  منها أنىل التعلي  الذم  اف ما ػادا يف 
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خػرية، بينمػا متيػل  ال كااي، كقد يفه  منها الاتاديب القرآنية، كقد يفه  منهػا التعلػي  يف ادلدرسػة احلػرة الع
 . 1   ل هذمل ادلفاهي   اانب م  ادلراحل التارؼلية اليف مرات هبا ادلدرسة احلرة

مػ  خػػالؿ  ػل هػػذمل التعػاريف كالػػرؤل للتعلػي  احلػػر، ؽلاػ  أف دسػػت لص دعريفػا للتعلػػي  احلػر مػػ  
، فهػػػا  ػػػدة  اانػػػب فهػػػا: دعلػػػي  خػػػل خاضػػػعو للدكلػػػة سػػػااء يف مناهنػػػىل أك متايلػػػىل، أك اإل ػػػراؼ  ليػػػىل

مسػػتقل اسػػػتقالال ومػػان  ػػػ  الدكلػػػة، يػػت  متايلػػػىل مػػ  د  ػػػات احملسػػػنني كهػػذا مػػػا صلػػدمل يف التعلػػػي  العػػػريب 
القد ، أك يف التعلي  احلر بػاادم مػ اب. كا  ائػر قػد  رفػ   ػدة أ ػااؿ مػ  التعلػي  احلػر، منػىل التعلػي  

ؽلي  هذا التعلي  أنىل دعلي  ديين يف  يف الاتاديب، كال كااي، كدطار فيما بعد إا مدارس حرة  خرية، كما
 . 2  أساسىل

 العالقة بني ادلدرسة احلرة وادلدرسة الرمسية: 

لػػػا ن ػػػرت إا ادلبػػػا  ادل خخػػػة للتعلػػػي  احلػػػر يف مػػػ اب، كإا الاسػػػائل البيداغا يػػػة ادل خخػػػة 
ؼ العمػػػل للتػػػدريا، كإا  ػػػلًٌ ا  مػػػاؿ اإلداريػػػة يف هػػػذمل ادلػػػدارس، كالعالقػػػات اال تما يػػػة بػػػني أطػػػرا

الرتبػػػػام، دلػػػػا ك ػػػػدت اختالفػػػػا بينهػػػػا كبػػػػني الػػػػيف خخخػػػػ  للتعلػػػػي  الر ػػػػي للدكلػػػػة، إذف فػػػػاي  يامػػػػ  
 االختالؼ 

إف  اهر االختالؼ يام  يف ا هػداؼ، فادلدرسػة الر يػة ر ػ ت أهػدافها  لػى اذلػدؼ العلمػي 
دائمػان "ا خػالؽ قبػل  كالتقين، كخاصة إف  ػاف ا سػتاذ لػيا   ائػراين، أمػا ادلدرسػة احلػرة فاػاف  ػعارها

اليقافػػػة"، فادلدرسػػػة احلػػػرة ر ػػػ ت  لػػػى الل ػػػة العربيػػػة، كادلػػػااد الدينيػػػة، كمػػػ  كراء  ػػػلًٌ هػػػذا غػػػرس العقيػػػدة 
اإلسالمية يف نفاس التالميذ، كدن،ئته   لى قي  كأصػالة رلػتمعه . فػادل ابياف اختػذكا مسػلاا خاصػاى يف 
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نائه ، كأ ػدكا ذلػذا ال ػرض  ػل ادلتطلبػات، ادلاديػة كادلعنايػة التعلي  كرملاا ادلسؤكلية الااملة يف دن،ئة أب
 . 1  كالب،رية، مر  ي  يف ذلك  يلا  لى العنخر النسام الذم يف ن ره  ها مربط الفرس

 دور ادلدرسة احلرة يف تكوين شخصية البنت ادلزابية: 

ني أعليػػة هػػذمل ا خػػلة يف مػػ  خػػالؿ ا عليػػة الػػيف داليهػػا قيػػادات اتجمتمػػع ادلػػ ايب للمدرسػػة احلػػرة يتبػػ
داػػاي    خػػية البنػػ  ادل ابيػػة، إذ أف  ػػل دخػػار للمن امػػة الرتبايػػة هػػا يف احلقيقػػة دخػػار لػػنمط حيػػاة 
مسػػػتقبلية  يػػػل  ديػػػد؛ دريػػػدمل ادلدرسػػػة احلػػػرة أف ياػػػاف  ػػػيال مسػػػلمان قػػػاالن ك مػػػالن مػػػؤم  اب   امػػػل 

بـــل لثقافـــة ومصـــلحة اجلماعـــة قبـــل األخـــالق قاإلؽلػػػاف، يتنلػػػى ذلػػػك يف دفاػػػلمل كسػػػلا ىل،  ػػػعارمل " 
 .مصلحة الفرد"

ادلدرسػػة احلػػرة دسػػعى إا إ ػػادة إنتػػاج القػػي  اال تما يػػة كدرسػػي ها  نػػد البنػػ  مػػ  خػػالؿ ظلػػط 
اللبػػاس ادلفػػركض كاحػػرتاـ الػػن   كاذليئػػات اال تما يػػة كأ رػػائها، مػػ  أ ػػل دايػػف كدفا ػػل إغلػػايب مػػع 

 فهػػػ  الااقػػػع كالتايػػػف مػػػع ادلسػػػتندات العخػػػرية، اتجمتمػػػع مب تلػػػف  ػػػرائتىل، ك ػػػذا مسػػػا دة البنػػػ  يف
ف، خػػية البنػػ  ادل ابيػػة دريػػدها ادلدرسػػة احلػػرة أف داػػاف بعيػػدة  ػػ   قػػدة الػػنقص كالدكنيػػة أمػػاـ الااقػػع 

 كأماـ أدراهبا اللااي خارج إطار ادلدرسة احلرة.

ينيػػػػان، إذف   خػػػية البنػػػػ  ادلت ر ػػػػة مػػػ  ادلدرسػػػػة احلػػػػرة   خػػػػية متاازنػػػة يف مجيػػػػع النػػػػااحي، د
كخلقيػػػان، كثقافيػػػان، كاقتخػػػاداين، مػػػ  أ ػػػل رقيػػػ  ذااػػػا كأداء دكرهػػػا ادلناسػػػب يف اتجمتمػػػع  مػػػا حٌدددػػػىل لػػػىل 

 ادلدرسة.
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 دور ادلرأة يف اجملتمع ادلزايب: -4

لقػػد اقترػػ  حامػػة ب دعػػاا الػػذم دبٌػػر أمػػر هػػذا الاػػاف أحسػػ  دػػدبل أف ؼللػػ  مػػ   ػػلًٌ  ػػيءو 
ػػ كىًمػػ لزك ػػني، قػػاؿ دعػػاا:  ػػٍيءو  لًٌ  ي ػػنٍيً  خىلىٍقنىػػا  ى . كقػػدر لاػػل  ػػيء مقػػدارمل  1  { دىػػذى اريكفى  لىعىلاايػػ ٍ  زىٍك ى

 كصفادىل كخخائخىل كضبط  القتىل بسائر ما حالىل م  ا  ياء ا خرل.

. فػاكدع سػبتانىل كدعػاا يف  ػلٌو مػ  الر ػل  2  { كىاٍ ينيىػى الػذا ىرى  الػ اٍك ىنٍيً  خىلىػ ى  كىأىناػىلي لقاؿ دعاا: 
دلػػػػرأة خخػػػػائص كصػػػػفات ليسػػػػتمرا التػػػػ لف كالتاامػػػػل بينهمػػػػا، الػػػػذم هػػػػا أسػػػػاس احليػػػػاة اإلنسػػػػانية كا

ػػا ينيىى الػػذا ىري  كىلىػػٍياى  كىضىػػعى ٍ  مبىػػا أىٍ لىػػ ي  كىالٌلي  ...لكاسػػتمرارها. كقػػاؿ دعػػاا:  . فهػػذمل حقيقػػة  3  { ...  ى
ة رغػػػػ  د،ػػػػاهبهما يف بعػػػػض الخػػػػفات، أقراهػػػػا ب دعػػػػاا كأثبتهػػػػا العلػػػػ  احلػػػػديث،  ف بػػػػني الر ػػػػل كادلػػػػرأ

 اختالفات كفاارؽ ال يستطيع أم  اقل أف ينارها. 

كدخػػنيف اخلخػػائص النامجػػة  ػػ  احلػػيض كاحلمػػل كالػػاالدة كالرضػػا ة، خخػػائص ا ناثػػة نفسػػها، 
حيث صلد ادلرأة متتاز ابللطافة كاحلناف كالرقة كاإلحساس ادلرهف كأ قة ادل هر، يف حني أف الر ػل ؽلتػاز 

ة العرالت كصالبة الع اـ كالتتا  ابلعقل كالبطري كالقدرة  لى ا  ماؿ الٌ،اقة كاخل،ػانة، كمػ  بقا 
فػاارؽ  –هنا يترح  ليان أف بني ل  ػل كادلػرأة فػاارؽ ظػاهرة نخػنفها إا ثالثػة أقسػاـ: فػاارؽ  سػمية 

 فاارؽ ك دانية، متي  الذ ر    ا نيى. – قلية 

الختالفػػات البينيػػة فمػػ  الطبيعػػي إذف أف ؼلتلػػف يف الاظػػائف كمػػا داـ بػػني الر ػػل كادلػػرأة هػػذمل ا
كادلسػػػؤكليات الػػػيف دػػػردبط اردباطػػػا كثيقػػػا برت ي هػػػا ا سػػػمي كالعقلػػػي كالا ػػػدا ، يقػػػاؿ العلمػػػاء كا طبػػػاء 

اآلف، إف االختالفػػات يف دازيػػع ا  مػػاؿ مػػ   ػػانىل أف يقترػػي االخػػتالؼ يف اخلخػػائص كيف الرت يػػب 
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فسػػػي، فػػػ ذا كا هنػػػا هػػػذمل االختالفػػػات يف اخلخػػػائص  ػػػاف لنػػػا أف نعػػػرؼ أنػػػىل العرػػػام كيف الرت يػػػب الن

 مؤ ر كاضح الختالؼ الاظائف.

إف در يػػػػب ادلػػػػرأة يتما ػػػػى مػػػػع مػػػػا دقػػػػـا بػػػػىل مػػػػ  كظػػػػائف طبيعيػػػػة، فرت يبهػػػػا ا سػػػػمي كالعقلػػػػي 
 كالا ػػػدا ، يؤهلهػػػا دلػػػا دتتملػػػىل مػػػ  مسػػػؤكليات ا مامػػػة كال ك يػػػة كالبنػػػاة كر ايػػػة البيػػػ   لػػػى متاسػػػك
ا سػػرة، الػػيف هػػي اتجمتمػػع ادلخػػ ر، فلهػػا قيمهػػا كدقاليػػدها كقاانينهػػا، كالػػر   ا ساسػػي ذلػػذا اتجمتمػػع هػػي 
ادلػػرأة. فػػ ذا هنػػرت ادلػػرأة كظائفهػػا لسػػبب مػػ  ا سػػباب فػػ ف ذلػػك سػػيؤدم إا رلػػل ا سػػرة كفسػػادها 

هػػا القيػػاـ ب،ػػؤكف البيػػ  كضػػياع أفرادهػػا كاهنيػػار اتجمتمػػع كدػػدهار احلرػػارة، كذلػػذا فالػػدكر ا  ػػى للمػػرأة 
 كر اية ال كج كا كالد.

بعد أف أكضتنا دكر ادلرأة احلقيقي يف هذمل احلياة، ساؼ نتطرؽ إا دكر ادلرأة يف اتجمتمع ادل ايب، 
كهذا ما لىل دكر أساسي ابحملتال الرتبام الذم دتلقامل البن  يف ادلدرسػة احلػرة، اسػتعدادا للػدكر الرتبػام 

 ادلناط هبا يف اتجمتمع. كاال تما ي كاالقتخادم

 الدور الرتبوي: -4-1

إف اتجمتمع ادل ايب ألقى  لى ادلرأة مهمة  ليلة كمسؤكلية   يمة، كهي دربية ا بناء، فالطفل يالد 
كها  تلة م  ال رائ  كاالستعدادات كا ـ هي اليف د،الىل  لى النتا الذم غلعلػىل  رػاا  فعػا يف أمتػىل 

العادات كالتاريخ كا خالؽ كاآلداب العامة كماهر السلاؾ العاـ كاخلاص، حىت كرلتمعىل، فتعلًٌميىل الل ة ك 
جتعل منػىل  ائنػا ا تما يػان إغلابيػان، كأف أمص دقخػل يف أداء هػذمل الرسػالة اخلطػلة الػيف غلػب مااالاػا يامػا 

ادػػىل  بعػػد يػػـا كسػػا ة بعػػد سػػا ة دػػؤثر يف الطفػػل فتتيػػاؿ بينػػىل كبػػني الطريػػ  السػػام، كقػػد دنتػػرؼ بػػىل حي
  لها.

للمرأة دكر يف حياة الطفل كال،ػاب كلػألب دكر مامػل كلاػ  دكر ادلػرأة أ يػر أعليػة  ف الطفػل 
مػػالـز  مػػىل أ يػػر كخاصػػة يف السػػناات ا كا مػػ   مػػرمل فهػػا ينمػػا ظلػػاان طبيعيػػان  ػػامال إذا ك ػػد العنايػػة 

ا، كقدردػىل  لػى الاػالـ : " إف ذ ػاء الطفػل ينمػالـدكتور عبـد الـرمحن الصـابوينالالزمة م  أمىل، يقاؿ 
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، هذا مع  1  دقال إذا ن،ا بني أبايىل، كمل يرتؾ للتاضنات كرايض ا طفاؿ أك ادلربيات ا  نبيات..."
إمجػػاع ا طبػػاء ك لمػػاء الػػنفا  لػػى أف أهػػ  مرحلػػة يف ظلػػا ا طفػػاؿ هػػي السػػناات اخلمسػػة ا كا مػػ  

قليػة، كالعاطفيػة، كلػذلك غلػب أف يعي،ػاا خالذلػا بػني أ ماره  حيث دتااف فيها قااه  ا سػدية، كالع
 آابئه  كأمهاا .

" للمرأة يف اذيب الناع اإلنسا  أ ير ما  م أستاذ فيػىل، ك نػدم من لػة الر ػل  سيملسيقاؿ 
. فػػػادلرأة ادل ابيػػػة دػػػالـز أبناءهػػػا مػػػ   2  يف النػػػاع من لػػػة ادلػػػخ مػػػ  البػػػدف، كمن لػػػة ادلػػػرأة منػػػىل من لػػػة القلػػػب"

الػػيف يػػركف فيهػػا نػػار احليػػاة إا حػػني زكا هػػ  ر ػػاال معتػػدي   نفسػػه ، ففػػي هػػذمل الفػػرتة دقػػـا  اللت ػػة
برتبيػػػته  كإر ػػػاده  كمراقبػػػة دخػػػرفاا . فػػػتعلمه  منػػػذ الخػػػ ر احلػػػالؿ مػػػ  احلػػػراـ كالطػػػاهر مػػػ  النػػػا ا 

كاإلؽلػاف كاحلس  م  القبيح كد رس يف نفاسه  ا خالؽ احلميػدة، كدبػث يف قلػاهب  العقيػدة اإلسػالمية 
الخػػػتيح؛ إف ادلػػػرأة يف اتجمتمػػػع ادلػػػ ايب دػػػؤم   ف دكرهػػػا احلقيقػػػي يف بنػػػاء اتجمتمػػػع كحرػػػاردىل هػػػا دربيػػػة 

 .  3  ا  ياؿ كر ايته 

: "  لمػػا ك ػػدت ر ػػال كصػػل بعملػػىل إا غػػاايت اتجمػػد ك ػػدت رانبػػىل امػػرأة زلبابػػة"، شــيلرقػػاؿ 
ت أف جتعل الر اؿ م  ذكم اذلمة كالفريلة : "  يااف الر اؿ  ما دااف النساء، ف ذا أردروسوكقاؿ 

 . 4  فعلًٌ  ادلساء اذلمة كالفريلة"

 الدور االقتصادي:  - 4-2

قػػد يتسػػاءؿ الػػبعض  يػػف ياػػاف للمػػرأة ادل ابيػػة دكر اقتخػػادم يف اتجمتمػػع كهػػي ما يػػة يف البيػػ   

ل االقتخػػاد يف العػػيري يقػاؿ دمحم  لػػي دبػػاز: " ...ادلػػرأة ادل ابيػة  املػػة حازمػػة حسػػنة التػدبل مقتخػػدة  ػػ

                                                           

 .118، ص ادلرجع السابقدباز صاحل، حدباف زلفاظ، حاج سعيد ػلي،   1) 
 .117ـ، ص 1979، مؤسسة الرسالة، بلكت، لبناف، 2، جسالمادلرأة يف عادلي العرب واإل مر رضا  تالة،    2 
 .119، ص ادلرجع السابقدباز صاحل، حدباف زلفاظ، حاج سعيد ػلي،    3 
 .118، ص ادلرجع السابق مر رضا  تالة،    4 



 ربة سوسيو اترخييةاجملتمع ادلزايب مقا                                                              لثاــــــل الثــــــالفص       

 
112 

كالنفقة، دعتقد أهنا السا د ا ؽل  ل ك ها ك اهلىل القام الذم ػلمل أثقالىل كيخاؿ بػىل، ...كيعينػىل  لػى 

الػػرزؽ بعملهػػا كيػػديها الخػػانعة يف نسػػيج الخػػاؼ، كحبسػػ  دػػدبلها، كدقػػال ب الػػذم دتخػػف بػػىل كهػػا 

 . 1   ة كال  ب ك ها كأهلىل"أ   سبب لل  ، فهي مياال للن،اط يف ا  ماؿ كمياال الطا

اتجمتمع ادل ايب ال ينار مبدأ ح  العمل للمرأة مىت د   إليها كضػعيتها اال تما يػة، أك اقترػ  
ذلك بعض ال ركؼ اخلاصة لألمة  ا زمات االقتخادية اليف متػرص هبػا مػ  حػني آلخػر، كيرػيف ال،ػيخ 

ة ال يلػػػذها إالا العمػػػل كمػػػؤازرة الػػػ كج يف احليػػػاة؛ دمحم  لػػػي دبػػػاز قػػػائال: " ...ادلػػػرأة ادل ابيػػػة  مالػػػة حازمػػػ
صػػنا ة اليػػد يف نسػػيج الخػػاؼ فتنسػػج مػػ  ا ثػػااب الخػػافية الق،ا ػػيب كمالحػػف النسػػاء كمخػػاره  
ك ػػذا احلنابػػل للفػػراش كا غطيػػة الخػػافية، ... اػػيء مػػ   ػػل هػػذمل يف  ػػل  ػػاـ  ػػددا  يػػلا يبيعػػىل زك هػػا 

 . 2  فيدر  ليىل ماال  يلا..."

: " إف بيادنػػػا ال داػػػاد ختلػػػاا مػػػ  ادلناسػػػج كآالت الطػػػرز كاخلياطػػػة شـــيخ ســـعيد كعبـــاشاليقػػػاؿ 
لت، يل النساء الالئي ا تسنب ادلهارة، كدااي  البنات ادلتمر ت  لى مستال  لًٌ أسرة،  ف م  أك د 

ايب الاا بات لػدل رابت البيػات  نػد  أف يتػالني  نفسػه  إنتػاج  ػل مػا رتا ػىل ا سػرة مػ  أنػااع الػ ر 
كا  سية لتنهي  البيات اخلاصة أك البيات ال ك ية للبنات الالئي يتػ ك  ، كلاػ  أف دقػدركا مػا دػافرمل 
ادلػػرأة يف هػػذا ا انػػب االقتخػػادم مػػ  حيػػاة ا سػػرة زايدة  لػػى ذلػػك ا انػػب النفسػػي كادلعنػػام حبخػػاؿ 

اإلنساف باا بػىل، كقػد قػدـ ذلك القدر م  الطمانينة كراحة الباؿ كال،عار ابل بطة كالرضى  ندما يقـا 
 . 3  لنفسىل كذكيىل  مال متقنا كخدمة  لية رق  ذل  السعادة كاذلناء"

 

                                                           

 .119، ص ادلرجع السابقدباز صاحل، حدباف زلفاظ، حاج سعيد ػلي،    1 
 .ادلوضع نفسو   2 
، ن،ر مجعية النهرة، العطف، غرداية، ا  ائر، حديث الشيخ اإلمام ردًا على بعض الشبهات واألوىاميد  عباش، دمحم سع   3 

 .12ـ، ص 1993
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 الدور االجتماعي: -4-3

إف للمػػػرأة ادل ابيػػػة دكر ا تمػػػا ي  بػػػل، فهػػػي متيػػػل الر يػػػ ة ا كا يف البنػػػاء العػػػائلي، فهػػػي ادلنبػػػ  
دة  لػػى نفسػػها يف دربيػػة أبنائهػػا كر ايػػة الطيػػب للذريػػة دتتمػػل بخػػ  كيقػػني آالـ احلمػػل كالاضػػع، معتمػػ

زك هػػػا كدػػػدبل  ػػػؤكف بيتهػػػا، كال دتخػػػرؼ يف مسػػػؤكليتها إال كفػػػ  مػػػا متليػػػىل  ليهػػػا طبيعتهػػػا ادلتميػػػ ة بنتػػػا 
كزك ان كأمان، كهي دعتقد أف درؾ كا بااا يعت  ضيا ا للبي  كم  فيىل، كصالحها يعػين صػالح البيػ ، 

 كصالح البي  يعين صالح اتجمتمع.

: " إف الاا بػات الػيف دطالػب هبػا النسػاء هػي أسػاس احليػاة اإلنسػانية، فػادلرأة دػدير  فلنـون ؿيقا 
مجيػػع  ػػؤكف العائلػػة، كهبػػذا العمػػل ياػػاف ذلػػا أ  ػػ  نخػػيب يف إصػػالح ا خػػالؽ كفسػػادها ...كمػػا مػػ  

 . 1  أحد ؽلانىل أف يهذب العائلة سال ادلرأة "

: " إف كا ػػب ادلػػرأة ادلت ك ػػة أف دػػنهض   بػػاء رئػػيا الػػاالايت ادلتتػػدة السػػاب   روزفيلــت يقػػاؿ
البيػػ ، كدػػن    ػػؤكف ا سػػرة، ك لػػى الفتػػاة أف دتػػ كج كدعػػيري يف  ػػدح زك هػػا ليتسػػ  لنػػا أف نػػربح مػػ  

 . 2   هاد ادلرأة يف دائرة البي  أضعاؼ ما نرحبىل م   هاد يف ا  ماؿ ا خرل "

اء حقاقىل  املػة فهػي دطيعػىل يف غػل معخػية  هنػا دقـا ادلرأة ادل ابية بر اية زك ها كاال تناء بىل كأد

لػػا  نػػ  آمػػرا أحػػدا أف يسػػند  حػػد  مػػرت ادلػػرأة أف دسػػند ل دعلػػ  حػػ  زك هػػا  ليهػػا لقالػػىل   : 

أؽلػػا امػػرأة مادػػ  كزك هػػا  نهػػا راضو دخلػػ  ل، كدعمػػل  اهػػدة لتفػػاز برضػػامل لقالػػىل  :  3  {ل ك هػػا

                                                           

 .118، ص ادلرجع السابق مر رضا  تالة،    1 
 .120، ص ادلرجع السابقدباز صاحل، حدباف زلفاظ، حاج سعيد ػلي،   2) 
 ؛ كالرتمذم 2/244، ص  2148لنااح، ابب يف ح  ال كج  لى ادلرأة، حديث رق : أخر ىل أبا داكد يف السن ،  تاب ا  3 

، حديث رق : «حديث حس  غريب»، كقاؿ: ، أبااب الرضاع    رساؿ ب يف السن ،  تاب ا نائ     رساؿ ب 
  .1/595ص  1153 ؛ كاب  ما ة يف سننىل،  تاب النااح، ابب ح  ال كج  لى ادلرأة، حديث رق : 3/457، ص  1159
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، كهي  ذلك رفظ ذلا نفسها كمالىل كبيتىل كأكالدمل  هنا را ية يف بي  زك هػا كمسػؤكلة  ػ   1  { ا نة

را يتهػػا. يقػػاؿ دمحم  لػػي دبػػاز : " الر ػػل ادلػػ ايب سػػعيد ب ك تػػىل  ػػل السػػعادة،  نػػىل غلػػد منهػػا ادلسػػا دة 

ة إذا ر ػع القاية يف معارؾ احلياة كالسند ادلتػني يف  ػل ادلخػا ب، دسػتقبلىل با ػىل ب،ػاش كنفػا مطمئنػ

 . 2  م   ملىل، كدنسيىل برضائها كهبدكئها أدعاب احلياة..."

للمرأة ادل ابية دكر ا تما ي خارج بيتها كها قيامها اب مػر ابدلعػركؼ كالنهػي  ػ  ادلناػر كالػا ظ 
كاإلر ػػػاد يف الاسػػػط النسػػػام، إضػػػافة إا احلمػػػالت التعػػػاكف ا مػػػا ي بػػػني العػػػائالت سػػػيما يف بعػػػض 

 ين التمار كا  ػراس...، كهاػذا فػادلرأة ادل ابيػة دقػـا رميػع كظائفهػا كدػؤدم دكرهػا ادلناسبات  ماس  
احلقيقػػػي النػػػاط هبػػػا يف بيئتهػػػا الطبيعيػػػة، رػػػافظ  لػػػى  رامتهػػػا كدخػػػاف  ػػػرفها كجتاهػػػد يف دربيػػػة أبنائهػػػا 

يػػة كهنػػر كخدمػػة زك هػػا كالقيػػاـ ب،ػػؤكف بيتهػػا، كيػػدرؾ اتجمتمػػع ادلػػ ايب أف خػػركج ادلػػرأة إا احليػػاة العمل
 . 3  كظائفها سيؤدم إا ضياع ا سرة كاهنيار اتجمتمع كزكاؿ حراردىل

كهػػا مػػ  أر ػػاف النهرػػة االصللي يػػة: " إف الن ػػاـ الػػذم  ســامويل مســايلسيقػػاؿ ادلفاػػر االصلليػػ م 
يقرػػي بت،ػػ يل ادلػػرأة يف ادلعامػػل مهمػػا ن،ػػا  نػػىل مػػ  ثػػركة للػػبالد فػػ ف نتينتػػىل  انػػ  هادمػػة لبنػػاء احليػػاة 

يػة  نػػىل هػا   هياػػل ادلنػ ؿ، كقػػٌاض أر ػػاف ا سػرة كمػػٌ ؽ الػركابط اال تما يػػة،  نػىل يسػػلب ال ك ػػة ادلن ل
مػػ  زك هػػا كا كالد مػػ  أقػػارهب  كال نتينػػة لػػىل إال دسػػفيل أخػػالؽ ادلػػرأة، إف كظيفػػة ادلػػرأة احلقيقيػػة هػػي 

ائل معي،ػتها مػع القيػاـ القياـ ابلاا بات ادلن لية ميل: درديػب مسػانها كدربيػة أكالدهػا كاالقتخػاد يف كسػ
ابالحتيا ػػػات البيئيػػػة، كلاػػػ  ادلعا ػػػل دسػػػل ها مػػػ   ػػػل هػػػذمل الاا بػػػات حبيػػػث أصػػػبت  ادلنػػػازؿ غػػػل 
منػػػػازؿ، كأصػػػػبت  الذريػػػػة د،ػػػػب  لػػػػى  ػػػػدـ الرتبيػػػػة كدلقػػػػى يف زكااي اإلعلػػػػاؿ، أطفئػػػػ  احملبػػػػة ال ك يػػػػة 

                                                           

حديث حس  »، كقاؿ: ، أبااب الرضاع    رساؿ ب أخر ىل الرتمذم يف السن ،  تاب ا نائ     رساؿ ب    1 
 ؛ كاب  ما ة يف سننىل،  تاب النااح، ابب ح  ال كج  لى ادلرأة، حديث 3/458، ص  1161، حديث رق : «غريب
  .1/595، ص  1854رق : 

 .121، ص ادلرجع السابقف زلفاظ، حاج سعيد ػلي، دباز صاحل، حدبا    2 
 .ادلوضع نفسو   3 
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زميلتىل يف العمل كادل،ػاؽ كابدػ   كخر   ادلرأة م   اهنا ال ك ة ال ريفة كالقرينة احملبة للر ل، كصارت
 . 1  معرضة للتاثلات اليف متتاا غالبا التااضع الفارم كا خالقي الذم  ليىل مدار حفظ الفريلة "

كهاذا ف ف للمرأة ادل ابية  نماذج للمرأة الختراكية ا  ائرية  ماما، دكر اقتخادم مه  فهي يف 
 ال تما ية كاالقتخادية للمنتمع منذ القدـ.الااقع العمدة كالر ي ة ا ساسية يف احلياة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ـ، ص 1982، ماتبة الفالح، ديب، اإلمارات العربية ادلتتدة، قضااي معاصرة ومشكالت اجملتمع اإلسالميأمحد خليل،    1 
100. 
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 ادلبحث الثالث: العرف يف اجملتمع ادلزايب.

إذا أتملنػػا يف القػػاانني ادلطبقػػة يف العخػػر احلاضػػر، صلػػد أف القاا ػػد القانانيػػة قػػد صػػي   يف مػػااد، 
اؽ  ل فرد كمجع  يف رلما ات قانانية مردبة حسب مااضيعها، كمقسمة يف نس   لمي، داضح حق

كدبني كا بادىل، مال فرع م  فركع القاناف كضع يف رلما ة خاصة  القاناف ادلد  كالقاناف التنػارم، 
 كقاناف العقاابت، ال...

إف هػػػذمل احلالػػػة الػػػيف  رفناهػػػا حليػػػا مل داػػػ  معركفػػػة يف مجيػػػع العخػػػار السػػػالفة، بػػػل كصػػػل  إا 
تابعػػة. لاػػ  ال ؽلاػػ  التسػػلي   ف اإلنسػػاف مل الخػػارة الػػيف د،ػػاهدها اليػػـا ابلاضػػاح، بعػػد دطػػارات مت

يعرؼ القاناف يف العهاد القدؽلة، بػل أف القػاناف ظهػر يف ا دكار ا كا مػ  حيػاة الب،ػرية يف  خػر مػا 
قبػػل التػػاريخ يف صػػارة  ػػعار نفسػػا   ف هنالػػك حقاقػػا لإلنسػػاف، كأف هنالػػك كا بػػات لل ػػل، كظهػػر 

 ليف  ان  ادلخدر الاحيد للقا دة القانانية يف ذلك العخر.هذا ال،عار للعياف ابستعماؿ القاة ا

 العرف بوجو عام -1

 تعريفو: -1-1

 ،  نػػىل: " هػػا ذلػػك القػػاناف الػػذم مل يخػػدر أبػػدا  ػػ  هيئػػة planiol رفػػىل الفرنسػػي بالنيػػاؿ  
فػىل  ، كؽلاػ  دعري 1  د،ريعية، فها يتاػاف مػ  قاا ػد العػادة، كالػيف داانػ   ػيئا ف،ػيئا مػع مػركر الػ م "

 ذلك  نىل: " ا تياد الناس  لى سلاؾ معني يف  حية م  نااحي حياا  اال تما ية حبيث دن،ا منىل 
 .  2  قا دة يساد اال تقاد  هنا مل مة"
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كيطل  اصالح العرؼ  ذلك  لى القاا ػد القانانيػة ذااػا الػيف دن،ػا مػ  ا تيػاد النػاس  لػى ميػل 
 مبعػػ  ادلخػػدر، كيسػػتعمل أحيػػا  أخػػرل مبعػػ  القاا ػػد هػػذ السػػلاؾ، فاالصػػطالح ذادػػىل يسػػتعمل أحيػػا 

 اليف دستمد م  هذا ادلخدر. كها أكؿ مخدر ر ي للقاناف ظهر يف وريخ اتجمتمع الب،رم.

 أركان العرف:  -1-2 

يقػػـا القػػاناف العػػريف  لػػى ر نػػني كعلػػا: ر ػػ  مػػادم كهػػا ا تيػػاد النػػاس  لػػى سػػلاؾ معػػني، كر ػػ  
  ف القا دة اليف ن،ات م  هذا السلاؾ قا دة مل مة. معنام، كها ا تقاد الناس

 الركن ادلادي:  -1-2-1

أساسىل هػا ا تيػاد النػاس  لػى نػاع مػ  السػلاؾ يف خخػاص أمػر مػ  أمػار حيػاا  اال تما يػة، 
حيػػث دن،ػػا بيػػنه   ػػادة نتينػػة ادًٌبػػا ه  لسػػلاؾ معػػني كاطػػراد العمػػل بػػىل، فهػػي  ػػادة ال دفرضػػها سػػلطة 

ؿ ابلنسبة إا الت،ريع، كال داحي بىل  هة معينة  ما هي احلاؿ ابلنسبة إا القاا ػد معينة  ما هي احلا
اي يستقر  ليها القرػاء أك الفقػىل، كإظلػا دن،ػا شلػا ؼلتطػىل ا فػراد  نفسػه  مػ  قاا ػد يف ضػاء ال ػركؼ 
 احمليطػػة هبػػ ، فقػػد ػلخػػل أف  ػػددا قلػػيال مػػ  ا  ػػ اص يسػػلااف طريقػػة معينػػة يف دن ػػي  أمػػر يعنػػيه 
باحي م   قاذل  ك لى هدم ال ػركؼ الػيف رػيط هبػ ، مث يتاػرر هػذا ادلسػلك مػ  غػله  حباػ  غريػ ة 
حب التقليد، كادليل إا ما ها مالاؼ، كإييارمل  لػى غػل ادلعػركؼ، كهاػذا دطػرد العػادة كدسػتقر، حػىت 

ادلػػادم للعػػرؼ  دخػػبح اثبتػػة كيرسػػخ أثرهػػا يف النفػػاس، كمػػ  مث ي،ػػرتط يف العػػادة الػػيف يقػػـا  ليهػػا الػػر  
 أربعة  ركط هي:

 الشرط األول: -أ

غلػػب أف داػػاف العػػادة  امػػة كير ػػع هػػذا ال،ػػرط إا خاصػػية التنريػػد كالعمػػـا الػػيف ديبػػ  لاػػل 
قا دة قانانية، كمػ  هنػا ال ينب ػي أف داػاف العػادة قاصػرة  لػى أ ػ اص معينػني ابلػذات، كإظلػا دتا ػىل 

أف يسػاد ادبا هػا ا غلبيػة مػ  ا فػراد يف النطػاؽ الػذم  إا ا   اص بخفاا  ال بذكاا ،  ما ينب ػي
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دنطبػػ  فيػػىل، فقػػد داػػاف  ػػاملة لاػػل إقلػػي  الدكلػػة، كقػػد دقتخػػر  لػػى قبيلػػة أك  ،ػػلة معينػػة، أك  لػػى 
طائفة زلدكدة م  ا   اص ي اكلاف مهنة معينة  التنار كادل ار ني أك ا  اري ، فياػاف العػرؼ حينئػذ 

 مهنيان.

 الشرط الثاين: -ب

غلػػب أف داػػاف العػػادة قدؽلػػة، مبعػػ  أف ياػػاف قػػد مرػػى  ليهػػا ن،ػػائها مػػدة، حبػػث دػػدؿ  لػػى 
رساخ أثرها يف النفاس، كقياـ  رؼ مستقر  لػى أساسػها، كليسػ  هنػاؾ مػدة زلػددة يف هػذا ال،ػاف، 

 فهي ختتلف ابختالؼ ناع السلاؾ كمدل دارارمل يف حياة ا فراد.

 الشرط الثالث:  -ج

لػث، أف داػاف العػادة اثبتػة، كيػراد بػذلك أف يطاػرًدى ادبا هػا ب،ػال منػت    لػى غلب يف احملل اليا
ضلػا يتػافر فيػػىل معػ  االسػتقرار، فػػال يتبعهػا النػاس يف أكقػػات كيعػدلاف  نهػا يف أكقػػات أخػرل،  لػػى أف 
هذا ال يعين أف  دكؿ بعض ا   اص    ادبا هػا يافػي لنفػي اليبػات  نهػا، فػالع ة يف هػذا ال،ػاف 

 ادبا ها يف أ ير احلاالت.ب لبة 

 الشرط الرابع: -د

 . 1  ي،رتط أف ال دااف العادة سلالفة للن اـ العاـ أك اآلداب يف اتجمتمع
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 الركن ادلعنوي:  -1-2-2

ال يافػػػي لقيػػػاـ العػػػرؼ أف دتاػػػاف العػػػادة ابل،ػػػركط ادلػػػذ ارة أ ػػػالمل، بػػػل غلػػػب  ػػػذلك أف يتػػػافر 
اال تقػػػاد لػػػدل النػػػاس  ف هػػػذمل العػػػادة مل مػػػة اب تبارهػػػا قا ػػػدة الػػػر   ادلعنػػػام للعػػػرؼ، مبعػػػ  أف يتالػػػد 

 قانانية يف اتجمتمع.

 العرف يف مزاب: -2

ال ؽلاػػ  أف نػػتال   ػػ  السػػلطة الت،ػػريعية ابلنسػػبة لألمػػازي ، لاػػاف القػػاناف  نػػد أغلبيػػة ا مػػازي  
لتقبػػل العػػاـ للقػػاناف يتميػػل يف التاػػاي  التلقػػائي لتنمػػع زمػػين للعػػادات كادلعتػػد هبػػا مػػ  قبػػل السػػااف، فا

العػػػريف يف مػػػ اب هػػػا منبػػػع القػػػاة اإلل اميػػػة ذلػػػذا ا خػػػل، كالقػػػاناف العػػػريف متقػػػارب يف  ػػػل قخػػػار كادم 
 م اب، كؽلا  التميي  بني نا ني م  العرؼ علا: العادة كالعرؼ.

 العادة: -2-1

ى  ػل مػا كهي العرؼ العاـ، الذم ينتقل م   يل آلخر بااسطة السماع كاحلفظ، فها يطب   ل
 ؽلا مسالة ا حااؿ ال، خية م  زكاج كطالؽ كنسب كغلها ...

 العرف: -2-2

هي العادة اليف ادف   ليها ا ميع أف دااف قاناف كملـ  للنميع، فمخدر العادة أك العػرؼ هػا 
الرضا العاـ كالنادج    سيادة ال،عب كها قابل للتعديل، فعندما يتعل  ا مر بتعديل  رؼ يف اتجمتمع 
ادل ايب فهذا يستلـ  ادفػاؽ اذليئػات اال تما يػة ك لػى رأسػها حلقػة الع ابػة. كالعػرؼ ؽلاػ  أف ياػاف ذك 

 . 1  مخدر ديين أك غل ديين مخلتة ا تما ية ميال كغلها
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 خالصة الفصـــل:

هذمل فارة بسػيطة  ػ  مػ اب، كهػل ؽلاػ  اختخػار رلتمػع  ػاش قػرك ، يف فخػل مػ  البتػث ،  
ؼ زمانٌية كماانٌية قاسية، كن،ا مقاكمنػا لاػل  ػيء، حػذرنا مػ   ػل غريػب كرلهػاؿ، رلتمع كلد يف ظرك 

رلتمػػػع ديػػػين مسػػػندم زلػػػافظ، مت،ػػػبث رػػػذكرمل كماضػػػيىل، متميٌػػػ  بن مػػػىل اال تما يػػػة، كنسػػػقىل القيمػػػي 
كالفارٌم، كمن امتىل التعليميػة، رلتمػع مهياػل يف بنػاء ا تمػا ٌي متماسػك، بن مػىل كأنسػاقىل ادلتسػاندة، 

ٌل ضركب الت يل كاحلداثة، احتل  فيػىل ادلػرأة مر ػ ا ابرزا، كذلػا دكرا أساسػيا متميػل يف كظائفهػا مقاـك لا
 اال تما ية كاالقتخادية كالرتباية.

لاػٌ   نلػة التػاريخ ال دتاقػف، ككدػلة الت ػٌل اال تمػا ي ابدػ  متسػار ة، حاملػة معهػا أ ػااال  
تجمتمػع ادلػ ايٌب قائمػة  لػى حاذلػا، ك هػاد ادل لخػني سلتلفة م  اليقافػات كالقػي ، يف حػني ظلٌػ  بنيػات ا

الرتبػػايني كاضػػتة، مػػ  أ ػػػل ا صػػالة كالعخػػرنة، كمػػػ  أبػػرز هػػذمل ا هػػاد دعلػػػي  البنػػ  ادل ابيػػة يف رلػػػاؿ 
 ادلدرسة احلرة، كسيبقى اتجمتمع ماا ىل لتتدايت ثقافية كا تما ية يف رلاؿ دعلي  البن .
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 البناء ادليداين التحقيقيّ 
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ادلدرسي للبنت الفصل سادس: العرف االجتماعي والتسرب 
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 دتهيد:

ـ حػداث متميًٌػػ ا كغريبػان  لػػى اتجمتمػػع 1950سػػط القػرف الع،ػػري  أ تػػابر  ػهدت قػػرل مػ اب يف أكا
ادل ايب، لقي ردكد أفعاؿ متباينة يف ا كساط اال تما ية، يتميل يف افتتاح مدرسة  خرية لتعلي  البن ،  
 ػػاف ا سػػتاذ فيهػػا ذ ػػرا ، أديتػػ  هػػذمل ادلدرسػػة للفتػػاة ادل ابيػػة أف جتلػػا  لػػى طاكلػػة ادلدرسػػة كدتلقػػى 

العلػػ  ادل تلفػػة، لقيػػ  هػػذمل ادلدرسػػة الػػرفض التػػاـ يف الاسػػط اال تمػػا ي، ن ػػرا للسػػمات اتجمتمػػع  فنػػاف
 ادل ايب كخخاصيادىل. 

 يئا ف،يئا بدأ اتجمتمع ادل ايب يفه  ضركرة دعلػي  البنػ ، كأف البنػ  هػا النخػف اليػا  للمنتمػع 
بنػػ  دنت،ػػر يف  امػػل قخػػار كال ؽلاػػ  التقػػدـ كالتترػػر بنخػػف رلتمػػع أٌمػػي، فبػػدأت مػػدارس دعلػػي  ال

كادم مػػػ اب مػػػ  القػػػرارة إا العطػػػف  جتىًٍنيٍنػػػٍ  ، كدخلػػػ  الفتػػػاة ادل ابيػػػة مرحلػػػة العلػػػ  كادلعرفػػػة، كالفتػػػاة 
 ادل ابية اليـا ماضاع دراستنا.

يف هػػػػذا الفخػػػػل  ػػػػرض مػػػػا  ، حػػػػاؿ متاسػػػػطة اإلصػػػػالح للبنػػػػات ب ردايػػػػة، مػػػػ  حيػػػػث الن،ػػػػاة 
راسة؛ يليىل استعراض تجمتمػع البتػث كشلٌي ادػىل، كالعينػة كخخائخػها، كالتطار، حبا   اهنا ميداف هذمل الد
 ك ذا التقنيات ادلستعملة يف البتث.

 

 

 

 

 

 



 زلّددات الدراسة ادليدانية، وأدواهتا                                                                الفصل الرابع

 
124 

 ادلبحث األول: متوسطة اإلصالح للبنات بغرداية، نشأهتا وتطّورىا.

 النشأة: -1

ل  اف م،ركع إن،اء متاسطة للبنػات بقخػر غردايػة، مطلبػا ا تما ينػا، كأمػال ين،ػد رقيقػىل الايػ
ـ، 1985مػ  ا هػػا ، خاصػة ادليقفػػني، إا أف أصػبح كاقػػع ملماسػا.  انػػ  البنػ  يف غردايػػة إا سػػنة 

داتفػػػي ابلتعلػػػي  االبتػػػدائي، يف سػػػبعة سػػػناات، كمػػػ  أ ملػػػ  السػػػناات السػػػبعة إٌمػػػا متاػػػث يف البيػػػ  
 كدت ٌكج؛ أك أهنا دلتت  بقس  للقرآف الار  يسمى " قس  التاميلي".

ـ قػػػػػػػررت مجعيػػػػػػة اإلصػػػػػػػالح، فػػػػػػػتح أقسػػػػػػػاـ جتريبيػػػػػػػة 1986-1985الدراسػػػػػػػي يف بدايػػػػػػة ادلاسػػػػػػػ  
 للمتاسطة، كيف هناية ادلاس   ان  النتائج إغلابية، خاصة يف إقباؿ اتجمتمع  لى ادلتاسطة.

 ادلااد اليف دٌرس  يف السنة التنريبية هي:

 القرآف الار  -

 الرايضيات. -

 العلـا الطبيعية. -

 الفرنسية. -

 ية.الل ة العرب -

 الفقىل كاحلديث. -

 ك دد ا سادذة ادلدرسني يف هذمل السنة  ،رة أستاذة.
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 تطّور متوسطة اإلصالح للبنات: -2

ـ، أقيم   لسة دقييمية مبن ؿ ال،يخ محػا بػ   مػر ف ػار مػدير ابتدائيػة 1985يف  هر  ايلية 
 رػػػػػاء إدارة مجعيػػػػػة اإلصػػػػػالح للبنػػػػػني، كحبرػػػػػار ا سػػػػػادذة ادل،ػػػػػار ني يف السػػػػػنة التنريبيػػػػػة، كحبرػػػػػار أ

اإلصػػالح، كبعػػد السػػماع للتقريػػر،  ػػاف القػػرار: االسػػتمرار يف التعلػػي  ادلتاسػػط للبنػػ  ادل ابيػػة يف غردايػػة، 
 ـ بفرع حاا ة.1987-1986ابتداء م  ادلاس  الدراسي 

كبتعاقػػػػب ادلااسػػػػ  الدراسػػػػية، دطػػػػٌارت ادلتاسػػػػطة دطػػػػٌار سػػػػريعا كملتاظػػػػا  لػػػػى  ػػػػٌل ادلسػػػػتاايت: 
 ة، هيا ل بيداغا ية.طالبات، أسادذ

 م:1986/1987ادلوسم الدراسي:  -أ

 متٌي  افتتاح هذا ادلاس  الدراسي بفتح ثالثة أقساـ:

 ا كؿ متاسط  -

 اليانية متاسط. -

 اليالية متاسط. -

 :يك ان  من امة ادلااد  اآل

 الل ة العربية. -

 الرايضيات. -

  لـا طبيعية. -

 قرآف. -

 أخالؽ. -
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 وريخ. -

 ية.  راف -

 فقىل. -

 ملاث. -

 أصاؿ الفقىل. -

 أصاؿ الدي . -

 حديث. -

 إسعافات أكلية. -

 فرنسية. -

 أ  اؿ يدكية   خياطة، دفخيل، طرز، نسيج... . -

 ان  االنطالقة يف متاسطة اإلصالح للبنات، ابلتعاكف مع معهػد اإلصػالح للبنػني، مػ  حيػث 
 ا سادذة كادلناهج، كالاسائل البيداغا ية.

 طالبة. 80ـ اليالثة يف هذا ادلاس  الدراسي، كصل دعداد الطالبات ما يقرب م  ا قسا

 ابلنسبة للهيال فاان  ادلتاسطة، داخل ابتدائية اإلصالح.

 م:1987/1988ادلوسم الدراسي  -ب

ابتدائيػػػة اإلصػػػالح للبنػػػات  انػػػ  منت،ػػػرة بفرك هػػػا يف  امػػػل دػػػراب بلديػػػة غردايػػػة، أمػػػا ادلتاسػػػطة 
الٌ يف فرع حاا ة، كلػذا فٌاػرت مجعيػة اإلصػالح؛ فػتح فػرع اث  دلنطقػة سػانية ببلديػة فاان  متمر  ة إ
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غردايػػػػة كهػػػػا فػػػػرع " ابابالسػػػػعد"، فاػػػػاف أكؿ ماسػػػػ  دلتاسػػػػطة اإلصػػػػالح فػػػػرع ابابالسػػػػعد هػػػػا ادلاسػػػػ  
 ـ.1987/1988

 م:1988/1989ادلوسم الدراسي  -ج

ع بل ػػػػػػػن ، فاػػػػػػػاف ادلاسػػػػػػػ  د ايػػػػػػػد  ػػػػػػػدد الطالبػػػػػػػات يف ادلتاسػػػػػػػطة، كطلبػػػػػػػات ا هػػػػػػػا  لفػػػػػػػتح فػػػػػػػر 
 ـ ادلاس  ا كؿ دلتاسطة اإلصالح للبنات فرع بل ن .1988/1989

كهاػػذا  ػػاف اإلقبػػاؿ مت ايػػدا  لػػى ادلتاسػػطة يف  ػػٌل منػػاط  بلديػػة غردايػػة، كمجعيػػة اإلصػػالح  لػػى 
 حسب القدرات ادلادية كالب،رية دفتح فرك ها، يف مناط  بلدية غرداية.

ـ، أ يػد دسػمية متاسػطة اإلصػالح للبنػات مبعهػد اإلصػالح 2000/ 1999كيف ادلاس  الدراسي 
 للبنات،  نىل أصبح يرٌ  متاسطات كاثناايت، يف  ل فرع م  فرك ها.

ـ، ت مجػػع  ػػٌل اليػػاناايت الفر يػػة دلعهػػد اإلصػػالح للبنػػات يف 2012/2013يف ادلاسػػ  الدراسػػي 
 ح بنقل  ل الطالبات.اثناية كاحدة، كهذا جتميعا للنهد كادلاؿ، كدافل  مجعية اإلصال

ـ، كصل دعداد الطالبات يف معهػد اإلصػالح للبنػات، رميػع 2014/1015يف ادلاس  الدراسي، 
 . (1) طالبة1721فرك ىل، 

 

 

 

 

                                                           

 1   :  ـ.10/05/2015مقابلة مع ا ستاذ بال ب  أمحد مالؿ، مقتخد معهد اإلصالح للبنات، مباتبىل ابدلعهد ب رداية، يـا
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 .(1) (: يبني فروع معهد اإلصالح للبنات وأول موسم دراسي يف كّل فرع02اجلدول )

 أول موسم دراسي فيو الفرع

 م1986/1987 حواشة

 م1987/1988 اباب السعد

 م1988/1989 بلغنم

 م1990/1991 الواحة

 م2007/2008 عطروش

 م2013/2014 بني جبلني

 م2012/2013 اثنوية حواشة

 

(: يبـــني منظومـــة ادلـــواد اجمهـــا الســـاعي  للســـنة الرابعـــة متوســـط، يف ادلوســـم 03اجلـــدول )
 .(2) م2014/2015

 احلجم الساعي ادلادة

 3 القرآن الكرمي

 6 عربية اللغة ال

                                                           

   ادلر ع نفسىل.2 

 اإلدارة العامة دلعهد اإلصالح للبنات. هذمل ادلعلامات أخذاا م   1 



 زلّددات الدراسة ادليدانية، وأدواهتا                                                                الفصل الرابع

 
129 

 3 اللغة الفرنسية

 1 اللغة اإلجنليزية

 4 رايضيات

 4 األشغال اليدوية

الشريعة) فقو، حديث، تفسري، أخالق، 
 عقيدة(

4 

 1 التاريخ العام

 1 التاريخ اإلابضي

 1 جغرافية

 2 علوم طبيعية

 2 إعالم آيل

 1 اإلسعافات األولية

 1 أحكام التالوة
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 مع البحث وعّينتو وأدواتو.ادلبحث الثاين: رلت

 رلتمع البحث: -1

يعٌرؼ رلتمع البتث  نىل: " رلما ة  ناصر ذلا خاصية، أك  ٌدة خخػائص م،ػرت ة، متٌي هػا  ػ  
 . 1  غلها م  العناصر ا خرل، كاليف غلرم  ليها البتث كالتقخي"

مػػػ  ادلدرسػػػة يف  رلتمػػػع البتػػػث يف هػػػذمل الدراسػػػة يتاػػػٌاف مػػػ  الفتيػػػات ادل ابيػػػات الالئػػػي دسػػػرٌب 
ـ أم 2014-2013ـ  إا ادلاسػػ  2009-2008مسػػتال الرابعػػة متاسػػط. كهػػذا مػػ  ادلاسػػ  الدراسػػي 

 ستة سناات. 

 العينة: -2

دعػػٌرؼ العينػػة  هنػػا: " رلتمػػع الدراسػػة الػػذم جتمػػع منػػىل البيػػا ت ادليدانيػػة، كهػػي دعتػػ   ػػ ءا مػػ  
، مبع  أنىل دؤخذ رلما ة م  أفراد اتجمتمع ا   . 2  صلي  لى أف دااف شليلة لىل"الالًٌ

كيقػػاؿ مػػاريا أصلػػرس يف العينػػة: " العينػػة مػػ  ا فػػراد، أم ذلػػك ا ػػ ء مػػ  رلتمػػع البتػػث الػػذم 
سػػػػننمع مػػػػ  خاللػػػػىل ادلعطيػػػػات. يف ميػػػػداف العلػػػػ ، نتطلػػػػع أف دسػػػػمح لنػػػػا العينػػػػة ادلتاانػػػػة مػػػػ  بعػػػػض 

اخاذة مػػػ  رلتمػػػع حبػػػث معػػػني الع،ػػػرات، ادلئػػػات أك اآلالؼ مػػػ  العناصػػػر، كذلػػػك حسػػػب احلالػػػة، كادلػػػ
 . 3  ابلاصاؿ إا التقديرات اليف ؽلا  دعميمها  لى  ل رلتمع البتث ا صلي"

كيف حبيػػا هػػذا  انػػ  العينػػة هػػي الطالبػػات الالئػػي دسػػرب  مػػ  متاسػػطة اإلصػػالح للبنػػات حباا ػػة 
 ـ. 2013-2013إا ادلاس  الدراسي  2009-2008ببلدية غرداية، م  ادلاس  الدراسي 

 
                                                           

ددريبات  ملية، در: بازيد صتراكم كآخركف، دار القخبة،   ماريا أصلرس، منهنية البتث العلمي يف العلـا اإلنسانية   1 
 .289ـ، ص 2114ا  ائر، 

 .181ـ، ص 2114ئر، ر يد زركاطي، منهنية البتث العلمي يف العلـا اال تما ية، دار الاتاب احلديث، ا  ا   2 
 .301ماريا أصلرس، ادلر ع الساب ، ص    3 
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 د هؤالء الطالبات دطٌار يف هذمل السناات الستة ، حسب ا دكؿ اآلي: د

 ( يبني عدد الطالبات ادلزابيات الالئي تسربن من متوسطة اإلصالح للبنات 04اجلدول )

عدد الطالبات  ادلوسم الدراسي
 التسرابت

عدد 
ادلسجالت 
 يف ادلوسم

 نسبة التسرب

 % 27.73 119 33 م2008/2009

 % 28.41 88 25 م2009/2010

 % 18.98 79 15 م2010/2011

 % 16.45 79 13 م2011/2012

 % 16.85 89 15 م2012/2013

 %71.82 81 14 م2013/2014
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(: يبـنّي تطـور عـدد الطالبـات ادلتسـرابت مـن السـنة الرابعـة متوسـط يف متوسـطة 05جدول )
 اإلصالح للبنات فرع حواشة خالل ستة مواسم دراسية

دلتسرابت يف ادلوسم الطالبات ا
 الدراسي )الرابعة متوسط(

 النسبة العدد

2008/2009 33 28.69 

2009/2010 25 21.73 

2010/2011 15 13.04 

2011/2012 13 11.30 

2012/2013 15 13.04 

2013/2014 14 12.17 

 100 115 اجملموع

 

 28.69ـ  2008/2009مػػ  ا ػػدكؿ نالحػػظ أف أ ػػ  نسػػبة للتسػػرب  ػػاف يف ادلاسػػ  الدراسػػي 
 ، بعد دراستنا للسبب  لمنا أف ابتدائية اإلصالح للبنات  ان  ددرس سبعة سػناات، كيف ادلاسػ  %

ـ خػػػرج قػػػرار مجعيػػػة اإلصػػػالح الرا يػػػة للتعلػػػي  احلػػػٌر يف مدينػػػة غردايػػػة أف دل ػػػي 2004/2005الدراسػػػي 
ي إا ادلتاسػػػط لسػػػناات السػػػنة السػػػابعة كداتفػػػي بسػػػتة سػػػناات، ك ػػػاف انتقػػػاؿ الطالبػػػات مػػػ  االبتػػػدائ

ـ شلػا 2008/2009السادسة ابتدائي كالسابعة ابتدائي، كهذمل الدفعة كصل  الرابعة متاسػط يف ادلاسػ  
أدل إا اردفػػػػاع نسػػػػبة التسػػػػرب يف هػػػػذا ادلاسػػػػ ، مث اطلفرػػػػ  النسػػػػبة يف ادلاسػػػػ  الػػػػذم يليػػػػىل، كهاػػػػذا 

 ٌ  ال كاج. دن فض يف ادلااس  اليف بعدها، كهذا يعاد إا اردفاع قليل يف س
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(: يبــني تطــّور عــدد الطالبــات يف الســنة الرابعــة متوســط يف متوســطة اإلصــالح 06جــدول )
 للبنات خالل مخسة سنوات 

التسجيل يف ادلوسم الدراسي 
 )السنة الرابعة متوسط(

 النسبة العدد 

2008/2009 119 22.24 

2009/2010 88 16.44 

2010/2011 79 14.76 

2011/2012 79 14.76 

2012/2013 89 16.63 

2013/2014 81 15.14 

 100 535 اجملموع
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سلطط بياين لتطّور عـدد الطالبـات ادلسـجالت يف السـنة الرابعـة متوسـط يف متوسـطة البنـات 
 بفرع حواشة بغرداية خالل مخسة مواسم دراسية

                                     119 

           

                    88   

                                                                            79              

 

 
2014/2013    2013/2012      2012/2011       2011/2010       2010/2009         2009/2008   

متاسػطة اإلصػالح ا دكؿ كادل طط ي هر أف أ    ػدد يف التسػنيل للسػنة الرابعػة متاسػط يف 
، كهػػذا  دػػج لقػػرار % 22.24ـ بنسػػبة 2008/2009للبنػػات بفػػرع حاا ػػة،  ػػاف يف ادلاسػػ  الدراسػػي 

ـ. أمػا ادلااسػ  الػيف 2004/2005إل اء السنة السابعة ابتػدائي مػ  ابتدائيػة اإلصػالح للبنػات يف ادلاسػ  
   بعدها فنسبة التسنيل متقاربة.

 ادلنهج ادلتبع يف ىذه الدراسة: -3

.كػلدد ادلػنهج ادلناسػب  لػى حسػب  1  " ادلنهج ها رلما ة م  العمليات دسعى لبلاغ هدؼ"
 طبيعة ماضاع الدراسة.

يقػػاؿ إميػػل دكر هػػا  " إف التفسػػل الساسػػيالا ي يتميػػل حخػػراي يف إقامػػة  القػػات سػػببية، بػػل 
ا  انػ  ال ػااهر كيتعل  ا مر بربط ظاهرة بسببها، أك  لى العاا م  ذلك، ربط سػبب بنتائنػىل. كدلػ

                                                           
 1 
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اال تما ية، مػ   هػة أخػرل، غػل خاضػعة لتػاثل الباحػث، فػ ف ادلػنهج فػ ف ادلػنهج ادلقػارف هػا ادلػنهج 
 . 1  الاحيد ادلالئ  لعل  اال تماع"

  يرل أٌف ادلنهج التارؼلٌي ها ا  ير مالئمة ذلا، ال تقادمل أٌف A.conteأما أكغيس   ان   
أساسػػا   ػػ   القػػات سػػببٌية زلػػٌددة، بػػل  ػػ  االجتػػامل الػػذم يسػػل فيػػىل  القػػاانني الساسػػيالا ية ال دعػػٌ  

، كابلتػػا  ال ؽلاػػ  ا ت،ػػاؼ هػػذمل القػػاانني  ػػ  طريػػ  مقػػار ت، إذ حػػىت  التطػػٌار الب،ػػرٌم  لػػى العمػػـا
يتس  لنا مقارنة سلتلف ا  ااؿ اليف أتخذها ظاهرة ا تما ية ما  ند  عاب سلتلفة، غلب  لينػا أف 

سل ال منية اليف دنتمي إليهػا. لاػ  لػا بػدأ  جت ئػة التطػار الب،ػرم هاػذا فيخػبح مػ  نفخلها    السال
 . 2  غل ادلما  لنا أف نعرؼ ما الذم يعقب أك أيي بعد  ل مرحلة م  هذا التطار

ك لػػػػػػػى العمػػػػػػػـا فػػػػػػػػ ف ادلنػػػػػػػاهج الاميٌػػػػػػػػة ال الايفيٌػػػػػػػة كالاصػػػػػػػفٌية هػػػػػػػػي ادلعتمػػػػػػػدة يف الدراسػػػػػػػػات 
ابدلعطيات اإلحخائٌية الاميٌػة، فتتناكذلػا ابلتتليػل كالتفسػل الساسػيالا ٌي  الساسيالا ٌية، اليف دستعني

الػػذم يعطػػي ذلػػا الػػدالالت كادلعػػا ؛  ف  لػػ  اال تمػػاع ال ياتفػػي ابلاصػػف ال ػػاهرٌم، بػػل هػػا دكمػػان 
يبتػػث  ػػ  اخلفػػٌي، كيتقخػػى ا سػػباب الاامنػػة، ذلػػذا فقػػد ا تمػػد الباحػػث يف هػػذمل الدراسػػة ادليدانيٌػػة 

لاٌمػػي، كالػػذم يسػػمح بتنػػاكؿ ال ػػاهرة ادلدركسػػة يف بيػػا ت احخػػائية مسػػتمٌدة مػػ  الااقػػع، مث ادلػػنهج ا
 رليلها، كزلاكلة دفسلها ساسيالا يا.

 الدراسة االستطالعية: -4

دلعرفػػػػػة حنػػػػػ  ال ػػػػػاهرة ادلػػػػػراد دراسػػػػػتها، كأبعادهػػػػػا كد لااػػػػػا،  لبػػػػػدا مػػػػػ  دراسػػػػػة اسػػػػػتطال ية أك 
 . 3  ا،اؼ، يترم   مليات القراءة كادلقابالت االستا،افيةاستا،افية. كاالستطالع أك االست

                                                           
 .155ـ، ص 2118إميل دكر ها ، قاا د ادلنهج الساسيالا ي، در: سعيد سبعاف، دار القخبة، ا  ائر،    1 
  2 

 .156ادلر ع نفسىل، ص   

  3 
الباحث يف العلـا اال تما ية، در: ياسف ا با ي، ادلاتبة العخرية، بلكت، لبناف، رؽلاف  يفي كلاؾ  مبنهاد، دليل   

 .59، ص ـ1997
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كت هػػذا مبرحلػػة القػػراءة كالػػيف متػػ  مػػ  خػػالؿ زايرة بعػػض ادلاتبػػات الػػيف  لمنػػا أهنػػا رتػػام  لػػى 
دراسػػػات يف ادلاضػػػاع الدراسػػػة كمػػػ  أهػػػ  هػػػذمل ادلاتبػػػات، ماتبػػػة ال،ػػػيخ أيب اسػػػتاؽ إبػػػراهي  أطفػػػيري 

اسػػػػات اإلابضػػػػية كالدراسػػػػات الػػػػيف اػػػػت  مبػػػػ اب. كبعػػػػدها مرحلػػػػة خلدمػػػػة الػػػػرتاث، كادلت خخػػػػة يف الدر 
ادلقػػػابالت مػػػع مػػػ  لػػػىل صػػػلة مباضػػػاع الدراسػػػة  ػػػبعض ا سػػػادذة كمػػػديرم ادلؤسسػػػات، كادلاضػػػاع لػػػيا 
اب مػػػر اذلػػػني  ف رلتمػػػع البتػػػث أغلبيتػػػىل ما ػػػاد يف ادلنػػػازؿ كإماانيػػػة االدخػػػاؿ بػػػىل داػػػاف  ػػػ  طريػػػ  

 ايب الذم ميل هذمل الدراسات أهنا درٌر ابتجمتمع أ ير شلٌا دفيدمل.الاسائط، كمع خخاصيات اتجمتمع ادل  

 رلاالت الدراسة: -5

 لى الباحث، قبل ال،ركع يف البتث، أف يؤطرمل يف حدكد كاضتة، كهذا فيما يتخػل ابدل،ػالة 
كرلاذلػػا، أك العينػػة كنا هػػا، أك ا فػػراد أك ادلؤسسػػة أك ادلؤسسػػات الػػيف ي،ػػملها البتػػث؛ كهػػذا مػػ  أ ػػل 

 رت ي   لى أهداؼ معٌينة، كلتننب التعمي  ال ائد، ك ذا م  أ ل دافل ا هد كالاق  كالتالفة.ال

 :اآلديةكؽلا  ضبط حدكد هذمل الدراسة يف اتجماالت 

: مشل  الدراسػة الفتيػات ادل ابيػات الالئػي دسػرب  مػ  ادلدرسػة يف السػنة الرابعػة اتجماؿ الب،رمٌ  -أ
ت حباا ة ببلدية غرداية كالية غردايػة، يف سػتة مااسػ  دراسػية مػ  متاسط، م  متاسطة اإلصالح للبنا

 ـ.2014- 2013/  إا ادلاس  الدراسي 2009-2008ادلاس  

 : متاسطة اإلصالح للبنات حباا ة ببلدية غرداية كالية غرداية.اتجماؿ ادلاا ٌ  -ب

 ـ.2015، أفريل : است رق  الدراسة ادليدانية ثالثة أ هر: فيفرم، مارساتجماؿ ال مينٌ  -ج

 األدوات ادلستعملة يف الدراسة:  -6

لقد كضع  العلـا اإلنسانية،  لى غرار العلـا الطبيعية، كسائل م  أ ل دفتص الااقع. فعػال، 
مبنػػرد رديػػد م،ػػالة البتػػث بخػػفة هنائيػػة غلػػب االنتقػػاؿ إا دن ػػي   مليػػة مجػػع ادلعطيػػات الرػػركرية 
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لاسػػػػيلة هػػػػي: رلما ػػػػة إ ػػػػراءات كأدكات التقخػػػػي ادلسػػػػتعملة للتتقػػػػ . كدقنيػػػػة البتػػػػث أك ا داة أك ا
 .  1  منهنيان 

قػػػػد ا تمػػػػد الباحػػػػث يف هػػػػذمل الدراسػػػػة  لػػػػى " االسػػػػتمارة"  ػػػػاداة رئيسػػػػة، ابإلضػػػػافة إا دقنيػػػػة 
 "ادلقابلة"  اداة مد مة.

 ادلقابلة: -أ

اضػػاع الدراسػػة،  انػػ  ادلقػػابالت مػػع الفػػا لني يف اتجمػػا التعلػػي  احلػػر، ٌت اختيػػاره  لعالقػػته  ابدل
  اآلدية:دناكل  ماضا ات 

 ادلرأة يف اتجمتمع ادل ايب. -

 دعلي  البن  يف اتجمتمع ادل ايب. -

 العرؼ يف اتجمتمع ادل ايب. -

 ادلن امة التعليمية يف اتجمتمع ادل ايب. -

 وريخ متاسطة اإلصالح للبنات يف بلدية غرداية. -

 ادلرا ع يف هذمل ادلااضيع  درة. قد استفاد الباحث م  هذمل ادلقابالت،  ف

 االستمارة: -ب

ا تمد الباحث دقنية االسػتمارة  هنػا التقنيػة الرئيسػية للبتػث الساسػيالا ٌي، ك هنػا أنسػب أداة 
  مع البيا ت كادلعلامات م  العينة ادلبتاثة. 

 خصائص العينة: -7

                                                           
 .184ماريا أصلرس، ادلر ع الساب ، ص    1  



 زلّددات الدراسة ادليدانية، وأدواهتا                                                                الفصل الرابع

 
138 

 السّن:  -أ

 (: يبنّي توزيع أفراد العّينة حسب السّن.07جدول )

 النسبة العدد فئات السنّ 

16 3 4.28 

17 9 12.86 

18 9 12.86 

19 10 14.28 

20 10 14.28 

21 12 17.14 

22 12 17.14 

23 5 7.14 

 100 70 اجملموع

 

-19سػػنة، دليهػػا سػػٌ   22 -21مػػ  خػػالؿ هػػذا ا ػػدكؿ يٌترػػح أف النسػػبة العليػػا دعػػاد للسػػٌ : 
 سنة.23سنة كنسبة سٌ   16سٌ   سنة، كأخلا نسبة 18-17سنة، مث سٌ  20

 ػػاف أ ػػ   ػػدد   2008/2009لػػدليل أف ادلتسػػرابت مػػ  ادلاسػػ  الدراسػػي  22اردفػػاع نسػػبة سػػٌ  
سػنة فهػي الطالبػات الالئػي  ػٌررف السػنة أك  ػٌدة سػناات يف مسػاره  الدراسػي،  23أما ابلنسػبة للسػٌ  
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 لها متقاربة   2008/2009ماس   فها متقارب  ف  دد ادلتسرابت بعد 20ك 17كابلنسبة للسٌ  بني 
 يف العدد كالس .

ـ، كحسػػب 2013/2014فهػػي حػػاالت خاصػػة ك لهػػٌ  متسػػرابت يف ادلاسػػ   16ابلنسػػبة للسػػٌ  
احلالة اال تما ية فاثنتني منه  مت ك ات كا خرل سلطابػة فهػذا دليػل كاضػح للػ كاج ادلباػر يف اتجمتمػع 

 ادل ايب خاصة ابلنسبة لإل ث.

  توزيع أفراد العّينة حسب حالتهّن االجتماعية(: يبنّي 08جدول ) (1

 النسبة العدد احلالة االجتماعية

 7.14 5 غري سلطوبة

 15.71 11 سلطوبة

 77.14 54 متزّوجة

 00 00 مطّلقة

 00 00 أرملة

 100 70 اجملموع

 

م  خػالؿ هػذا ا ػدكؿ، ؽلاػ  أف نسػٌنل مالح ػة هاٌمػة  ػدان: هػي أف أ ػ  نسػبة للمتسػرابت 
مػػ  رلمػػاع العينػػة، كالنسػػبة القليلػػة مػػ   % 77.14  ادلدرسػػة داػػاف لسػػبب الػػ كاج كهػػي متيػػل نسػػبة مػػ

، أٌمػػػا ابلنسػػػبة للم طػػػاابت فهػػػي متيػػػل نسػػػبة % 7.14ادلتسػػػرابت ال ػػػل سلطػػػاابت، كهػػػي متيػػػل نسػػػبة  
ة قبػػػل ، كهػػػذمل النسػػػبة يف احلقيقػػػة مهمػػػة  ننػػػا يف رلتمػػػع الػػػ كاج فيػػػىل مباػػػران، كللفتػػػاة ادل ابيػػػ% 15.71

زكا ها كا ب  ليها ررل جتهي ات  رسها م  خياطة ألبستها التقليديػة كأغطيػة غرفتهػا كدعلػ  بعػض 
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ادلهارات الرركرية يف احلياة ال ك ية  الطبخ  ناا ىل،  ما يعتػ  مااثهػا يف ادلنػ ؿ قبػل الػ كاج دػدريبان ذلػا 
  هنا ستماث يف بي  زك ها شلا  لسنني. 

 ع العينة حسب سبب االنقطاع من الدراسة(: يبنّي توزي09جدول )

 النسبة العدد سبب االنقطاع من الدراسة

 65.71 46 الزواج

 4.28 3 أمر من األم

 7.14 5 أمر من األب

 15.71 11 عدم الرغبة يف الدراسة

 4.28 3 عدم النجاح يف الشهادة

 1.43 1 مشكلة مع اإلدارة

 1.43 1 مشكلة مع أستاذ

 00 00 اتباع للزميالت

 100 70 اجملموع

 

مػػ  خػػالؿ ا ػػدكؿ، يتبػػنٌي لنػػا أف أ ػػ  نسػػبة لسػػبب االنقطػػاع  ػػ  الدراسػػة هػػي لسػػبب الػػ كاج 
، هذمل النسبة يف اتجمتمع ادل ايب دعت  مهمة  ف أغلبية ادلتسػرابت دسػرب  مػ  ادلدرسػة % 65.71بنسبة 

 ٌليان أصبت  اآلف  دنقطػع  ػ  الدراسػة مػ    ل ال كاج فعندما  ان  الفتاة ادل ابية زلركمة م  التعل   
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أ ل ال كاج فالما أتخر س  ال كاج أتخر س  االنقطاع م  الدراسة ابلرركرة، دليها نسبة  ػدـ الرغبػة 
 . كابلنسبة لألابب ا خرل فهي ضعيفة  دا. % 15.71يف الدراسة بنسبة 

 (: يبنّي توزيع أفراد العّينة حسب سن خطبة 10جدول ) (2

 النسبة العدد سّن اخلطبة

 55.38 36 سنة16أقل من 

 29.23 19 سنة 17إىل  16من 

 15.38 10 سنة17أكرب من 

 100 65 اجملموع

 

سػنة  16م  خالؿ هذا ا دكؿ، نالحظ أف سػٌ  اخلطبػة  غلبيػة الفتيػات العينػة  ػاف قبػل سػٌ  الػػ
 % 29.23، كدليهػػا نسػػبة ، كهػػذا دليػػل كاضػػح  لػػى الػػ كاج ادلباػػر يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب% 55.38بنسػػبة 

سػػنة. كالفتػػاة مبنػػرد مػػا ختطػػب فهػػي دفاػػر يف  17أم سػػٌ  اخلطبػػة يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب هػػا مػػا دكف سػػٌ  
احليػػاة ال ك يػػة الػػيف سػػتقديـ  ليهػػا، كهػػل سػػتاٌف  فيهػػا أـ ختفيػػ ي كمػػ  سػػيااف  ػػريك حيااػػا، كيف هػػذا 

هػا يف ذلػك، كأمػا نسػبة ادل طػاابت يف سػٌ  أ ػ  اتجمتمع  احملافظ الفتاة خت   هنا سلطابة دكف أخػذ رأي
  % 15.38سنة فهي ضعيفة  دا  24م  

ابلنسػػبة لالئػػي مل غلػػنب  لػػى السػػؤاؿ ، فهػػٌ  ادلنقطعػػات  ػػ  الدراسػػة ك غػػل سلطػػاابت كأغلبيػػتهٌ  
 لعدـ رغبتهٌ  يف الدراسة.
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 (: يبنّي توزيع أفراد العينة حسب سن زواجهن11جدول )

 لنسبةا العدد سن الزواج

 40.74 22 سنة18أقل من 

 51.85 28 سنة 19إىل  18من 

 7.40 4 سنة19أكرب من 

 100 54 اجملموع

سػػػنة بنسػػػبة  19إا  18يالحػػػظ مػػػ  ا ػػػدكؿ، أف أ ػػػ  نسػػػبة لسػػػ  الػػػ كاج لفتيػػػات العينػػػة مػػػ  
كهػػذا  %40.74سػػنة  بنسػػبة  18كبعػػدها كقريبػػة منهػػا نسػػبة ادلت ك ػػات يف سػػٌ  أقػػل مػػ   % 51.85

ليػػػػل أف أغلبيػػػػة فتيػػػػات العينػػػػة دػػػػ ك ٌ  قبػػػػل السػػػػٌ  القنػػػػا  للػػػػ كاج يف القػػػػاناف ا  ائػػػػرم، كهػػػػا العػػػػائ  د
ا ساسػػػي دلتابعػػػة الدراسػػػة، كهػػػذا يػػػدؿ  لػػػى أف حقػػػاؽ الفتػػػاة مػػػ  حيػػػث الػػػتعل  مهرػػػامة يف اتجمتمػػػع 

لسػؤاؿ كالبػاقي ادل ايب. كابلنسبة لالئي مل غلػنب ففيهػا نسػبة ضػعيفة لالئػي امتػنع   ػ  ا ػااب  ػ  هػذا ا
 فه  الفتيات الالئي مل يت ك   بعدي.
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 (: يبنّي توزيع أفراد العينة حسب ادلستوى التعليمي لألب12جدول )

 النسبة العدد ادلستوى التعليمي لألب

 1.43 1 دون تعليم

 22.86 16 ابتدائي

 27.14 19 متوسط

 38.57 27 اثنوي

 10 7 جامعي

 100 70 اجملموع

كؿ، يترػػػح أف ادلسػػػتال التعليمػػػي للعٌينػػػة زلخػػػار كمٌاز ػػػة بنسػػػبة  بػػػلة بػػػني االبتػػػدائي مػػػ  ا ػػػد
 27.14، كيليها مستال ادلتاسػط، بنسػبة % 38.57كادلتاسط كاليانام، كأ لى نسبة لليانام، بنسبة 

 %10كنسػػػػبة قليلػػػػة للمسػػػػتال ا ػػػػامعي الػػػػذم ؽليػػػػل ، % 22.86، مث مسػػػػتال االبتػػػػدائي، بنسػػػػبة %
. كهػػذا ي،ػػل باضػػاح الطلفػػاض ادلسػػتال التعليمػػي %  1.43 ػػدا لػػدكف الػػتعٌل  بنسػػبة  كنسػػبة ضػػعيفة

آلابء فتيػػػات العينػػػة كابلرػػػركرة سػػػياثر  لػػػى ادلسػػػار التعليمػػػي لألبنػػػاء ذ ػػػارا كإ اثن، كسػػػياثر أ يػػػر  لػػػى 
 اإل ث  هن  أقل ح اظا يف التعٌل  داخل اتجمتمع ادل ايب.  
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 عّينة حسب ادلستوى التعليمي لألم(: يبنّي توزيع ال13جدول )

 النسبة العدد ادلستوى التعليمي لألم

 4.28 3 دون تعلم

 54.28 38 ابتدائي

 40 28 متوسط

 1.42 1 اثنوي

 00 00 جامعي

 100 70 اجملموع

 

نالحظ م  ا ػدكؿ، أف أ ػ  نسػبة  مهػات العينػة متيػل نسػبة ادلسػتال التعليمػي ابتػدائي بنسػبة 
، ابدلقابل دنعدـ النسبة يف ادلستال ا امعي، ابدلقارنة % 40دليها نسبة ادلتاسط بنسبة مث  % 54.28

مػػع ادلسػػتال التعليمػػي لػػألب نالحػػظ أف أ ػػ  نسػػبة للمسػػتال التعليمػػي لػػألب يف ادلسػػتال التعليمػػي 
، هذا يػدؿ أف التعلػي  العخػرم ابلنسػبة % 10، كيا د مستا  امعي بنسبة % 35.71اثنام بنسبة 

 ار يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب سػػب  دعلػػي  البنػػات بسػػنني، فتعلػػي  البنػػ  ابلػػنمط العخػػرم يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب للػػذ 
ـ كليند القباؿ يف الاسػط اال تمػا ي اسػت رؽ سػناات. كهػا دليػل آخػر أف ح ػاظ 1950 ظهر سنة

 دعلي  البن  يف اتجمتمع ادل ايب أقل م  ح اظ دعلي  الذ ار.
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 أفراد العّينة حسب امتالكهم مكتبة للمطالعة يف البيت.(: يبنّي توزيع 14جدول )

 النسبة العدد امتالك مكتبة مطالعة يف البيت

 54.28 38 نعم

 45.71 32 ال

 100 70 اجملموع

م  ا دكؿ، نالحػظ أف نسػبة امػتالؾ ماتبػة ادلطالعػة يف البيػ ، ك ػدـ امتال هػا نسػبة متقاربػة، 
كالػػػػذي  ال ؽلتلاػػػػاف ماتبػػػػة للمطالعػػػػة يف البيػػػػ  ؽليلػػػػاف  % 54.28فػػػػادلمتلاني للماتبػػػػة متيػػػػل نسػػػػبة 

. كهذا يدؿ أنػىل دا ػد نسػبة مهمػة مػ  أكليػاء العينػة يقتنػاف الاتػب، كياانػاف ماادػب يف % 32نسبة
 منازذل .

 (: يبنّي توزع أفراد العّينة حسب امتالك اذلاتف احملمول15اجلدول )

 النسبة العدد امتالك اذلاتف احملمول

 61.43 43 نعم

 38.57 27 ال

 100 70 اجملموع

 

ال ؽلػػتلا   % 38.57 ؽلػػتلا  هادفػػا زلمػػاال، كنسػػبة % 61.43نسػػبة  اليػػة مػػ  أفػػراد العينػػة  
هػػػػذمل ا داة احلداثيػػػػة، كهػػػػذمل إ ػػػػارة كاضػػػػتة النتقػػػػاؿ اتجمتمػػػػع ادلػػػػ ايب إا احلداثػػػػة، كانتقػػػػاؿ اتجمتمػػػػع إا 
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اماؿ ادلسػػػار التعليمػػػي للبنػػػ  كمنػػػىل نقػػػص التسػػػرب احلداثػػػة، سػػػيلـ   ليػػػىل أتخػػػل سػػػٌ  الػػػ كاج منػػػىل اسػػػت
 ادلدرسي للبنات.
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 خالصة الفصل:

يعتػػ  معهػػد اإلصػػالح للبنػػات مبدينػػة غردايػػة بفرك ػػىل متاسػػطات كاثنػػاايت قطبػػا هامػػان، فهػػا يلػػمٌي 
بػػات ادل ابيػػات احلا ػػة اال تما يػػة ادلت ايػػدة يف ارديػػاد الطالبػػات للتعلػػي ؛ كهػػا يف دطػػٌار مسػػتمٌر، كالطال

 ابدلعهد، ي،ال  نسبة  الية للطالبات ادل ابيات يف مدينة غرداية.

نسػػبة ادلتسػػرابت مػػ  ادلدرسػػة يف مسػػتال الرابعػػة متاسػػط خػػالؿ سػػتة مااسػػ  دراسػػية، قػػد دطػػٌار، 
 % 28.69مػػ  رلمػػاع ادلسػػنالت يف ذلػػك ادلاسػػ  كبنسػػبة  % 27.73طالبػػة  بنسػػبة  33فعػػدده   

خالؿ ستة مااسػ  دراسػية، كهػذا يعػاد الردفػاع  ػدد الطالبػات يف ادلاسػ ، الػذم  م  رلماع ادلتسرابت 
 ػػػػػػاف  جتػػػػػػان مػػػػػػ  قػػػػػػرار إل ػػػػػػاء السػػػػػػنة السػػػػػػابعة ابتػػػػػػدائي مػػػػػػ  ابتدائيػػػػػػة اإلصػػػػػػالح للبنػػػػػػات يف ادلاسػػػػػػ  

 ـ. 2004/2005

أمػػػاٌ ابلنسػػػبة للمسػػػتال التعليمػػػي  مهػػػات الطالبػػػات أفػػػراد العٌينػػػة؛ فاػػػاف من فرػػػا كأ ػػػ  نسػػػبة  
 ، دليهػا نسػبة ادلسػتال الدراسػي متاسػط بنسػبة % 54.28للمستال الدراسي ابتػدائي بنسػبة   ان  

  كمنعدـ يف ادلستال ا امعي كهذا لىل ا ثر القػام يف سػبب االنقطػاع  ػ  الدراسػة قبػل % 40.00  
اػ  أقػل انتهاء ادلسػار التعليمػي.  مػا الح نػا اطلفػاض ادلسػتال التعليمػي آلابء الطالبػات أفػراد العينػة ل

منػػىل يف ا مهػػات، حيػػث  انػػ  أ ػػ  نسػػبة للمسػػتال التعليمػػي اليػػانام بػػدؿ االبتػػدائي  نػػد ا مهػػات 
. كهػػذا ي،ػػل أف التعلػػي  ابلػػنمط العخػػرم  ػػاف للػػذ ار فقػػط دكف اإل ث يف اتجمتمػػع % 35.71بنسػػبة 

 .  1  ـ1950ديسم   10ادل ايب، كالبن  يف اتجمتمع ادل ايب دخل  ادلدرسة العخرية يف 

كما الح نامل أف السبب الرئيا النقطاع البن  ادل ابية    الدراسػة هػا الػ كاج، فادلنقطعػات  ػ  
مػػػ  رلمػػػاع ادلتسػػػرابت خػػػالؿ سػػػتة مااسػػػ  دراسػػػية.  % 65.71الدراسػػػة بسػػػبب الػػػ كاج ؽلػػػيل  نسػػػبة 

ؿ اتجمتمػع فهػي نسػبة دؤ ػر إا انتقػا % 61.43كابلنسبة  فراد العينة احلامالت ذلادف النقػاؿ فيمػيل  
 ادل ايب إا احلداثة.

                                                           
 سنعامة .امقابلة مع أكؿ أستاذ لتعلي  البنات يف مدينة غرداية ا ستاذ  مر ر   1  
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 الفصل اخلامس  
 

التسرب ادلدرسي للفتاة ادلزابية وادلستوى التعليمي 
 للوالدين

 () حتليل الفرضية األوىل
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 دتهيد: 

يعتػػ  الػػتعل  أسػػاس احلرػػػارة كالتقػػٌدـ يف اتجمتمعػػات اإلنسػػػانية، كلقيػػاس التقػػدـ احلرػػػارم  م  
رلتمع  لينا بدراسة ادلنتاج الفارم لىل، كادلنتاج ادلادم ال يااف إالٌ ابلر اية الفارية. كاتجمتمع اإلنسا  

مػاف كم،ػػرت اف، ك قخػػاء أحػػدعلا يخػل اتجمتمػػع أ ر ػػان. كللتعلػػي  يف اتجمتمػػع لػىل قطبػػني ذ ػػر كأنيػػى متالز 
دكر ابرز يف رلاؿ التفا ل اال تما ٌي كاالنت،ار اليقايٌف كدرسيخ القٌي  اال تما يػة الػيف حػٌددها اتجمتمػع 

 يف ادلدرسة.

 يف هذا الفخل ساقـا بتتليل الفرضية ا كا، كهي:

 .للبن " ادلدرسي التسرب نقص  لما للاالدي  التعليمي ادلستال زاد " لما

كقػػد بنيػػ  هػػػذمل الفرضػػٌية للتتٌقػػػ  ميػػدانيان يف مػػا إذا  ػػػاف للمسػػتال التعليمػػػي للاالػػدي  أتثػػػل يف 
التسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل ابيػػة.  مػػا حاكلػػ  أف أربػػط  ػػل مالػػىل أتثػػل بتنميػػة ادلسػػتال اليقػػايف للفػػرد،  

 ها م  ادلؤ رات اليف دنمي ادلستال اليقايف للفرد. تلقات العل ، كقراءة ا ريدة، كغل 
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 ادلستوى الدراسي لألب: -1

ؽليػػل ادلسػػتال الدراسػػي لػػألب  ػػامال أساسػػيا يف التسػػيل ا سػػرم، فػػا ب ادليقػػف يسػػا د أفػػراد 
 أسردىل  لى التترر كاحلداثة.

 (: يبني ارتباط سّن اخلطبة ابدلستوى التعليمي لألب16جدول )

 طبةسن اخل

 

 م ت لألب 

 17إىل  16من  سنة16أقل من 
 سنة

 اجملموع سنة17أكرب من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 1.54 1 00 0 100 1 00 0 دون تعليم

 23.07 15 26.66 4 13.33 2 60 9 ابتدائي

 27.69 18 5.55 1 44.44 8 50 9 متوسط

 36.92 24 12.5 3 20.83 5 68 16 اثنوي

 10.76 7 28.57 2 42.85 3 28.57 2 جامعي

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

نالحظ م  خالؿ ا دكؿ، م  حيث سٌ  اخلطبػة، أٌف أ لػى نسػبة مػ  أفػراد العٌينػة، متيلهػا الفئػة 
طػػنب مػػا بػػني سػػػٌ  % 55.38سػػنة، بنسػػبة  16الػػيف ختطػػب قبػػل سػػٌ   ، دليهػػا فئػػة الطالبػػات الالئػػي ؼلي

طػػػػنب يف سػػػػٌ  أ ػػػػ  مػػػػ  % 29.23بنسػػػػبة  سػػػػنة، 17ك16 سػػػػنة، بنسػػػػبة  17، مث أتي فئػػػػة الالئػػػػي ؼلي
15.38 %. 
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أمػػا ابلنسػػبة بسػػؤاؿ ادلت ػػٌل ادلسػػتقٌل،  ػػ  ادلسػػتال التعليمػػي لػػألب، فػػ ف أ لػػى نسػػبة دعػػاد لػػ ابء 
ت يف ، كهذا يدٌؿ أف أغلبية اآلابء الذي  لػديه  بنػا% 36.92الذي  مستااه  التعليمي اثنام، بنسبة 

ـ لديه  مسػتال دعليمػي اثنػام. دليهػا فئػة اآلابء الػذي  لػديه  2014ك 2008س  اخلطبة ما بني سنة 
، كهػػذا ي،ػػل إا أف هػػؤالء اآلابء دسػػرباا مػػ  ادلدرسػػة يف % 27.69مسػػتال دعليمػػي متاسػػط، بنسػػبة 

 فض ، كهػػا مسػػتال مػػن% 23.07مرحلػػة ادلتاسػػط. دليهػػا بعػػد ذلػػك فئػػة مسػػتال االبتػػدائي، بنسػػبة 
 ػدا ن ػػرا لعخػػر احلرػػارة كاحلداثػػة يف كقتنػػا احلاضػػر. أمػػا ابلنسػػبة لفئػػة دكف دعلػػ  فهػػي من فرػػة  ػػدا، 

 . % 10.76، كفئة ا امعيني بنسبة % 1.54بنسبة 

 ك ند اردباط سؤا  ادلت ٌلي ، كم  خالؿ ا دكؿ، نالحظ ابلنسبة لفئة الطالبات الالئي 

طنب قبل سٌ   ، كدػن فض %66.66مستال اليانام ؽليٌل  نسبة مردفعة  سنة، كآابئهٌ  يف 16ؼلي
طػػػنب مػػػا بػػػني سػػػٌ   ، كدػػػن فض أ يػػػر مػػػع الالئػػػي %20.83، إا 17ك 16هػػػذمل النسػػػبة مػػػع الالئػػػي ؼلي

طػػنب يف سػػٌ  أ ػػ  مػػ  ،  يف هػػذمل احلالػػة ال ي،ػػل د ػػل هػػذمل النسػػب إا أف % 12.5 سػػنة، إا 17 ؼلي
ؤثر يف سٌ  خطبة ابنتىل، بل خرع  ٌلية إا أ ػراؼ رلتمعػىل، ا ب ادل ايب ذك مستال دعليمي اثنام مل ي

 سنة. 16أك إا أتثل زك تىل يف أخذ قرار اخلطبة دكف سٌ  

طنب قبل سٌ   سنة، كآابئهٌ  يف مسػتال ادلتاسػط ؽلػيٌل  نسػبة  16أٌما ابلنسبة للطالبات الالئي ؼلي
طػػنب مػػا بػػني سػػٌ  % 50  44.44 مسػػتال ادلتاسػػط، ؽلػػيل  سػػنة كآابئهػػٌ  يف 17ك 16، بينمػػا الالئػػي ؼلي
طػػنب يف سػػٌ  أ ػػ  مػػ  % كهػػذا  ، %5.55سػػنة كآابئهػػٌ  يف مسػػتال ادلتاسػػط، ؽلػػيٌل   17، كالالئػػي ؼله

 ذلك ال ي،ػل إ ػارة قايػة إا أثػر ادلسػتال التعليمػي لػألب  لػى سػٌ  خطبػة البنػ . بينمػا إذا انتقلنػا 
سػػػػنة  16حػػػػظ أف الالئػػػػي ؼلطػػػػنب قبػػػػل سػػػػٌ  إا الطالبػػػػات الالئػػػػي آابئهػػػػٌ  يف مسػػػػتال ا ػػػػامعي، نال

سػػػنة نسػػػبة مردفعػػػة إا نسػػػبة  17ك 16، كالالئػػػي ؼلطػػػنب مػػػا بػػػني سػػػٌ  %28.57من فرػػػة إا نسػػػبة 
، هذا ي،ػل ابلقػاة إا ا ثػر الػذم بػىل ادلسػتال التعليمػي  لػى سػٌ  خطبػة الفتػاة يف اتجمتمػع % 42.85

سنة فنسبتىل من فرة، كدائما يعاد إا  17أ   م  ادل ايب دقدؽلا كأتخلا، بينما الالئي ؼلطنب يف سٌ  
 قهر العرؼ اال تما ي  لى ا فراد.
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ابلنسبة لالئي آابئهٌ  يف مستال االبتدائي يبدي  مؤ ر  ٌيد لتاثل ادلستال التعليمػي  لػى سػٌ  
طنب قبل سٌ   طػنب مػا بػني % 60سنة ؽلػيٌل   16اخلطبة، فالالئي ؼله  16، بينمػا دػن فض مػع الالئػي ؼله

طنب بعد سٌ  % 13.33سنة إا  17ك  .% 26.66سنة إا نسبة  71، كمع الالئي ؼله

طنب ما بني   سنة. 17ك16كابلنسبة ل ابء دكف مستال دعليمي بناا  ؼله

 كابلتا  ادلستال الذم ظهر أتثلمل  لى سٌ  اخلطبة ها مستال ا امعي كاالبتدائي.

 توى لتعليمي لألب(: يبنّي ارتباط سّن الزواج ابدلس17جدول )

 سن الزواج

 

 م ت لألب

 اجملموع سنة19أكرب من  سنة 19إىل  18من  سنة18أقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 1.85 1 00 0 100 1 00 0 دون تعليم

 22.22 12 8.33 1 33.33 4 58.33 7 ابتدائي

 27.77 15 6.66 1 66.66 10 26.66 4 متوسط

 37.03 20 5 1 50 10 45 9 اثنوي

 11.11 6 16.66 1 50 3 33.33 2 جامعي

 100 54 7.40 4 51.85 28 40.74 22 اجملموع

 

مػػ  ا ػػدكؿ، نالحػػظ مػػ  حيػػث سػػٌ  الػػ كاج، أف أ لػػى نسػػبة مػػ  أفػػراد العٌينػػة، متيلهػػا الفئػػة الػػيف 
 18بػل سػٌ  ، دليهػا فئػة الطالبػات الالئػي يتػ ٌك   ق% 51.85سنة، بنسبة  19ك18دت كج ما بني سٌ  
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.  %7.40سػػنة بنسػػبة  19، مث أتي فئػػة الطالبػػات الالئػػي يتػػ ٌك   بعػػد سػػٌ  % 40.74سػػنة، بنسػػبة 
كابدلقارنة مع سٌ  اخلطبة كادلستال التعليمي لألب نالحظ العاا، أم الفئة الخ لة أ   نسبة كهذا 

أك سػػتة سػػناات، أمػػاٌ  يػػدؿ  لػػى أف الفتػػاة يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب ختطػػب لعػػدة سػػناات قػػد دخػػل إا مخسػػة
 .سنة 19ك 18ال كاج فاغلبيتىل ما بني 

ابلنسػػبة لسػػؤاؿ ادلت ػػٌل ادلسػػػتقٌل، ادلسػػتال لتعليمػػي لػػػألب، فػػ ف أ لػػى نسػػػبة دعػػاد لػػ ابء الػػػذي  
، كهػذا يػدٌؿ أف أغلبيػة اآلابء الػذي  زٌك ػاا بنػاا  يف سػ  % 37.03مستااه  التعليمي اثنػام، بنسػبة 

ـ لػػديه  مسػػتال دعليمػػي اثنػام. دليهػػا فئػػة اآلابء الػػذي  2014ك 2008نة سػنة، مػػا بػػني سػ 19أك  18
، كهػػػػذا ي،ػػػػل إا أف هػػػػؤالء اآلابء دسػػػػرباا مػػػػ  % 27.77لػػػػديه  مسػػػػتال دعليمػػػػي متاسػػػػط، بنسػػػػبة 

، أمػػا ابلنسػػبة % 22.22ادلدرسػػة يف مرحلػػة ادلتاسػػط. يليهػػا بعػػد ذلػػك فئػػة مسػػتال االبتػػدائي، بنسػػبة 
 . % 11.11، كفئة ا امعيني بنسبة % 1.85ة  دا، بنسبة لفئة دكف دعل  فهي من فر

ك ند اردباط سؤا  ادلت ٌلي ، كم  خالؿ ا دكؿ، نالحظ ابلنسبة لفئة الطالبات الالئي يت ٌك   
، مث دردفػع النسػبة مػع الالئػي يتػ ٌك   %45سنة كآابئهػٌ  يف مسػتال اليػانام ؽلػيٌل  نسػبة  18قبل سٌ  

 19 ، كدػػن فض مػػع الالئػػػي يتػػ ٌك   يف سػػػٌ  أ ػػ  مػػػ % 50إا نسػػػبة  سػػنة، 19ك 18مػػا بػػني سػػػٌ  
 . %5سنة، إا نسبة 

أٌما ابلنسبة لالئي آابئهٌ  يف مسػتال ادلتاسػط فػنالحظ أف النسػبة مردفعػة مػع الالئػي يتػ ٌك   يف 
 سنة، إا نسػبة 18سنة كهي ا غلبية، كدن فض يف الالئي يت ٌك   يف سٌ  قبٌل  19ك 18بني سٌ  ما 
 نة. س 19، كدن فض أيران مع الالئي يت ٌك   يف سٌ  أ   م  % 26.66

إذا يف فئػػػػات الالئػػػػي آابئهػػػػٌ  يف مرحلػػػػة ادلتاسػػػػط كاليػػػػانام، مل نػػػػرل مؤ ػػػػر كاضػػػػتان للمسػػػػتال  
مسػتال العلمي لألب يف سٌ  ال كاج، ميلما ها كاضح يف سٌ  اخلطبة، لا  ابلنسػبة لالئػي آابئهػٌ  يف 

، كهػػػي نسػػػبة من فرػػػة %33.33سػػػنة ؽلػػػيل  نسػػػبة  18ئػػػي دػػػ ٌك   قبػػػٌل سػػػٌ  ا ػػػامعي، نالحػػػظ الال
، هنػػػا يترػػػح أف ادلسػػػتال العلمػػػػي % 50سػػػنة كهػػػي  19ك 18ابلنسػػػبة لالئػػػي يتػػػ ٌك   مػػػا بػػػني سػػػػٌ  
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ا امعي لىل أثر يف أتخل سٌ  ال كاج، كابلتا  نقػص يف التسػرب ادلدرسػي للبنػ ،  مػا نالحػظ ابلنسػبة 
ابلنسػػبة لالئػػي  % 58.33سػػنة نسػػبة  اليػػة  18ل ابتػػدائي لالئػػي دػػ ٌك   قبػػل لالئػػي آابئهػػٌ  يف مسػػتا 

، أم اآلابء يف مسػػتال االبتػػدائي أغلػػبه  زٌك ػػاا %33.33سػػنة الػػيف متيٌػػل   19ك 18يتػػ ٌك   مػػا بػػني 
سػنة  اػا اآلابء يف مسػتال ا ػامعي، كابلتػا  للمسػتال التعليمػي أثػر يف الػ كاج  18بناا  قبل سػٌ  

سػػػنة يف الفئػػػات  19خػػػل اتجمتمػػػع ادلػػػ ايب، أٌمػػػا فيمػػػا ؼلػػػص الالئػػػي يتػػػ ٌك   يف سػػػٌ  أ ػػػ  مػػػ  ادلباػػػر دا
الػػػػيالث من فرػػػػة كال دعطػػػػي داللػػػػة كاضػػػػتة  لػػػػى أثػػػػر ادلسػػػػتال التعليمػػػػي لػػػػألب  ف  امػػػػل العػػػػرؼ 

 سيتدخل.

(:يبنّي مـدة ادلكـوث يف البيـت مـا بـني االنقطـاع مـن ادلدرسـة والـزواج ابدلسـتوى 18اجلدول )
 يمي لألبالتعل

مدة ادلكوث يف 
البيت ما بني التسرب 
 ادلدرسي والزواج

 24إىل  13من  شهرا13أقل من 
 شهرا

 اجملموع شهرا24أكثر من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد م ت لألب

 1.53 1 100 1 00 0 00 00 دون تعليم

 23.07 15 33.33 5 46.66 7 20 3 ابتدائي

 27.69 18 11.11 2 72.22 13 16.66 3 متوسط

 36.92 24 8.33 2 41.66 10 50 12 اثنوي

 10.76 7 00 0 00 0 100 7 جامعي

 100 65 15.38 10 46.15 30 38.46 25 اجملموع
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سػػػػؤاؿ ادلاػػػػاث يف البيػػػػ  أ ابػػػػ   ليػػػػىل الطالبػػػػات ادل طػػػػاابت  هنػػػػٌ  يعػػػػرف  وريػػػػخ زكا هػػػػٌ ، 
 كالطالبات ادلت ك ات.

ث مػػدة ادلاػػاث يف البيػػ  مػػا بػػني االنقطػػاع  ػػ  الدراسػػة مػػ  خػػالؿ ا ػػدكؿ، كمػػ  حيػػنالحػػظ 
 ػهرا يف البيػ  بػني  24ك  13كال كاج، أف أ لى نسبة م  أفراد العينة، متيلها الفئػة الػيف متاػث مػا بػني 

، كهذا مؤ ػر  لػى أف الػا ي با ػاب التعلػي  لألبنػاء % 46.15االنقطاع    ادلدرسة كال كاج، بنسبة 
 هرا بني انقطػا هٌ   13 ايد، دليها فئة الطالبات الالئي ؽلاي  يف البي  أقل م  يف اتجمتمع ادل ايب يف د

 24، كيف ا خل الطالبات الالئي ؽلاي  يف البي  أ ير مػ  % 38.46   الدراسة كزكا هٌ ، بنسبة 
، كهػػي نسػػبة من فرػػة، كدبقػػى معػػٌ ة، % 15.38 ػػهرا بػػني انقطػػا هٌ   ػػ  الدراسػػة كالػػ كاج، بنسػػبة 

  ننا يف رلتمع زلافظ م   ادادىل ال كاج ادلبار.ن ران 

ابلنسػػبة لسػػؤاؿ ادلت ػػٌل ادلسػػتقل،  ػػ  ادلسػػتال التعليمػػي لػػألب، فهػػي نفػػا نسػػب  ػػدكؿ مت ػػٌل 
 اخلطبة كادلستال التعليمي الساب  ال دت ٌل،

ئهػٌ  ك ند اردباط سؤا  ادلت ٌلي ، كم  خالؿ ا دكؿ، نالحظ ابلنسبة لفئة الطالبات الالئػي آاب
 هرا ؽليل  نسبة   13يف مستال دعليمي اثنام، كؽلاي  يف البي  ما بني التسرب كال كاج مدة أقل م  

 ػػػػػػهرا إا نسػػػػػػبة   24ك 13، كدػػػػػػن فض هػػػػػػذمل النسػػػػػػبة مػػػػػػع الالئػػػػػػي ؽلاػػػػػػي  يف البيػػػػػػ  مػػػػػػا بػػػػػػني 50%
 .%8.33 هرا، إا نسبة 24مث دن فض أ ير مع الالئي ؽلاي  يف البي  أ ير م   ،41.66%

ا ابلنسػػبة لالئػػي آابئهػػٌ  يف مسػػتال ادلتاسػػط فػػنالحظ أف النسػػبة مردفعػػة مػػع الالئػػي ؽلاػػي  يف أٌمػػ
،  كدن فض %72.22 هرا  كهي ا غلبية، بنسبة  24 13البي  ما بني التسرب كال كاج مدة ما بني 

نالحػػػظ  ػػػهرا، كإذا انتقلنػػػا إا الالئػػػي آابئهػػػٌ  يف مسػػػتال االبتػػػدائي،  13يف الالئػػػي ؽلاػػػي  أقػػػٌل مػػػ  
، كمػػع الالئػػي ؽلاػػي  %46.66 ػػهرا مردفعػة  ػػذلك، بنسػػبة  24ك 13الالئػي ؽلاػػي  يف البيػػ  مػػا بػػني 

، %100، كمع الالئي آابئهٌ  دكف مسػتال  لمػي، صلػد النسػبة %20 هرا دن فض إا  13أقٌل م  
 البي  ما بني التسرب كال كاج.  هرا يف 24مع الالئي ؽلاي  مدة أ   م  
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الئي آابئهػ  يف مسػتال  ػامعي، صلػد  ػٌل الطالبػات ؽلاػي  يف البيػ  مػدة أٌؿ مػ  ابلنسبة إا ال
 .%100 هرا ما بني التسرب كال كاج بنسبة  13

كابلتػػػا   ػػػٌل مػػػا زاد ادلسػػػتال التعليمػػػي لػػػألب ادلػػػ ايب قػػػٌل مػػػدة ماػػػاث البنػػػ  يف البيػػػ  مػػػا بػػػني 
 التسرب كال كاج.

دلدرســة الغــري سلطــوابت وادلســتوى التعليمــي (:يبــنّي العالقــة بــني ادلتســرابت مـن ا19جـدول )
 لألب

ادلستوى 
التعليمي 
 لألب 

 اجملموع جامعي اثنوي  متوسط ابتدائي دون تعليم 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

غري 
 سلطوبة

00 00 1 20 1 20 03 60 00 00 5 100 

 

   ػػ  الدراسػة يف مسػػتال الرابعػة متاسػػط يترػح مػػ  خػالؿ ا ػػدكؿ أٌف الطالبػات الالئػػي يػنقطع
، كالالئػػػي آابئهػػػ  يف مسػػػتال % 60كهػػػ  غػػػل سلطػػػاابت؛ كآابئهػػػ  يف مسػػػتال اليػػػانام، ؽلػػػيل  نسػػػبة 

لالئػػي آابئهػػ  يف مسػػتال ادلتاسػػط، أمػػا اآلابء يف مسػػتال ا ػػامعي  % 20، ك% 20االبتػػدائي ؽلػػيٌل  
اسط؛ إذا مل ياػٌ  سلطػاابت.  مػا أٌف اآلابء الػذي  فبناا  ال ينقطع     الدراسة يف مستال الرابعة مت

 دكف دعلي  مل ي هركا يف ا دكؿ  ف نسبته  ضعيفة  دا ابلنسبة للمنماع العاـ.

إف ادلالحػػظ ذلػػذا ا ػػدكؿ، يالحػػظ أف أ لػػى نسػػبة للمتسػػرابت ال ػػل سلطػػاابت مػػ  فئػػة الالئػػي 
ف اردفػاع ادلسػتال التعليمػي لػألب يػنقص آابئهٌ  يف مستال دعليمي اثنام، كهذا ال ػلق  الفرض يف أ



 للوالدين التسرب ادلدرسي للفتاة ادلزابية وادلستوى التعليمي                                      الفصل اخلامس             

 
157 

مػػ  التسػػرب ادلدرسػػي للبنػػ ، كهػػذا مػػا يلنئػػا  إا متابعػػة العالقػػة بػػني التسػػرب ادلدرسػػي للبنػػ  ال ػػل 
 سلطابة كالسبب الذم أدل إا التسرب. 

(:بــني العالقــة بــني ادلتســربة الغــري سلطوبــة وســبب االنقطــاع وادلســتوى التعليمــي 20جــدول )
 لألب

     سبب  
 االنقطاع 
 للبنت 

 الغري      

 سلطوبة       

ادلستوى 
التعليمي 
 لألب

 اجملموع عدم الرغبة أمر من األب أمر من األم

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 00 00 00 00 00 00 00 00 دون تعليم

 20 1 00 00 00 00 100 01 ابتدائي

 20 1 00 00 100 1 00 00 متوسط

 60 3 100 3 00 00 00 00 اثنوي

 00 00 00 00 00 00 00 00 جامعي

 100 5 60 3 20 1 20 1 اجملموع
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يترػػح مػػ  ا ػػدكؿ، أف سػػبب االنقطػػاع مػػ  ادلدرسػػة للبنػػ  ادل ابيػػة يف العينػػة؛ أ لػػى نسػػبة ؽليلهػػا 
 20، دليهػػا ا مػػر مػػ  ا ـ، كا مػػر مػػ  ا ب بنسػػب متسػػاكية، %60 ػػدـ الرغبػػة يف الدراسػػة، بنسػػبة 

%. 

أمػػػا مبت ػػػل ادلسػػػتال التعليمػػػي لػػػألب يف هػػػذمل احلالػػػة فػػػ ف أ ػػػ  نسػػػبة ؽليلهػػػا اآلابء يف مسػػػتال ك 
، أمػا %20، كمسػتال ابتػدائي بػنفا النسػبة %20، دليها نسبة مستال ادلتاسط بنسبة %60اليانام

مػ  اآلابء يف مسػتال اليػانام بنػاا  دسػرٌب  بسػبب  % 100ابلنسبة للنامعيني فمنعدمة. نالحػظ أف 
 ػدـ الرغبػة يف التعلػي  فلػػ  صلػد يف فئػة اآلابء يف مسػػتال اليػانام بنػ  دسػػرب  بسػبب ا مػر مػػ  ا ب 

، إٌمػػا  مػػر مػػ  ا ـ %100أك مػػ  ا ـ، لاػػ  فئػػة اآلابء يف مسػػتال ادلتاسػػط كاالبتػػدائي بنػػاا  دسػػرٌب  
 أك  مر م  ا ب.

دا يػىل البنػات يف التعلػي ، كيالحػظ ادلالحظ ذلذا ا دكؿ يدرؾ أعلية ادلستال التعليمػي ا ب يف 
 أنىل  لما زاد ادلستال التعليمي لألب نقص التسرب ادلدرسي للبنات.

 ادلستوى التعليمي لألم: -2

 يقاؿ ال،ا ر:  

 147أ ددت  عبان طٌيب ا  راؽ  ا ـ مدرسةن إذا أ دداا 

بنائهػا بطريقػة مبا ػرة فال ؽلا  إلنساف أف ؼلفػي هػذمل احلقيقػة، ا ـ ادلتعلمػة كادليقفػة مسػا دة  
 أك غل مبا رة.

 

 

                                                           

مدرسة البنات ببارسعيد"، ضبط كدرديب كدختيح ك رح: أمحد أمني قخيدة: "، ديوان حافظ إبراىيمحافظ إبراهي :   (147
 .282ـ، ص 1987، اذليئة ادلخرية العامة لل،باب، مخر، 3كآخركف، ط:
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 يبني ارتباط سّن اخلطبة ابدلستوى التعليمي لألم :21 دكؿ  

 سن اخلطبة

 

 م ت لألم

 17إىل  16من  سنة16أقل من 
 سنة

 اجملموع سنة17أكرب من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 3.08 2 00 0 00 0 100 2 دون تعليم

 52.30 34 2.94 1 44.12 15 50 17 ابتدائي

 43.08 28 3.57 1 64.28 18 32.14 9 متوسط

 1.64 1 00 0 100 1 00 0 اثنوي

 00 0 00 0 00 0 00 0 جامعي

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

نالحظ م  خالؿ ا دكؿ، م  حيث سٌ  اخلطبػة، أٌف أ لػى نسػبة مػ  أفػراد العٌينػة، متيلهػا الفئػة 
طػنب مػا بػني %55.38سنة، بنسػبة  16قبٌل سٌ   اليف ختطب  17ك 16، دليهػا فئػة الطالبػات الالئػي ؼلي
طنب يف سٌ  أ   م  % 29.23سنة، بنسبة   .% 15.38سنة، بنسبة  17، مث أتي فئة الالئي ؼلي

أما ابلنسبة لسؤاؿ ادلت ٌل ادلستقٌل،    ادلسػتال التعليمػي لػألـ، فػ ف أ لػى نسػبة دعػاد لألمهػات 
، كهػػذا يػػدٌؿ  لػػى أف أغلبيػػة ا مهػػات  الالئػػي  % 52.30ئػػي مسػػتااهٌ  التعليمػػي ابتػػدائي، بنسػػبة الال

ـ لػديهٌ  مسػتال دعليمػي ابتػدائي. دليهػا فئػة 2014ك 2008لديهٌ  بنػات يف سػ  اخلطبػة مػا بػني سػنة 
، كهػػػػذا ي،ػػػػل إا أف أغلبيػػػػة % 43.08ا مهػػػػات الالئػػػػي لػػػػديهٌ  مسػػػػتال دعليمػػػػي متاسػػػػط، بنسػػػػبة 
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مهػػات العينػػة دسػػرٌب  مػػ  ادلدرسػػة يف مرحلػػة االبتػػدائي أك ادلتاسػػط. دليهػػا بعػػد ذلػػك فئػػة مسػػتال دكف أ
كهػػػػا ، % 1.54، أمػػػػا ابلنسػػػػبة لفئػػػػة اليػػػػانام فهػػػػي من فرػػػػة  ػػػػدا، بنسػػػػبة % 3.08دعلػػػػي ، بنسػػػػبة 

 . كفئة ا امعيات فهي منعدمة مستال من فض  دا كهذا ن را  ننا  يف  خر احلرارة كاحلداثة،

  ند اردباط سؤا  ادلت ٌلي ، كم  خالؿ ا دكؿ، نالحظ ابلنسبة لفئة الطالبات الالئي ك 

طػػػػنب قبػػػػل سػػػػٌ   ، %50.00سػػػػنة، كأمهػػػػااٌ  يف مسػػػػتال ابتػػػػدائي، ؽلػػػػيٌل  نسػػػػبة مردفعػػػػة  16ؼلي
طػػنب مػػا بػػني سػػٌ   ، كدػػن فض أ يػػر مػػع %44.12، إا 17ك 16كدػػن فض هػػذمل النسػػبة مػػع الالئػػي ؼلي

طػػنب يف ،  يف هػػذمل احلالػػة إ ػػارة  إا أف ا ـ ادل ابيػػة % 2.94 سػػنة، إا 17  سػػٌ  أ ػػ  مػػ الالئػػي ؼلي
 سنة. 16دكف مستال دعليمي دسمح  طبة بنتها دكف سٌ  

طػنب مػا بػني  سػنة، كأمهػااٌ  يف مسػتال ادلتاسػط ؽلػيٌل   17ك 16أٌما ابلنسبة للطالبات الالئػي ؼلي
طنب قبٌل س% 64.28نسبة   32.14سنة كأمهااٌ  يف مستال ادلتاسط، ؽليل   16ٌ  ، بينما الالئي ؼلي
سػنة أم  16، إ ارة كاضتة إا أٌف ادلستال التعليمي لألـ زاد كنقخ  معىل نسبة اخلطبة قبل سٌ  %

طػػنب يف سػٌ  أ ػػ  مػػ    17ادلسػتال التعليمػػي لػألـ سيسػػبب أتخػػل سػٌ  اخلطبػػة  نػػد البنػات كالالئػػي ؼله
كهي نسبة ضػعيفة. بينمػا إذا انتقلنػا إا الطالبػات ، %3.57سط، ؽليٌل  سنة كأمهااٌ  يف مستال ادلتا 

طػػنب قبػػل سػػٌ   ، هػػي  ػػذلك %100سػػنة بنسػػبة  16الالئػػي أمهػػااٌ  دكف مسػػتال دعليمػػي فاٌلهػػٌ  ؼلي
 إ ارة إا أتثل ادلستال التعليمي لألـ  لى سٌ  خطبة البن .

ٌ  خطبة البن  ادل ابية، فاٌلمػا زاد ادلسػتال كابلتا  ادلستال التعليمي لألـ يؤثر بخفة قاية يف س
 التعليمي لألـ أتخر سٌ  اخلطبة للبن ، كدائمان هناؾ  امل العرؼ الذم يعتب قاهران يف اتجمتمع ادل ايب.
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 (: يبنّي ارتباط سّن الزواج ابدلستوى لتعليمي لألم22جدول )

 سن الزواج

 

 م ت لألم

 اجملموع سنة19من  أكرب سنة 19إىل  18من  سنة18أقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 3.70 2 00 0 00 0 100 2 دون تعليم

 50 27 3.70 1 55.55 15 40.74 11 ابتدائي

 44.44 24 12.5 3 50 12 37.5 9 متوسط

 1.85 1 00 0 100 1 00 0 اثنوي

 00 0 00 0 00 0 00 0 جامعي

 100 54 7.41 4 51.85 28 40.74 22 اجملموع

 

مػػ  ا ػػدكؿ، نالحػػظ مػػ  حيػػث سػػٌ  الػػ كاج، أف أ لػػى نسػػبة مػػ  أفػػراد العٌينػػة، متيلهػػا الفئػػة الػػيف 
 18، دليهػا فئػة الطالبػات الالئػي يتػ ٌك   قبػل سػٌ  % 51.85سنة، بنسبة  19ك18دت كج ما بني سٌ  

 .%7.41 سنة، بنسبة 19، مث أتي فئة الطالبات الالئي يت ٌك   بعد سٌ  % 40.74سنة، بنسبة 

ابلنسبة لسؤاؿ ادلت ٌل ادلستقٌل، ادلستال لتعليمي لألـ، فػ ف أ لػى نسػبة دعػاد لألمهػات  الالئػي  
، كهػػذا يػدٌؿ  لػى أف أغلبيػػة ا مهػات الالئػػي زٌك ػ  بنػػااٌ  % 50مسػتااهٌ  التعليمػي ابتػػدائي، بنسػبة 

تػػػدائي. دليهػػػا فئػػػة ـ لػػػديهٌ  مسػػػتال دعليمػػػي اب2014ك 2008سػػػنة، مػػػا بػػػني سػػػنة  19أك  18يف سػػػ  
، كهػػػػػذا ي،ػػػػػل إا أف هػػػػػؤالء %44.44ا مهػػػػػات الالئػػػػػي لػػػػػديهٌ  مسػػػػػتال دعليمػػػػػي متاسػػػػػط، بنسػػػػػبة 
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 3.70ا مهات دسرٌب  م  ادلدرسة يف مرحلة ادلتاسط. يليها بعد ذلك فئة مستال دكف دعلػي ، بنسػبة 
 ني منعدمة.، كفئة ا امعي% 1.85، أما ابلنسبة لفئة اليانام فهي من فرة  دا، بنسبة %

ك ند اردباط سؤا  ادلت ٌلي ، كم  خالؿ ا دكؿ، نالحظ ابلنسبة لفئة الطالبات الالئي يت ٌك   
، دػن فض هػذمل النسػبة مػع %55.55سػنة، كأمهػااٌ  يف مسػتال ابتػدائي ؽلػيٌل    19ك18مػا بػني سػٌ  

دػ ٌك   بعػد سػٌ  ، كدػن فض أ يػر مػع الالئػي %40.74سػنة، إا نسػبة   18الالئي د ٌك   قبػل سػٌ  
 .%3.70 ، إا نسبة سنة 19

سػػنة ؽلػػيٌل   19ك 18ابلنسػػبة لالئػػي أمهػػااٌ  يف مسػػتال ادلتاسػػط، كالالئػػي دػػ ٌك   مػػا بػػني سػػٌ  
، كدػػػن فض %37.5سػػػنة، إؿ نسػػػبة  18، دػػػن فض هػػػذمل النسػػػبة مػػػع الالئػػػي دػػػ ٌك   قبػػػل سػػػٌ  50%

 .%12.5سنة، إا نسبة  19النسبة أ ير مع الالئي د ٌك   بعد سٌ  

سػػػنة، أم بنسػػػبة  19ك 18ابلنسػػػبة لالئػػػي أمهػػػااٌ  يف ادلسػػػتال ا ػػػامعي  لهػػػٌ  دػػػ ٌك   مػػػا بػػػني 
سػػنة، أم بنسػػبة  18كأخػػلا الالئػػي أمهػػااٌ  دكف مسػػتال دعليمػػي،  ٌلهػػ  دػػ ٌك   قبػػل سػػٌ  ، 100%
100% . 

أف  رؼ اتجمتمع  كابلتا   ٌلما  ان  ا ـ أ ير دعليما  ٌلما نقص ال كاج ادلبار للبن ، كنالحظ
سػنة،  19ك 18ادل ايب  امل قام ابلنسبة للتتا  يف سٌ  ال كاج، فاغلػب البنػات يتػ ٌك   مػا بػني سػٌ  

سػػنة فهػػي نسػػبة ضػػعيفة  ػػدان يف  ػػل فئػػات ادلسػػتال التعليمػػي  19كابلنسػػبة لالئػػي يتػػ ٌك   بعػػد سػػٌ  
الػػ كاج، فالعائلػػة ادل ابيػػة متػػاثرة لػػألـ، كهػػذا مطػػاب   ػػدكؿ االردبػػاط بػػني ادلسػػتال التعليمػػي لػػألب كسػػٌ  

ابلعػػػرؼ ادلػػػ ايب يف الػػػ كاج الػػػذم يطبٌػػػ  حػػػديث رسػػػاؿ ب الػػػذم يقػػػاؿ:  " مػػػ  اسػػػتطاع مػػػنا  البػػػاءة 
 148فليت كج ف نىل أغٌض للبخر كأحخ  للفرج كم  مل يستطع فعليىل ابلخـا ف نىل لىل ك اء"

                                                           

، 5165، حديث رق : «م  استطاع...: »متف   ليىل، أخر ىل الب ارم يف الختيح،  تاب النااح، ابب قاؿ النمي   (148
 ، ص1411اح، ابب استتباب النااح دل  وق  نفسىل إليىل، حديث رق :  ؛ كمسل  يف صتيتىل،  تاب النا7/3ص  

 2/1118  . 
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درسـة والـزواج ابدلسـتوى (:يبنّي مـدة ادلكـوث يف البيـت مـا بـني االنقطـاع مـن ادل23اجلدول )
 التعليمي لألم

 مدة ادلكوث يف البيت  
 ما بني التسرب      
 ادلدرسي               

 الزواج                 
 مستوى األم

 24إىل  13من  شهرا13أقل من 
 شهرا

 اجملموع شهرا24أكثر من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد م ت لألم

 3.07 2 100 2 00 0 00 0 دون تعليم

 52.30 34 23.53 8 44.12 15 32.35 11 ابتدائي

 43.07 28 00 0 53.57 15 46.43 13 متوسط

 1.53 1 00 0 00 0 100 1 اثنوي

 00 0 00 0 00 0 00 0 جامعي

 100 65 15.38 10 46.15 30 38.46 25 اجملموع

عػػػػرف  وريػػػػخ زكا هػػػػٌ ، سػػػػؤاؿ ادلاػػػػاث يف البيػػػػ  أ ابػػػػ   ليػػػػىل الطالبػػػػات ادل طػػػػاابت  هنػػػػٌ  ي
 كالطالبات ادلت ك ات.

مػػ  خػػالؿ ا ػػدكؿ، كمػػ  حيػػث مػػدة ادلاػػاث يف البيػػ  مػػا بػػني االنقطػػاع  ػػ  الدراسػػة نالحػػظ 
كال كاج كادلستال التعليمػي لػألـ، أف أ لػى نسػبة مػ  أفػراد العينػة، متيلهػا الفئػة الػيف متاػث يف البيػ  مػا 

، دليهػا فئػة الطالبػات الالئػي %46.15كالػ كاج، بنسػبة  هرا بني االنقطاع    ادلدرسػة  24ك  13بني 
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، كيف %38.46 ػػػهرا بػػػني انقطػػػا هٌ   ػػػ  الدراسػػػة كزكا هػػػٌ ، بنسػػػبة  13ؽلاػػػي  يف البيػػػ  أقػػػل مػػػ  
 ػػػهرا بػػػني انقطػػػا هٌ   ػػػ  الدراسػػػة كالػػػ كاج،  24ا خػػػل الطالبػػػات الالئػػػي ؽلاػػػي  يف البيػػػ  أ يػػػر مػػػ  

 . %15.38بنسبة 

ت ػػٌلي ، ادلاػػاث يف البيػػ  بػػني االنقطػػاع مػػ  ادلدرسػػة كادلسػػتال التعليمػػي ك نػػد اردبػػاط سػػؤا  ادل
 ػػهرا بػػػني  24ك 13لػػألـ مػػ  خػػالؿ ا ػػدكؿ، نالحػػػظ أف الطالبػػات الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػػ  مػػا بػػني 

، كهػي نسػبة %44.12انقطا هٌ     ادلدرسة كزكا هٌ ، كالالئي أمهااٌ  يف مسػتال االبتػدائي ؽلػيل  
، كدػػػن فض أ يػػػر مػػػع %32.35 ػػػهرا، بنسػػػبة  13الالئػػػي ؽلاػػػي  يف البيػػػ  أقػػػل مػػػ  مردفعػػػة، كدليهػػػا 

 .%23.53 هرا ما بني دسرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هٌ ، بنسبة  24الالئي ؽلاي  يف البي  أ ير م  

 13أٌما ابلنسبة لفئة ا مهات الالئي مستااهٌ  متاسط، فالالئي بنػااٌ  ؽلاػي  يف البيػ  مػا بػني 
 13، دػػن فض هػػذمل النسػػبة مػػع الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  أقػػل مػػ  %53.57يٌل  نسػػبة  ػػهرا، ؽلػػ 24ك

، كدنعػػدـ مػػع الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  %46.43 ػػهرا بػػني دسػػرهبٌ  مػػ  ادلدرسػػة كزكا هػػٌ ، إا نسػػبة 
  هرا.  24أ ير م  

دسػرهبٌ    ػهرا مػا بػني 24ابلنسبة لفئة ا مهات دكف دعلي   ٌل بنااٌ  ؽلاي  يف البي  أ ير مػ  
، كهذا يعين أف ا ـ ادل ابية اليف ليا ذلا مستال دعليمي درغ  بنتها %100م  ادلدرسة كزكا هٌ ، أم 

 هرا م  أ ل دعٌل  أمار البي  ال ك ية، لا  هذا  لى حسػاب  :8 لى ادلااث يف البي  أ ير م  
 لعخر.دعٌل  بنتها، كهذا را ع لعدـ الا ي اب علية ا ساسية للتعل  يف هذا ا

 ػهرا،  13ابلنسبة لفئػة ا مهػات الالئػي مسػتااهٌ  اثنػام،  ػل بنػااٌ  ماػي  يف البيػ  أقػٌل مػ  
يف قػػرار  ، كهػػذا يعػػين أف ا ـ ادلتعٌلمػػة كلػػا  ػػاف دعٌلمهػػا بسػػيط، فػػ ٌف ذلػػذا الػػتعٌل  أثػػر%100أم بنسػػبة 

 دسرب ابنتها م  ادلدرسة، كهذا ك ي  علية العل . 
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ستال التعليمي لألـ لىل ا ثر الااضح يف مدة مااث البنػ  يف البيػ  بػني كابلتا  نالحظ أف ادل
التسػػػرب ادلدرسػػػي كالػػػ كاج، أم أنػػػىل  ٌلمػػػا زاد ادلسػػػتال التعليمػػػي لػػػألـ نقخػػػ  مػػػدة ماػػػاث البنػػػ  يف 

 البي  ما بني التسرب ادلدرسي كال كاج.

ســتوى التعليمــي (:يبــنّي العالقــة بــني ادلتســرابت مـن ادلدرســة الغــري سلطــوابت وادل24جـدول )
 لألم

ادلستوى 
التعليمي 
 لألم 

 اجملموع جامعي اثنوي  متوسط ابتدائي دون تعليم 

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

غري 
 سلطوبة

1 20 4 80 00 00 00 00 00 00 5 100 

 

ابعػة متاسػػط يترػح مػػ  خػالؿ ا ػػدكؿ أٌف الطالبػات الالئػػي يػنقطع   ػػ  الدراسػة يف مسػػتال الر 
، كالالئػػي أمهػػااٌ  يف مسػػتال االبتػػدائي % 20كهػػ  غػػل سلطػػاابت؛ كأمهػػااٌ  دكف دعلػػي  ؽلػػيل  نسػػبة 

،  أما ا مهػات يف مسػتال  ادلتاسػط كاليػانام كا ػامعي فبنػااٌ  ال يػنقطع   ػ  الدراسػة % 80ؽليٌل  
 يف مستال الرابعة متاسط؛ إذا مل ياٌ  سلطاابت.

أف ادلسػػػتال التعليمػػػي لػػػألـ لػػػىل أثػػػر كاضػػػح يف قػػػرار التسػػػرب مػػػ  ادلدرسػػػة  هػػػذمل إ ػػػارة أخػػػرل إا
لألبنػػػاء أك البنػػػات، فػػػ ذا  انػػػ  ال ػػػاهرة اال تما يػػػة قػػػاهرة  لػػػى الفػػػرد  ػػػال كاج، فػػػا ـ مسػػػايرة أمػػػا إذا  
 ان  البن  غل سلطابة فال دنقطع    الدراسة، هذا إذا  ػاف ادلسػتال التعليمػي لػألـ متاسػط كأ ػ  

 سط.م  ادلتا 
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(:بــني العالقــة بــني ادلتســربة الغــري سلطوبــة وســبب االنقطــاع وادلســتوى التعليمــي 25جــدول )
 لألب

 سبب      
 االنقطاع    
  البنت      

 الغري           
 سلطوبة        
ادلستوى 

 التعليمي لألم

 اجملموع عدم الرغبة أمر من األب أمر من األم

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 20 1 00 00 00 00 100 1 دون تعليم

 80 4 50 2 25 1 25 1 ابتدائي

 00 00 00 00 100 00 00 00 متوسط

 00 00 00 00 00 00 00 00 اثنوي

 00 00 00 00 00 00 00 00 جامعي

 100 5 40 2 40 2 20 2 اجملموع

 

ة؛ أ لػػى نسػػبة ؽليلهػػا يترػػح مػػ  ا ػػدكؿ، أف سػػبب االنقطػػاع مػػ  ادلدرسػػة للبنػػ  ادل ابيػػة يف العينػػ
 .% 20، دليها نسبة ا مر م  ا ـ بنسبة % 40ا مر م  ا ب، ك دـ الرغبة يف التعلي ، بنسبة 

كأمػػػا مبت ػػػل ادلسػػػتال التعليمػػػي لػػػألـ يف هػػػذمل احلالػػػة فػػػ ف أ ػػػ  نسػػػبة متيلهػػػا ا مهػػػات االبتػػػدائي، 
أما ابلنسبة دلستال ادلتاسط ، %20، دليها نسبة ا مهات دكف مستال دعليمي، بنسبة % 80بنسبة 
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مػػ  ا مهػػات مسػػتال االبتػػدائي بنػػااٌ  دسػػرٌب  مػػ   % 50كاليػػانام كا ػػامعي فمنعدمػػة. نالحػػظ أف 
مػػػػ   % 100 مػػػػر مػػػػ  ا ـ ك %25 مػػػػر مػػػػ  ا ب، ك  % 25ادلدرسػػػػة لعػػػػدـ الرغبػػػػة يف الدراسػػػػة ك

 ا مهات دكف مستال دعليمي، بنااٌ  دسرٌب   مر م  ا ـ.

ا ـ  لمػػػا  ػػػاف مسػػػتااها التعليمػػػي مردفػػػع  ٌلمػػػا  ػػػاف د،ػػػنيعها للبنػػػ  أ ػػػ  ك ٌلمػػػا يترػػػح أف 
اسػتطا   البنػػ  أف دت لػػب  لػػى  ػػدـ الرغبػػة يف الػتعٌل ،  مػػا سػػي تفي سػػبب أمػػر ا ـ لالنقطػػاع  ػػ  

 الدراسة، كرمبا ادفق  مع ا ب يف قرار  دـ االنقطاع    الدراسة. 

سػػتال التعليمػػي ا ـ يف دا يػػىل البنػػات يف التعلػػي ، كيالحػػظ ادلالحػػظي ذلػػذا ا ػػدكؿ يػػدرؾ أعليػػة ادل
 أنىل  لما زاد ادلستال التعليمي لألـ نقص التسرب ادلدرسي للبنات.

 مستوى مطالعة األب يف البيت:  -3

اإلنسػاف ؽلتلػك  ػػٌدة كسػائل للرفػع مػػ  مسػتاامل اليقػػايف كالعلمػي، فلػيا إال ادلدرسػػة هػي ادلسػػؤكلة 
ايف كالعمي يف اتجمتمع؛ بل هي كسيلة يف زم و  مرمو زلػٌددو، فالعخػاميًٌ مل يػدخل  لى رفع ادلستال اليق

 ادلدرسة لا  رفع م  مستاامل العلمي ابدلطالعة، فادلطالعة هي كسيلة للتعل  بدكف حدكد  يمريٌةو.
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 (: يبنّي االرتباط بني سّن اخلطبة ومطالعة األب يف البيت26جدول )

 سن اخلطبة

 مستوى

 لعة األبمطا

 17إىل  16من  سنة16أقل من 
 سنة

 اجملموع سنة17أكرب من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 24.61 16 00 00 18.75 3 81.25 13 ال يطالع أبدا

 43.08 28 7.14 2 50 14 46.43 13 أحياان يطالع

 32.31 21 38.09 8 47.62 10 14.28 3 دائما يطالع

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

نالحػػظ مػػ  خػػالؿ ا ػػدكؿ، كمػػ  حيػػث سػػٌ  اخلطبػػة ، أف أ لػػى نسػػبة مػػ  أفػػراد العٌينػػة، متيٌلهػػا 
طػبي يف سػٌ  أقػل مػ   طػنب مػا % 55.38سػنة، بنسػبة  16الفئة اليف ختي ، دليهػا فئػة الطالبػات الالئػي ؼلي

طػػػنب% 29.23سػػنة، بنسػػػبة  17ك 16بػػني سػػػٌ   سػػػنة،  17يف سػػػٌ  أ ػػ  مػػػ   ، مث أتي فئػػػة الالئػػي ؼلي
 .% 15.38بنسبة 

أٌما ابلنسبة لسػؤاؿ ادلت ػٌل ادلسػتقٌل،  ػ  مسػتال مطالعػة ا ب، فػ ف أ لػى نسػبة دعػاد للطالبػات 
، مث دليهػػػا فئػػػة الالئػػػي آابئهػػػٌ  يطػػػالعاف % 43.08الالئػػػي آابئهػػػٌ  يطػػػالعاف أحيػػػا ن يف البيػػػ ، بنسػػػبة 

، % 24.61ئػػي آابئهػػٌ  ال يطػػالعاف أبػػدا يف البيػػ ، بنسػػػبة ، أمػػا الفئػػة الال% 32.31دائمػػان، بنسػػبة 
 هذا ي،ل إا أف ا ب ادل ايب مستال مطالعتىل يف البي  متاسطة.

طنب يف سٌ   ك ند اردباط سؤا  ادلت لي ، كم  خالؿ ا دكؿ، كابلنسبة لفئة الطالبات الالئي ؼلي
طػػنب يف % 46.43سػػنة كآابئهػػٌ  يطػػالعاف أحيػػا ن، ؽلػػيل  نسػػبة  16أقػػٌل مػػ   ، كابنتقالنػػا إا الالئػػي ؼلي
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، كدن فض يف فئة الالئي % 50سنة كآابئهٌ  يطالعاف أحيا ن، دردفع النسبة إا  17ك 16سٌ  ما بني 
طنب يف س  أ   م    .% 7.14 سنة، إا نسبة  17ؼلي

طػنب فيمػا  ، %47.62يطػالعاف دائمػان، ؽلػيل   كآابئهػ  سػنة، 17ك 16بػني سػٌ  ابلنسبة لالئي ؼله
طػػنب فيمػػا بعػػد  ، كدػػن فض أ يػػر مػػع %38.09سػػنة، دػػن فض النسػػبة إا  17كابنتقالنػػا إا الالئػػي ؼلي

طنب يف سٌ  أقٌل م    .%14.28سنة إا نسبة  16الالئي ؼله

طػػنب يف سػػٌ  أقػػٌل مػػ   سػػنة كالالئػػي آابئهػػٌ   ال يطػػالعاف يف  16كنالحػػظ أٌف الطالبػػات الالئػػي ؼلي
طػػنب مػػا بػػني سػػٌ  %81.25البيػػ  أبػػدا، ؽليلػػاف نسػػبة  سػػنة  دقػػٌل  17ك 16، كإذا انتقلنػػا إا الالئػػي ؼلي

طب بناا  يف سٌ  قبل % 18.75النسبة إا   سنة. 16، أم أغلب اآلابء اللذي  ال يطالعاف أبدا، ختي

ادلتتبع ذلذمل النسب يالحظ أنىل  ٌلما  اف ا ب يطالع أ ير  اف مستاامل اليقايف مردفع أ ير كزاد 
سػػنة، أم أتخػر سػػٌ  اخلطبػػة كابلتػػا  أتخػػر  16عليػػة العلػػ ، كنقخػػ  خطبػ  بنادػػىل يف سػػٌ  قبػػل ك يػان  

ٌس الػػ كاج، كمنػػىل نقػػص التسػػرب ادلدرسػػي للبنػػ ، كابلتػػا  نعػػ  مسػػتال مطالعػػة ا ب يف البيػػ  دػػؤثر 
  لى التسرب ادلدرسي للبن .
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زواج  و مسـتوى مطالعـة (: مدة ادلكوث يف البيت ما بني التسـرب ادلدرسـي والـ27جدول )
 األب:

مدة ادلكوث يف 
البيت ما بني 
 التسرب 
 ادلدرسي       
 والزواج           
 مستوى

 مطالعة األب

 24 إىل 13 من شهرا13 من أقل
 شهرا

 اجملموع شهرا24 من أكثر

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 24.61 16 43.75 7 31.25 5 25 4 ال يطالع أبدا

 43.08 28 7.14 2 64.28 18 28.57 8 يطالع أحياان

 32.31 21 4.76 1 33.33 7 61.90 13 دائما يطالع

 100 65 15.38 10 46.15 30 38.46 25 اجملموع

 

نالحػػػظ مػػػ  خػػػالؿ ا ػػػدكؿ، كمػػػ  حيػػػث مػػػدة ادلاػػػاث يف البيػػػ  مػػػا بػػػني التسػػػرب ادلدرسػػػي، 
ة الػػيف متاػػث يف البيػػ  مػػا بػػني التسػػرب ادلدرسػػي كالػػ كاج، أف أ لػػى نسػػبة مػػ  أفػػراد العٌينػػة، متيٌلهػػا الفئػػ

، دليهػػا فئػػة الطالبػػات الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  % 46.15 ػػهرا، بنسػػبة  24ك 13كالػػ كاج مػػدة مػػا بػػني 
، مث أتي فئػة الالئػي ؽلاػي  % 38.46 هرا ما بني دسرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هٌ ، بنسػبة  13أقٌل م  

 .%15.38سٌرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هٌ ، بنسبة  هرا ما بني د 24يف البي  أ ير م  

أٌمػػػػا ابلنسػػػػبة لسػػػػؤاؿ مسػػػػتال مطالعػػػػة ا ب، فػػػػ ف أ لػػػػى نسػػػػبة دعػػػػاد للطالبػػػػات الالئػػػػي آابئهػػػػٌ  
، مث دليهػػػا فئػػػة الالئػػػي آابئهػػػٌ  يطػػػالعاف دائمػػػان، بنسػػػبة % 43.08يطػػػالعاف أحيػػػا ن يف البيػػػ ، بنسػػػبة 
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، هذا ي،ػل إا أف % 24.61عاف أبدا يف البي ، بنسبة ، أما الفئة الالئي آابئهٌ  ال يطال% 32.31
 ا ب ادل ايب مستال مطالعتىل يف البي  متاسطة.

ك ند اردباط سؤا  ادلت لي ، كم  خالؿ ا دكؿ، نالحظ أٌف الطالبػات الالئػي ؽلاػي  يف البيػ  
يطػالعاف أحيػا  يف   ػهرا  كالالئػي آابئهػٌ   24ك 13ما بني دسرهبٌ  م  ادلدرسػة كزا هػٌ  مػٌدة مػا بػني 

 ػػػهرا مػػػا بػػػني  13، كإذا انتقلنػػػا إا الالئػػػي ؽلاػػػي  يف البيػػػ  أقػػػٌل مػػػ  %64.28البيػػػ ، ؽليلػػػاف نسػػػبة 
، مث دقػٌل أ يػر  نػد الالئػي ؽلاػي  يف البيػ  %28.57دسٌرهبٌ  م  ادلدرسػة كزكا هػٌ   دقػٌل النسػبة إا 

أم أغلػب اآلابء الػذي   %7.14نسػبة   هرا مػا بػني دسػرهبٌ  مػ  ادلدرسػة كزكا هػٌ ، إا 24أ ير م  
  هرا ما بني دسٌرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هٌ . 24ك 13 يطالعاف أحيا ، بناا  ؽلاي  يف البي  ما بني

، %4.76 ػػهرا، كآابئهػػ  يطػػالعاف دائمػػان، ؽلػػيل   :8ابلنسػػبة لالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  أ يػػر مػػ  
، كدردفػػع % 33.33 ػػهرا، دردفػػع النسػػبة إا  24ك 13كابنتقالنػػا إا الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  مػػا بػػني 

. أم أف أغلػب طالبػات هػذمل %61.90 ػهرا إا نسػبة  13أ ير مع الالئي ؽلاي  يف البي  أقػٌل مػ  
 هرا؛ ما بني دسرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هػٌ ، كهػذا دليػل  لػى الػا ي  79الفئة ؽلاي  يف البي  أقٌل م  

 با اب التعٌل .

 ػهرا، كآابئهػٌ  ال يطػالعاف أبػدا،  24لبػات الالئػي ؽلاػي  يف البيػ  أ يػر مػ  كابلنسبة لفئة الطا
 ػػهرا مػػا بػػني دسػػٌرهبٌ   24ك 13، كابنتقالنػػا إا الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  مػػا بػػني %43.75ؽلػػيل  نسػػبة 

، كدن فض يف فئة الالئػي %31.25م  ادلدرسة كزكا هٌ ، كآابئهٌ  يطالعاف أحيا ن، دردفع النسبة إا 
. كهػػذا ي،ػػل إا أف اآلابء الػػذي  ال يطػػالعاف %25  ػػهرا ، إا نسػػبة  13 اػػي  يف البيػػ  أقػػل مػػ ؽل

أبدا يف البي ، ػلبذكف مااث بناا  يف البي  مدة  بلة انت ارا للػ كاج، كهػذا دليػل  لػى  ػدـ الػا ي 
  علية التعٌل .
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ة ماػاث بنتػىل يف البيػ  مػا ادلتتبع ذلذمل النسب يالحظ أنىل  ٌلما  اف ا ب يطالع أ ير قل  مػد
بػػػني التسػػػرب ادلدرسػػػي كالػػػ كاج، فالمػػػا زاد ادلسػػػتال اليقػػػايف نقخػػػ  مػػػدة ادلاػػػاث يف البيػػػ  مػػػا بػػػني 

 التسرب ادلدرسي كال كاج.

 (: العالقة بني ادلتسربة الغري سلطوبة ومستوى مطالعة األب28جدول)

    مستوى مطالعة    
 األب 

 احلالة 

 االجتماعية

 اجملموع دائما يطالع يطالع أحياان  ال يطالع أبدا

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 100 5 20 1 20 1 60 3 غري سلطوبة

مػػ  ا ػػدكؿ نالحػػظ أف ادلتسػػرابت مػػ  ادلدرسػػة يف السػػنة الرابعػػة متاسػػط، كهػػ  غػػل سلطػػاابت؛ 
طػػالعاف أحيػػا ، ؽلػػيل  ، كالالئػػي يتسػػرب  مػػ  ادلدرسػػة كآابئهػػ  ي% 60كآابئهػػٌ  ال يطػػالعاف أبػػدا ؽلػػيل  

، كهي نفا النسػبة مػع الالئػي يتسػرب  مػ  ادلدرسػة يف السػنة الرابعػة، كآابئهػٌ  يطػالعاف دائمػان، % 20
أم أٌف أغلب الطالبات الالئي يتسرٌب  م  ادلدرسة يف السنة الرابعة متاسط كهٌ  غل سلطاابت آابئهٌ  

 مستااه  اليقايف من فض.

 تال اليقايف لألب قٌل التسرب ادلدرسي للبن .كابلتا   ٌلما اردفع ادلس
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 مستوى مطالعة األم يف البيت -4

 (:يبنّي االرتباط بني سّن اخلطبة ومطالعة األم يف البيت29اجلدول )

 سن اخلطبة

 مستوى

 مطالعة األم

 اجملموع سنة17أكرب من  سنة 17إىل  16من  سنة16أقل من 

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 38.46 25 4 1 16 4 80 20 ال تطالع أبدا

 35.38 23 13.04 3 21.74 5 65.22 15 أحياان تطالع

 26.15 17 35.29 6 58.82 10 5.88 1 دائما تطالع

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

لهػػا نالحػػظ مػػ  خػػالؿ ا ػػدكؿ، كمػػ  حيػػث سػػٌ  اخلطبػػة ، أف أ لػػى نسػػبة مػػ  أفػػراد العٌينػػة، متيٌ 
طػبي يف سػٌ  أقػل مػ   طػنب مػا % 55.38سػنة، بنسػبة  16الفئة اليف ختي ، دليهػا فئػة الطالبػات الالئػي ؼلي

طػػػنب يف سػػػٌ  أ ػػػ  مػػػ  %29.23سػػػنة، بنسػػػبة  17ك 16بػػػني سػػػٌ   سػػػنة،  17، مث أتي فئػػػة الالئػػػي ؼلي
 .%15.38بنسبة 

أ لػػى نسػػبة دعػػاد للطالبػػات أٌمػػا ابلنسػػبة لسػػؤاؿ ادلت ػػٌل ادلسػػتقٌل،  ػػ  مسػػتال مطالعػػة ا ـ، فػػ ف 
، مث دليهػػػا فئػػػة الالئػػػي أمهػػػااٌ  يطػػػالع  % 38.46الالئػػػي أمهػػػااٌ  ال يطػػػالع  أبػػػدا يف البيػػػ ، بنسػػػبة 

، هػذا % 26.15، أما الفئة الالئي أمهااٌ  دائمان يطالع  يف البي ، بنسبة % 35.38أحيا ن، بنسبة 
 البيػػػػ  ضػػػػعيفة، كهػػػػذا يػػػػدؿ  لػػػػى أف أغلبيػػػػة ي،ػػػػل إا أف ا مهػػػػات ادل ابيػػػػات مسػػػػتال مطػػػػالعتهٌ  يف
 ا مهات مستااهٌ  التعليمي مستال متاسط فما دكف.
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طػنب يف سػٌ   ك ند اردبػاط سػؤا  ادلت ػلي ، كمػ  خػالؿ ا ػدكؿ، نالحػظ أٌف الطالبػات الالئػي ؼلي
لنػا إا ، كإذا انتق%80.00سػنة كالالئػي أمهػااٌ   ال يطػالع  يف البيػ  أبػدا، ؽلػيل  نسػبة  16أقل مػ  

طنب ما بني سٌ   طنب %16سنة  دقٌل النسبة إا  17ك 16الالئي ؼلي يف ، كدن فض أ ير مع الالئي ؼله
طػب %4سنة، إا نسبة  17سٌ  أ   م   ، أم أغلب ا مهات الالئي ال يطػالع  أبػدا يف البيػ ، ختي

 سنة. 16بنااٌ  يف سٌ  قبل 

طػنب يف سػٌ   سػنة كأمهػااٌ  يطػالع  أحيػا ن، ؽلػيل   16أقػٌل مػ  كابلنسبة لفئة الطالبات الالئػي ؼلي
طنب يف سٌ  ما بني % 65.22نسبة  سنة كأمهااٌ  يطػالع  أحيػا ن،  17ك 16، كابنتقالنا إا الالئي ؼلي

طػنب يف سػ  أ ػ  مػ  %21.74دن فض النسبة إا   سػنة، إا نسػبة  17، كدن فض يف فئة الالئػي ؼلي
13.04%. 

طػػػػنب يف سػػػػنة كأمهػػػػااٌ  يطػػػػالع  دائمػػػػان يف البيػػػػ ، ؽلػػػػيلٌ   16 سػػػػٌ  أقػػػػل مػػػػ  ابلنسػػػػبة لالئػػػػي ؼله
طػػنب يف سػػٌ  مػػا بػػني 5.88% ، % 58.82سػػنة دردفػػع النسػػبة إا  17ك 16، كابنتقالنػػا إا الالئػػي ؼلي

طنب يف سٌ  أ   م    .%35.29سنة بنسبة  17كدن فض مع الالئي ؼله

لع أ يػػر  يف البيػػ   ػػاف مسػػتااها اليقػػايف ادلتتبػػع ذلػػذمل النسػػب يالحػػظ أنػػىل  ٌلمػػا  انػػ  ا ـ دطػػا
سػػػنة، أم أتخػػػر سػػػٌ   16مردفعػػػا أ يػػػر كزاد ك يهػػػا  عليػػػة العلػػػ ، كنقػػػص خطبػػػ  بنااػػػا يف سػػػٌ  قبػػػل 

اخلطبة  ند بنااا كابلتا  أتخر سٌ  ال كاج، كمنىل نقص التسرب ادلدرسي للبن ، كابلتػا  نعػ  مسػتال 
 درسي للبن .مطالعة ا ـ يف البي  دؤثر  لى التسرب ادل
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(: مدة ادلكوث يف البيت ما بني التسـرب ادلدرسـي والـزواج  و مسـتوى مطالعـة 30جدول )
 األم:

مدة ادلكوث يف 
       البيت ما بني 
 التسرب
 ادلدرسي    

 والزواج          

 مستوى 

 مطالعة األم

 24 إىل 13 من شهرا13 من أقل
 شهرا

 اجملموع شهرا24 من أكثر

 % العدد % العدد % لعددا % العدد

 38.46 25 28 7 52 13 20 5 ال تطالع أبدا

 35.38 23 8.69 2 60.87 14 30.43 7 أحياان تطالع

 26.15 17 5.88 1 17.65 3 76.47 13 دائما تطالع

 100 65 15.38 10 46.15 30 38.46 25 اجملموع

 

 التسػػػرب ادلدرسػػػي، نالحػػػظ مػػػ  خػػػالؿ ا ػػػدكؿ، كمػػػ  حيػػػث مػػػدة ادلاػػػاث يف البيػػػ  مػػػا بػػػني
كالػػ كاج، أف أ لػػى نسػػبة مػػ  أفػػراد العٌينػػة، متيٌلهػػا الفئػػة الػػيف متاػػث يف البيػػ  مػػا بػػني التسػػرب ادلدرسػػي 

، دليهػػا فئػػة الطالبػػات الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  % 46.15 ػػهرا، بنسػػبة  24ك 13كالػػ كاج مػػدة مػػا بػػني 
، مث أتي فئػة الالئػي ؽلاػي  % 38.46بة  هرا ما بني دسرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هٌ ، بنسػ 13أقٌل م  

 .%15.38 هرا ما بني دسٌرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هٌ ، بنسبة  24يف البي  أ ير م  
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أٌمػػػا ابلنسػػػبة لسػػػؤاؿ مسػػػتال مطالعػػػة ا ـ، فػػػ ف أ لػػػى نسػػػبة دعػػػاد للطالبػػػات الالئػػػي أمهػػػااٌ  ال 
 35.38هػااٌ  يطػالع  أحيػا ، بنسػبة ، مث دليها فئػة الالئػي أم%38.46يطالع  أبدا يف البي ، بنسبة 

، هػػػذا ي،ػػػل إا أف ا ـ % 26.15، أمػػػا الفئػػػة الالئػػػي أمهػػػااٌ  يطػػػالع  دائمػػػا يف البيػػػ ، بنسػػػبة %
 ادل ابية مستال مطالعتها يف البي  من فرة.

ك ند اردباط سؤا  ادلت لي ، كم  خالؿ ا دكؿ، نالحظ أٌف الطالبػات الالئػي ؽلاػي  يف البيػ  
 ػهرا  كالالئػي أمهػااٌ  ال يطػالع  أبػدا يف  24ك 13دسػرهبٌ  مػ  ادلدرسػة كزا هػٌ  مػٌدة مػا بػني  ما بػني

 ػهرا مػا بػني دسػٌرهبٌ   24، كإذا انتقلنا إا الالئي ؽلاػي  يف البيػ  أ يػر مػ  %52البي ، ؽليل  نسبة 
 13البيػ  أقػٌل مػ   ، مث دقػٌل أ يػر  نػد الالئػي ؽلاػي  يف%28م  ادلدرسة كزكا هٌ   دقٌل النسػبة إا 

أم أغلػػب ا مهػػات الالئػػي ال يطػػالع   %20 ػػهرا مػػا بػػني دسػػرهبٌ  مػػ  ادلدرسػػة كزكا هػػٌ ، إا نسػػبة 
 ػهرا مػا بػني دسػٌرهبٌ  مػ   24 هرا  أك أ ير مػ   24ك 13 أبدا، أغلب بناا  ؽلاي  يف البي  ما بني

 ادلدرسة كزكا هٌ .

 ػػػػػهرا، كأمهػػػػػااٌ  يطػػػػػالع  أحيػػػػػا ، ؽلػػػػػيل   24ك 13 ابلنسػػػػػبة لالئػػػػػي ؽلاػػػػػي  يف البيػػػػػ  مػػػػػا بػػػػػني
، % 30.43 هرا، دن فض النسبة إا  13، كابنتقالنا إا الالئي ؽلاي  يف البي  أقٌل م  60.87%

. أم أف أغلػػػب %8.69 ػػػهرا إا نسػػػبة  24كدػػػن فض أ يػػػر مػػػع الالئػػػي ؽلاػػػي  يف البيػػػ  أ يػػػر مػػػ  
 ػهرا؛ مػا بػني دسػرهبٌ  مػ   13أك أقػٌل مػ    ػهرا 24ك 13طالبات هذمل الفئة ؽلاػي  يف البيػ  مػا بػني 

 التعٌل . ادلدرسة كزكا هٌ ، كهذا دليل  لى ك اد ناع م  الا ي با اب

 ػػهرا، كأمهػػااٌ  يطػػالع  دائمػػا يف  13كابلنسػػبة لفئػػة الطالبػػات الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  أقػػٌل مػػ  
 ػػهرا مػػا بػػني  24ك 13ا بػػني ، كابنتقالنػػا إا الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  مػػ%76.47البيػػ ، ؽلػػيل  نسػػبة 

، %17.65دسػػٌرهبٌ  مػػ  ادلدرسػػة كزكا هػػٌ ، كأمهػػااٌ  يطػػالعاف دائمػػا يف البيػػ ، دػػن فض النسػػبة إا 
. كهذا ي،ل إا أف %5.88  هرا ، إا نسبة  24 كدن فض يف فئة الالئي ؽلاي  يف البي  أ ير م 

  يف البيػ  مػدة قخػلة انت ػارا للػ كاج، ا مهات الالئي يطػالع  دائمػا يف البيػ ، ػلبػذكف ماػاث بنػاا
 كهذا دليل  لى اردفاع الا ي  علية التعٌل .
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ادلتتبع ذلذمل النسػب يالحػظ أنػىل  ٌلمػا  انػ  ا ـ دطػالع أ يػر قلػ  مػدة ماػاث بنتهػا يف البيػ  
مػػا بػػني التسػػرب ادلدرسػػي كالػػ كاج، فالمػػا زاد ادلسػػتال اليقػػايف نقخػػ  مػػدة ادلاػػاث يف البيػػ  مػػا بػػني 

 تسرب ادلدرسي كال كاج.ال
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 نتائج الفرضية األوىل:

  اف كضع كرديد الفرضية  ما يلي: 

 للبن  " ادلدرسي التسرب نقص  لما للاالدي  التعليمي ادلستال زاد "  لما

فال ػػاهرة ادلتداكلػػة ابلدراسػػة هػػي: التسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل ابيػػة، كربطػػ  دلػػك ال ػػاهرة مبت ػػٌل 
 ي لألب كا ـ.ادلستال التعليم

ك نػػػد رليػػػل أ ابػػػة الطالبػػػات ادلبتػػػااثت، كمعاينػػػة ا ػػػداكؿ اإلحخػػػائٌية، البسػػػيطة كاالردباطيٌػػػػة 
 :اآلديةاخلاصة هبذمل الفرضية، ؽلا  لنا أف نسنل النتائج 

ادلستال التعليمػي لػألب لػىل أثػر كاضػح يف أتخػل سػٌ  اخلطبػة، كسػٌ  الػ كاج  لػدل الفتػاة ادل ابيػة،  
مػػػدة ادلاػػػاث يف البيػػػ ، ذلػػػا  القػػػة كطيػػػدة ابدلسػػػتال التعليمػػػي لػػػألب، فاٌلمػػػا زاد   مػػػا الح نػػػا أف

ادلستال التعليمي لػألب، نقخػ  مػدة ادلاػاث يف البيػ  بػني التسػرب ادلدرسػي كالػ كاج للفتػاة ادل ابيػة. 
ك ػػػذلك ا ػػػداكؿ اإلحخػػػائية، دػػػ ز أف للمسػػػتال التعليمػػػي لػػػألـ العالقػػػة الاطيػػػدة بسػػػٌ  اخلطبػػػة كسػػػٌ  

كاج كمدة ادلاػاث يف البيػ  بػني التسػرب ادلدرسػي كالػ كاج، أم زايدة ادلسػتال التعليمػي لػألـ يػؤدم ال  
 إا أتخر سٌ  اخلطبة كسٌ  ال كاج، كنقص مدة ادلااث يف البي  بني التسرب م  ادلدرسة كال كاج.

دهٌ  كابلنسػػػػبة للمتسػػػػرابت ال ػػػػل سلطػػػػاابت، الح نػػػػا أف أغلبيػػػػتهٌ ،  كليػػػػاء آابء أك أمهػػػػات لػػػػ
مسػػتال دعليمػػي ضػػعيف، لالئػػي دسػػرب   مػػر مػػ  ا ـ، أك  مػػر مػػ  ا ب، كهػػذا مؤ ػػر كاضػػح لعالقػػة 
ادلسػػتال التعليمػػي للاالػػدي  يف التسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل ابيػػة. ك ػػٌل هػػذا يؤ ػػد صػػتة الفرضػػية ا كا 

للبنـــــــت ادلدرســـــــي التســـــــرب نقــــــص كلمـــــــا للوالـــــــدين التعليمـــــــي ادلســــــتوى زاد كلمـــــــا   كهػػػػػػي:
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 دتهيد: 

دتبػػاي  اتجمتمعػػات كختتلػػف، مػػ  حيػػث أ رافهػػا كدن،ػػئة أبنائهػػا، كدن،ػػئة ا بنػػاء يف اتجمتمػػع داػػاف 
كفػػ  أ ػػراؼ اتجمتمػػع كقيمػػىل، هػػذا مػػ  أ ػػل احلفػػاظ  لػػى قػػي  اتجمتمػػع كدارييهػػا لأل يػػاؿ القادمػػة بطريقػػة 

 ؾ اال تما ي ضلا احلداثة.ا تما ية آلية. لا  العادلة يف العخر احلديث أٌدت ابتجمتمعات إا احلرا

إف الخػػارة السػػائدة يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب حػػاؿ ادلػػرأة، هػػي الخػػارة التقليديػػة الػػيف ن،ػػات ابلتن،ػػئة  
 اال تما ية، يف اطار أ راؼ ماركثة م   يل إا آخر.

يف هػػذا الفخػػل سػػنتاكؿ القيػػاـ بدراسػػة كرليػػل الفرضػػية اليانيػػة، كهػػي: "  ٌلمػػا  انػػ  ا سػػرة  
 امنا بتطبي  العرؼ اال تما ي زاد التسرب ادلدرسي للبن ".أ ير الت  

كقػػد بنيػػ  هػػذمل الفرضػػية للتتٌقػػ  ميػػدانيان شلٌػػا إذا  ػػاف هنػػاؾ أتثػػل؛  لػػى التسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة 
 ادل ابية، اباللت اـ ا سرة كالفرد لعرؼ اتجمتمع ادل ابية.

حخػائية، كسػاؼ نرٌ ػ   لػى ادلت ػٌل سندرس هذمل الفرضية، إف  اء ب دعاا، كضللٌػل  ػداكذلا اإل
ادلسػػػػتقٌل، اخلػػػػاص ابلعػػػػرؼ يف اتجمتمػػػػع ادلػػػػ ايب، مث  لػػػػى اردباطػػػػىل كأتثػػػػلمل يف ادلت ػػػػٌل التػػػػابع، أم ال ػػػػاهرة 

 ادلدركسة كهي: التسرب ادلدرسي للفتاة ادل ابية.

، مبؤ ػػرات ا ػػداكؿ التاليػػة سػػتبنٌي نتػػائج االردبػػاط بػػني مؤ ػػرات التسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل ابيػػة 
 ا  راؼ يف اتجمتمع ادل ايب.

 العشرية يف اجملتمع ادلزايب: -1

الع،ػػلة يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب مؤسسػػػة ا تما يػػة  رفيػػة، فاػػٌل فػػػرد يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب لبػػدا أف ياػػػاف 
ضم   ،لة، هذا م  أ ل التافل كمتابعػة ا فػراد يف اتجمتمػع، لاػ  يف العخػر احلػديث أصػبح بعػض 

 كف إا الع،لة بن رة  قخة غل مل مة ابإلدباع كاالنخياع.م  الناس ير 
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 (: يبني رؤية أفراد العينة للعشرية31جدول )

 النسبة العدد رؤية أفراد العينة للعشرية

 65.71 46 جيب احملافظة عليها ودعمها

 28.57 20 جيب تطويرىا وحتديثها

 5.71 4 ال جدوى منها

 100 70 اجملموع

 

  رؤيػػتهٌ  للع،ػػلة % 65.71ا ػػدكؿ، نات،ػف أف أ لػػى نسػبة مػػ  الطالبػات   مػ  خػػالؿ هػذا
احملاف ػػػة كالػػػد  ، كهػػػؤالء ؽلػػػيل  الجتػػػامل احملػػػافظ العػػػريف، أم ؽلػػػيل  االلتػػػ اـ ابلعػػػرؼ، كهػػػذا ي،ػػػل إا أف 

 أغلب ا سر يف اتجمتمع ادل ايب مازال  ملت مة بتطبي  العرؼ اال تما ي.

 ، رػاكؿ التطػاير كالتتػديث، % 28.57ة، صلػد أنفسػنا أمػاـ فئػة متيػل  كإذا انتقلنا الفئػة اليانيػ 
دائمػػا ابلتمسػػك ا صػػل، فهػػذمل مػػ  نتػػائج التعلػػي  كالػػا ي اال تمػػا ي، خالفػػا للفئػػة ا كا الػػيف دنا ػػد 
الت،بث ابلقد ، دكف أم دطاير أك رديث، هذا خلاؼ فيها  لى ادلؤسسػة، فاإلنسػاف إذا خػاؼ مػ  

 رتمل  ما ها كمل يستيمر فيىل.ضياع  يء حف ىل كس

 ، كهػػي الفئػػة الػػيف دػػػرل أف % 5.71ابنتقالنػػا إا الفئػػة ا خػػلة، صلػػد أنفسػػنا أمػػػاـ فئػػة متيػػل   
الع،ػػلة ال  ػػدكل منهػػا، كهػػي غػػل  فعػػة يف اتجمتمػػع، هػػذمل الفئػػة متيػػل االجتػػامل احلػػداثي الػػذم يػػرل إا 

النسػػػبة إالٌ أهنػػػا معػػػ ة  ننػػػا يف البنػػػ   القػػػد   نػػػىل غػػػل صػػػاحل يف العخػػػر احلػػػديث، فػػػرغ  ضػػػعف هػػػذمل
 كالبن  ستااف أمان، كا ـ هي أه   نخر النتقاؿ ا فاار م  ا يل القد  إا ا يل احلديث.
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 (: يبني ارتباط الرؤية للعشرية، بسن اخلطبة للفتاة ادلزابية32جدول )

 سّن اخلطبة

 

 الرؤية للعشرية

 17و16ما بني  سنة 16أقّل من 
 سنة

 17 من أكرب
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

جيب احلفاظ عليها 
 ودعمها

31 70.45 10 22.72 3 4.61 44 67.69 

جيب تطويرىا 
 وحتديثها

4 21.05 9 47.36 6 31.58 19 29.23 

 3.07 2 50 1 00 00 50 1 ال جدوى منها

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

يف اتجمتمػع ادلػ ايب  انػ  زلركمػة مػ  القػراءة كالاتابػة،  سػباب  يػلة كمنهػا احملاف ػة  لػػى  الفتػاة 
قي  اتجمتمع، كدعلي  الفتاة ادل ابية يف االطار اال تمػا ي احلػٌر؛  ػاف ذلػدؼ ا تسػاب ادلعرفػة ال غػل، كيف 

 فاظ  لى أ رافىل.التن،ئة اال تما ية للفتاة هدؼ احملاف ة  لى القي  اال تما ي للمنتمع، كاحل

م  خالؿ هذا ا دكؿ، إذا ن ر  إا رؤية أفراد العينة للع،لة، نالحظ أٌف أ لى نسػبة دعػاد إا 
، دليهػػا نسػػبة الالئػػي رأيػػ  التطػػػاير % 67.69الطالبػػات الالئػػي لػػديهٌ  رؤيػػة احملاف ػػة كالػػد  ، بنسػػبة 

 ػػػدكل يف الع،ػػػلة يف  خػػػر  ، مث أخػػػلا الطالبػػػات الالئػػػي رأيػػػ   ػػػدـ ا%29.23كالتتػػػديث، بنسػػػبة 
 .%3.07احلا ، بنسبة 
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إذف: النسبة ادلردفعة متيل الخارة التقليدية السائدة يف اتجمتمع، كهي احملاف ة  لػى مؤسسػادىل  مػا 
هي، دكف رديث أك دطاير، كهي صارة ال د اؿ د، ل حيػ   بػل لػدل الفتيػات ادل ابيػات، غػل العادلػة 

 ٌار كاحلداثة يف  ٌل  يء كلا يف ا صاؿ.كاالجتاهات الدا ية إا التط

ك نػػػػد اردبػػػػاط مؤٌ ػػػػرم ادلت ػػػػٌلي ، نا،ػػػػف أف الطالبػػػػات الالئػػػػي يػػػػري  إا الع،ػػػػلة ابحملاف ػػػػة  
، كإذا مجعنػا هػذمل النسػبة مػع نسػبة %70.45سػنة، بػػ  16كالد  ، أ لى نسبة لديهٌ  ؼلطنب قبل سٌ  

، كهػػػػي نسػػػػبة  اليػػػػة دؤٌ ػػػػد خػػػػط % 93.17 سػػػػنة، دردفػػػػع النسػػػػبة إا17ك16الالئػػػػي ؼلطػػػػنب مػػػػا بػػػػني 
 الفرضية.

كإذا التفتنػػػػػا إا فئػػػػػة الطالبػػػػػات الالئػػػػػي صػػػػػٌرح  أٌف الع،ػػػػػلة غلػػػػػب أف دطػػػػػٌار كرػػػػػٌدث، صلػػػػػد أٌف 
، كأٌف أ لػى نسػبة لػديهٌ  دعػاد إا الالئػي ؼلطػنب مػا % 21.05سنة من فرة كمتيٌػل 16خطبتهٌ  قبٌل 

 .   % 47.36سنة، بنسبة  17ك16بني 

  ؽلاػػ  أف نسػػتنتج أنػػىل،  ٌلمػػا  انػػ  ا سػػرة أ يػػر الت امػػا بتطبيػػ  العػػرؼ، كادلتميػػل هنػػا كابلتػػا 
احملاف ػػػة  لػػػى الع،ػػػلة بخػػػاراا التقليديػػػة، نقػػػص سػػػٌ  اخلطبػػػة لػػػدل الفتػػػاة، أم زاد التسػػػرب ادلدرسػػػي 

 لديها.
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 (: يبني ارتباط الرؤية للعشرية، بسن الزواج للفتاة ادلزابية33جدول )

 واجسّن الز 

 

 الرؤية للعشرية

 19و18ما بني  سنة 18أقّل من 
 سنة

 19أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

جيب احلفاظ عليها 
 ودعمها

19 54.28 15 42.85 1 2.85 35 64.81 

جيب تطويرىا 
 وحتديثها

3 16.66 13 72.22 2 11.11 18 33.33 

 1.85 1 100 1 00 00 00 00 ال جدوى منها

 100 54 7.40 4 51.85 28 40.74 22 اجملموع

 

الفتػػاة يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب دتػػ كج يف سػػٌ  مبٌاػػرة، كهػػذا  ف اتجمتمػػع ادلػػ ايب ػلفػػ   لػػى الػػ كاج دلباػػر 
 حف ا للعرض كال،رؼ،.

م  خالؿ هذا ا دكؿ، إذا ن ر  إا رؤية أفراد العينة للع،لة، نالحظ أٌف أ لى نسػبة دعػاد إا 
، دليهػػا نسػػبة الالئػػي رأيػػ  التطػػػاير % 67.69لطالبػػات الالئػػي لػػديهٌ  رؤيػػة احملاف ػػة كالػػد  ، بنسػػبة ا

، مث أخػػػلا الطالبػػػات الالئػػػي رأيػػػ   ػػػدـ ا ػػػدكل يف الع،ػػػلة يف  خػػػر  %29.23كالتتػػػديث، بنسػػػبة 
 .%3.07احلا ، بنسبة 
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إا الع،ػػػػلة ابحملاف ػػػػة  ك نػػػػد اردبػػػػاط مؤٌ ػػػػرم ادلت ػػػػٌلي ، نا،ػػػػف أف الطالبػػػػات الالئػػػػي يػػػػري  
،  مث دليهػا الالئػي يتػ ٌك   %54.28سػنة، بػػ  18كالد  ، أ لى نسبة لديهٌ  يت ٌك   يف سٌ  أقٌل مػ  

 .%42.85سنة، بنسبة 19ك 18ما بني سٌ  

كإذا التفتنا إا فئة الطالبات الالئي صٌرح  أٌف الع،لة غلب أف دطٌار كرٌدث، صلد أٌف زكا هػٌ  
، كأٌف أ لػػػى نسػػػبة لػػػديهٌ  دعػػػاد إا الالئػػػي يتػػػ ٌك   مػػػا بػػػني % 16.66 فرػػػة كمتيٌػػػل سػػػنة من16قبػػػٌل 
 . % 72.22سنة، بنسبة  19ك18

كإذا انتقلنا إا الفئة اليف صٌرح  بعدـ  دكل الع،لة، فاٌلهٌ  يتػ ٌك   يف سػٌ  أ ػ     
 .، كهي نسبة غل معت ة  هنا ضعيفة ابلنسبة للمنماع العاـ% 100سنة،  19م  

إذا ابدلقارنػػػة بػػػني الالئػػػي صػػػٌرح  ابحملاف ػػػة كزكا هػػػٌ ، كالالئػػػي صػػػٌرح  ابلتتػػػديث كالتطػػػاير،  
كزكا هػٌ  نالحػػظ أثػػر االلتػػ اـ بعػػرؼ الع،ػػلة،  لػػى سػػٌ  الػػ كاج،  كابلتػػا  ؽلاػػ  أف نسػػتنتج أنػػىل،  ٌلمػػا  

اراا التقليديػة، نقػص  ان  ا سرة أ ير الت اما بتطبي  العرؼ، كادلتميل هنا احملاف ػة  لػى الع،ػلة بخػ
 سٌ  ال كاج لدل الفتاة، أم زاد التسرب ادلدرسي لديها.
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ـــني 34جـــدول ) ـــاة ادلزابيـــة ابلبيـــت مـــا ب ـــة للعشـــرية، تـــدة مكـــوث الفت (: يبـــني ارتبـــاط الرؤي
 التسرب ادلدرسي والزواج.

 ادلكوث يف البيت  

 

 الرؤية للعشرية

 13أقّل من 
 شهرا

 24و13ما بني 
 شهرا

 24من  أكثر
 شهرا

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

جيب احلفاظ عليها 
 ودعمها

16 36.36 18 40.90 10 22.72 44 67.69 

جيب تطويرىا 
 وحتديثها

18 94.73 1 5.26 00 00 19 29.23 

 3.07 2 00 00 00 00 100 2 ال جدوى منها

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

الؿ هذا ا دكؿ، إذا ن ر  إا رؤية أفراد العينة للع،لة، نالحظ أٌف أ لى نسػبة دعػاد إا م  خ
، دليهػػا نسػػبة الالئػػي رأيػػ  التطػػػاير % 67.69الطالبػػات الالئػػي لػػديهٌ  رؤيػػة احملاف ػػة كالػػد  ، بنسػػبة 

 خػػػر  ، مث أخػػػلا الطالبػػػات الالئػػػي رأيػػػ   ػػػدـ ا ػػػدكل يف الع،ػػػلة يف %29.23كالتتػػػديث، بنسػػػبة 
 .%3.07احلا ، بنسبة 

ك نػػػػد اردبػػػػاط مؤٌ ػػػػرم ادلت ػػػػٌلي ، نا،ػػػػف أف الطالبػػػػات الالئػػػػي يػػػػري  إا الع،ػػػػلة ابحملاف ػػػػة  
 ػػػػهرا مػػػػا بػػػػني دسػػػػٌرهب  مػػػػ  ادلدرسػػػػة  24ك13كالػػػػد  ، أ لػػػػى نسػػػػبة لػػػػديهٌ  ؽلاػػػػي  يف البيػػػػ  مػػػػا بػػػػني 

 .%36.36هرا، بنسبة   13،  مث دليها الالئي ؽلاي  يف البي  أقٌل م  %40.90كزكا هٌ ، 
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كإذا التفتنػػا إا فئػػة الطالبػػات الالئػػي صػػٌرح  أٌف الع،ػػلة غلػػب أف دطػػٌار كرػػٌدث، صلػػد أٌف أ لػػى 
، كأٌف أد  نسػبة لػديهٌ  دعػاد %94.73 ػهرا ، بنسػبة  13للطالبات الالئي ؽلاي  يف البيػ  أقػل مػ  

كالالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  أ يػػر ، % 5.26 ػػهرا، بنسػػبة  24ك13إا الالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  مػػا بػػني 
  هرا، منعدمة.  24م  

 13كإذا انتقلنػػا إا الفئػػة الػػيف صػػٌرح  بعػػدـ  ػػدكل الع،ػػلة، فاٌلهػػٌ  ؽلاػػي  يف البيػػ  أقػػٌل مػػ  
 .% 100 هرا ما بني دسرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هٌ ، بنسبة 

ابلتتػػػديث كالتطػػػاير، إذا ابدلقارنػػػة بػػػني الالئػػػي صػػػٌرح  ابحملاف ػػػة كزكا هػػػٌ ، كالالئػػػي صػػػٌرح   
كزكا هػػٌ  نالحػػظ أثػػر االلتػػ اـ بعػػرؼ الع،ػػلة،  لػػى مػػدة ادلاػػاث يف البيػػ  مػػا بػػني التسػػرب ادلدرسػػي 
كال كاج ،  كابلتا  ؽلا  أف نستنتج أنىل،  ٌلمػا  انػ  ا سػرة أ يػر الت امػا بتطبيػ  العػرؼ، كادلتميػل هنػا 

اػػػاث يف البيػػػ  مػػػا بػػػني التسػػػرب ادلدرسػػػي احملاف ػػػة  لػػػى الع،ػػػلة بخػػػاراا التقليديػػػة، نقخػػػ  مػػػدة ادل
 كال كاج، أم زاد التسرب ادلدرسي لديها.
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 (: يبني ارتباط الرؤية للعشرية، بسبب االنقطاع من ادلدرسة لغري ادلتزوجات.35جدول )

 

فػػراد العينػػة   الطالبػػات ادلتسػػرابت مػػ  ادلدرسػػة يف يترػػح مػػ  ا ػػدكؿ، أننػػا إذا ن ػػر  إا رؤيػػة أ
مسػػػتال الرابعػػػة متاسػػػط كغػػػل سلطػػػاابت  للع،ػػػلة، صلػػػد أف أ ػػػ  نسػػػبة لالئػػػي لػػػديهٌ  رؤيػػػة احملاف ػػػة 

، كأدل نسػبة لالئػي يػري  % 40كالد  ، كنفا النسبة مع الالئي يري  بعدـ ا ػدكل للع،ػلة، بنسػبة 
، سػػبب االنقطػػاع مػػ  ادلدرسػػة للبنػػ  ادل ابيػػة يف العينػػة؛ % 20ة التطػػاير كالتتػػديث يف الع،ػػلة، بنسػػب

، دليها ا مر م  ا ـ، كا مر م  ا ب بنسػب %60أ لى نسبة ؽليلها  دـ الرغبة يف الدراسة، بنسبة 
 .% 20متساكية، 

 سبب االنقطاع    
 لبنت الغريل       

 طوبةسل            
 الرؤية للعشرية 

 اجملموع عدم الرغبة بأمر من األ أمر من األم

 % العدد % العدد % العدد % العدد

جيب احلفاظ عليها 
 ودعمها

1 50 1 50 00 00 2 40 

جيب تطويرىا 
 وحتديثها

00 00 00 00 1 100 1 20 

 40 2 100 2 00 00 00 00 ال جدوى منها

 100 5 60 3 20 1 20 1 اجملموع
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كأمػػػا مبت ػػػل ادلسػػػتال التعليمػػػي لػػػألب يف هػػػذمل احلالػػػة فػػػ ف أ ػػػ  نسػػػبة ؽليلهػػػا اآلابء يف مسػػػتال 
، أمػا %20، كمسػتال ابتػدائي بػنفا النسػبة %20، دليها نسبة مستال ادلتاسط بنسبة %60ماليانا 

مػ  اآلابء يف مسػتال اليػانام بنػاا  دسػرٌب  بسػبب  % 100ابلنسبة للنامعيني فمنعدمة. نالحػظ أف 
 ػدـ الرغبػة يف التعلػي  فلػػ  صلػد يف فئػة اآلابء يف مسػػتال اليػانام بنػ  دسػػرب  بسػبب ا مػر مػػ  ا ب 

، إٌمػػا  مػػر مػػ  ا ـ %100أك مػػ  ا ـ، لاػػ  فئػػة اآلابء يف مسػػتال ادلتاسػػط كاالبتػػدائي بنػػاا  دسػػرٌب  
 أك  مر م  ا ب.

ادلالحػػظ ذلػػذا ا ػػدكؿ يػػدرؾ أعليػػة الرؤيػػة للع،ػػلة  مؤسسػػة  رفيػػة يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب، يف سػػبب 
بة لالئػي انقطعػ  يف هػذمل احلالػة ابلنسػبة انقطاع الفتاة ادل ابية م  ادلدرسة، لاٌ  ادلؤ رات ضعيفة ابلنس

 للرؤية للع،لة.

 يف اجملتمع ادلزايب: العزابة -2

الع ابػػػة هيئػػػة ا تما يػػػة يف اتجمتمػػػع ادلػػػ ايب، كهػػػي القمػػػة يف التن ػػػي ، بيػػػدها احلػػػٌل كالعقػػػد يف أمػػػار 
ل رػ  إمراػا. البلد، دسٌل ادلسند كسائر ال،ؤكف اال تما ية كالسياسية يف البلد،  ل اذليئػات ا خػر 

يف  خػػر  احلػػديث، كخاصػػة بعػػػد االسػػتقالؿ ا  ائػػرم؛ بػػدأت دفقػػػد سػػيطراا  لػػى اتجمتمػػع، كأكؿ مػػػا 
 فقددىل احللقة ن اـ الاالية كال اءة. كادباع الناس  كامر احللقة يعت   رفا ا تما يا يف اتجمتمع ادل ايب.
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 مر احللقة (: يبني مستوى االمتثال أفراد العينة ألوا36جدول )

 النسبة العدد االمتثال ألوامر احللقة

 64.28 45 نعم ديتثل

 27.14 19 أحياان ديتثل

 8.57 6 ال ديتثل

 100 70 اجملموع

 

   ؽلتػػيلٌ   كامػػر % 64.28مػػ  خػػالؿ هػػذا ا ػػدكؿ، نات،ػػف أف أ لػػى نسػػبة مػػ  الطالبػػات  
دلناسػػبات، أك مػػا يتعلٌػػ  اب خػػالؽ العامػػة  الع ابػػة خاصػػة فيمػػا يتعلػػ  ابلعػػرؼ اال تمػػا ي يف ا  ػػراس كا

 احلناب ال،ر ي، كالدخاؿ يف الد ا ني، كهؤالء ؽليٌل  االجتامل ادللتـ  كادلنقاد للمؤسسة اال تما ية، 
أم ؽلػيل  االلتػ اـ ابلعػرؼ، كهػذا ي،ػل إا أف أغلػػب ا سػر يف اتجمتمػع ادلػ ايب ؽلتػيل   كامػر الع ابػػة، أم  

 ال تما ي.ملت مة بتطبي  العرؼ ا

 ، أحيػػػا  ؽلتػػػيل   كامػػػر % 27.14كإذا انتقلنػػػا إا الفئػػػة اليانيػػػة، صلػػػد أنفسػػػنا أمػػػاـ فئػػػة متيػػػل   
الع ابػػة، هػػذمل الفئػػة متيػػل نتػػائج احلداثػػة يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب، فطبيعػػة اتجمتمعػػات احلػػراؾ،  لاػػ  نالحػػظ أهنػػا 

ف ة كاليبات، كما نالحظ أف هػذمل الفئػة رمبػا نسبة ما زال  ضعيفة مقارنة مع الفئة ا كا اليف متيل احملا
 لديها أ راؼ دطبقها كأ راؼ يف ن رها ال  دكل منها.

 ، كهػػي الفئػػة الػػيف ال متتيػػل % 8.57ابنتقالنػػا إا الفئػػة ا خػػلة، صلػػد أنفسػػنا أمػػاـ فئػػة متيػػل   
  ػػػل رلتمػػػع  كامػػػر الع ابػػػة، كهػػػي الفئػػػة اخلار ػػػة  ػػػ  السػػػيطرة اال تما يػػػة، كهػػػذمل النسػػػبة ما ػػػادة يف

انسا ، فالعناصر الناقمة  لػى اتجمتمػع داػاف  سػباب  يػل منهػا؛ التطػرؼ الفاػرم،   ػدـ الننػاح يف 
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احليػػاة اال تما يػػة، أك االقتخػػادية، أك اتجمتمػػع مل يلػػمي احػػدل حا يادػػىل إا آخػػرمل مػػ  ا سػػباب. كهػػذمل 
 هي فئة نساية. الفئة يف احلقيقة هي فئة خطلة  لى متاسك اتجمتمع ادل ايب، كخاصة 

 (: يبني ارتباط االمتثال ألوامر العزابة ، بسّن اخلطبة للفتاة ادلزابية37جدول )

 سّن اخلطبة       

 االمتثال 

 ألوامر العزابة

 17و16ما بني  سنة 16أقّل من 
 سنة

 17أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 66.15 43 2.32 1 18.60 8 79.07 34 نعم ديتثل

 27.69 18 38.88 7 50 9 11.11 2 أحياان ديتثل

 6.15 4 50 2 50 2 00 00 ال ديتثل

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

 ند رليل معطيات هذا ا دكؿ، نالحظ أٌف فئة الطالبػات الالئػي ؽلتػيل   كامػر الع ابػة، ؽلػيل   
، أمػػا الالئػػي ال ؽلتػػيل  % 27.69الئػػي ؽلتػػيل  أحيػػا ، بنسػػبة ، دليهػػا نسػػبة ال% 66.15أ لػػى نسػػبة 
 .% 6.15متاما فتميل 

كالردبػاط بػػني ادلت ػػلي  نالحػظ أف فئػػة الطالبػػات الالئػي ؽلتػػيل   كامػػر الع ابػة، كهػػ  الالئػػي ؽلػػيل  
بة سػػػنة، بنسػػػ 16اجتػػػامل الخػػػارة التقليديػػػة للمػػػرأة ادل ابيػػػة، أ لػػػى نسػػػبة لػػػديهٌ  ختطػػػب يف سػػػٌ  أقػػػٌل مػػػ  

، كالالئػػي ؼلطػػنب يف سػػٌ  أ ػػ  % 18.60سػػنة فيمػػيل   17ك 16، كالالئػػي ؼلطػػنب مػػا بػػني 79.07%
. إذا الطالبػػػات الالئػػػي ن،ػػػاف يف أسػػػر ملت مػػػات ابلعػػػرؼ اال تمػػػا ي يف % 2.32سػػػنة ؽلػػػيل  17مػػػ  



 أعراف اجملتمع ادلزايب والتسرب ادلدرسي للفتاة ادلزابية                                        الفصل السادس 

 
192 

سنة، كها سبب لل كاج ادلبار الذم ها العنخػر ا سػاس يف التسػرب  16م اب، أغلبيتهٌ  ؼلطنب قبل 
 ادلدرسي للفتاة ادل ابية.

 17ك 16أٌما فئة الطالبات الالئي ؽلتيل  أحيا   كامر الع ابة، فا   نسبة لديهٌ  ختطب ما بني 
، أٌمػا الالئػي %38.88سػنة بنسػبة  17، مث دليهػا الالئػي ؼلطػنب يف سػٌ  أ ػ  مػ  % 50سنة، كهي: 
نػػة مػػع فئػػة ادلمتػػيالت  كامػػر الع ابػػة، ، إذا مقار %11.11سػػنة فنسػػبتهٌ  من فرػػة إا  16ؼلطػػنب قبػػل 

 هذمل الفئة أتخر لديها سٌ  اخلطبة، فهي يف مسار الفرضية.

مػػ  هػػذا ا ػػدكؿ نسػػتنتج أف الطالبػػات ادللت مػػات بتطبيػػ  العػػرؼ، كادلتميػػل هنػػا االمتيػػاؿ  كامػػر 
ع ابػػة أك ال ؽلتػػيل  الع ابػػة، سػػٌ  اخلطبػػة لػػديهٌ  متقػػٌدـ ابلنسػػبة للطالبػػات الالئػػي ؽلتيػػل أحيػػا   كامػػر ال

    .  بتاون

 (: يبني ارتباط االمتثال ألوامر العزابة، بسّن الزواج للفتاة ادلزابية38جدول )

 سّن الزواج     

 

 االمتثال

 ألوامر العزابة 

 19و18ما بني  سنة 18أقّل من 
 سنة

 19أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 70.37 38 2.63 1 44.74 17 52.63 20 نعم ديتثل

 25.92 14 14.28 2 71.43 10 14.28 2 أحياان ديتثل

 3.70 2 50 1 50 1 00 00 ال ديتثل

 100 54 7.40 4 51.85 28 40.74 22 اجملموع
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يف هػػػػذا ا ػػػػدكؿ، نالحػػػػظ أٌف فئػػػػة الطالبػػػػات الالئػػػػي ؽلتػػػػيل   كامػػػػر الع ابػػػػة، ؽلػػػػيل  أ لػػػػى نسػػػػبة 
، أمػػػا الالئػػػي ال ؽلتػػػيل  متامػػػا فتميػػػل % 25.92الئػػػي ؽلتػػػيل  أحيػػػا ، بنسػػػبة ، دليهػػػا نسػػػبة ال70.37%
3.70 %. 

كالردبػاط بػػني ادلت ػػلي  نالحػظ أف فئػػة الطالبػػات الالئػي ؽلتػػيل   كامػػر الع ابػة، كهػػ  الالئػػي ؽلػػيل  
نسػػػبة سػػػنة، ب 18اجتػػػامل الخػػػارة التقليديػػػة للمػػػرأة ادل ابيػػػة، أ لػػػى نسػػػبة لػػػديهٌ  دتػػػ ٌكج يف سػػػٌ  أقػػػٌل مػػػ  

، كالالئػي ؼلطػنب يف سػٌ  أ ػ  % 44.74سػنة فيمػيل   19ك 18، كالالئػي يتػ ٌك   مػا بػني 52.63%
. إذا الطالبػػػات الالئػػػي ن،ػػػاف يف أسػػػر ملت مػػػات ابلعػػػرؼ اال تمػػػا ي يف % 2.63سػػػنة ؽلػػػيل  19مػػػ  

سػػػنة، كهػػػا سػػػبب للػػػ كاج ادلباػػػر الػػػذم هػػػا العنخػػػر ا سػػػػاس يف  18مػػػ اب، أغلبيػػػتهٌ  يتػػػ ٌك   قبػػػل 
سػػنة كهػػذا 19ك18لتسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل ابيػػة، لاػػ  هػػذمل النسػػبة متقاربػػة مػػع نسػػبة الػػ كاج مػػا بػػني ا

 يدؿ أف يف اتجمتمع ادل ايب اخلطبة ادلبارة، أما ال كاج ادلبار فقد بدأ يف التاخر.

 19ك 18أٌما فئة الطالبات الالئي ؽلتيل  أحيا   كامر الع ابة، فا   نسػبة لػديهٌ  دتػ ٌكج مػا بػني 
سػنة، كالالئػي يتػ ٌك   يف سػٌ   19، مث دليها الالئي يت ٌك   يف سػٌ  أ ػ  مػ  % 71.43سنة، كهي: 

، ، إذا مقارنػػة مػػع فئػػة ادلمتػػيالت  كامػػر الع ابػػة، هػػذمل الفئػػة أتخػػر %14.28سػػنة، بنسػػبة  18أقػػٌل مػػ  
 لديها سٌ  ال كاج، فهي يف مسار الفرضية.

ات ادللت مػػات بتطبيػػ  العػػرؼ، كادلتميػػل هنػػا االمتيػػاؿ  كامػػر مػػ  هػػذا ا ػػدكؿ نسػػتنتج أف الطالبػػ
 .  الع ابة، سٌ  ال كاج لديهٌ  متقٌدـ ابلنسبة للطالبات الالئي ؽلتيل أحيا   كامر الع ابة أك ال ؽلتيل  بتاون
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 (: يبني ارتباط االمتثال ألوامر العزابة، تدة مكوث الفتاة ادلزابية ابلبيت مـا بـني39جدول )
 التسرب ادلدرسي والزواج.

 ادلكوث يف البيت 

 

 االمتثال

 ألوامر العزابة 

 13أقّل من 
 شهرا

 24و13ما بني 
 شهرا

 24أكثر من 
 شهرا

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 66.15 43 23.25 10 37.21 16 39.53 17 نعم ديتثل

 27.69 18 00 00 11.11 2 88.88 16 أحياان ديتثل

 6.15 4 00 00 25 1 75 3 ال ديتثل

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

يف هذا ا دكؿ، كابالردبػاط بػني ادلت ػٌلي  نالحػظ أف فئػة الطالبػات الالئػي ؽلتػيل   كامػر الع ابػة، 
  مػػا بػػني كهػػ  الالئػػي ؽلػػيل  اجتػػامل الخػػارة التقليديػػة للمػػرأة ادل ابيػػة، أ لػػى نسػػبة لػػديهٌ  متاػػث يف البيػػ

، كالالئػي ؽلاػي  يف البيػ  مػا %39.53 ػهرا، بنسػبة  13دسرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هٌ  مدة أقػٌل مػ  
. هػذمل %23.25 ػهرا، ؽلػيل   24، كالالئػي ؽلاػي  أ يػر مػ  % 37.21 هرا، فيميل   24ك 13بني 

سػتال ادلعػي النسب متقاربػة كغػل معػ ة بخػارة  يػدة  لػى صػتة مسػار الفرضػية، هنػا إ ػارة إا أف م
 يف اتجمتمع ادل ايب، بل ـك التعلي  للبن  كبقائها مدة طايلة يف البي  منت رة ال كاج بدأ يف االردفاع.

أٌمػا فئػة الطالبػات الالئػي ؽلتػػيل  أحيػا   كامػر الع ابػة، فػا   نسػػبة لػديهٌ  متاػث يف البيػ  مػػدة 
، مث دليها الالئػي ؽلاػي  مػا % 88.88ة  هرا ما بني دسرهبٌ  م  ادلدرسة كزكا هٌ ، بنسب 13أقٌل م  
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 ػػهرا منعدمػػة، هػػذمل الفئػػة مػػ   24، كالالئػػي ؽلاػػي  أ ػػ  مػػ  %11.11 ػػهرا، بنسػػبة  24ك 13بػػني 
 الطالبات ؽليل  االجتامل احلداثي للمنتمع ادل ايب، كهذمل النسب رق  مسار الفرضية.

ي  ٌلمػا نقخػ  مػدة مااثهػا م  هذا ا دكؿ نستنتج أف الطالبػة لالمػا  انػ  يف االجتػامل احلػداث
 يف البي  ما بني دسرها م  ادلدرسة كزكا ها.  

 دتِْسِرِديْن: -3

هيئػػػػة ا تما يػػػػة  رفيػػػػة اػػػػت  ابتجمتمػػػػع النسػػػػام، كهػػػػي احلاف ػػػػة للقػػػػاناف اال تمػػػػا ي يف اتجمتمػػػػع 
 يػػػػان كأم النسػػػػام. كاالمتيػػػػاؿ  كامػػػػر اذليئػػػػة اال تما يػػػػة النسػػػػاية يف اتجمتمػػػػع ادلػػػػ ايب، يعتػػػػ   رفػػػػا ا تما

  خياف ها متٌرد  لى ا  راؼ اال تما ية.

 (: يبني رؤية أفراد العينة لتمسردين:40جدول )

 النسبة العدد رؤية أفراد العينة لتمسردين

 75.71 53 جيب احملافظة عليها ودعمها

 17.14 12 جيب تطويرىا وحتديثها

 7.14 5 ال جدوى منها

 100 70 اجملموع

  رؤيػػػتهٌ  ذليئػػػة % 75.71نات،ػػػف أف أ لػػػى نسػػػبة مػػػ  الطالبػػػات   مػػػ  خػػػالؿ هػػػذا ا ػػػدكؿ،
متسػػلدي  احملاف ػػة كالػػد  ، كهػػؤالء ؽلػػيل  االجتػػامل التقليػػدم احملػػافظ، أم ؽلػػيل  االلتػػ اـ ابلعػػرؼ كاخلػػاؼ 
مػػ  ادلسػػتقبل الػػذم يهػػدد هػػل اتجمتمعػػات التقليديػػة احملاف ػػة مػػ  العادلػػة كالتفاػػك، اتجمتمػػع النسػػام يف 

 م ػلفظ اتجمتمع م  التفاك كالعادلة، كهذا المتياذلٌ  للعرؼ اال تما ي.م اب ها الذ
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 ، رػػاكؿ التطػػاير كالتتػػديث، لاػػػ  % 17.14كإذا انتقلنػػا إا الفئػػة اليانيػػة، فهػػي فئػػة متيػػل   
دائما ابلتمسك اب صل، فهػذمل مػ  نتػائج التعلػي  كالػا ي اال تمػا ي، خالفػا للفئػة ا كا الػيف دنا ػد 

د ، دكف أم دطػػاير أك رػػديث، هػػذا خلػػاؼ فيهػػا  لػػى ادلؤسسػػة اال تما يػػة مػػ  الػػ كاؿ، الت،ػػبث ابلقػػ
 فاإلنساف إذا خاؼ م  ضياع  يء حف ىل كسرتمل  ما ها.

 ، كهي الفئة اليف درل أف هيئة % 7.14ابنتقالنا إا الفئة ا خلة، صلد أنفسنا أماـ فئة متيل   
اتجمتمػػع، هػػذمل الفئػة متيػػل االجتػػامل احلػداثي الػػذم يػػرل إا متسػلدي  ال  ػػدكل منهػا، كهػػي غػػل  فعػة يف 

القد   نىل غػل صػاحل يف العخػر احلػديث، فػرغ  ضػعف هػذمل النسػبة إالٌ أهنػا معػ ة  ننػا يف فئػة البنػات 
 كالبن  ستااف أمان ، ما أننا يف هيئة خاصة للنساء.

 زابية(: يبني ارتباط الرؤية لتمسردين، بسن اخلطبة للفتاة ادل41جدول )

 سّن اخلطبة      

 

 الرؤية لتمسردين

 17و16ما بني  سنة 16أقّل من 
 سنة

 17أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

جيب احلفاظ عليها 
 ودعمها

31 63.26 12 24.49 6 12.24 49 75.38 

جيب تطويرىا 
 وحتديثها

5 41.66 4 33.33 3 25 12 18.46 

 6.15 4 25 1 75 3 00 00 ال جدوى منها

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع
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، %75.38بدايػػػة، ابلنسػػػبة للمت ػػػػٌل ادلسػػػتقٌل، نالحػػػػظ أٌف النسػػػبة العليػػػػا للطالبػػػات ادلبتػػػػااثت 
صػػػٌرح  با ػػػاب احملاف ػػػة  لػػػى هيئػػػة متسػػػلدي  كد مهػػػا  مػػػا هػػػي اآلف، كهػػػذمل إ ػػػارة كاضػػػتة إا أف 

يهٌ  ا تػػػ از هبيئػػػته  متسػػػلدي ، كػلػػػاكل  احملاف ػػػة  ليهػػػا كد مهػػػا  مػػػا هػػػي  ػػػي ال البنػػػات ادل ابيػػػات لػػػد
 اٌدد.

، كالفئة ا خلة اليف درل %18.46بينما الفئة اليف درل ك اب التتديث كالتطاير، فهي متيل  
 .% 6.15، فتميل  دـ ا دكل م  اذليئة

با ػاب احملاف ػة  لػى هيئػة متسػلدي   ابردباط ادلت ٌلي  نالحظ أف فئة الطالبات الالئي صٌرح  
طػػػنب قبػػػل سػػػٌ   ، كالالئػػػي ؼلطػػػنب مػػػا بػػػني %63.26سػػػنة، بنسػػػبة  16كد مهػػػا، أ ػػػ  نسػػػبة لػػػديه  ؼلي

سػػػػػػنة، نسػػػػػػبته   17، كالالئػػػػػػي ؼلطػػػػػػنب بعػػػػػػد سػػػػػػٌ  % 24.49سػػػػػنة فيمػػػػػػيل  يف هػػػػػػذمل الفئػػػػػػة  17ك16
12.24%.  

فػا   نسػبة لػديهٌ  ختطػب قبػل سػٌ  بينما الفئة اليف درل ك اب التتديث كالتطاير يف اذليئة،  
، كالالئػػي ؼلطػػنب يف %33.33فيمػػيل   17ك 16، كالالئػػي ؼلطػػنب مػػا بػػني %41.66سػػنة، بنسػػبة  16

. يف هػػذمل النسػػب مسػػار الفرضػػية غػػل زلقػػ ، كلعػػٌل أهػػ  معيػػ  %25سػػنة فيمػػيل   17سػػٌ  أ ػػ  مػػ  
 قاؿ دكر ها .لتطبي  أفاار كاجتاهات االنساف، قهرية ال اهرة اال تما ية  ما ي

ابلنسػػبة للفئػػة الػػيف صػػرح  بعػػدـ  ػػدكل هيئػػة متسػػلدي ، أ لػػى نسػػبة لػػديهٌ  ؼلطػػنب مػػا بػػني  
، كالالئػػي ؼلطػػنب قبػػل سػػٌ   %25سػػنة  17، أمػػا الالئػػي ؼلطػػنب بعػػد سػػٌ  %75سػػنة، بنسػػبة  17ك16
 سنة فمنعدمة. 16

يف مػ اب، سػٌ  اخلطبػة  نستنتج مػ  هػذا ا ػدكؿ أف الطالبػة ادللت مػة بتطبيػ  العػرؼ اال تمػا ي 
 نػػػدها متقػػػدـ ابلنسػػػبة للطالبػػػة الػػػيف ال دلتػػػـ  بتطبيػػػ  العػػػرؼ اال تمػػػا ي ادلػػػ ايب، ادلتميػػػل هنػػػا يف رؤيػػػة 
الطالبػػػة إا هيئػػػة متسػػػلدي ، كقػػػد أخػػػذ  الػػػيف دقػػػاؿ ابحملاف ػػػة كالػػػد  ، كالػػػيف دقػػػاؿ بعػػػدـ ا ػػػدكل مػػػ  

 اذليئة.
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 ن الزواج للفتاة ادلزابية(: يبني ارتباط الرؤية لتمسردين، بس42جدول )

 سّن الزواج     

 

 الرؤية لتمسردسن

 19و18ما بني  سنة 18أقّل من 
 سنة

 19أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

جيب احلفاظ عليها 
 ودعمها

21 51.22 19 46.34 1 2.44 41 75.92 

جيب تطويرىا 
 وحتديثها

1 10 7 70 2 20 10 18.52 

 5.55 3 25 1 75 2 00 00 جدوى منها ال

 100 54 7.40 4 51.85 28 40.74 22 اجملموع

 

، صػػػٌرح  %75.92ابلنسػػػبة للمت ػػػٌل ادلسػػػتقٌل، نالحػػػظ أٌف النسػػػبة العليػػػا للطالبػػػات ادلبتػػػااثت 
با ػػاب احملاف ػػة  لػػى هيئػػة متسػػلدي  كد مهػػا  مػػا هػػي اآلف، بينمػػا الفئػػة الػػيف دػػرل ك ػػاب التتػػديث 

 .%5.55، فتميل ، كالفئة ا خلة اليف درل  دـ ا دكل م  اذليئة%18.52، فهي متيل كالتطاير

ابردباط ادلت ٌلي  نالحظ أف فئة الطالبات الالئي صٌرح  با ػاب احملاف ػة  لػى هيئػة متسػلدي   
، كالالئػػػي يتػػػ ٌك   مػػػا بػػػني %51.22سػػػنة، بنسػػػبة  18كد مهػػػا، أ ػػػ  نسػػػبة لػػػديهنيت ٌك ن  قبػػػل سػػػٌ  

سػػػػػنة، نسػػػػػبته   19، كالالئػػػػػي يتػػػػػ ٌك   بعػػػػػد سػػػػػٌ  % 46.34سػػػػػنة فيمػػػػػيل  يف هػػػػػذمل الفئػػػػػة  19ك18
2.44%.  
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بينما الفئة الػيف دػرل ك ػاب التتػديث كالتطػاير يف اذليئػة، فػا   نسػبة لػديهٌ  يتػ ٌك   مػا بػني  
، كالالئػي %20سػنة،  فيمػيل  19، كالالئي يت ٌك   يف سٌ  أ   م  %70سنة، بنسبة  19ك18سٌ  
. يف هػػػذمل النسػػػب مسػػػار الفرضػػػية زلقػػػ ، فاغلػػػب %10سػػػنة فيمػػػيل   18 ٌك   يف سػػػٌ  أقػػػٌل مػػػ  يتػػػ

الطالبػػات الالئػػي صػػٌرح  التطػػاير كالتتػػديث أتخػػر لػػديهٌ  سػػٌ  الػػ كاج ابلنسػػبة لالئػػي ينا ػػدف احملاف ػػة 
 كالد  .

بػػني ابلنسػػبة للفئػػة الػػيف صػػرح  بعػػدـ  ػػدكل هيئػػة متسػػلدي ، أ لػػى نسػػبة لػػديهٌ  يتػػ ٌك   مػػا  
، كالالئػي يتػ ٌك   قبػل سػٌ   %25سػنة  19، أما الالئي يت ٌك   بعد سٌ  %75سنة، بنسبة  19ك18
 سنة فمنعدمة. 18

نسػػتنتج مػػ  هػػذا ا ػػدكؿ أف الطالبػػة ادللت مػػة بتطبيػػ  العػػرؼ اال تمػػا ي يف مػػ اب، سػػٌ  الػػ كاج   
ادلػػػ ايب، ادلتميػػػل هنػػػا يف رؤيػػػة   نػػػدها متقػػػدـ ابلنسػػػبة للطالبػػػة الػػػيف ال دلتػػػـ  بتطبيػػػ  العػػػرؼ اال تمػػػا ي

 الطالبة إا هيئة متسلدي .
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ــة لتمســردين، تــدة مكــوث الفتــاة ادلزابيــة ابلبيــت مــا بــني 43جــدول ) (: يبــني ارتبــاط الرؤي
 التسرب ادلدرسي والزواج.

 ادلكوث يف البيت 

 

 الرؤية لتمسردين

 13أقّل من 
 شهرا

 24و13ما بني 
 شهرا

 24أكثر من 
 شهرا

 موعاجمل

 % العدد % العدد % العدد % العدد

جيب احلفاظ عليها 
 ودعمها

22 44.89 17 34.69 10 20.41 49 75.38 

جيب تطويرىا 
 وحتديثها

11 91.66 1 8.33 00 00 12 18.46 

 6.15 4 00 00 25 1 75 3 ال جدوى منها

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

بػػػاط بػػػني ادلت ػػػٌلي  نالحػػػظ أف فئػػػة الطالبػػػات الالئػػػي صػػػٌرح  با ػػػاب يف هػػػذا ا ػػػدكؿ، كابالرد
احملاف ة  لى هيئة متسلدي ، كه  الالئي ؽليل  اجتامل الخارة التقليدية للمرأة ادل ابية، أ لى نسبة لػديهٌ  

، %44.89 ػػهرا، بنسػػبة  13متاػػث يف البيػػ  مػػا بػػني دسػػرهبٌ  مػػ  ادلدرسػػة كزكا هػػٌ  مػػدة أقػػٌل مػػ  
 24، كالالئػػي ؽلاػػي  أ يػػر مػػ  % 34.69 ػػهرا، فيمػػيل   24ك 13اػػي  يف البيػػ  مػػا بػػني كالالئػػي ؽل

. هػػذمل النسػػب متقاربػػة كغػػل معػػ ة بخػػارة  يػػدة  لػػى صػػتة مسػػار الفرضػػية، %20.41 ػػهرا، ؽلػػيل  
 كنفسها ابلنسبة للندكؿ الساب  يف مت ٌل االمتياؿ  كامر الع ابة.

تطػػاير كالتتػػديث، فػػا   نسػػبة لػػديهٌ  متاػػث يف البيػػ  أٌمػػا فئػػة الطالبػػات الالئػػي صػػٌرح  ابل  
، مث دليهػػػا الالئػػػي % 91.66 ػػػهرا مػػػا بػػني دسػػػرهبٌ  مػػ  ادلدرسػػػة كزكا هػػػٌ ، بنسػػبة  13مػػدة أقػػػٌل مػػ  
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 هرا منعدمػة، هػذمل الفئػة  24، كالالئي ؽلاي  أ   م  %8.33 هرا، بنسبة  24ك 13ؽلاي  ما بني 
 للمنتمع ادل ايب، كهذمل النسب رق  مسار الفرضية.م  الطالبات ؽليل  االجتامل احلداثي 

م  هذا ا دكؿ نستنتج أف الطالبػة لاٌلمػا  انػ  يف االجتػامل احلػداثي  ٌلمػا نقخػ  مػدة مااثهػا 
 يف البي  ما بني دسرها م  ادلدرسة كزكا ها، مسار الفرضة زلق .  

 احرتام الكبري: -4 

، يعتػػػػ  1ٌر  بػػػل  كيػػػرح  صػػػ ل  فلػػػيا منٌػػػا"يقػػػاؿ الرسػػػاؿ صػػػلى ب  ليػػػىل كسػػػٌل  " مػػػ  مل يػػػاق
االحػػػػرتاـ مػػػػ  أهػػػػ  الاسػػػػائل الػػػػيف رفػػػػظ لاػػػػل  نخػػػػر يف اتجمتمػػػػع قيمتػػػػىل اال تما يػػػػة، أك العلميػػػػة،  أك 
ا باية، أك غلها م  القي . يف اتجمتمع ادل ايب دتداكؿ  لمات دع     االحػرتاـ،  المػة " محىاالًٌيػٍك" يف 

 أ   م  ادلتاٌل ، أك دقد  يدي  دلخافتة الابل، ... ل بداية  الـ مع إنساف 

 كهنا نريد أف ندرس االردباط بني طريقة مخافتة الابل؛ كمؤ رات التسرب ادلدرسي.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

هذا »، كقاؿ: يف رمحة الخبياف، ابب ما  اء أخر ىل الرتمذم يف سننىل،  تاب الذابئح، أباب ال  كالخلة    رساؿ ب     (1
  .4/322  ، ص1921، حديث رق : «حديث غريب
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 (: يبني طريقة مصافحة أفراد العينة للمرأة كبرية السّن أو من ىيئة دتسردين:44جدول )

مصافحة ادلرأة كبرية السّن أو من 
 دتسردين

 النسبة العدد

 90 63 بيدين

 8.57 6 بيد واحدة

 1.43 1 ال يهم

 100 70 اجملموع

  ػلرتم  الابل كياقركنىل % 90م  خالؿ هذا ا دكؿ، نات،ف أف أ لى نسبة م  الطالبات  
ادبا ػػػػا لتا هػػػػات خػػػػل خلػػػػ  ب دمحم صػػػػلى ب  ليػػػػىل كسػػػػٌل   مػػػػا سػػػػب ، كهػػػػذمل قيمػػػػة اسػػػػالمية للػػػػك 

مية؛ كهػػي مردفعػػة هنػػا يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب،  كهػػؤالء ؽلػػيلٌ  االجتػػامل ا صػػلي احملػػافظ، أم اتجمتمعػػات االسػػال
ؽلػػيلٌ  ادلػػرأة ادلسػػلمة اإلابضػػية ادل ابيػػة، كهػػذا ي،ػػل إا أف أغلػػب ا سػػر يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب مازالػػ  ملت مػػة 

 ؼ اتجمتمع ادل ايب.بقيمة االحرتاـ للابل بتقد  اليدي  يف ادلخافتة، كها دطبي  لعرؼ م  أ را

 ، كهي الالئػي يخػافت  بيػدو % 8.57كإذا انتقلنا إا الفئة اليانية، صلد أنفسنا أماـ فئة متيل   
 ، كالنسػبتني رلتمعتػني متػٌيالف % 1.43كاحدة، مث اليف حبدها ال يهمها بيدي  أك بيػد كاحػدة، بنسػبة  

ذلذا ا دكؿ كا داكؿ السابقة يالحػظ أف  ، كهي نسبة د،ل إا التطٌار كاحلرارة، كادلالحظ % 10 
احلداثػػػة ظهػػػرت قايػػػة يف بعػػػض ا  ػػػراؼ، ك انػػػ  ضػػػعيفة يف الػػػبعض ا  ػػػراؼ ا خػػػرل  هػػػذا العػػػرؼ 
االحرتاـ، كهذا دليل  لى ا صل اإلسالمي للمنتمع ادلػ ايب، فاغلبيػة أ ػراؼ اتجمتمػع ادلػ ايب مبنيػة  لػى 

 أصاؿو إسالمية.
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يقة مصافحة ادلرأة كبرية السـّن أو مـن دتسـردين، بسـن اخلطبـة (: يبني ارتباط طر 45جدول )
 للفتاة ادلزابية

 سّن اخلطبة       

 

 طريقة ادلصافحة

 17و16ما بني  سنة 16أقّل من 
 سنة

 17أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 89.23 58 15.51 9 22.41 13 62.06 36 بيدين

 9.23 6 16.66 1 83.33 5 00 00 بيد واحدة

 1.83 1 00 00 100 1 00 00 ال يهم

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

، %89.23بدايػػػة، ابلنسػػػبة للمت ػػػػٌل ادلسػػػتقٌل، نالحػػػػظ أٌف النسػػػبة العليػػػػا للطالبػػػات ادلبتػػػػااثت 
فتػػاة ادل ابيػػة للابػػل، صػٌرح    هنػػٌ  يخػػافت  الابػػل بيػدي ، كهػػذمل إ ػػارة كاضػػتة إا مسػتال احػػرتاـ ال

 كهي قيمة ا تما ية دينية، كدعت  م  العرؼ اال تما ي يف م اب.

كالفئػػة ا خػػلة الػػػيف ال ، %9.23بينمػػا الفئػػة الػػػيف صػػٌرح   هنػػا دسػػػتعمل يػػد كاحػػدة، فتميػػػل  
 .% 1.83، فتميل يهمها استعماؿ يد كاحدة أك يدي 

ئػػػي صػػػٌرح  ابسػػػتعماؿ اليػػػدي  يف ادلخػػػافتة،  ابردبػػػاط ادلت ػػػٌلي  نالحػػػظ أف فئػػػة الطالبػػػات الال 
طػنب قبػل سػٌ   سػنة  17ك16، كالالئػي ؼلطػنب مػا بػني %62.06سػنة، بنسػبة  16أ   نسػبة لػديه  ؼلي

  .%15.51سنة، نسبته   17، كالالئي ؼلطنب بعد سٌ  % 22.41فيميل  يف هذمل الفئة 
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لفئػة الػيف اطلفرػ  لػديها قيمػة بينما الفئة اليف دسػتعمل يػد كاحػدة يف مخػافتة الابػل، كهػي ا 
سػػػنة،  17ك 16االحػػرتاـ الػػيف دعتػػ  مػػ  العػػرؼ يف اتجمتمػػع ادلػػ ايب، أ لػػى نسػػبة لػػديهٌ  ؼلطػػنب مػػا بػػني 

، كالالئػػي ؼلطػػنب قبػػل %16.66سػػنة، فيمػػيل  17، كلالئػػي ؼلطػػنب يف سػػٌ  أ ػػ  مػػ  %83.33بنسػبة 
 سنة نسبتهٌ  منعدمة. يف هذمل النسب مسار الفرضية زلق . 16

ابلنسبة للفئة اليف صرح   هنػا ال يهمهػا اسػتعماؿ يػد كاحػدة أك يػدي ،  ٌلهػ  ؼلطػنب مػا بػني  
 .%100سنة، أم 17ك16

نستنتج مػ  هػذا ا ػدكؿ أف الطالبػة ادللت مػة بتطبيػ  العػرؼ اال تمػا ي يف مػ اب، سػٌ  اخلطبػة  
 ايب، ادلتميػػل هنػػا يف طريقػػة  نػػدها متقػػدـ ابلنسػػبة للطالبػػة الػػيف ال دلتػػـ  بتطبيػػ  العػػرؼ اال تمػػا ي ادلػػ

 مخافتة الابل.

(: يبني ارتباط طريقة مصافحة ادلرأة كبرية السّن أو من دتسردين ، بسـن الـزواج 46جدول )
 للفتاة ادلزابية

 سّن الزواج     

 

 طريقة ادلصافحة

 19و18ما بني  سنة 18أقّل من 
 سنة

 19أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % لعددا % العدد % العدد % العدد

 92.59 50 8 4 48 24 44 22 بيدين

 7.41 4 00 00 100 4 00 00 بيد واحدة

 00 00 00 00 00 00 00 00 ال يهم

 100 54 7.40 4 51.85 28 40.74 22 اجملموع
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، يسػػتعمل  %92.59ابلنسػػبة للمت ػػٌل ادلسػػتقٌل، نالحػػظ أٌف النسػػبة العليػػا للطالبػػات ادلبتػػااثت 
، كالفئػػة %7.41، بينمػػا الفئػػة الػػيف  دسػػتعمل يػػد كاحػػدة يف ادلخػػافتة، ؽلػػيل  يػدي  يف مخػػافتة الابػػل

 ا خلة اليف ال يهمها ا مر، نسبتها منعدمة.

ابردبػػاط ادلت ػػٌلي  نالحػػظ أف فئػػة الطالبػػات الالئػػي يسػػتعمل  يػػدي  يف ادلخػػافتة،  أ ػػ  نسػػبة  
سػنة فيمػيل  يف هػذمل  18  قبػل سػٌ  ، كالالئي يتػ ٌك %48سنة، بنسبة 19ك18لديه  يت ٌك   ما بني 

، يف هػػذمل احلالػػة مسػػار الفرضػػية غػػل %8سػػنة، نسػػبته   19، كالالئػػي يتػػ ٌك   بعػػد سػػٌ  % 44الفئػػة 
 زلق ، دائٌما لعٌلها ا سباب القاهرة يف اتجمتمع.

 .% 100سنة، أم 19ك18ابلنسبة للفئة اليف دستعمل يد كاحدة،  ٌله  يت ٌك   ما بني  

ا ا ػػدكؿ، أف الطالبػػة الػػيف ال دلتػػـ  بتطبيػػ  العػػرؼ اال تمػػا ي ادلػػ ايب، ادلتميػػل نسػػتنتج مػػ  هػػذ 
 هنا يف طريقة ادلخافتة يتاخر  ندها سٌ  ال كاج.

 عرف ادلناسبات يف اجلتمع ادلزايب: -5

اتجمتمػػػػع ادلػػػػ ايب رلتمػػػػع مهياػػػػٌل مبؤسسػػػػات ا تما يػػػػة؛ قمتهػػػػا الع ابػػػػة مسػػػػؤكلة  ػػػػ  دن ػػػػي   ػػػػل 
كادلػ ت كغلهػا، ففػي ا  ػراس مػ   ػرؼ اتجمتمػع ادلػ ايب أف الع ابػة دقػرأ القػرآف دػالكة  ادلناسبات كا فراح،

مجا ية ال فردية، لا  يف اآلكنة ا خلة ظهرة التالكة الفرديػة ابلرتديػل يف ا  ػراس، أك الػتالكة ا ما يػة 
دفاؼ كال ماسيقى، لاٌ   ابلرتديل.  ما أنىل م   رؼ اتجمتمع ادل ايب ادلدائح كا   يد يف ا  راس دكف

 هناؾ بعض م  ا  راس استتدث  فيها الدفاؼ.
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 تالوة القرآن يف األعراس: -أ

 (: يبني طريقة تالوة القرآن يف األعراس عند أفراد العينة:47جدول ) 

 النسبة العدد طريقة تالوة القرآن يف األعراس

 41.43 29 تالوة شخص واحد ابلرتتيل

 12.86 9 تيلتالوة مجاعية ابلرت 

 45.71 32 تالوة تقليدية مجاعية

 100 70 اجملموع

  يفٌرػػػل  قػػػراءة % 45.71مػػػ  خػػػالؿ هػػػذا ا ػػػدكؿ، نات،ػػػف أف أ لػػػى نسػػػبة مػػػ  الطالبػػػات  
القرآف الار  قراءة دقليدية مجا ية، دليها فئة الطالبػات الالئػي يفٌرػل  قػراءة القػرآف الاػر  يف ا  ػراس 

 ، كهي نسبة قريبة م  الفئة ا كا، فادلالحظ ذلذا  %41.43لرتديل، بنسبة  كادل ت دراسة   خية اب
ا دكؿ يا،ف أف اتجمتمع ادل ايب لىل اتجماؿ الااسع يف التتديث، ابلنسبة ا مار اليف ليس  مػ  أصػاؿ 
االسػػػالـ  طريقػػػة قػػػراءة القػػػرآف الاػػػر ، أك أهنػػػا ليسػػػ  مػػػ  أصػػػاؿ ادلؤسسػػػات اال تما يػػػة الػػػيف يعتمػػػد 

 ا اتجمتمع،  الع ابة كمتسلدي  كالع،لة كغلها. ليه

 ، كهٌ  الالئي يفٌرل  القراءة ا ما ية % 12.86كإذا انتقلنا إا الفئة اليالية، فهي فئة متيل   
ابلرتديػل، فاٌلهػا م،ػػرك ة لاننػا نالحػػظ أف الرتديػب الػػ مين ذلػذمل الطػػرؽ،  انػ  بدايػػة ابلقػراءة التقليديػػة 

 الفردية ابلرتديل، مث القراءة ا ما ية ابلرتديل.  ا ما ية، مث القراءة

 

 

 



 أعراف اجملتمع ادلزايب والتسرب ادلدرسي للفتاة ادلزابية                                        الفصل السادس 

 
217 

 (: يبني ارتباط طريقة تالوة القرآن يف األعراس ، بسّن اخلطبة للفتاة ادلزابية48جدول )

 سّن اخلطبة          

 

 طريقة تالوة 

 القرآن

 17و16ما بني  سنة 16أقّل من 
 سنة

 17أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % دالعد % العدد % العدد

تالوة شخص واحد 
 ابلرتتيل

8 29.63 13 48.15 6 22.22 27 41.54 

 12.31 8 25 2 12.5 1 62.5 5 تالوة مجاعية ابلرتتيل

 46.15 30 6.66 2 16.66 5 76.66 23 تالوة تقليدية مجاعية

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

، %46.15الحػػػػظ أٌف النسػػػبة العليػػػػا للطالبػػػات ادلبتػػػػااثت بدايػػػة، ابلنسػػػبة للمت ػػػػٌل ادلسػػػتقٌل، ن
 صٌرح    هنٌ  يفٌرل  دالكة دقليدية مجا ية، كهٌ  يع ف بقاة متساهٌ  ابلخارة التقليدية، 

كالفئػػة ا خػػلة الػػيف دفٌرػػل ، %41.54بينمػػا الفئػػة الػػيف دفٌرػػل الػػتالكة الفرديػػة ابلرتديػػل، فتميػػل  
 .%12.31ميل ، فتالتالكة ا ما ية ابلرتديل

ابردبػػػاط ادلت ػػػٌلي  نالحػػػظ أف فئػػػة الطالبػػػات الالئػػػي يفٌرػػػل  الػػػتالكة التقليديػػػة ا ا يػػػة،  أ ػػػ   
طنب قبل سٌ   سػنة فيمػيل   17ك16، كالالئي ؼلطنب ما بني %76.66سنة، بنسبة  16نسبة لديه  ؼلي
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هػذمل الفئػة مسػار ، يف %6.66سػنة، نسػبته   17، كالالئي ؼلطنب بعد سٌ  % 16.66يف هذمل الفئة 
  الفرضية زلق .

سػنة، بنسػبة  17ك 16بينما الفئة اليف دفٌرل الرتديل الفردم، أ لى نسبة لديهٌ  ؼلطنب ما بػني  
، كالالئػػػي ؼلطػػػنب يف سػػػٌ  %29.63سػػػنة، فيمػػػيل  17، كالالئػػػي ؼلطػػػنب يف سػػػٌ  أقػػػٌل مػػػ  48.15%

 ق  لا  أقٌل م  الفئة السابقة.يف هذمل الفئة مسار الفرضية زل % 22.22سنة نسبتهٌ  17أ   م  

سػنة، بنسػبة 16ابلنسبة للفئة دفرػل الػتالكة ا ما يػة ابلرتديػل، أ لػى نسػبة لػديهٌ  ؼلطػنب قبػل  
سػنة ؽلػيل   17ك16، كالالئػي ؼلطػنب مػا بػني % 25سنة ؽليل   17، كالالئي ؼلطنب بعد سٌ  62.5%
12.5%. 

  العػػرؼ اال تمػػا ي يف مػػ اب، ادلتميػػل يف نسػػتنتج مػػ  هػػذا ا ػػدكؿ أف الطالبػػة ادللت مػػة بتطبيػػ 
 طريقة قراءة القرآف الار  ال ػلق  بخارة كاضتة مسار الفرضية.
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 (: يبني ارتباط طريقة تالوة القرآن يف األعراس، بسن الزواج للفتاة ادلزابية49جدول )

 سّن الزواج      

 

طريقة تالوة 
 القرآن 

 19و18ما بني  سنة 18أقّل من 
 ةسن

 19أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

تالوة شخص 
 واحد ابلرتتيل

5 22.72 14 63.63 3 13.63 22 40.74 

تالوة مجاعية 
 ابلرتتيل

2 33.33 4 66.66 00 00 6 11.11 

تالوة تقليدية 
 مجاعية

15 57.69 10 38.46 1 3.85 26 48.15 

 100 54 7.40 4 51.85 28 40.74 22 اجملموع

 

، يفٌرػػػل  %48.15ابلنسػػػبة للمت ػػػٌل ادلسػػػتقٌل، نالحػػػظ أٌف النسػػػبة العليػػػا للطالبػػػات ادلبتػػػااثت 
، كالالئػػي % 40.74الػػتالكة التقليديػػة ا ما يػػة، بينمػػا الالئػػي يفٌرػػل  الػػتالكة الفرديػػة ابلرتديػػل، ؽلػػيل  

 .% 11.11يفٌرل  التالكة ا ما ية ابلرتديل، ؽليل  

ت ػػػٌلي  نالحػػػظ أف فئػػػة الطالبػػػات الالئػػػي يفٌرػػػل  الػػػتالكة ا ما يػػػة التقليديػػػة، أ ػػػ  ابردبػػػاط ادل 
سػػنة 19ك18، كالالئػػي يتػػ ٌك   مػػا بػػني سػػٌ  %57.69سػػنة، بنسػػبة 18نسػػبة لػػديه  يتػػ ٌك   قبػػل سػػٌ  
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، يف هػػػذمل %3.85سػػػنة، نسػػبته   19، كالالئػػػي يتػػ ٌك   بعػػػد سػػٌ  % 38.46فيمػػيل  يف هػػػذمل الفئػػة 
 الفرضية زلق .احلالة مسار 

أما ابلنسبة للفئة اليف دفٌرل التالكة الفردية ابلرتديل، فا   نسبة لديهٌ  لالئػي يتػ ٌك   مػا بػني  
، كالالئػي % 22.72سػنة ؽلػيل   18، كالالئػي يتػ ٌك   قبػل سػٌ  % 63.63سػنة، بنسػبة 19ك18سٌ  

 .% 13.63سنة، ؽليل  19يت ٌك   بعد 

ا ما ية ابلرتديػل، فػا   نسػبة لػديهٌ  لالئػي يتػ ٌك   مػا بػني سػٌ   كيف الفئة اليف دفٌرل التالكة  
، %33.33سػػنة، بنسػػبة  18،  دليهػػا نسػػبة الالئػػي يتػػ ٌك   قبػػل سػػٌ  % 66.66سػػنة بنسػػبة 19ك18

 سنة فنسبتها منعدمة. 19كالالئي يت ٌك   بعد 

 يػػة سػػٌ  الػػ كاج لػػديها نسػػتنتج مػػ  هػػذا ا ػػدكؿ، أف الطالبػػة الػػيف دلتػػـ  ابلػػتالكة التقليديػػة ا ما 
متقػػدـ، أم زكاج مباػػر، أمػػا الطالبػػة الػػيف دفٌرػػل الػػتالكة احلدييػػة ابلرتديػػل سػػااء  انػػ  فرديػػة أك مجا يػػة 

 فسٌ  ال كاج لديهٌ  متاخر، ففي هذا ادلت ل مسار الفرضية زلق .
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دلزابيــة (: يبــني ارتبــاط طريقــة تــالوة القــرآن يف األعــراس، تــدة مكــوث الفتــاة ا50جــدول )
 ابلبيت ما بني التسرب ادلدرسي والزواج.

 ادلكوث يف البيت 

 

طريقة تالوة 
 القرآن

 13أقّل من 
 شهرا

 24و13ما بني 
 شهرا

 24أكثر من 
 شهرا

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

تالوة شخص 
 واحد ابلرتتيل

24 88.88 1 3.70 2 7.41 27 41.54 

تالوة مجاعية 
 ابلرتتيل

4 50 3 37.5 1 12.5 8 12.31 

تالوة تقليدية 
 مجاعية

8 26.66 15 50 7 23.33 30 46.15 

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

يف هػػػػذا ا ػػػػدكؿ، كابالردبػػػػاط بػػػػني ادلت ػػػػٌلي  نالحػػػػظ أف فئػػػػة الطالبػػػػات الالئػػػػي يفٌرػػػػل  الػػػػتالكة 
لبيػ  مػا بػني دسػرهبٌ  مػ  ادلدرسػة كزكا هػٌ  مػدة مػا التقليدية ا ما ية، أ لى نسبة لػديهٌ  ؽلاػث يف ا

، %26.66 ػهرا، فيمػيل   13، كالالئػي ؽلاػي  يف البيػ  أقػٌل مػ   %50 هرا، بنسبة  24ك 13بني 
 . %23.33 هرا، ؽليل   24كالالئي ؽلاي  أ ير م  
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اػث يف البيػ  أٌما فئة الطالبات الالئػي يفٌرػل  الػتالكة الفرديػة ابلرتديػل، فػا   نسػبة لػديهٌ  مت  
، مث دليهػػػا الالئػػػي % 88.88 ػػػهرا مػػػا بػػني دسػػػرهبٌ  مػػ  ادلدرسػػػة كزكا هػػػٌ ، بنسػػبة  13مػػدة أقػػػٌل مػػ  

 .%3.70 هرا ؽليل   14ك13، كالالئي ؽلاي  ما بني %7.41 هرا، بنسبة  24ؽلاي  أ ير م  

ث يف البيػػ  مػػدة أٌمػػا فئػػة الطالبػػات الالئػػي يفٌرػػل  الػػتالكة ا ما يػػة ابلرتديػػل، فػػا   لػػديهٌ  متاػػ
 37.5 ػهرا، بنسػبة  24ك13، مث دليها الالئي ؽلاي  يف البيػ  مػا بػني %50 هرا، بنسبة 13أقٌل م  

. م  هذا ا دكؿ نستنتج أف الطالبة لاٌلما  ان  يف االجتامل احلداثي  ٌلما نقخ  مدة مااثها يف %
 البي  ما بني دسرها م  ادلدرسة كزكا ها، مسار الفرضة زلق .  

 ادلدائح واألانشيد يف األعراس: -ب

 (: يبني طريقة أداء ادلدائح واألانشيد يف األعراس عند أفراد العينة:51جدول )

 النسبة العدد طريقة أداء ادلدائح واألانشيد يف األعراس

 61.43 43 بدون دفوف

 37.14 26 ابلدفوف

 1.43 1 أغاين وموسيقى

 100 70 اجملموع

  يفٌرػػػل  أداء % 61.43ت،ػػػف أف أ لػػػى نسػػػبة مػػػ  الطالبػػػات  مػػػ  خػػػالؿ هػػػذا ا ػػػدكؿ، نا
ادلػػػػدائح كا   ػػػػيد يف ا  ػػػػراس بػػػػدكف دفػػػػاؼ، مث دليهػػػػا فئػػػػة الطالبػػػػات الالئػػػػي يفٌرػػػػل  أداء ادلػػػػدائح 

 ، لا قارٌ ها بطريقة قػراءة القػرآف الاػر ؛ لا ػد  % 37.14كا   يد يف ا  راس ابلدفاؼ، بنسبة  
ة ادلدائح كا   يد قد  ٌددت فيها ادلؤسسات اال تما ية، كادلر دي ، كقد الفرؽ الااضح، ففي طريق
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أٌلف ال،يخ محا ب   مر ف ار  تاب أ ػامل " مػاذا بعػد الػٌدؼ"، كلػذلك  ػاف االنتقػاؿ إا احلداثػة يف 
 ادلدائح كا   يد أقل حرا ا، ابلنسبة لطريقة قراءة القرآف.

 ، كهػٌ  الالئػي يفٌرػل  ال نػاء كادلاسػيقى % 1.43فئة متيػل  كإذا انتقلنا إا الفئة اليالية، فهي  
يف ا  ػػراس، كهػػي نسػػبة مهملػػة، كهػػي نسػػبة ال يعتػػد هبػػا كلعٌلهػػا متيػػل الفئػػة الناقمػػة  لػػى اتجمتمػػع، كهػػي 

 نسبة ما ادة يف  ل رلتمع انسا . 

ة للفتـاة (: يبني ارتباط طريقة أداء ادلـدائح واألانشـيد يف األعـراس ، بسـّن اخلطبـ52جدول )
 ادلزابية

 سّن اخلطبة      

 طريقة 

أداء ادلدائح 
واألانشيد يف 
 األعراس

 16أقّل من 
 سنة

 17و16ما بني 
 سنة

 17أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 63.07 41 9.75 4 24.39 10 65.85 27 بدون دفوف

 36.92 24 25 6 37.5 9 37.5 9 ابلدفوف

 00 00 00 00 00 00 00 00 موسيقىأغاين و 

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع

 

، %65.85بدايػػػة، ابلنسػػػبة للمت ػػػػٌل ادلسػػػتقٌل، نالحػػػػظ أٌف النسػػػبة العليػػػػا للطالبػػػات ادلبتػػػػااثت 
 . صٌرح    هنٌ  يفٌرل  ادلدائح كا   يد دكف دفاؼ، كها االجتامل التقليدم العريف يف اتجمتمع ادل ايب
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 كالفئة ا خلة للماسيقى فمنعدمة.، %36.92بينما الفئة اليف دفٌرل الدفاؼ، فتميل  

ابردبػػػاط ادلت ػػػٌلي  نالحػػػظ أف فئػػػة الطالبػػػات الالئػػػي ال يفٌرػػػل  الػػػدفاؼ،  أ ػػػ  نسػػػبة لػػػديه   
طػػنب قبػػل سػػٌ   سػػنة فيمػػيل  يف هػػػذمل  17ك16، كالالئػػي ؼلطػػنب مػػا بػػني %65.85سػػنة، بنسػػبة  16ؼلي

، يف هػذمل الفئػة مسػار الفرضػية %9.75سنة، نسبته   17، كالالئي ؼلطنب بعد سٌ  % 24.39الفئة 
  زلق .

سػػػنة، بنسػػػبة  17ك 16بينمػػػا الفئػػػة الػػػيف دفٌرػػػل الػػػدفاؼ، أ لػػػى نسػػػبة لػػػديهٌ  ؼلطػػػنب مػػػا بػػػني  
سػنة،  أٌمػا الالئػي ؼلطػنب يف سػٌ  أ ػ  16، كهي نفا النسبة ابلنسبة لالئػي ؼلطػنب أقػٌل مػ  37.5%
 يف هذمل الفئة مسار الفرضية زلق  لا  أقٌل م  الفئة السابقة. % 25سنة نسبتهٌ  17م  

نسػػتنتج مػػ  هػػذا ا ػػدكؿ أف الطالبػػة ادللت مػػة بتطبيػػ  العػػرؼ اال تمػػا ي يف مػػ اب، ادلتميػػل يف  
 طريقة أداء ادلدائح كا   يد، ػلق  بخارة كاضتة مسار الفرضية مع الفئة اليف ال دفرل الدفاؼ.
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(: يبني ارتباط طريقة أداء ادلـدائح واألانشـيد يف األعـراس ، بسـن الـزواج للفتـاة 53جدول )
 ادلزابية

 سّن الزواج         

 طريقة

 أداء ادلدائح

 واألانشيد يف 

  األعراس 

 18أقّل من 
 سنة

 19و18ما بني 
 سنة

 19أكرب من 
 سنة

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 53.85 35 2.86 1 45.71 16 51.43 18 وفبدون دف

 35.18 19 15.79 3 63.16 12 21.05 4 ابلدفوف

 00 00 00 00 00 00 00 00 أغاين وموسيقى

 100 54 7.40 4 51.85 28 40.74 22 اجملموع

 

، ال يفٌرػل ، %53.85ابلنسبة للمت ٌل ادلستقٌل، نالحظ أٌف النسبة العليػا للطالبػات ادلبتػااثت 
 ، كالالئي يفٌرل  ادلاسيقى نسبته  منعدمة.% 35.18الالئي يفٌرل  الدفاؼ، ؽليل   بينما

ابردبػػاط ادلت ػػٌلي  نالحػػظ أف فئػػة الطالبػػات الالئػػي ال يفٌرػػل ، أ ػػ  نسػػبة لػػديه  يتػػ ٌك   قبػػل  
سػػػنة فيمػػػيل  يف هػػػذمل الفئػػػة 19ك18، كالالئػػػي يتػػػ ٌك   مػػػا بػػػني سػػػٌ  %51.43سػػػنة، بنسػػػبة 18سػػػٌ  

، يف هػػذمل احلالػػػة مسػػار الفرضػػػية %2.86سػػنة، نسػػػبته   19الالئػػي يتػػػ ٌك   بعػػد سػػػٌ  ، ك % 45.71
 زلق .
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أمػػػػا ابلنسػػػػبة للفئػػػػة الػػػػيف دفٌرػػػػل الػػػػدفاؼ، فػػػػا   نسػػػػبة لػػػػديهٌ  لالئػػػػي يتػػػػ ٌك   مػػػػا بػػػػني سػػػػٌ   
، كالالئػػػػي % 21.05سػػػػنة ؽلػػػػيل   18، كالالئػػػػي يتػػػػ ٌك   قبػػػػل سػػػػٌ  % 63.16سػػػػنة، بنسػػػػبة 19ك18

 .% 15.79ؽليل   سنة،19يت ٌك   بعد 

نسػػتنتج مػػ  هػػذا ا ػػدكؿ، أف الطالبػػة الػػيف دلتػػـ  ابدلػػدائح كا   ػػيد دكف دفػػاؼ، سػػٌ  الػػ كاج  
لديها متقدـ، أم زكاج مبار، أما الطالبة اليف دفٌرػل الػدفاؼ، فسػٌ  الػ كاج لػديهٌ  متػاخر، ففػي هػذا 

 ادلت ل مسار الفرضية زلق .

دائح واألانشـيد يف األعـراس ، تـدة مكـوث الفتـاة (: يبني ارتباط طريقـة أداء ادلـ54جدول )
 ادلزابية ابلبيت ما بني التسرب ادلدرسي والزواج.

 ادلكوث يف البيت  

 طريقة

أداء ادلدائح 
واألانشيد يف 
 األعراس

 13أقّل من 
 شهرا

 24و13ما بني 
 شهرا

 24أكثر من 
 شهرا

 اجملموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 63.08 41 17.07 7 43.90 18 39.02 16 بدون دفوف

 36.92 24 12.5 3 4.16 1 83.33 20 ابلدفوف

 00 00 00 00 00 00 00 00 أغاين وموسيقى

 100 65 15.38 10 29.23 19 55.38 36 اجملموع
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يف هػذا ا ػػدكؿ، كابالردبػػاط بػػني ادلت ػػٌلي  نالحػػظ أف فئػػة الطالبػػات الالئػػي ال يفٌرػػل  الػػدفاؼ، 
 ػهرا،  24ك 13لديهٌ  ؽلاي  يف البي  ما بني دسرهبٌ  م  ادلدرسػة كزكا هػٌ  مػدة مػا بػني  أ لى نسبة

، كالالئػػي ؽلاػػي  %39.02 ػػهرا، فيمػػيل   13، كالالئػػي ؽلاػػي  يف البيػػ  أقػػٌل مػػ   %43.90بنسػػبة 
 . %17.07 هرا، ؽليل   24أ ير م  

متاػث يف البيػ  مػدة أقػٌل مػ   أٌما فئػة الطالبػات الالئػي يفٌرػل  الػدفاؼ، فػا   نسػبة لػديه ٌ   
، مث دليهػا الالئػي ؽلاػي  أ يػر مػ  % 83.33 هرا مػا بػني دسػرهبٌ  مػ  ادلدرسػة كزكا هػٌ ، بنسػبة  13
 .%4.16 هرا ؽليل   14ك13، كالالئي ؽلاي  ما بني %12.5 هرا، بنسبة  24

  مػدة مااثهػا م  هذا ا دكؿ نستنتج أف الطالبػة لاٌلمػا  انػ  يف االجتػامل احلػداثي  ٌلمػا نقخػ
 يف البي  ما بني دسرها م  ادلدرسة كزكا ها، مسار الفرضة زلق .  
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 :نتائج الفرضية الثانية

 :أيي اف كضع كرديد هذمل الفرضية  ما  

 " ٌلما  ان  ا سرة أ ير الت امنا بتطبي  العرؼ اال تما ي زاد التسرب ادلدرسي للبن "

التسرب ادلدرسي للفتاة ادل ابية، كربطػ  دلػك ال ػاهرة يف هػذمل  فال اهرة ادلتناكلة ابلدراسة هي: 
 الفرضية مبت ٌل االلت اـ ابلعرؼ يف اتجمتمع ادل ايب.

بعد دراسػة أ ابػة الطالبػات ادلبتػااثت، كمعاينػة ا ػداكؿ اإلحخػائية، كمعطيااػا اخلاٌصػة هبػذمل  
لعل  أٌف نتائج ادلت ػٌل التػابع، أم ال ػاهرة الفرضية، ؽلا  أف صلمع أهٌ  النتائج ادلسٌنلة يف ما يلي؛ مع ا

ادلدركسػػة، ادلتميلػػة يف ادلسػػتال التعليمػػي لألبػػاي ، قػػد ٌت  رضػػها، أثنػػاء رليػػل الفرضػػية ا كا؛ فتننبنػػا 
 للتارار، ناتفي بعرض نتائج ادلت ٌل ادلستقٌل، مثٌ نتائج اردباطىل ابدلت ٌل التابع.

 ابيػػة، اردباطػػا ابلع،ػػلة، أك الع ابػػة، أك متسػػلدي ، أك احػػرتاـ كابدبػػاع التسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل 
 الابل، صلد أف الفرضية اليانية قد رٌقق  يف  ٌل هذمل ادلؤ رات، كابلتا  نع :

 كّلما كانت األسرة أكثر التزاًما بتطبيق العرف االجتماعي زاد التسرب ادلدرسي للبنت
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 النتائج العامة للدراسة:

ػػ أهػػ  النتػػائج الػػيف داصػػل  إليهػػا هػػذمل الدراسػػة، حػػاؿ أتثػػل ادلسػػتال الدراسػػي  أييمػػا في صي نل ًٌ
لألبػػاي  كالعػػرؼ اال تمػػا ي  لػػى التسػػرب ادلدرسػػي للفتػػاة ادل ابيػػة، كالدراسػػة رلػػراة مبتاسػػطة اإلصػػالح 

 للبنات فرع حاا ة ب رداية:

 ابجلانب النظرّي: ادلتعلقةالنتائج  -أ

رت  يلا بعد استقالؿ البالد، كبعد ختلخها م  االستعمار الفرنسٌي، ادلدرسة يف ا  ائر دطاٌ  -1
كقػػػد  علهػػػا فرنسػػػية،  ػػػاال كمرػػػما ، ختػػػدـ مخػػػاحلىل كأهدافػػػىل، كمل غلػػػد ا  ائريػػػاف مقعػػػده  فيهػػػا إالٌ 

ـ،  لى مٌر ادلراحل ادلتعاقبة، كما ا ػتمل   ليػىل مػ  1962القليل منه . كرغ  ا هاد ادلبذكلة منذ  اـ 
، اػػػدؼ إا رسػػػني أكضػػػاع ادلدرسػػػة ا  ائريٌػػػة،  ػػػي دػػػؤدم دكرهػػػا ادلنػػػاط هبػػػا، كادلتميػػػل يف إصػػػالحات

دااي  الطفل كدن،ئتىل لياػاف ابػ  رلتمعػىل، إال أهنػا ال دػ اؿ دعػا  مػ  م،ػاالت  ػٌدة،  ػال   اائػ  
حال  دكف رقيػ  ا هػداؼ ادلر ػٌاة، كمػ  أبػرز هػذمل ادل،ػاالت كضػعية ا سػتاذ، مػ  حيػث التاػاي  

 ل ركؼ ادلهنية اال تما ٌية.كا

دعت  ظاهرة التسرب ادلدرسي، ظاهرة ا تما ية  ائاة متعددة ا سباب، منها ما يعاد إا  -2
ادلن امة الرتباية، كمنها ما يعاد إا ادلنهاج الرتبام، كمنها مػا يعػاد إا اإلدارة الرتبايػة، كمنهػا مػا يعػاد 

 رة، كمنها ما يعاد إا اتجمتمع.إا التلميذ ذادىل، كمنها ما يعاد إا ا س

 مػػػػا أف ذلػػػػذمل ال ػػػػاهرة ا ثػػػػر العميػػػػ   لػػػػى الفػػػػرد، كا سػػػػرة، كاتجمتمػػػػع، كالدكلػػػػة، فالتسػػػػرب  -3
 ادلدرسي، هي ال اهرة اليف راؿ دكف دطٌار اتجمتمع كدنميتىل، يف  ٌل  اانبىل احلياية. 

ٌلات اال تما يػة الػيف فرضػها اتجمتمع ادل ايٌب رلتمع ديين "مسندم" زلافظ، صامدا أماـ الت ػ -4
الااقع اال تما ي، بفض مؤسسادىل اال تما ية. إف صالبة بناء اتجمتمع ادل ايٌب، كمتاسك بنيادىل، كدساند 
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أنسػػػاقىل كن مػػػىل، ادلتميلػػػة يف مؤسسػػػادىل اال تما يػػػة العرفيػػػة ادلهيالػػػة يف  ػػػال هرمػػػٌي، قمتػػػىل ادلسػػػند، 
 الربط اال تما ٌي  لى ا فراد كا ما ات. كقٌااا:  ملٌية التن،ئة اال تما ية، كشلارسة

مدرســة اإلصــالح كقػػد سػػٌنل التػػاريخ أٌف أكؿ مدرسػػة دفػػتح أبااهبػػا لتعلػػي  الفتػػاة يف مػػ اب، هػػي 
 عمر بن إبراىيم راسنعامة.ـ، كأٌكؿ معٌل  هبا ها ا ستاذ: 1950أ تابر  10، ك اف ذلك يف: بغرداية

ادلسػػػتال التعليمػػػي الرػػػعيف لػػػألـ، كالػػػذم فرضػػػىل نتينػػػة للمسػػػتال التعليمػػػي للاالػػػدي ، كخاصػػػة 
الااقع اال تما ي يف القد ،  اف لىل ا ثر الابػل يف دسػٌرب الفتػاة ادل ابيػة مػ  ادلدرسػة،  مػا أف العػرؼ 
اال تما ي يف م اب،  ال كاج ادلبار للفتاة، كغلها م  ا  ػراؼ الػيف رػاؿ دكف م اكلػة الفتػاة دلسػارها 

 العلمي.

 تعلقة ابجلانب ادليداين: النتائج ادل -ب

 :يأه  خخائص الطالبات، أفراد العينة ادلبتاثة  ان   اآل -1

أ لػػػػى نسػػػػبة مػػػػ  أفػػػػراد العينػػػػة  انػػػػ  مت ك ػػػػة، دليهػػػػا ادل طػػػػاابت؛ كأقػػػػٌل نسػػػػبة دعػػػػاد ل ػػػػل  -
 ادل طاابت.

 أغلبية الطالبات يتسرٌب  بسبب ال كاج. -

 . % 38.57أغلب آابء الطالبات م  مستال اثنام   -

  .% 54.28أغلب أمهات الطالبات م  مستال ابتدائي   -

 داافق  أغلب مؤ رات ادلستال التعليمي لألباي  مع مسار الفرضية ا كؿ للبتث. -2

 داافق  أغلب مؤ رات العرؼ اال تما ي يف م اب، مع مسار الفرضية اليانية. -3

 كقد رقق  فرضٌيتا البتث ب،ال كاضح. -4
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 للبنت ادلدرسي التسرب نقص كلما للوالدين لتعليميا ادلستوى زاد كلما

 كّلما كانت األسرة أكثر التزاًما بتطبيق العرف االجتماعي زاد التسرب ادلدرسي للبنت
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 اخلادتة
 اف اذلدؼ الرئيا م  هذا البتث الساسيالا ي، ها زلاكلة الا،ف    التػاثل الػذم ؽلاػ  

كالعرؼ اال تما ي للمنتمع ادل ايب؛ يف التسرب ادلدرسػي للفتػاة  أف ػلدثىل ادلستال التعليمي للاالدي ،
 ادل ابية، بخفتها احدل مقامات اتجمتمع ادل ايب.

 رضػػنا بدايػػة ظػػركؼ ن،ػػاة ادلدرسػػة ا  ائريػػة، كدتبعنػػا مسػػارها قبػػل كأثنػػاء االحػػتالؿ الفرنسػػٌي،  
هبػػػػا، مػػػػع اإل ػػػػارة إا أبػػػػرز كبعػػػػد اسػػػػتقالؿ الػػػػبالد؛ كاطٌلعنػػػػا  لػػػػى ادلراحػػػػل كاإلصػػػػالحات الػػػػيف مػػػػٌرت 

 ادل،االت كالتتٌدايت، اليف داا هها.

مث دطرٌقنػػا بعػػد ذلػػك ل ػػاهرة التسػػرب ادلدرسػػي، بتعاريفهػػا ادلتعػػددة، كأسػػباهبا، كآاثرهػػا يف الفػػرد  
 كا سرة كاتجمتمع.

ية، مثٌ قٌدمنا  رضنا  امال كسلتخرنا    أهٌ   ات اتجمتمع ادل ايٌب، م  خالؿ مقاربػة ساسػياورؼل 
دناكل  ظركؼ ن،ادىل، كمراحل ورؼلىل، كن مىل اال تما ية، كحٌللنا من امتىل التعليمٌية، كخاصة من امة 

 دعلي  البن .

بعد ذلك قمنا بدراسة ميدانيػة، مبتاسػطة اإلصػالح للبنػات فػرع حاا ػة  أكؿ فػرع يف ادلتاسػطة  
لبتػػث، ك ٌينتػػىل، كقػػد متٌانٌػػا ـ  ب ردايػػة، الختيػػار فرضػػٌيات ا1986/1987أن،ػػا يف ادلاسػػ  الدراسػػي 
 م  اثبات فركضىل ميدانينا.

كلػػػا يسػػػلنا، يرػػػاؼ إا حقػػػل ادلعرفػػػة العلميػػػة،  أر ػػػا أف ياػػػاف هػػػذا البتػػػث قػػػد حٌقػػػ   ػػػيئنا، 
 كنتائنىل قد دااف منطلقنا لدراسات  لمية مستقبلٌية.
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 ـ.2008

، ادلؤسسػة الاطنيػة للاتػاب، مناىج البحث يف علوم الرتبية وعلم الـنفسدر ي رابح،  -6
 ـ.1984ا  ائر، 

، دار الاتػػػػػاب جتماعيـــــةمنهجيـــــة البحـــــث العلمـــــي يف العلـــــوم االر ػػػػػيد زركاطػػػػػي،  -7
 .ـ2114احلديث، ا  ائر، 
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 ـ.1992، دار  مار،  ٌماف، ا ردف، التنشئة االجتماعيةإبراهي   صر،  -11
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 ـ.2006حسني، دار القخبة، ا  ائر، 
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1993. 

 ادلراجع اخلاصة ابإلابضية ومزاب: - ج

، ـ دراسـة يف األوضـاع االقتصـادية واحليـاة الفكريــة-الدولـة الرسـتميةإبػراهي  حبػاز،  -30
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، ادلطبعػػػة العربيػػػة، غردايػػػة، ظـــل احلضـــارة اإلســـالمية وادي مـــزاب يفباػػل أ ا ػػػ ،  -37
 .ـ1991ا  ائر، 
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