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:البحث مشكمة 
بعد البحث واالستقصاء عن هذه المشكمة وما يترتب عميها أصبح باإلمكان 

:وضع مشكمة البحث وطرحها عمى شكل سؤال رئيس
ما السبب في انتشار الدروس الخصوصية  لممرحمة الثانوية لإلناث في 

؟مدينة دير البمح
:أسئمة البحث

ما األسباب التي تجعل الطالبات يأخذن دروسًا خصوصية ؟•



:أهداف البحث
التعرف إلى أسباب لجوء الطالبات إلى ىذه الدروس ومعرفة األسباب العامة ليذه •

.الظاىرة في ضوء استجابات العينة الكمية في المدارس
 يأخذنالتعرف إلى المواد التي تأخذ الطالبات فييا دروسًا خصوصية وما المواد التي ال •

.فييا دروسًا ثم معرفة سبب عدم أخذ ليذه المواد دروسًا وتمك المواد دروساً 
.معرفة درجة ااقتناع  الطالبات بأخذ الدروس الخصوصية•
.لفت انتباه المؤسسات والوزارات المعنية بظاىرة الدروس الخصوصية•
وضع مجموعة من االقتراحات التي تعمل عمى عالج ىذه المشكمة في ضوء إجابات •

الطالبات عمى سؤال مفتوح في االستبيان وبذلك حل ىذه المشكمة بأبسط الطرق 
.والوسائل



:أهمية البحث
دخال بعض األشياء التي تعمل • رفع المستوى التعميمي واالعتماد عمى المعمم األساسي من قبل الطالب وا 

.عمى نمو ورقي المسيرة التعميمية
وذلك عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة حتى ,زيادة وعي المجتمع حول ىذه الظاىرة•

, وخاصة عندما يحاول بعض المعممين اختصار الظاىرة يتعرفوا عمى الجيد التدريسي الذي تسببو ىذه 
, وأن الخصوصية المادة العممية وشرحيا بصورة غير عممية حتى يحفز المتعمم إلى االلتحاق بالدروس 

.الرسمية الدروس الخصوصية ينبغي أن تكون داخل المدرسة 
زيادة وعي األسر والطمبة لخطورة ىذه الظاىرة وما يترتب عمييا في المستقبل وبالتالي تزيد اىتماميم  •

.بأبنائيم
الكشف عن مدى خطورة ىذه الدروس في إعاقة العممية التعميمية وعدم استكمال األىداف التي صنعت ليا •

.ىذه العممية
تحديد األسباب والمبررات التي تدفع الطمبة ليذه الدروس وجعميا أمام أعين الطمبة وغيرىم ليعمموا عمى •

.إعادة التفكير فييا
عمى اىتمام وزارة التربية والتعميم وغيرىا وخاصة المدارس بالطمبة أكثر ومعرفة نقاط الضعف ورفع تعمل •

المستوى التعميمي والقضاء عمى ىذه الظاىرة وذلك عن طريق وضع دروس نموذجية لتقوية الطمبة الضعاف 
.الطالبات في المواد الدراسية المختمفة داخل المدرسة وبرغبة من 



مصطلحات البحث

:الدروس الخصوصية.1
كل جيد تعميمي مكرر " الدروس الخصوصية أنيا(189-188: 1989,مكتب التعميم العربي لدول الخميج)يعرف 

".بويحصل عميو التمميذ منفردًا أو في مجموعة نظير مقابل مبمغ مادي يدفع لمقائم 

:المرحمة الثانوية.2
.ىي المرحمة التي تسبق الجامعة وتمي المرحمة األساسية واإلعدادية



منهجية البحث  
المنيج الوصفي

:البحثأدوات 
لإلجابتتتة عتتتن بعتتتض األستتتئمة التتتتي تختتتة ىتتتذه الدراستتتة لكافتتتة أفتتتراد العينتتتة وقتتتد تتتتم  استتتتبانة.1

,  البتتوىي) البتوىيدراستتة : بتتبعض الدراستات الستتابقة مثتل  االستتبانةاالستتعانة فتتي وضتع أستتئمة 
: 1961,بركتتتات)ودراستتتة وزارة التربيتتتة والتعمتتتيم بجميوريتتتة نصتتتر العربيتتتة( 207-243: 1994

12-24.)

.مقابمة مع بعض المعممات والمديرات وشخصيات عادية من المجتمع.2



:حدود البحث
.2016-2015الثانيتم إجراء الدراسة الحالية في الفصل الدراسي : الحد الزماني•
.تم إجراء الدراسة الحالية عمى عينة من جميع مدارس الثانوية لإلناث بمدينة دير البمح: المكاني الحد •
ظاىرة انتشار الدروس الخصوصية لممرحمة الثانوية لإلناث في مدينة دير البمح وأسباب : الحد الموضوعي•

.ظيورىا وعالجيا
دروسًا خصوصية ولكن لجميع الطالبات وذلك  يأخذنوىذه الدراسة لم تقتصر فقط عمى الطالبات الالتي ** 

.لزيادة وعي الطالبات بيذه الظاىرة ومعرفة نظرة المجتمع ككل بالنسبة ليذه الظاىرة



:الدراسةمجتمع 
يتألف مجتمع الدراسة من جميع طالباات مادارس الثانوياة فاي مديناة ديار 

( 424982)  ويبمغ مجتمع الدراسة عمى( 2016-2015)البمح لمعام الدراسي
.طالبة من مدارس الثانوية في مدينة دير البمح

:عينة الدراسة
(  100)عمااى تاام اختيااار عينااة الدراسااة بشااكل عشااوائي واشااتممت العينااة 

.طالبة من جميع مدارس الثانوية في المدينة



:البحثنتائج 
:األول إجابة السؤال 

دروسا خصوصية؟ يأخذنما األسباب التي تجعل الطالبات :عمى ينص السؤال األول 
تباااين مااان النتاااائج أن عااادد المقتنعاااات بصكااارة الااادروس الخصوصاااية أكثااار مااان  يااار 
المقتنعات وهذا مؤشر النتشار هذه الظاهرة في المجتمع وبذلك يادل عماى مؤشار خطيار عماى 

.عدم االعتماد عمى النصس وعدم االهتمام لشرح المعممة ويجب لصت االنتباه لهذا المؤشر

:الثاني لإلجابة عمى السؤال 
"؟لمطالباتهل الدروس الخصوصية تأتي بنتائج إيجابية " وهذا السؤال ينص عمى

.تبين من النتائج أن الدروس الخصوصية أصبحت منتشرة بشكل كبير وتأتي بنتائج إيجابية من وجهة الطالبات



:لإلجابة عمى السؤال الثالث
هل الدروس الخصوصية " عمى ينص هذا السؤال 

 المعممة؟أصبحت حال بالنسبة لمطالبات بدال من 
ولإلجابة عمى هذا السؤال تم عمل الجدول اآلتي 

:الطالبات حسب استجابات 

:لإلجابة عمى السؤال الرابع
ما المواد التي تأخذ فيهاا طالباات المرحماة " عمى ينص هذا السؤال 

"خصوصية؟الثانوية دروسا 
لإلجابااة عمااى هااذا السااؤال يوضااح الجاادول اآلتااي أهاام المااواد التااي 
تأخذ فيها الطالبات دروسا خصوصية وأكثر المواد التي يوجد عميهاا إبباال 

:لدروس الخصوصية
يتبين من الجدول السابق أن المغة االنجميزية : تعميق عمى الجدول

هي تحقق أعمى نسبة من بين هذه النساب وباذلك يجاب إعاادة النظار إلاى 
.هذه المشكمة وأيضا إيجاد الحل الضروري والسريع لهذه المشكمة



:التوصيات والمقترحات
"انتشارىا؟ما مقترحاتك لعالج ىذه الظاىرة أو الحد من " تم عمل سؤال مفتوح لمطالبات وىو

  :الطالباتوىذا ىو السؤال الخامس من أسئمة البحث والذي تم اإلجابة عميو حسب استجابات  
.االىتمام بأساليب التعميم المختمفة لجذب الطمبة لممنيج والحصة :أوال
عتتادة النظتتر فتتي بعتتض المنتتاىج الصتتعبة التتتي تعمتتل : ثانيااا اىتمتتام وزارة التربيتتة والتعمتتيم بالمنتتاىج الدراستتية وا 

.عمى لجوء الطمبة لدروس الخصوصية
عقد ندوات بالمدارس إلرشاد الطمبة عن كيفية االعتماد عمى النفس وطرق المتذاكرة الصتحيحة وكيفيتة : ثالثا
تنظيم الوقت
فائتدة " وذلتك ألن  وضع دروس نموذجية تقويمية لمطالبات الضعيفات في بعض المواد داخل المدرسة: رابعا

.الدروس الخصوصية وفائدة دروس التقوية متقاربة جداً 



 بما وذلك والطمبة والمعممة المدرسة تخدم التي اإللكترونية واألجيزة الدراسية المناىج تطوير :خامسا
.الحديث العصر يناسب

 األساسيات المتخصصات المعممات قبل من لمطالبات المدرسة داخل تقوية مجموعات عمل :سادسا
 التربية ووزارة والمديرية المدرسة العممية ىذه بتنظيم وتقوم طالب كل من بسيط مالي مبمغ مقابل وذلك لممواد

.ايجابية وبنتائج نظامي بشكل ولكن الخصوصية الدروس أسموب نفس تجسيد تم وىكذا والتعميم
.الظاىرة ىذه حول الطالبات لتوعية وذلك المدرسة داخل تربوية توعية نشرات عمل :سابعا
 ىذه حول عام بشكل المجتمع وتوعية لنشر والمرئية والمقروءة المسموعة اإلعالم وسائل استثمار :ثامنا

.الظاىرة
 بشرط ولكن المجتمع في موجودة الخصوصية الدروس تكون أن نمانع ال نحن الدراسة ىذه في :تاسعا

يجابية مفيدة تكون أن  طالب مثل خصوصية دروس إلى بحاجة طمبة ىناك كان إذا ولكن بالمجتمع وتعمو وا 
 تقديم بيدف الخصوصية لمدروس أخذىم من مانع فال , الصيفية الفترة في اختبارىم يتم الذين الثاني الدور
ليم العون


