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 ملخص البحث

في مدينة  لإلناثالكشف عن ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية للمرحلة الثانوية  إلىيهدف هذا البحث 
ظهورها وعالجها حيث طبق فريق البحث عينة عشوائية من جميع المدارس الثانوية  وأسبابدير البلح 

طالبة من جميع مدارس الثانوية في المدينة وذلك (   011)  في مدينة دير البلح وكانت العينة مقدارها 
جميع دروس المناهج الدراسية قد تم شرحها من قبل  إنلمعرفة سبب لجوئهن لهذه الدروس بالرغم 

وقد استخدم فريق البحث عدة مناهج  راء المجتمع حول هذه الظاهرةآيضا تم معرفة أو  ,معلمات ال
المعلومات الصحيحة والدقيقة منها المنهج الوصفي والمنهج التجريبي فقد افترض فريق  إلىللوصول 
 سوف يكونالشرح وبذلك  أسلوبتم استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة سوف يغير من  إذانه أالبحث 

الوسائل : الشرح االعتيادية فالمتغير المستقل في هذا المنهج  أساليبمن  أكبرلدى الطلبة  ستيعاباال
 :فبينت النتائج أن,رفع مستوى االستيعاب لدى الطلبة: التكنولوجية  والمتغير التابع 

 .صبحت سائدة في المجتمع بشكل كبيرأن الدروس الخصوصية أ .0
الطالبات  إقبالالقادمة لكثرة  اآلونةن الدروس الخصوصية سوف تنتشر بشكل كبير في أ .2

 .عليها
حل جذري لهذه المشكلة لما سوف تنتجه هذه المشكلة من مشاكل لجميع  إيجادنه يجب أ .3

 .مناحي الحياة
يقافهاشمل لحل هذه المشكلة أنه يجب دراسة هذا الموضوع بشكل أنه كما توصلت النتائج أ .4  وا 

 .لهذا الحد
 ساليب التعليمية عند شرح الدروس ألنه يجب التغيير من اأ .5
 .وجود دروس تقوية في المدارس لرفع مستوى الطالبات .6
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 المقدمة

مشكلة كثرة المناهج التعليمية وعدم قدرة بعض المعلمين على استيعاب عدد الطالب  إن
عن بعض  عبارةالدروس الخصوصية والتي هي  إلىلجوء الطالب  إلىى أدد في الفصل الواح الموجودين

ذلك بنظام و  األساسيات مين والمعلماتا معلمين ومعلمات غير المعلي يعطيهالحصص خارج المدرسة والت
 األمرولي  فأصبحمشكلة عند بعض العائالت المعيلة  أصبحتوالتي  الساعات مقابل مبلغ مالي معين 

 أبنائهمخصوصية وبعض العائالت التي عملت على تعويد  ا  سدرو  أوالدهلكل فرد من  إعطاء ستطيعي ال
تدني : ويعود السبب في ذلك الكثير من المشاكل منها األساسيعلى هذه الدروس وليس على المعلم 

 ا  وأيضبشكل كبير  األساسي المستوى االجتماعي واالقتصادي والتعليمي وعدم االهتمام بالتعليم المدرسي
الدروس الخصوصية مشكلة  فأصبحت, عن العمل والخريجين من الجامعات  العاطلينوجود الكثير من 

والتربويين على كيفية التخلص من  المسؤولينمدار الحديث بين  وأصبحتالعملية التعليمية  كبيرة وتهدد
لها  فأصبحمن الجانب االيجابي لها  األكبرهذه الظاهرة وهذا من الجانب السلبي لها والذي يشكل النسبة 

وبهذه , المستوى االقتصادي وأهمهاالفقيرة على كل الجوانب  لألسرسر وباألخص لجميع األجمة  مساوئ
 .كبر في العملية التعليمية تعيق الغايات المرادة والهادفة أالمشكالت سوف تتولد مشكالت 

 إلىعدم اهتمام بعض المعلمات بالمناهج الدراسية والغاية  إلى ةوقد تعود انتشار هذه الظاهر 
المشكلة ليست فقط في  أصبحتعند هؤالء المعلمات وبهذا  دروسا   يأخذونترسيب الطلبة الذين ال 

تعقيد  أووبعضهن يعملن على تعقيد المواد الدراسية  في بعض المعلمات أيضاة بل الطلب أوالمناهج 
غير قادرين على فهم المنهج الدراسي ويجب عليهم اخذ دروس  أنهم ن للطلبةاالختبارات ليدلل

مات على جعل الطالب العامل الرئيسي في المادة وبذلك يعملن هؤالء المعل خصوصية لتقويتهم في هذه
وعلى هذا فإن ظاهرة الدروس الخصوصية قد أربكت األسرة والمجتمع والنظام ,نشر هذه الظاهرة

ت بعض المعلمين للتخلي عن أدوارهم الحقيقية في إعطاء المادة الدراسية التعليمي القائم ، ودفع
في  ا  قات المسيرة التعليمية لتظل دائمفيجب علينا محاربة كل معي وتدريسها ، وتقصيرهم في عملهم

 .األفرادلثقافة  مقدمة المجتمعات ومقياسا  
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وضع مشكلة البحث  اإلمكانب أصبحوبعد البحث واالستقصاء عن هذه المشكلة وما يترتب عليها 
 :وطرحها على شكل سؤال رئيسي

للمرحلة الثانوية لإلناث في مدينة دير  ية انتشار الدروس الخصوصالسبب في  ما هو
 البلح؟

 :أسئلة البحث

 خصوصية؟ ا  دروس يأخذنجعل الطالبات التي ت األسبابما هي  .0
 هل هذه الدروس تأتي بنتائج ايجابية للطالبات؟ .2
 من المعلمة؟ بالنسبة للطالبات بدال   حال   أصبحتهل الدروس الخصوصية  .3
 خصوصية؟ ا  ها طالبات المرحلة الثانوية دروسفي تأخذما المواد التي  .4
 الحد من انتشارها؟ وأما مقترحات عالج هذه الظاهرة ؟  .5

 
 :البحث أهداف

العامة لهذه الظاهرة في  األسبابهذه الدروس ومعرفة  إلىلجوء الطالبات  أسبابالتعرف على  .0
 .ضوء استجابات العينة الكلية في المدارس

فيهم  يأخذنخصوصية وما هي المواد التي ال  ا  الطالبات فيهم دروس تأخذالتعرف على المواد التي  .2
 .وتلك المواد دروسا   خذ لهذه المواد دروسا  أدروس ومعرفة سبب عدم 

 ا  تي يأخذن دروسالقتناع الطالبات الاومعرفة درجة بهذه الدروس بشكل عام  قتناعاالمعرفة درجة  .3
 .خاص شكلب

 .لهذه الظاهرة لكل المؤسسات والوزارات المعنية نتباهااللفت  .4
وضع مجموعة من االقتراحات التي تعمل على عالج هذه المشكلة في ضوء إجابات الطالبات على  .5

 .والوسائلسؤال مفتوح في االستبيان وبذلك حل هذه المشكلة بأبسط الطرق 
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 :همية البحثأ
 األشياءدخال بعض ا  من قبل الطالب و  األساسيعلى المعلم  عتمادواالرفع المستوى التعليمي  .0

 .التي تعمل على نمو ورقي المسيرة التعليمية
وذلك عن طريق وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ,زيادة وعي المجتمع حول هذه الظاهرة .2

والمقروءة حتى يتعرفوا على الجهد التدريسي الذي تسببه هذه الظاهرة ، وخاصة عندما يحاول 
بعض المعلمين اختصار المادة العلمية وشرحها بصورة غير علمية حتى يحفز المتعلم إلى 

ينبغي أن تكون داخل المدرسة بالدروس الخصوصية ، وأن الدروس الخصوصية  لتحاقالا
 .الرسمية 

هرة وما يترتب عليها في المستقبل وبالتالي تزيد والطلبة لخطورة هذه الظا األسرزيادة وعي   .3
 .بأبنائهماهتمامهم 

التي  األهدافالعملية التعليمية وعدم استكمال  إعاقةدروس في الكشف عن مدى خطورة هذه ال .4
 .صنعت لها هذه العملية

الطلبة وغيرهم  أعين أمامات التي تدفع الطلبة لهذه الدروس وجعلها المبرر و  سباباألتحديد  .5
 .التفكير فيها إعادةليعملوا على 

 .بعض المشكالت الناتجة والتي ستنتج عن هذه الدروس إيقاف .6
ومعرفة نقاط  أكثروزارة التربية والتعليم وغيرها وخاصة المدارس بالطلبة  هتماماتعمل على  .7

الضعف ورفع المستوى التعليمي والقضاء على هذه الظاهرة وذلك عن طريق وضع دروس 
ذجية لتقوية الطلبة الضعاف في المواد الدراسية المختلفة داخل المدرسة وبرغبة من نمو 

 .الطالبات 
 

 :حدود البحث
 .2106-2105لدراسة الحالية في الفصل الدراسي الثانيجراء اإتم : الحد الزماني .0
 لإلناث جميع مدارس الثانويةمن الدراسة الحالية على عينة  إجراءتم : الحد المكاني  .2

 .بمدينة دير البلح
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في مدينة  لإلناثظاهرة انتشار الدروس الخصوصية للمرحلة الثانوية : الحد الموضوعي .3
 .ظهورها وعالجها وأسبابدير البلح 

ولكن لجميع  ا  خصوصيةيأخذن دروسالالتي وهذه الدراسة لم تقتصر فقط على الطالبات ** 
المجتمع ككل بالنسبة لهذه  البات بهذه الظاهرة ومعرفة نظرةالطالبات وذلك لزيادة وعي الط

 .الظاهرة
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 :مصطلحات البحث

  :الدروس الخصوصية.0
كل " أنهاالدروس الخصوصية (091-099: 0191,الخليجمكتب التعليم العربي لدول )يعرف  .0

في مجموعة نظير مقابل مبلغ مادي يدفع  أو جهد تعليمي مكرر يحصل عليه التلميذ منفردا  
 ".للقائم به

 المدرسة هي الجهد الذي يبذله المعلم خارج نطاق" بأنهاالدروس الخصوصية تبنى الباحثان وي .2
له مقابل هذا يدفع  أجرا  جماعية بحيث يتقاضى المعلم  وأويستفيد منه المتعلم بصورة فردية 

المعلم عن كل  أجرةطلبتهم في ضوء اتفاق شفهي تحدد فيه  أوت المعلمين الجهد وتتم داخل بيو 
 ".نجازهإدرس وزمن ومكان 

 أومجموعة من المعلمين  لطالب  أودروس يقوم بتدريسها معلم :"هي الدروس الخصوصية .3
 ".الطالب له أمرعدة طالب مقابل مبلغ مالي يقدمها ولي 

 
 :المرحلة الثانوية.2
 .واإلعدادية األساسيةهي المرحلة التي تسبق الجامعة وتلي المرحلة . 0
حلة التي تسبق التعليم الجامعي وتلي التعليم األساسي على حسب ما أقرته وزارة التربية ر هي الم. 2

, الصف العاشر"والتعليم في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وهي تشتمل على الصفوف الثالثة 
 " والصف الثاني عشر, والصف الحادي عشر 
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 :الدراسات السابقة
سات سابقة ادر  يوجد نه الأبعد البحث عن دراسات سابقة تم دراسة هذه الظاهرة فيها وُجد 

ن هذه الظاهرة لم تكن ظاهرة بشكل قوي وواضح ومؤثر أفي هذا المجال ويعود السبب في ذلك 
ليجذب الباحثين له فقد كان في السنوات السابقة يزداد ولكن لكثرة المسائل والمشاكل لم يتطرق 

ولكن كانت هذه الظاهرة , كانت غير واضحة بالنسبة لهذه المشكالت  ألنهاحثون لهذه الظاهرة البا
بحاث المصرية التي لى بعض األإموجودة ومعروفة منذ سنوات سابقة في مصر وتم التوصل 

 :تدرس هذه الظاهرة ونوضح ملخص لبعض هذه الدراسات
 

 :(24-02: 0160, بركات )التربية والتعليم فنية بوزارة دارة العامة للبحوث القامت اإل .0
عداد عدة استبانات تتعلق بالدروس إبدراسة حول الدروس الخصوصية حيث تم 

, الخصوصية وزعت على المتعلم وولي االمر والمعلم والناظر وكبار التربية والتعليم 
تعلمين ذ طبقت استبانة المإ, في المشكلة وعلى اتصال مباشر بها  طرافا  أباعتبارهم 

من % 54نأحيث وجد , متعلما  0039على جميع المراحل الدراسية المختلفة وعددهم 
: ن المواد أخصوصية ، و  خذوا دروسا  أن أالمجموع االجمالي للمتعلمين قد سبق لهم 

 والفرنسية هي التي يكثر فيها حصول الطلبة على دروسا  الرياضيات واللغة االنجليزية 
والدهم دروسا أولياء االمور يعطون أمن % 61وضحت الدراسة أبينما ’ خصوصية 

في تحسين تحصيلهم  اآلباءبناء ورغبة ضعف األ إلىخصوصية والسبب في ذلك يعود 
همال المتعلم ونظام ا  وطرق التدريس المتبعة و ’ وازدحام الفصول وقلة اهتمام المعلمين 

على الدروس الخصوصية  للإلقباسباب تهيء الجو المناسب أوهي كلها  متحاناتالا
ن يعاد النظر في نظام القبول والتسجيل في الجامعات وتوفير أوصت الدراسة بأو 

 .وغيرها, المهنة آدابكفاء ووضع دستور تراعى فيه المعلمين األ

 
دراسة للتعرف على الرأي العام  :(11-57:  0191,دمآ)خرونحين أجرى آدم وآ. 2

 فردا  من مختلف 600استبانة على  حول ظاهرة الدروس الخصوصية ، حيث طبقت
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على جميع المناطق  شتملتاالمستويات التعليمية، كما أن العينة المختارة بصورة عشوائية 
الرئيسة بجمهورية مصر العربية ، توصل الباحثون إلى أن هناك عالقة وطيدة بين دخل رب 
عطاء الدروس الخصوصية لألبناء، كما أظهرت الدراسة أن نسبة الذين يعطون  األسرة وا 
ألبنائهم دروسا  خصوصية ومن ال يعطون من حيث المتغير التعليمي لكل من الوالدين كانت 
مرتفعة لدى اآلباء المتعلمين أكثر من األميين، وكانت النسبة بصفة عامة تتجه إلى الزيادة 

المستوى التعليمي، أما بالنسبة للمواد الدراسية التي يأخذ المتعلمون فيها دروسا   رتفاعامع 
خصوصية قد جاءت مادة الرياضيات في المقدمة ثم تليها مادة اللغة اإلنجليزية، فاللغة 

 .ربية، فالفرنسية، ثم العلوم سواء أكان ذلك في مدينة القاهرة أو في األقاليم المختلفةالع
 

دراسة تناولت أسباب ظاهرة الدروس  (34-22: 0169, الطنطاوي)اوي طبينما أجرى الطن.3
 : الخصوصية ، حيث حصر الباحث تلك األسباب في النقاط الرئيسة التالية

يكون غير قادر على القيام بعملية التدريس وغير متمكن من مادة وخاصة عندما :  المعلم  -أ   
تخصصه ، األمر الذي يساعد على أن يلجأ المتعلمون إلى معلم آخر يساعدهم  في تحصيل دروسهم 

 .وفهمها

 .إذ يلجأ المتعلم إلى أخذ دروس خصوصية لتقليد أقرانه والمفاخرة بذلك:  المتعلم  -ب

 .المتعلم المكان المناسب للدراسة والمشجع على ذلكحيث يفتقد :  األسرة  -ج

والذي يحث المتعلمين للحصول على الشهادات والمبالغة في ذلك ، مما يدفع :  المجتمع نفسه  -د   
 .المتعلمين ألخذ دروس خصوصية 

 .التوسع الكمي في التعليم دون التوسع النوعي في اإلمكانات:  السياسة التعليمية  -هـ

، وأن يعمل ( المجموع)الباحث بأن يحدد مقياس آخر لتقييم المتعلمين غير مقياس  وأوصى  
المجتمع على استيعاب جميع الخريجين حتى يقل القلق واإلزعاج ، وتخفف حدة السباق الجنوني وراء 

 .المجاميع الكبيرة والتي هي إحدى األسباب األساسية في انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية 
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 :الدراسات السابقة تعليق على

 :بينت الدراسات السابقة االتي

 .سرة بشكل خاصن ظاهرة الدروس الخصوصية مشكلة تعم على المجتمع واالسرة ورب األأ.0

داء واجبه الوظيفي أتؤثر هذه الظاهرة سلبا على المجتمع ككل وتؤدي الى اهمال المعلمين في .2
 .بالشكل المناسب

 
 ,ئات عديدة منهفاهتمام المجتمع المتزايد بالتعليم يزيد الخوف والقلق لدى  على تدلل الدراسات السابقة.3

 قيثال بنائهم دروسا خصوصية وخاصة عندما أخرين يعطون آلى البحث عن معلمين إمما يدفع بهم 
 .وخروجه عن النظام التعليمي القائم  بأبنائهمفراد المجتمع بقدرات المعلم واهتمامه أ
 
عديدة للطلبة غير المجاميع والسباق عليها وبذلك لن  ايسن يكون هناك مقأنه يجب أيضا أوبينت . 4

  .فقط لحصول على المجاميع والتنافسنهم كل ما يشغلهم هو األيكون هناك ثقافة فعلية للمجتمع ولطلبة 
 

 :منهجية البحث

وذلك ليعمل  أساسيهداف الدراسة قام فريق البحث باستخدام المنهج الوصفي بشكل أجل تحقيق أمن 
في مدينة  لإلناثظاهرة انتشار الدروس الخصوصية للمرحلة الثانوية )فريق البحث على تحليل الدراسة

ا واستفسارات وبيان عالقة هذه الظاهرة بم أسئلةوبيان ما يدور حولها من ( وأسباب ظهورها دير البلح 
سوف يحدث بسببها للمجتمع وكذلك عمل فريق البحث على دراسة استطالعية لبعض الطلبة والمعلمات 

واستنتاجات  أجوبةحتى يحصل الفريق على  األنظاروالمديرات وذلك لرؤية هذه الظاهرة من جميع 
 .دقيقة
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  :مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة من جميع طالبات مدارس الثانوية في مدينة دير البلح للعام  يتألف
طالبة من مدارس الثانوية في مدينة ( 0197)  الدراسة على مجتمعويبلغ ( 2106-2105)الدراسي

 .دير البلح

 

 :عينة الدراسة

طالبة من جميع مدارس (  011)واشتملت العينة على  ختيار عينة الدراسة بشكل عشوائيتم ا
 .الثانوية في المدينة

 :تي يوضح توزيع عينة الدراسةوالجدول اآل

 
 الصفوف

 
 العدد

 
 النسبة المئوية

 
 الصف العاشر        

31 31% 

 
 الصف الحادي عشر       

41 41% 

 
 الصف الثاني عشر      

31 31% 

 
 المجموع

011 011% 
 

نمادروسا  يأخذنتي لالالطالبات الم تقتصر هذه الدراسة على **  على جميع الطالبات وذلك لمعرفة  وا 
 .وجهة نظرة الجميع بالنسبة لهذه الظاهرة
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 :أدوات جمع المعلومات

تي تخص هذه الدراسة لكافة الطلبة وقد تم االستعانة في وضع استبانة لإلجابة عن بعض األسئلة ال.0
ودراسة  (243-217: 0114, البوهي )دراسة البوهي : مثل سئلة االستبانة ببعض الدراسات السابقة أ

 (.24-02 :0160,بركات)وزارة التربية والتعليم بجمهورية نصر العربية

 .مقابلة مع بعض المعلمات والمديرات .2

 .الخ ..والمعلومات األدلةالبحث العلمي لجمع  إشرافورشة عمل بين فرقي البحث ومعلمات .3

 .شخصيات عادية من المجتمع وذلك لمعرفة نظرة المجتمع لهذه الظاهرةمقابلة مع بعض .4
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 :نتائج البحث

 : الولالسؤال  إجابة**

 خصوصية؟ما هي األسباب التي تجعل الطالبات يأخذن دروسا :على  األولينص السؤال 

 

لك بناء  على استجابات الطالبات عمل الجدول االتي وذتم  األولالسؤال   إجابةعلى  للتعرف
 .من جميع المراحل الثانوية

 

 
 العدد

 
 االقتراحات      

عدد 
الطالبات 
 المقتنعات 

 بالسبب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالبات 

غير 
المقتنعات 
 بالسبب  

النسبة 
 المئوية

الموجودة في الكتاب صعوبة بعض المفاهيم  .0
 .المدرسي 

11 11% 01 01% 

 %07 07 %93 93 كثرة المناهج الدراسية  .2
 %43 43 %56 56 نسبة البطالة رتفاعا .3
 %45 45 %55 55 في الحصة ستفساراللعدم وجود وقت كافي  .4

 %37 37 %63 63 عدم وجود دروس تقوية في المدارس .5
منظمة  موضوعات الكتاب المدرسي غير .6

 منطقيا
41 41% 61 61% 

 %22 22 %79 79 الدراسيةتدني مستوى الطالبات في المواد  .7
9. 
 

 %79 79 %21 21 التفاخر باإلقبال على الدروس الخصوصية

 %54 54 %46 46 قلة توافر الوسائل التعليمية .1
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  :تحليل الجدول السابق

كثر من الغير أن عدد المقتنعات بفكرة الدروس الخصوصية أنه كما يتبين من الجدول أ
هذه الظاهرة في المجتمع وبذلك يدل على مؤشر خطير على عدم  نتشارالمقتنعات وهذا مؤشر 

 .لهذا المؤشر االنتباهلشرح المعلمة ويجب لفت  هتمامالااالعتماد على النفس وعدم 

تي غير عات بفكرة الدروس الخصوصية وعدد الطالبات اآلنتي يبين عدد الطالبات المقنالمخطط اآل
 :مقتنعات

 

 عدد الطالبات المقتنعات
69 
69% 

عدد الطالبات غير 
 المقتنعات

35 
35% 

 النسب

 عدد الطالبات المقتنعات

 عدد الطالبات غير المقتنعات
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 :تقريبيةوهذا بنسب  خالل السنوات الثالث االخيرة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع ازديادوالمخطط االتي يبين مدى 

 

يبين المخطط ازدياد انتشار هذه الظاهرة في السنوات االخيرة وبذلك هذا :تعليق على المخطط 
 .لهذه المشكلة نتباهالاخر للفت آمؤشر 

 :لإلجابة على السؤال الثاني **

 "؟يجابية للطالباتإهل هذه الدروس تأتي بنتائج " وهذا السؤال ينص على

 :وذلك بناء على استجابات الطالبات في االستبانة ى هذا السؤال تم عمل هذا المخططعل ولإلجابة

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

2013 2014 2015 

 3سلسلة 

 2سلسلة 

 1سلسلة 

نسبة الطالبات االتي 
يؤيدن ان هذه الدروس 

 تاتي بنتائج ايجابية 
85%  

نسبة الطالبات االتي 
يؤيدن ان هذه الدروس 

 تاتي بنتائج سلبية
15%  

 النسب

نسبة الطالبات االتي يؤيدن ان هذه 
 الدروس تاتي بنتائج ايجابية 

نسبة الطالبات االتي يؤيدن ان هذه 
 الدروس تاتي بنتائج سلبية
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صبحت منتشرة بشكل أن الدروس الخصوصية أ: ن أومن هذا المخطط يتبين  :تعليق على المخطط 
 .يجابية من وجهة الطالباتإبنتائج  وتأتيكبير 

 :لإلجابة على السؤال الثالث** 

 بالنسبة للطالبات بدال من المعلمة؟ هل الدروس الخصوصية أصبحت حال" ينص هذا السؤال على 
 :تي حسب استجابات الطالبات اآل تم عمل الجدول على هذا السؤال ولإلجابة

 :على السؤال الرابع لإلجابة**

 "فيها طالبات المرحلة الثانوية دروسا خصوصية؟ تأخذما المواد التي " ينص هذا السؤال على 

فيها الطالبات دروسا خصوصية  تأخذالمواد التي  أهمتي على هذا السؤال يوضح الجدول اآل لإلجابة
 :لدروس الخصوصية إقبالالمواد التي يوجد عليها  وأكثر

عدد الطالبات االتي يؤيدن أن  الصفوف الرقم
الخصوصية أصبحت الدروس 

 بدال من المعلمة

 
 النسبة المئوية

 %03 03 العاشر .0
 %05 05 الحادي عشر .2

 %1 1 الثاني عشر .3

 المادة
 الدراسية

 النسبة التكرار
 المئوية

 %95 95 اللغة االنجليزية
 %61 61 رياضيات

 %01 01 فيزياء
 %06 06 كيمياء
 %00 00 العربيةاللغة 
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ن اللغة االنجليزية هي تحقق أيتبين من الجدول والمخطط السابقين  :تعليق على المخطط
يجاد الحل الضروري إيضا ألى هذه المشكلة و إعادة النظر إعلى نسبة من بين هذه النسب وبذلك يجب أ

 .والسريع لهذه المشكلة
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60% 

70% 

80% 

90% 

اللغة 
 االنجليزية

اللغة  كيمياء فيزياء رياضيات
 العربية

 اللغة االنجليزية

 رياضيات

 فيزياء

 كيمياء

 اللغة العربية
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 :التوصيات والمقترحات

و الحـــــد مـــــن أمـــــا مقترحاتـــــك لعـــــالج هـــــذه الظـــــاهرة " تـــــم عمـــــل ســـــؤال مفتـــــوح للطالبـــــات وهـــــو
 "انتشارها؟

ـــــــم  أســـــــئلةخـــــــامس مـــــــن الوهـــــــذا هـــــــو الســـــــؤال   عليـــــــه حســـــــب اســـــــتجابات  اإلجابـــــــةالبحـــــــث والـــــــذي ت
 :  الطالبات

 .التعليم المختلفة لجذب الطلبة للمنهج والحصص بأساليباالهتمام : أوال

ـــــا ـــــيم بالمنـــــاهج الدراســـــية : ثاني عـــــادةاهتمـــــام وزارة التربيـــــة والتعل النظـــــر فـــــي بعـــــض المنـــــاهج الصـــــعبة  وا 
 .التي تعمل على لجوء الطلبة لدروس الخصوصية

الطلبــــــة عـــــــن كيفيــــــة االعتمــــــاد علــــــى الــــــنفس وطــــــرق المـــــــذاكرة  إلرشــــــادعقــــــد نــــــدوات بالمــــــدارس : ثالثــــــا
ـــــم والمـــــذاكرة والتفـــــوق واالطـــــالع ا ـــــت وتعلمهـــــم حـــــب العل لمســـــتمر ولـــــيس الصـــــحيحة وكيفيـــــة تنظـــــيم الوق

ــــــاء ، "مــــــن اجــــــل االمتحــــــان فقــــــط ــــــى نفــــــوس األبن ــــــة إل عــــــادة الثق ــــــة والتشــــــجيع والعطــــــف وا  فالكلمــــــة الطيب
م إلـــــــى دراســـــــة مـــــــا ال يريدونـــــــه ، ومراعـــــــاة رغبـــــــاتهم وتعويـــــــدهم االعتمـــــــاد علـــــــى الـــــــنفس ، وعـــــــدم دفعهـــــــ

وميـــــــــــولهم وقـــــــــــدراتهم يســـــــــــاعدهم كـــــــــــل ذلـــــــــــك علـــــــــــى النجـــــــــــاح والتفـــــــــــوق دون الحاجـــــــــــة إلـــــــــــى مـــــــــــدرس 
 (. 07-0113:00,السعيد")خصوصي

 المدرســـــــة فـــــــي بعـــــــض المـــــــواد داخـــــــل يفاتلطالبـــــــات الضـــــــعوضـــــــع دروس نموذجيـــــــة تقويميـــــــة ل: ارابعـــــــ
ن كــــــــان يعتقــــــــد " وذلــــــــك ألن  فائــــــــدة الــــــــدروس الخصوصــــــــية وفائــــــــدة دروس التقويــــــــة متقاربــــــــة جــــــــدا  ، وا 

: 0113, زكـــــــري )بعـــــــض الطـــــــالب أن دروس التقويـــــــة ليســـــــت البـــــــديل الكـــــــافي للـــــــدروس الخصوصـــــــية 
95). 

لكترونيـــــــة التـــــــي تخـــــــدم المدرســـــــة والمعلمـــــــة والطلبـــــــة اإل واألجهـــــــزةتطـــــــوير المنـــــــاهج الدراســـــــية : خامســـــــا
 .ما يناسب العصر الحديثوذلك ب

عمــــــــل مجموعــــــــات تقويــــــــة داخــــــــل المدرســــــــة للطالبــــــــات مــــــــن قبــــــــل المعلمــــــــات المتخصصــــــــات : سادســــــــا
ــــــة  األساســــــيات ــــــوم بتنظــــــيم هــــــذه العملي ــــــب وتق ــــــغ مــــــالي بســــــيط مــــــن كــــــل طال ــــــل مبل ــــــك مقاب للمــــــواد وذل
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ة الـــــــدروس الخصوصـــــــي أســـــــلوبالمدرســـــــة والمديريـــــــة ووزارة التربيـــــــة والتعلـــــــيم وهكـــــــذا تـــــــم تجســـــــيد نفـــــــس 
 .ولكن بشكل نظامي وبنتائج ايجابية

 .عمل نشرات توعية تربوية داخل المدرسة وذلك لتوعية الطالبات حول هذه الظاهرة: سابعا

ـــــة المجتمـــــع بشـــــكل عـــــام  اإلعـــــالماســـــتثمار وســـــائل : ثامنـــــا ـــــة لنشـــــر وتوعي ـــــروءة والمرئي المســـــموعة والمق
 .حول هذه الظاهرة

موجودة في المجتمع ولكن بشرط ان  الدروس الخصوصية تكون في هذه الدراسة نحن ال نمانع ان: تاسعا
ولكن إذا كان  "خالقي الكبيرن تكون مهنة المعلم بمستواها األأتكون مفيدة وايجابية وتعلو بالمجتمع و 

هناك طلبة بحاجة إلى دروس خصوصية مثل طالب الدور الثاني الذين يتم اختبارهم في الفترة الصيفية ، 
ة ب يصبحون طلبة منازل وهم في حاجة إلى عون  إذ تصبح الدروس الخصوصيفمثل هؤالء الطال

في مراحل الشهادات العامة كشهادة الثانوية العامة ، حيث تمر  ضرورة لهم ال خطر فيها ، وخاصة
                        (.232-230:  م0190,  نث و")واللجان االمتحانات بالسرية والكتمان وعدد من الضوابط
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 :المراجع 
 .مكتبة الجانخي,القاهرة,2ط( "م 0176)مكتب التربية العربي لدول الخليج .0
اإلدارة العامـــــــــــة  ,وصـــــــــــية بحـــــــــــث الـــــــــــدروس الخص ( : م0160) بركـــــــــــات ، محمـــــــــــد وآخـــــــــــرون .2

 .للبحوث الفنية ، وزارة التربية والتعليم ، القاهرة 
ظـــــــــــــــاهرة الـــــــــــــــدروس  -اســـــــــــــــتطالع للـــــــــــــــرأي العـــــــــــــــام  : " (م0191) آدم ، محمـــــــــــــــد وآخـــــــــــــــرون .3

 .11-57ص  ،0العدد,  0القومية ، المجلد  جتماعيةاالالمجلة ," الخصوصية
، صـــــــــحيفة " الـــــــــدروس الخاصـــــــــة ، مشـــــــــكلة اجتماعيـــــــــة : " (م0169)الطنطـــــــــاوي ، نجـــــــــي ا   .4

 .34-22ص  ,0العدد، 21التربية ، المجلد 
ــــــــاروق .5 ــــــــوهي ، ف ــــــــي: " (م0114)الب ــــــــدروس الخصوصــــــــية ف ــــــــانوي العــــــــام  ال ــــــــيم الث ــــــــة ,"التعل مجل

 .243-217ص ,0العدد,71المجلد،دراسات تربوية
دارة العامــــــــــــة إلا، بحـــــــــــث الـــــــــــدروس الخصوصـــــــــــية (:  م 0160)بركـــــــــــات ، محمـــــــــــد وآخـــــــــــرون .6

 .القاهرة,التربية والتعليم  ةوزار , الفنيةللبحوث 
الســـــــــعودية  دار المملكـــــــــة العربيـــــــــة, تهامـــــــــة ,0ط ،أفكـــــــــار تربويـــــــــة  (:م0190)نتُّـــــــــو ، إبـــــــــراهيم  .7

 .للنشر والتوزيع
ـــــــق: " (م0113)زكـــــــري ، عمـــــــر وآخـــــــرون .9 ـــــــة والتطبي ـــــــين النظري ـــــــة ب ـــــــة , " مجموعـــــــات التقوي مجل

 .95، ص   3العدد , 0المجلدالبحوث التربوية بجامعة قطر ،
 

 


