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 شكر وعرفان
 

 "كلئف شكرتـ ألزيدنكـ" قاؿ تعالى 

 نشكر المكلى عز كجل الذؼ كفقنا كمكننا مف إتماـ ىذه المذكرة فما كاف لشيء

 .أف يجرؼ في ممكو اإل بمشيئتو  جل شأنو 

يسعدنا أف نتقدـ بشكرنا كتقديرنا كامتناننا كعرفاننا بالجميل الى األستاذ المشرؼ بكىناؼ 
عبد الكريـ  لما قدمو لنا مف النصائح كالتكجييات كالتي كاف ليا األثر األكبر في انجاز 

 .ىذا العمل المتكاضع

كالى كل مف مد يد ,  كما نتقدـ في ىذا األسطر إلى جميع أساتذة قسـ العمـك االجتماعية 
العكف كالمساعدة بكتاب أك فكرة أك كممة أك إرشاد أك تصكيب أساؿ هللا سبحانو كتعالى 

 .أف يجزييـ عنا خير الجزاء

كما ال يفكتنا أف نشكر مدير ثانكية بمكيف الثاني بإدرار كمستشارة التربية كاألساتذة 
.كالتبلميذ كجميع العماؿ



 

 

 
 

 
 اىدؼ ىذا العمل المتكاضع لمكالديف الكريميف

كالى جميع طمبة السنة الثانية ماستر عمـ اجتماع 
مدرسي كدكف أف أنسى أساتذتي الكراـ كما  اىدؼ 
ىذا العمل لمذيف ساعدكني في الكصكؿ لتحقيق 

 ىدفي كالى األستاذ المشرؼ 
 "بكهااؼ عبد الكريـ"   

        



 فهرس المحتىيات 
 

 

 الصفحة فيرس المحتكيات 
  اإلىداء 

  كممة شكر 
 ب - أ مقدمة 

 اإلطار المنيجي لمدراسة: الفصل األكؿ 
 01 إشكالية الدراسة _ 1
 02 فرضيات الدراسة - 2
 02 نمكذج الدراسة  - 3
 03 أسباب اختيار المكضكع  _ 4
 03 أىداؼ الدراسة _ 5
 04 أىمية  الدراسة _ 6
 04 مفاىيـ الدراسة - 7
 05 الدراسات السابقة- 8

 الجانب النظرؼ 
 الدركس الخصكصية: الفصل الثاني 

 14 تمييد 
 14 تعريف الدركس الخصكصية .1
 15 نشأة كتطكر الدركس الخصكصية .2
 16 أنكاع الدركس الخصكصية .3
 17 اسباب المجكء الى الدركس الخصكصية .4
 18 ايجابيات كسمبيات الدركس الخصكصية .5
 20 تأثير الدركس الخصكصية عمى التحصيل الدراسي .6
 21 خبلصة .7

 التحصيل الدراسي: الفصل الثالث 
 23 تمييد .8



 فهرس المحتىيات 
 

 

 23 تعريف التحصيل الدراسي _ 1 .9
 24 انكاع التحصيل الدراسي _ 2 .10
 25 اىداؼ كاىمية التحصيل الدراسي_3 .11
 27 شركط التحصيل الدراسي_ 4 .12
 29 العكامل المؤثرة في التحصيل الدراسي _5 .13
 33 قياس التحصيل الدراسي _ 6 .14
 37 خبلصة  .15

 الجانب الميداني
 اجراءات الدراسة الميدانية: الفصل الرابع 

 39 تمييد .16
 39 مجاالت الدراسة -1

 41 منيج الدراسة_ 2 .17
 42 أدكات جمع البيانات_ 3 .18
 42 .  مجتمع البحث كعينة الدراسة -. 4 .19
 59 عرض كتحميل الفرضية الجزئية االكلى - 1 .20
 76 عرض كتحميل الفرضية الجزئية الثانية - 2 .21
 78 االستنتاج العاـ _ 3 .22

 80 خاتمة
 83 قائمة المصادر كالمراجع 

  المبلحق 

 



 فهرس الجذاول
 

 

الصفحة عاكاف الجدكؿ الرقـ 

 43  . العينةيكضح جنس 01

 44 .سف العينةيكضح  02

 44 .شعبة العينةيكضح  03

 45 . إعادة السنة إلفراد العينةيكضح 04

 45  لؤلسرةيكضح المستكػ االقتصادؼ  05

 46 يكضح  المستكػ التعميمي لبلـ 06

 47 لؤلبيكضح المستكػ التعميمي  07

 48 الدركس الخصكصية  إلىيكضح سبب المجكء  08

 49 .األشخاص الذيف يشجعكف أفراد العينة عمى الدركس الخصكصيةيكضح  09

 50 لدركس الخصكصيةؿ طريقة المبحكثيفيكضح  10

الدركس الخصكصية تكادؼ إلى زيادة فيـ كاستيعاب المبحكثيف يكضح  11
 لمدرس

51 

 يتمقكف فييا الدركس في المكاد التيتحسف نتائج  أفراد العينة يكضح  12
 .الخصكصية

52 

 53 .بأنفسيـالثقة الدركس الخصكصية أكسبت المبحكثيف يكضح  13

يكضح بيانات خمقت الدركس الخصكصية جك المنافسة بينؾ كبيف  14
 زمبلئؾ

53 

15 
في االستعداد لبلختبارات ساعدت المبحكثيف يكضح الدركس الخصكصية 

 . المعمكمات الكافيةكا عطاء
54 

 55 .يكضح تفكؽ المبحكثيف مرتبط بالدركس الخصكصية 16

17 
يكضح العبلقة بيف سبب لجكء المبحكثيف الى الدركس الخصكصية 
 .كتحسف نتائجيـ في المكاد التي يتمقكف فييا الدركس الخصكصية 

56 

يكضح العبلقة بيف الدركس الخصكصية خمقت جك المنافسة بينؾ كبيف  18
 .زمبلئؾ كالدركس الخصكصية اكسبتؾ الثقة بالنفس 

57 



 فهرس الجذاول
 

 

19 
عمى المشاركة يكضح تمقي أفراد العينة الدركس الخصكصية ساعدىـ 

 .داخل القسـ
60 

 60 يكضح مشاركة المبحكثيف 20

21 
 المراجعة ىـالخصكصية سيل عمي إقباؿ المبحكثيف عمى الدركس يكضح 

. 
61 

 62 . مذاكرة المبحكثيف خارج أكقات الدركس الخصكصية يكضح 22

 62 الدركس الخصكصيةيتمقى فييا المبحكثيف يكضح المكاد التي  23

 63 .يكضح كثافة البرامج التعميمية عمى استيعاب الدركس داخل القسـ 24

 64 اإلقباؿ عمى الدركس الخصكصية لتحقيق نتائج إيجابيةيكضح  25

 64 .المجكء إلى الدركس الخصكصية يحقق الحاجات التعميمية يكضح 26

 في االستفادة كالتعمق  أفراد العينةيكضح الدركس الخصكصية ساعدت 27
 .في المادة الدراسية  

65 

 66 لمدرس داخل القسـ   المبحكثيف استيعابؾ أسباب يكضح  28

 67 الصعكبات  التي يعاني منيا المبحكثيف في جميع المكاد  يكضح  29

 68 .اقتناع المبحكثيف بالشعبة التي يدرسكف فييايكضح  30

 68 .طريقة تمقي المبحكثيف لمدركس الخصكصيةيكضح  31

 69 .األفراد الذيف يساىمكف في تقديـ الدركس الخصكصية لممبحكثيفيكضح  32

 70 . الدركس الخصكصية المبحكثيففييايتمقى التي أكقات األياـ يكضح  33

 71 .أكقات األسبكع التي يتمقى فييا المبحكثيف الدركس الخصكصيةيكضح  34

 71 .اىـ في تحسيف مستك المبحكثيف يكضح الدركس الخصكصية تساعد 35

 72 لممبحكثيفساىمة الدركس الخصكصية ـيكضح  36

 تائج ف تحسفكلدركس الخصكصية لجكء أفراد العينة ؿسبب  العبلقة بيف يكضح  37
 .فييا الدركس الخصكصيةيتمقكف  في المكاد التي أفراد العينة

73 

انت مقتنع بالشعبة التي تدرس فييا كفي الدركس يكضح العبلقة بيف  38
 الخصكصية تساعد عمى تحسيف مستكػ التبلميذ

74 

 



 

 

 

 
 

 

  

 

 مقدمة



 مقذمة
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 :مقدمة

كلة ؤتعتبر المدرسة مؤسسة اجتماعية, تتأثر بالمجتمع الذؼ تكجد فيو, كىي المس    
مع تطكر المجتمعات .عف التغير كالتقدـ لممجتمع باعتبارىا مؤسسة تربكية تعميمية

تطكر معيا التعميـ كأصبح المحرؾ األساسي في تطكر األمة كبناء الحضارة, الذؼ 
كما تعد المراحل األساسية . أليتـ إال بناء الفرد كتثقيفو فالحياة مزيج مف العمـ كالمعرفة

التي يمر بيا التمميذ مف البداية مركر بالثانكية كصكؿ إلى الجامعة ألنيا مرحمة 
مصيرية غير أنو مع كثرة المناىج التعميمية كاتساع التعميـ , كزيادة عدد الطبلب في 

مما ينعكس عمى .  كعدـ قدرة الطبلب عمى االستيعاب الدرس داخل القسـ ,القسـ
تحصيمو كتفكقو الدراسي  , كلؤلجل ذلؾ العمل عمى تحسيف مستكاه الدراسي فنحد 
كىي .البعض لجأ إلى إنشاء المدارس الخاصة كاألخر لجأ إلى الدركس الخصكصية  

ة مساىمة ؼالتي تطرقنا إلييا كمكضكع لبحثنا, مف خبلؿ ىذه الدارسة أردنا معرفة  كيف
. الدركس الخصكصية في التحصيل الدراسي لتبلميذ الثالثة ثانكؼ 

كمف اجل تكضيح ذلؾ مف خبلؿ بحثنا ىذا إلى معرفة دكر كمساىمة الدركس 
الخصكصية في التحصيل الدراسي لتبلميذ السنة الثالثة ثانكؼ , ك مف اجل ذلؾ 

ارتأينا إلى القياـ بدراسة ميدانية تقـك عمى أسس منيجية كعممية كقد قسمت دراستنا 
. إلى أربع فصكؿ

 كىك الجانب المنيجي لمدراسة كيتناكؿ اإلشكالية كالفرضيات كأىمية :الفصل األكؿ
. كأىداؼ كمفاىيـ  كنمكذج ك الدراسات السابقة كصعكبات الدراسة

 كىك الجانب النظرؼ لمدراسة كيتناكؿ الدركس الخصكصية تعريفيا :الفصل اللااي
,نشأتيا كأنكاعيا,سمبياتيا كايجابياتيا كاقعيا في الجزائر, تأثيرىا عمى التحصيل 

. الدراسي

كىك تابع لمجانب النظرؼ كىك خاص بالتحصيل الدراسي حيث تضمف :الفصل اللالث
. التعريف األىداؼ كاألنكاع كاألىمية كالعكامل المؤثرة في التحصيل



 مقذمة

 

 ب 
 

 كىك خاص بمجاالت الدراسة المجاؿ الزماني  كالمكاني كالبشرؼ :الفصل الرابع
لمدراسة كالمنيج كاألدكات المستعممة كالعينة كعرض ك تحميل كلمفرضيات األكلى 

.   كالثانية كاالستنتاج العاـ كخاتمة كتكصيات
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  :اإلشكالية

    بدأ التعميـ مع اإلنساف منذ أف كجد عمى األرض , فيك يتعمـ ما يحيط بو مف مككنات 
البيئة ليستفيد مف معطياتيا ثـ أخذت دائرة التعميـ تتسع كتتعقد شيئا فشيئا , حتى أصبح 

 فيك يعبر عف مدػ تطكر المجتمعات كرقييا ,  ,التعميـ ضركرة مف ضركريات الحياة
حيث أف التعميـ يعنى بمتطمبات كتطمعات المجتمع لبناء إنساف قادر عمى متابعة العيش 

 مصدر باعتبارهكالتقدـ المأمكؿ لمكطف كبالتالي زاد الطمب عمى التعميـ كاتسعت قاعدتو 
كمطمب حيكؼ إلعداد الفرد لمحياة , حيث ,  االجتماعيةنجاح كافة األنظمة كالمؤسسات 

 األسرة بمستقبل أكالدىا في كقتنا الحاضر بتعميميـ كحرصيا عمى اىتماـنبلحع أف 
 نكع الدراسة كالمينة نسب الختيار الطريق األباعتبارهنجاحيـ ينعكس إيجابيا عمى التمميذ 

.  التي يستحقيا االجتماعيةكمكانتو ,  الذؼ سيقـك بو الفرد االجتماعيكتحديد الدكر 
,     كيعد التحصيل الدراسي أحد المؤشرات اليامة عمى مدػ نجاح التمميذ في دراستو 

 عدة إجراءات مف اتخذت الفردية المكجكدة بيف التبلميذ كلمتخمص منيا الفركقاتإال أف 
دركس الدعـ ككذا الدركس الخصكصية ىذه األخيرة ليا :أجل القضاء عمييا منيا 

 عمى تحصيل التمميذ خاصة منيـ المقبميف عمى الشيادة النيائية لمتعميـ الثانكؼ مساىمة
إذ نجد إقباال متزايدا عميو خاصة في السنكات األخيرة بمختمف المراحل . (البكالكريا)

التعميمية كمختمف التخصصات كالشعب ,إذ أصبحت ىذه الدركس الخصكصية عمى رأس 
 عنيا خبلؿ المرحمة االستغناءاألكلكيات داخل األسرة كأمرا حتميا ال يمكف لمتمميذ 

 كاالجتماعيات التكرارالتعميمية كمست ىذه الظاىرة حتى المكاد األدبية التي تحتاج إلى 
ىذا المستكػ في ؼ إذ ىناؾ إقباال متزايدا فيـ يركنيا أساسية ؼ, ,التربية اإلسبلمية كغيرىا 

براز القدرات العقمية كاإلمكانيات الفعمية الكامنة كقد راعينا   االىتماـتقكية المكتسبات كا 
 مرحمة ميمة كمصيرية لمفرد ألنو مف خبلليا يمكف أف باعتبارىا (البكالكريا)بيذه المرحمة 

. يمكف أف يرسب  أك, ينتقل إلى الطكر الجامعي 
نكد  ككذا أىمية الدركس الخصكصية كمساىمتيا في التحصيل الدراسي لمتبلميذ , كىذا ما

 أف الدركس الخصكصية يمكف أف تساىـ في باعتبارمعالجتو مف خبلؿ مكضكعنا ىذا 
: التحصيل الدراسي لتبلميذ البكالكريا كفي األخير نتطرؽ إلى طرح التساؤؿ التالي 
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 ىل تساىـ الدركس الخصكصية في التحصيل الدراسي لدػ تبلميذ السنة الثالثة ثانكؼ ؟

 : األسئمة الفرعية

ىل تساىـ الدركس الخصكصية في التفكؽ الدراسي لمتبلميذ ؟ _ 

 الضعيف في  تحسيف التحصيلىل الدركس الخصكصية  تساعد التبلميذ ذكك _ 
مستكاىـ داخل القسـ ؟ 

 :الفرضيات _ 2
: الفرضية العامة -أ

. تساىـ الدركس الخصكصية في التحصيل الدراسي لمتبلميذ_ 

: الفرضيات الجزئية - ب

. تساىـ الدركس الخصكصية في التفكؽ الدراسي لمتبلميذ _ 

الدركس الخصكصية تساعد التبلميذ ذكك التحصيل الضعيف في تحسيف مستكاىـ داخل _
القسـ 

 :امكذج الدراسة- 3
 
 
 
 
 
 
 

 الدركس الخصكصية 

 التفكؽ الدراسي

 ضعف النتائج

 زيادة الكـ المعرفي

 تقديـ أفكار جديدة

 صعكبة بعض المفاىيـ

 صعكبة االستيعاب داخل القسـ
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 مف إعداد الطالبتيف: المصدر

  المكضكعاختيارأسباب _4

 :أسباب ذاتية _ 1
 الرغبة في اكتشاؼ جكانب المكضكع 
 تطكير الميارات العممية الذاتية 
 بمكضكع الدركس الخصكصية بما لو مف مساىمة عمى التحصيل االىتماـ 

 .الدراسي 

 :أسباب مكضكعية _ 2

باإلضافة الى ’محاكلة معرفة مدػ مساىمة الدركس الخصكصية عمى التحصيل الدراسي 
. ثراء المكضكع باعتباره مكضكع عاـ مف مكضكعات عمـ االجتماع التربكؼ 

أما بالنسبة الختيارنا لمرحمة البكالكريا باعتبارىا مرحمة ميمة كمصيرية في حياة الفرد 
 .يزداد فييا االىتماـ بالتحصيل 

 أهداؼ الدراسة _ 5

التعرؼ عمى كاقع انتشار ظاىرة الدركس الخصكصية بيف تبلميذ البكالكريا مف كجية - 
 .نظر المبحكثيف 

 التي كضعت في البحث استنادا الى الدراسة األساسيةاختبار مدػ صحة الفركض - 
 .الميدانية المتصمة بمكضكع الدراسة 

 التحصيل الدراسي

 جيد

 متكسط

 منخفض
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  ماأك كما تخمفوالكقكؼ عمى مدػ مساىمة الدركس الخصكصية في تحصيل التبلميذ - 
. ينعكس داخل الفصل الدراسي مف تفكؽ كاستعداد نحك التحصيل الدراسي 

  الدراسةأهمية_ 6

 دافعة لمقياـ بو , كمكضكع الدركس الخصكصية أىميةاف كل عمل يقـك بو الباحث لو 
كتكمف ىذه .  تمعب دكرا في التحصيل الدراسي لدػ التبلميذ التيمف المكاضيع اليامة 

: االىمية في 
الرغبة في معرفة الدكر الذؼ تؤديو الدركس الخصكصية في التحصيل الدراسي  -

.  عميو اإلقباؿباعتبارىا ممجأ لمتبلميذ زاد 
نبلحظو اليـك مف انتشارىا بشكل   الكبيرة لمدركس الخصكصية مف خبلؿ مااألىمية- 

. كبير 

 التحصيل الدراسي ؼ تحدثيا الدركس الخصكصية ؼأفمعرفة التغيرات التي يمكف - 
. ينعكس داخل الصف مف تفاعل  مف خبلؿ ما

 مفاهيـ الدراسة_ 7

 1.درس , درسا كدراسة الكتاب اك الدرس قراه ليفيمو كيحفظو :الدركس الخصكصية لغة

خصو بالشيء يخصو خصا كخصكصا : خصصو :كجاء في لساف العرب البف ماظكر 
 بو دكف افرداه: كخصصو كاختصو  خصصي كأفصحكالفتح  خصكصية , كخصكصية ك

 2.غيره 
 الخصكصية مف المفاىيـ المتداخمة الدركسيعتبر مفيـك : الدركس الخصكصية اصطالحا

 في تخصصات اجتماعية متعددة منيا في عمـ االجتماع حيث إلييا التطرؽ التي تـ 
بمختمف فئاتيا سيف  متمدرأطفاؿ ليا التي األسرظاىرة تعشييا  :أنياتعرؼ عمى 

                                                             
,    (ط,د), بيركت , دار راتب الجامعية  , ,معجـ مصكر عربي عربي, المتقف , ىزار راتب احمد كآخركف - -1

 .299ص,2003
  1173ص, 2003, 14ج, باب الخاء  ,لساف العرب,جماؿ الديف دمحم بف مكـر ابك الفضل -2
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 كما يطمق عمييا أك بمثابة امتداد لمدركس النظامية أصبحتاالجتماعية االقتصادية,حتى 
 1.تمدرس خارج المدرسة 

غير )التمميذ خارج المؤسسة   يتمقاىاإضافيةىي دركس :إجرائياالدركس الخصكصية 2
 األستاذ أكمف اجل تحسيف مستكاه الدراسي , كتككف في منزؿ التمميذ  ( الدراسةأكقات

. كيتمقى المدرس مقابميا اجر يتـ االتفاؽ عميو 
 المرء مف العمـك كالمعارؼ كالخبرات كالميارات أدركويعني ما :التحصيل الدراسي لغة 

. كناليا كثبتت كبقيت في ذىنو 
ىك كمية المعمكمات التي يكتسبيا التمميذ في المكاد :التحصيل الدراسي اصطبلحا 

 الفشل المتمثل في المعدؿ العاـ مف أكالدراسية , كتقاس ىذه المعمكمات بمؤشر النجاح 
 3مختمف درجات االمتحانات لعدد المكاد الدراسية 

ىك مجمكعة الميارات كالمعارؼ كالعمـك التي يكتسبيا التمميذ  :إجرائياتعريف التحصيل 
تحقيق الكفاءة كاالندماج في الكسط االجتماعي كالعممي  خبلؿ مشكاره الدراسي تمكنو مف 

  قةبالدراسات السا_ 8

  :األكلىالدراسة 
المدراء ,المعمميف ,الطبلب ) تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية مف كجية نظر أسباب
 (,األمكر,اكلياء 

.   نسيبة المرعشميإعدادمف _
  ككجيات نظر أداء بيف متكسطإحصائيةيكجد فركؽ ذك داللة  ال :الفرضية العامة

 مف انتشار أسباب, حكؿ ( ,األمكر أكلياءالمدراء,المعمميف , الطبلب ,)المعنييف بالدراسة
:  الخصكصية كتندرج تحتيا مجمكعة مف الفرضيات الفرعية ظاىرة الدركس

                                                             
كمية العمـك ,عمـ االجتماع التربية  ,اطركحة لنيل دكتكراة الدكلة,المدرسة الجزائرية كاالستراتيجيات االسرية ,بكغدة عيشة -1

    142ص ,2007/2008,جامعة الجزائر ,قسـ عمـ االجتماع ,االنسانية كاالجتماعية 
 285ص,2004,الككيت ,مكسكعة الككيت لمتقدـ العممي , 1المكسكعة العممية لمتربية ,الرشيدؼ بشير صالح كآخركف - 2
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 ككجيات نظر المدراء كالمعمميف أراء بيف متكسط إحصائيةال يكجد فركؽ ذك داللة -1
.  ظاىرة الدركس الخصكصية أسبابحكؿ 

 ككجيات نظر المدراء كالطبلب أراء بيف متكسط إحصائيةيكجد فركؽ ذك داللة  ال-2
  أسبابحكؿ 

 األمكر كأكلياء بيف متكسط ككجيات نظر المدراء إحصائيةيكجد فركؽ ذك داللة  ال-3
. حكؿ تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية 

 ككجيات نظر المعمميف كالطبلب أراء بيف متكسط إحصائيةيكجد فركؽ ذك داللة  ال-4
. حكؿ تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية 

 ككجيات أراء التعرؼ عمى الفركؽ بيف متكسط إلىييدؼ البحث  :  البحثأهداؼ_ 
.  تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية أسبابنظر المدراء كالمعمميف حكؿ 

 أسباب ككجيات نظر المدراء كالطبلب حكؿ أراءالتعرؼ عمى الفركؽ بيف متكسط _ 
. تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية 

 حكؿ كأكلياءالمعمميف كالطبلب   ككجيات نظرأراءالتعرؼ عمى الفركؽ بيف متكسط _
.  تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية أسباب

 تفشي ظاىرة أسبابالطبلب حكؿ   ككجيات نظرأراء متكسطالتعرؼ عمى الفركؽ بيف _
. الدركس الخصكصية كفق متغير الجنس 

. في الحد مف انتشار الظاىرة  يقدمو البحث مف كصيات كمقترحات تفيد ما_

اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج الكصفي التحميمي المقارف كمنيج :الماهج 
.  االستبياف أداة الكصفي في تفريغ النتائج باالعتماد عمى اإلحصاء

مف  129 طالبا كطالبة ك146معمما كمعممة ك101 مديرا كمديرة ك89شممت الدراسة 
.   ,كقد تـ تحديد العينة , بطريقة عشكائية  بسيطة األمكر أكلياء

المدرسة فالطالب نفسو   المدير فيإلى تفشي الظاىرة تنازليا أسبابترجع  :اتائج الدراسة
 عمى العممية األكؿ طبيعياف المدير ىك المسؤكؿ أمر , فالمعمـ كىذا األسرةثـ الى 
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 تقدـ المعرفة لمطالب كتراعي إفالتعميمية في المدرسة كعمى المؤسسة التي مف المفترض 
 كبيرة مف إعدادالفركؽ الفردية بحيث تساعد الطبلب ميما اختمفت قدراتيـ كلكف يكجد 

 انتشار أسباب العينة يردكف أفراد معظـ إفيتحقق ذلؾ ثـ  الطبلب في المدرسة قد ال
 ككنيا المسؤكلة عف األسرة إلى ثـ كاألخير الطالب نفسو ككنو المسؤكؿ االكؿ إلىالظاىرة 

 المتعمـ عمى اعتباره القائـ إلىتكجيو الطالب كتعكده باالعتماد عمى نفسو ؼ التعمـ 
 كاألسرةيراـ كما الطالب  بالمجكء المباشر مع قدراتو في حاؿ قاـ بعممو عمى غير ما

 1.لمدركس الخصكصية 
ىذه الدراسة اىتمت بدراسة األسباب التي أدت إلى تفشي ىذه الظاىرة :تعقيب عف الدراسة

مف كجية نظر المعمميف كالطبلب ك المدراء كأكلياء األمكر حيث أفادتنا في معرفة بعض 
 . األسباب

: الدراسة اللااية 
 بعنكاف عبلقة صكرة الذات كمستكػ القمق 2007/2008قامت بيا زلكؼ منيرة سنة     

دراسة  )باألنسكليفبالتحصيل الدراسي لدػ المراىقات المصابات بداء السكرؼ المرتبط 
  (الثانكؼ  مقارنة بيف طالبات الطكر

: ىي عتمدت ىذه الدراسة عمى فرضيات كقد ا
 لمجانب الصحي كلنفسي عمى مستكػ التحصيل تأثيرليس ىناؾ  :الفرضية العامة

 . باألنسكليفالدراسي عند المراىقات المصابات بداء السكرؼ المرتبط 
 :الفرضياتتندرج تحتيا مجمكعة مف 

 المختمفة بيف بأبعادىا في صكرة الذات العامة إحصائياليست ىناؾ فركؽ دالة -1
 كالمراىقات غير المصابات بيذا باألنسكليفالمراىقات المصابات بداء السكرؼ المرتبط 

. المرض 

                                                             

 ( الطبلب كأكلياء األمكر, المدراء كالمعمميف  ) أسباب تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية مف كجية نظر :نسيبة المرعشمي  1
. ـ2012,سكريا , مجمة كمية التربية ,
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 في مستكػ القمق بيف المراىقات المصابات بداء السكرؼ إحصائياليست ىناؾ فركؽ -2
.  المرض بيذا كالمراىقات غير المصابات باألنسكليفالمرتبط 

يختمف مستكػ التحصيل الدراسي عند المراىقات المصابات بداء السكرؼ  قد ال-3
.  باختبلؼ طبيعة صكرة الذات االيجابية كالسمبية باألنسكليفالمرتبط 

 السكرؼ بداءيختمف مستكػ التحصيل الدراسي عند المراىقات المصابات  قد ال-4
.  باختبلؼ مستكػ القمق باألنسكليفالمرتبط 

   . فقط اإلناثاقتصرت الدراسة عمى جنس المراىقات 
 تمنح لدراسة العبلقة بيف كل مف صكرة أف التي يجب لؤلىميةنظرا  :  الدراسةأهداؼ

 عمى التحصيل الدراسي عند المراىقات المصابات بداء السكرؼ كأثرىماالذات كالقمق 
 في ىذا المجاؿ السيما نسبة أجريت كنظرا لندرة الدراسات التي باألنسكليفالمرتبط 

 التربكية بالجزائر فاف ىذه الدراسة جاءت لتكشف عف طبيعة صكرة األكساطانعداميا في 
 المختمفة كمدػ تحكـ نكعية ىذه الصكرة في مستكػ التحصيل الدراسي بأبعادىاالذات 

 كمف اجل ذلؾ تحاكؿ الباحثة باألنسكليفعند المراىقات المصابات بداء السكرؼ المرتبط 
: في ىذه الدراسة بحث العبلقة بيف ثبلثة مفاىيـ ىي 

.   المختمفةبأبعادىاصكرة الذات 
.  القمق 

.   الدراسيالتحصيل 

. كذلؾ عند المراىقات المصابات بداء السكرؼ 

:  مجمكعة مف النتائج تمثمت في إلىتكصمت الباحثة :  اتائج الدراسة

الجسمية ,الخمقية  ) صكرة الذات أبعاد في جميع باألنسكليفيؤثر السكرؼ المرتبط 
 ,عند اغمبية المراىقات المصابات بيذا( ,االجتماعية ,القيمة الذاتية ,نقد الذاتاألسرية,

.  سنة 19-15 مابيف أعمارىفالداء ,المتمدرسات في الطكر الثانكؼ كالمتراكحة 
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 اغمبية ىؤالء المراىقات يتميزكف بصكرة ذات عامة سمبية كبمستكػ قمق شديد  أف-2
يتسبباف في ضعف مستكػ تحصيميف الدراسي كعميو فكمما كانت صكرة الذات العامة 

. سمبية كمستكػ القمق شديد انخفض مستكػ التحصيل الدراسي 
 في عممية التعمـ كمنو يعتبر كل مف أساسيفتعد كل مف صكرة الذات كالقمق متغيريف  -3

 لتفادؼ ضعف أساسيافصكرة الذات االيجابية كمستكػ القمق المنخفض شرطاف 
 كيشكبلف باألنسكليفالمصابات بداء السكرؼ المرتبط  التحصيل الدراسي عند المراىقات

عامميف ميميف في ايجابية المردكد التربكؼ كفي العممية التعميمية كاقتصاديات التعميـ  

 باألنسكليفعند المراىقة المصابة بداء السكرؼ المرتبط   التحصيل الدراسي يتأثر-4
 التربكؼ الناجح حتى تتحقق باإلرشادبصكرة الذات السمبية كبالتالي يجب االىتماـ 

كمنو يمكف المساىمة في تحسيف العممية . لذاتيا بصكرة كاقعية كايجابية إدراكياعممية 
. التربكية كالتعميمية 

 باألنسكليفعند المراىقة المصابة بداء السكرؼ المرتبط   التحصيل الدراسي يتأثر-5
 , اإلحصائية مف صكرة الذات كما بينتو النتائج أىمية أكثر بدرجةبمستكػ القمق كذلؾ 

كعميو  يجب االعتناء بشكل فعاؿ كفكرؼ بتخفيض مستكػ القمق لدػ المراىقة المصابة 
رشادىا باألنسكليفبداء السكرؼ المرتبط   نفسيا حتى تتخمص مف الضغط النفسي كا 

. الذؼ تعيشو كمف مظاىر عدـ االستقرار كعدـ األمف كالخكؼ مف المجيكؿ 
يكضح تحميل االنحدار المتعدد بأنو يمكف التنبؤ بمستكػ التحصيل الدراسي انطبلقا - 6

مف طبيعة صكرة الذات كمستكػ القمق عند مجمكعة المراىقات المصابات بداء السكرؼ 
صكرة )حيث كاف معامل االرتباط المتعدد بيف المتغيرات الثبلثة . المرتبط باألنسكليف 

 .0.01 كداال عند مستكػ R=0.79قكيا (الذات ,القمق ,التحصيل الدراسي 

كمف ىنا يعتبر الكشف عف طبيعة العبلقات بيف صكرة الذات كالقمق كالتحصيل الدراسي 
 1.كتحديد مقدارىا عامبل مساعدا عمى التنبؤ بأحد المتغيرات إذا ما عمـ األخر 

                                                             
عبلقة صكرة الذات كمستكػ القمق بالتحصيل الدراسي لدػ المراىقات المصابات بداء السكرؼ المرتبط باألنسكليف , زلكؼ منيرة  1
قسـ عمـ النفس كعمـك التربية ,رسالة مقدمة لنيل شيادة الدكتكراه في عمـ النفس العيادؼ,(دراسة مقارنة بيف طالبات الطكر الثانكؼ )
. ـ2007/2008, كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية , 
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  :تعقيب عف الدراسة
ىذه الدراسة اىتمت بمعرفة  العبلقة بيف صكرة الذات كالقمق كالتحصيل الدراسي حيث 

 . إفادتنا في معرفة مستكيات التحصيل الدراسي كقياسو

 : الدراسة اللاللة

    تناكلت ىذه الدراسة مكضكع اتجاىات طبلب المرحمة الثانكية بمدينة الرياض نحك 
الدركس الخصكصية, حيث تمحكرت اإلشكالية حكؿ األسباب كالعكامل التي أدت بالطمبة 
كالطبلبيات إلى أالتجاه نحك الدركس الخصكصية في  المرحمة الثانكية بمدينة الرياض 

كقدتـ التطرؽ إلى ظاىرة الدركس الخصكصية كتأثيرىا عمى النظاـ التربكؼ كعمى الطبلب 
كقد انبثق عف اإلشكالية التساؤؿ التالي ماىي اتجاىات طبلب كطالبات المرحمة الثانكية 

 :بمدينة الرياض الدركس الخصكصية؟ كتفرعت عف ىذا التساؤالت الفرعية التالية
ىل يختمف االتجاه نحك الدركس الخصكصية لدػ طبلب كطالبات المرحمة الثانكية 

  ؟﴾ أنثى ‗ذكر﴿بمدينة الرياض باختبلؼ النكع 
ىل يختمف االتجاه نحك الدركس الخصكصية لدػ طبلب كطالبات المرحمة الثانكية 

  ؟﴾أدبي‗عممي﴿الرياض باختبلؼ التخصص
ىل يختمف االتجاه نجك الدركس الخصكصية لدػ طبلب كطالبات المرحمة الثانكية 

  ؟﴾أىمي‗ حككمي ﴿بمدينة الرياض باختبلؼ نكع التعميـ 
كما طبق في ىذه الدراسة المنيج الكصفي القائـ عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع 
ككصفيا كصفا دقيقا حيث استعماؿ الباحث المنيج الكصفي المسحي كلجمع البيانات ثـ 

االستعانة باألداة االستبانة بعض األساليب االحصائية مثل معامل االرتباط فيرسكف 
 .كمعامل الفاككرتاج ك التكرار كالنسب المئكية

 طالب كطالبة لممرحمة الثانكية بمدارس الرياض 200كما اشتممت عينة الدراسة عمى 
 .طالبة,حيث تـ  اختيار العينة بطريقة عشكائية عنقكدية100 طالب ك 100منيـ
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 :تـ التكصل الى النتائج التالية 
إف ثقافة الطبلب ك الطالبات في ىذا المرحمة تميل نحك أىمية الدركس الخصكصية في 

 .رفع مستكاىـ الدراسي 
 .طبلب أكثر اتجاه نحك الدركس الخصكصية كىذا ما يتفق مع طبيعة المجتمع السعكدؼ 

  .1أف طبلب كطالبات القسـ العممي أكثر اتجاىا ايجابيا نحك الدركس الخصكصية
 :تعقيب عف الدراسة 

ىذه الدراسة اىتمت بدراسات اتجاىات طبلب كطالبات المرحمة الثانكية نحك الدركس 
الخصكصية بمدينة الرياض حسب النكع كالتخصص كالتعميـ ,حيث أفادتنا في معرفة أؼ 

 ﴾ذكر,أنثى﴿ أكثر اتجاىا نحك الدركس الخصكصية كأؼ نكع﴾عممي,أدبي﴿التخصصات
 .أكثر اتجاىا نحك الدركس الخصكصية

 :الدراسة الرابعة

تناكلت ىذه الدراسة الدركس الخصكصية, مدػ انتشار الظاىرة ككصفيا حيث تمحكرت 
إشكالية الدراسة حكؿ تحسيف نتائج التبلميذ في أقساـ االمتحانات الرسمية كمدػ لجكء 

كقد انبثق عف اإلشكالية . التبلميذ األقساـ االمتحانات الرسمية لمدركس الخصكصية
 :التساؤالت التالية

 ما مدػ لجكء تمميذ أقساـ االمتحانات الرسمية لمدركس الخصكصية ؟
ما ىي خصائص تمميذ أقساـ االمتحانات الرسمية المستفيد مف الدركس الخصكصية 

 بتحصيل دراسي منخفض؟
 ىل يكجد فرؽ بيف الذككر كاإلناث  في نسبة اإلقباؿ عمى الدركس الخصكصية؟

 ىل يكجد فرؽ بيف الريف كالمدينة في نسبة إقباؿ التبلميذ عمى الدركس الخصكصية ؟
ما ىي األسباب الكامنة  كراء لجكء تمميذ أقساـ االمتحانات الرسمية لمدركس 

 الخصكصية؟

                                                             
دارسات  , اتجاىات طبلب كطالبات المرحمة الثانكية بمدينة الرياض نحك الدركس الخصكصية, احمد زيد الدعاجاجي  -  1

. ـ 2012اكتكبر,﴾77العدد﴿ ,مجمة كمية التربية بالزقازيق  ,تربكية نفسية 



 الفصل األول                                                                         الجانب المنهجي 
 

12 
 

 مف يشرؼ عمى تقديـ الدركس الخصكصية ؟
 ماىي المكاد التي يأخذ فييا تمميذ اقساـ االمتحانات الرسمية دركسا خصكصية؟

 ماىك المبمغ المالي الشيرؼ المسخر لمدركس الخصكصية؟
 مف أفراد  %52كما طبقت الباحثة المنيج الكصفي ,حيث اشتممت عينة الدراسة عمى

 ىـ  %13 ىـ تبلميذ السنة الرابعة متكسط ك%34,5العينة في السنة الثالثة ثانكؼ ك
 :تبلميذ السنة الخامسة ابتدائي, فتـ التكصل إلى النتائج التالية

أظيرت النتائج المحصل عمييا أف ىناؾ إقباؿ كثيرا عمى الدركس الخصكصية كال   
يختمف الذككر عف اإلناث كثير في اإلقباؿ, كقد أثبتت الدراسة إف معظـ أفراد العينة 

يتابعكف الدركس بالضركرة تحصيل دراسي منخفض, كما أف أغمبية أفراد العينة أستاذىـ 
  1.في القسـ ىك مشرفيـ عمى الدركس الخصكصية

 :تعقيب عمى الدراسة

ىاتو الدراسة  اىتمت بدارسة مدػ لجكء تبلميذ األقساـ النيائية في مختمف المراحل 
الدراسية لمدركس الخصكصية ككيف ىك تحصيميـ الدراسي كىي متشابية لدراستنا حيث 

 . قمنا بدراسة الدركس الخصكصية لمتبلميذ مستكػ الثالثة ثانكؼ 

 

 

 

    

 

                                                             
 , المجمة العممية , المعيد الكطني لمبحث في مدػ انتشار الظاىرة ككصفيا , الدركس الخصكصية, فرشاف لكيزة كآخركف -  1

. ـ2010, الجزائر, التربية 
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 .تعريف الدركس الخصكصية -1
 .نشأت كتطكر الدركس الخصكصية -2
 . أنكاع الدركس الخصكصية- 3
 .﴾ الغير نظامية﴿الدركس الخصكصية المنزلية -  ا

 .الدركس الخصكصية داخل المدارس كمراكز التعميـ المختمفة-   ب
 الدركس الخصكصية عبر االنترنت - ج
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 أسباب تعكد لممدرسة كاإلدارة المدرسية- د
 أسباب تعكد لبلمتحانات كنظاـ ترقيع الطبلب- ق
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 :تمهيد
كالتي طفت عمى سطح , أمست الدركس الخصكصية مف المشكبلت المتفاقمة 

مما يجعل ,كأصبحت ىاجس األكلياء كالتبلميذ.الحياة االجتماعية كاألسرة بشكل خاص 
كما أنيا عممية تعميمة تتـ بيف طالب كمدرس يتـ بمكجبيا تدريس . منيا كاقع اجتماعيا 

كىذا ما سنحاكؿ معرفتو في ىذا . الطالب مادة دراسية أك مجمكعة مقابل اجر متفق عميو 
كنشأتيا كأنكاعيا كاقعيا في الجزائر كسمبياتيا , الفصل مف تعريف الدركس الخصكصية

 .  كايجابيتيا كتأثيرىا عمى التحصيل الدراسي
 :تعريف الدركس الخصكصية -1

ىي كل جيد تعميمي مكرر يحصل عميو الطالب متفردا  أك في  مجمكعة  نظير 
 .مقابل مادؼ يدفع لمقائـ بو

 عممية تعميمية تتـ بيف طالب كمدرس يتـ بمكجبيا تدريس الطالب مادة دراسية أك جزء •
 .منيا لكحده أك ضمف مجمكعة باجر يحدد مف قبل الطرفيف كحسب اتفاقيـ

 تعميـ غير نظامي بيف مدرس كدارس يتـ بمكجبو تدريس الدارس بشكل خاص لكحده أك •
 .ضمف مجمكعة مادة دراسية أك جزء منيا باجر يحدد مف قبل الطرفيف

 1. تعميـ غير نظامي بيف طالب كمدرس لتدريس مادة  دراسية أك جزء منيا باجر معمـك •
أك مجمكعة ـ الطبلب مف خبلؿ , ىي كل جيد تعميمي إضافي يحصل عميو الطالب •

كخطة الدراسة ,يتـ بينيـ كبيف المعمـ الخاص خارج جدراف المدرسة , لقاء غير رسمي 
نظير اجر محدد متفق عميو مسبقا بيف الطبلب , في مكاف كزماف محدد بيف كبل الطرفيف 

   2.كقد يككف ذلؾ بصكرة منتظمة أك غير منتظمة , كالمعمميف
 ىي قياـ المدرس بإعطاء تمميذ أك مجمكعة معينة مف التبلميذ حصصا إضافية خارج •

 3.كقت الدكاـ الرسمي في مادة كاحدة أك عدة مكاد مقابل اجر متفق عميو

                                                             
. 8ص, ,1ط,مصر , ,  دار العمـك جامعة القاىرة,الدركس الخصكصية المشكمة كالعبلج, السيد العربي يكسف 1
دراسات تربكية , اتجاىات طبلب كطالبات المرحمة الثانكية بمدينة الرياض نحكػ الدركس الخصكصية, احمد بف زيد الدعاجي - 2

 .  140ص , ـ2012﴾ أكتكبر 77العدد ﴿,مجمة كمية التربية بالزقازيق , نفسية 
الطبعة األكلى , عماف,  دار الثقافة لمنشر كالتكزيع,مشكبلت تربكية معاصرة,عبد العزيز المعايطة كدمحم عبد هللا الجغيماف  3
.    164ص ,ـ2009,
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سكء قاـ بو ,  ىي كل جيد تدريسي يبذؿ بانتظاـ كباجر لصالح التمميذ خارج المدرسة•
 .مدرس الفصل نفسو أك غيره مف المدرسيف

كيقـك , خارجية ,  ىي كل جيد تعميمي يتمقاه الطالب بدافع مف نفسو أك نتيجة لظركؼ•
في صكرة فردية أك جماعية خارج المبنى ,أك المناقشة أك التدريب ,بو المعمـ سكاء بإلقاء 

 1.المدرسة كيككف بانتظاـ كباجر يحدده المعمـ بنفسو
 الدركس الخصكصية ىي دركس يقـك بتدريسيا معمـ أك مجمكعة مف المعمميف لطالب •

  2.أك عدة مف طبلب مقابل مبمغ مالي يقدميا كلي أمر الطالب لو
 كىناؾ مف يرػ أنيا  ىي الدركس التي تعتمد لتحصيل درجة نجاح إلى مرحمة دراسية •

كىي تنظيـ خارج الكقت الرسمي لمدراسة تحت المسؤكلية الكاممة لمدير المؤسسة ,اعمى
 3.مقابل مبمغ مالي يدفعو أكلياء التبلميذ كل شير

 :اشأة كتطكر الدركس الخصكصية:  2
عمـ اإلنساف :"التعميـ بدا مع بداية حيث إف هللا عز كجل بيف ذلؾ في قكلو تعالى 

  كذلؾ مف خبلؿ تزكيده بكسائل يتمقى منيا العمـ كما يجيمو أك يسبب لو 4".ما لـ يعمـ
 .التحدؼ فيقبل اإلنساف عمى العمـ كالتعمـ

كيعتبر سقراط الفيمسكؼ اليكناني ىك أكؿ مف مارس الدركس الخصكصية ككاف 
يعمـ أفبلطكف الفيمسكؼ المشيكر ثـ أصبح  أفبلطكف معمـ أرسطك كىذا األخير أصبح  

كأصبح المعمـ الخصكصي  معركؼ لدػ كبار كرجاؿ الدكلة , معمـ السكندر المقدكني
قبل كبعد اإلسبلـ كعرؼ ىذا المعمـ المؤدب ككانت مقتصرة عمى أبناء الطبقة الخاصة  
مف الحكاـ  كاألمراء كاألثرياء ثـ تطكر الكضع كأصبحت  الدركس الخصكصية تكجو 

                                                             
–الدركس الخصكصية –عمالة األطفاؿ –التربية كقضايا المجتمع المعاصرة في ﴿ التربية كالمجتمع ,حس دمحم حسف كآخركف -  1

 . 52ص ,ـ2007, ب ط,اإلسكندرية , دارا لجامعة  الجديدة لمنشر,البمطجة التعميمية  التطرؼ﴾
, انتشار ظاىرة الدركس الخصكصية لممرحمة الثانكية في مدينة دير البمح كأسباب ظيكرىا, سجى الشر يحي –ريما عسكر -  2

 .6ص,ـ2015/2016,مدرسة خكلة بنت االزكر الثانكية لمبنات 
الدركس , ظكاىر مؤثرة في العممية التعميمية,   المركز العربي لمبحكث التربكية  المركز العربي لمباحث  التربكؼ لمدكؿ الخميج3

 .120ص, ـ1998, الككيت,  ب ط,الخصكصية
. 05سكرة العمق, اآلية  - 4
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لعبلج الطبلب ذكؼ المستكػ الضعيف في بعض المقررات خاصة المغات كالعمـك 
 1.كالرياضيات

كما نجد إف ظاىرة الدركس الخصكصية نشأت في األصل لتعبر عف لكف مف 
ذلؾ إف رجاؿ ,انفرد بيا أبناء الطبقة الخاصة مف الحكاـ كاألمراء كاألعياف , التربية 

ككاف . الطبقة ىذا الطبقة ترفعكا عف يختمط أبناؤىـ بأبناء العامة في المدارس العادية 
الطالب ال يأخذ  درسا خصكصيا إال إذا كاف مستكاه ضعيفا في مادة ما كاستمر تعثره 

كما كاف اليدؼ مف الدرس عبارة عف إعادة الشرح  مرات كمرات لرفع مستكػ , فييا 
 .ككفاءة الطالب

ثـ جاءت بعد ذلؾ فترة بدا فييا األغنياء إعطاء ابناىـ دركسا خصكصية بغرض 
كحصكليـ عمى درجات اعمي لتحقيق رغبتيـ بااللتحاؽ بالتخصصات , تحسيف مستكاىـ

ثـ جنح بغض المدلمكف مف الطبلب إلى االعتماد عمى . التي يريدكنيا في الجامعة 
 .بدا الطبلب  يقمدكف بعضيـ في ذلؾ األمر , المدرسيف الخصكصييف لكي يدرسكا 

لتشمل كذلؾ المراحل , كأخذت الدركس الخصكصية شكل التعكد كاإلدماف كالشمكؿ
 2. التعميمية كمعظـ المكاد خاصة في السنة النيائية مف كل مرحمة تعميمية

 :  أاكاع الدركس الخصكصية 3
 ﴾ الغير اظامية﴿الدركس الخصكصية المازلية  - أ

إما منزؿ األستاذ أك التمميذ حيث يككف لكل منيما استعداد  التنقل ,تككف داخل المنزؿ
كتككف ىذه الدركس شاممة لكل المكاد الدراسية  أك البعض , أك استقباؿ األخر بمنزلو 

حيث تعتبر طريفة سيمة لدػ العديد مف ,كيشيد ىذا النكع شيكعا كانتشار كبيريف , منيا 
 .األساتذة 

ىذا النكع : ﴾ الاظامية﴿:الدركس الخصكصية داخل المدارس كمراكز التعميـ المختمفة -ب
كيضـ مجمكعة مف األستاذة  ك يطمق عمى ىذا النكع , يككف  أكثر نشاطا اثنا الدراسية 

اسـ مجمكعات التقكية كيككف تيافت الطمبة عمى ىذه المدارس أك ىذه المراكز التعميمية 
, بحيث تصبح  األماكف كاممة اإلعداد قبل بدء العاـ  الدراسي بشير أك شيريف أحيانا 

                                                             
  ـ27/12/2012 في دراسة اثر اإلنفاؽ  عمى الدركس الخصكصية عمى ميزانية األسرة  الككيتية,سمما الشطي, عباس سبتي - 1
 .50ص , مرجع سابق,حسف دمحم حساف -  2
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إضافة الى سعي بعض األستاذة لئلعبلف عف أنفسيـ  كمدرسيف خصكصييف في 
 .ممصقات يتـ تكزيعيا في الشكارع كلصقيا عمى المحطات كاألماكف العامة 

 :الخصكصية الدركس إلى المجكء أسباب- 4
 :أسباب تعكد إلى التمميذ -ا
 .ضعف التأسيس في بعض المكاد -

 1.اإلىماؿ كعدـ االعتماد عمى النفس 
ككذلؾ مع تكاثر الشعب كالتخصصات المتميزة سكاء بالتعميـ الثانكؼ التاىيمي أك 
بعد البكالكريا ازداد االىتماـ بالدركس الخصكصية مف قبل التمميذ لمحصكؿ عمى نقاط 

  .2كنتائج مؤىمة لمقبكؿ بيذه التخصصات المتميزة
 .رغبة الطالب في الحصكؿ عمى مجمكع مرتفع

 .تكرار رسكب بعض الطبلب في االمتحانات التي يدخمكنيا
 3.عدـ انتظاـ الطالب كقمة التزامو أثناء الحصة

 :أسباب تعكد لممعمـ-ب
 .كثرة نصابو مف التخصص -
 .عدـ إتباعو دكرات تدريبية عمى المناىج الجديدة -
 4.عدـ استخداـ الكسائل كالتقنيات التعميمية -
 .ضعف إنتاجية المعمـ في المدرسة -
اعتماد بعض المعمميف كالمعممات بعدـ شرح بعض عناصر الدرس األساسية داخل  -

 5.الصف
 

                                                             
. 8ص ,مرجع سابق , السيد العربي يكسف - 1
2- content//:com.sec.android .app.sbrowser/redingliyt/0221784917593.mhtml 11:30 

/10/01/2018  
. 55ص ,مرجع سابق ذكره,حسف دمحم حساف- 3
 (اكلياء األمكر,الطبلب, المعمميف, المدراء) أسباب تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية مف كجية نظر, نسيبة المرعشمي -  4

. 187ص ,سكريا,كمية التربية, كسبل الحد مف انتشارىا 
. 13ص , مدرية حمكاف التعميمية , الدركس الخصكصية المشكمة الحمكؿ المقترحة محافظة حمكاف,نيمة جماؿ عمي رضا  5-
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 :أسباب تعكد لألسرة كالبيت -ج
 .انشغاؿ األسرة أبنائيا باألعماؿ الخارجية غير األمكر الدراسية -
 .ضعف إشراؼ أكلياء األمكر عمى أبنائيـ في الدراسة -
 1.إف ال يتعاكف البيت مع األسرة لسد حاجيات التمميذ -
اعتماد األسرة عمى الدركس الخصكصية في تحقيق التفكؽ ألبنائيا كالحصكؿ عمى  -

 .المجاميع في ظل المنافسة الشديدة
 2.تباىي بعض األكلياء بإحضار أفضل المعمميف لتعميـ أبنائيـ في المنزؿ -
 :أسباب تعكد لممدرسة كاإلدارة المدرسية-د

 .كثرة أعداد الطبلب في الفصل  -
 .ضعف أدرة المدرسة كبالتالي تسيب الطبلب كالمعمميف -
 .تقصيرىا بتكعية الطبلب كالمدرسيف بإضرار الدركس الخصكصية -
 3.إىماليا دراسة كتتبع حاالت الطبلب الضعفاء كتكجيييـ لممراكز التربكية -
 .قمة صبلحية المبنى المدرسي -
 4.ضعف استخداـ كتكظيف التكنكلكجيا الحديثة لصالح العممية التعميمية -
 :أسباب تعكد لالمتحااات كاظاـ ترقيع الطالب-ق

نظاـ االمتحانات يعتبر سبب مباشر لدركس الخصكصية كتضـ التقكيـ اضعف المنظمة 
فيي في مجاؿ قياس لمحفع الذؼ يكاد يككف حرفيا لمحقائق بأسئمة تستخدـ , التعميمية

الذاكرة الصماء في اإلجابة عمييا كال تنمي ركح التفكير كاالعتماد عمى النفس بيف 
كاألصل في االمتحاف انو كسيمة كليس غاية قياس تعتمد عميو الكزارة في ترقيع , الطبلب

 .الطبلب مف طكر إلى أخر مف أطكار التعميـ االمتحاف
كأصبحت تحتل مركز الصدارة في نظامنا التعميمي ككذلؾ قدرة محترفي الدركس 

 5.الخصكصية مف المعمميف عمى تكقيع كتخميف أسئمة االمتحاف
                                                             

صبلح المدرسة,إنعاـ الحق عبد المناف  - 1 . قطر,ظاىرة الدركس الخصكصية في المجتمع القطرؼ أصكؿ التربية كا 
 .57ص,نفس المرجع ,حسف دمحم حساف  -2
ابراىيـ أبك الخير ككيل المدرسة لكحدة التدريب كالجكدة  مشكمة الدركس الخصكصية األسباب كالعبلج   -3
. 61حسف دمحم إحساف مرجع سبق ذكره ص  -4
. 4/03/2018 ,10:15:نفس المرجع  5
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 :ايجابيات كسمبيات الدركس الخصكصية- 5
تعد ظاىرة الدركس الخصكصية ظاىرة مجتمعية ينطبق عمييا ما ينطبق عمى غيرىا مف 

 .الظكاىر
 :ايجابيات الدركس الخصكصية-أ

 .مساعدة التبلميذ الضعاؼ كتحسيف النتيجة الكمية لممدرسة
 1.مساعدة الطبلب الذيف تضطرىـ ظركفيـ العائمية أك الصحية لمتغيب

 .ساعد في دخكؿ المجاؿ الجامعي
 .ارتفاع المستكػ ألتحصيمي
 2.تزيد مف ثقة الطالب بنفسو

ظاىرة صعبة تككد تطكر الكعي لدػ األسرة مف خبلؿ التفكير في مستقبل أبنائيا كتجاكز 
 3نظرة تكفير فرص العيش

 4.اإلقباؿ عمى الدركس ىك ضماف المزيد مف الشرح كالحصكؿ عمى مجمكع أفضل
 :سمبيات الدركس الخصكصية-ب

تراجع بعض القيـ األخبلقية فيي إضعاؼ احتراـ الطمبة لمعممييـ كالحط مف قيمة 
 .المعمميف

 5.إضعاؼ التزاـ الطمبة بالمثل كالمبادغ 
 .ىدـ جانب رئيسي مف جكانب العممية التعميمية

 6.ضعف إنتاجية المعمـ كعدـ اىتمامو بتكصيل المعمكمة لمتمميذ
 .انحسار قيـ اإلبداع كاالبتكار

                                                             
1 Aziza. a hlamontada.com,  ـ 2009 اكتك بر 29الخميس 
أسباب ظاىرة الدركس الخصكصية كأثارىا التربكية عمى طمبة المرحمة الثانكية في محافظة الزرقاء ,إيماف دمحم رضا عمى التميمي 2
 . 20141العدد  ,41المجمد  , دراسات العمـك التربكية,
 6/02/2018 ,9:45:نفس المرجع  3
يجابياتو, ناصر الديف زبدؼ  4 , المجمة العممية لممعيد الكطني لمبحث في التربية,ا﴾ الدركس الخصكصية ﴿سمبياتيا كا 

 .60ص , ـ2009,الجزائر
 قسـ األصكؿ ,الدركس الخصكصية بالمرحمة الثانكية بدكلة الككيت ﴿الكاقع كاألسباب كالعبلج﴾,دمحم محمكد ألصالحي كآخركف  5

 .13ص,ق 1430ـ المكافق ؿ2009,الككيت, كاإلدارة التربكية كمية  التربية األساسية
6- http://www.algazalischool.com 16:25. 5/04/2018 

http://www.algazalischool.com/
http://www.algazalischool.com/
http://www.algazalischool.com/
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 1.ىدـ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية
 : تألير الدركس الخصكصية عمى التحصيل الدراسي‗6

لمدركس الخصكصية تأثير كبير عمى طرفي العممية التعميمية بحيث أنيا تأثير مباشرا 
عمى التحصيل الدراسي لمتمميذ إضافة إلى زيادة التفاعل داخل القسـ مف خبلؿ المشاركة 
مف اجل ترسيخ األفكار كالمعمكمات كىناؾ مف يرػ إف الدركس الخصكصية أنيا تعكد 

عمى التمميذ باالتكالية  ك الخمكؿ ك االعتماد عمى الغير كيرػ البعض األخر باف 
كتدارؾ الحصص الضائعة , الدركس الخصكصية تساىـ في رفع المستكػ التعميمي 

كالنقائص التي تقف أمامو في المدرسة كتزيد مف ثقتو بنفسو كبالتالي تؤثر تأثيرا ايجابيا 
عمى التحصيل الدراسي لو مف اجل نجاح الدركس الخصكصية البد أف تتكفر فيو عدة 

 :شركط
اختيار المكاف كالزماف المناسباف إللقاء الدركس مع مراعاة في ذلؾ الجانب النفسي الذؼ 

 .لو األثر في إنجاح ىذه الدركس ككذلؾ تفاعل الطمبة
كليس عمى انفراد الف تفاعل المجمكعة ليس , تنجح في ىذه الدركس في دكرات جماعية 

كعدد األسئمة المطركحة مف قبل المجمكعة يككف بطبيعة الحاؿ اكبر , كتفاعل الفرد
مقارنة باألسئمة المطركحة مف طرؼ المجمكعة تجعل المدرس عمى درية تامة بما ينقص 

الطمبة مف فيـ كالتشجيع الذؼ يمقاه بسب تجاكب الطمبة مع الدرس كذلؾ مف خبلؿ 
 .طرحيـ األسئمة 

السعي إلى تطكير طرؽ إلقاء الدركس كيككف الدرس ناجحا لممجمكعة مقارنة بالفرد شرط 
 2.اف ال يزيد عدد المشتركيف في الدرس عف خمسة أفراد

 
 
 
 

                                                             
 .67ص ,65ص ,مرجع سابق ,حسف دمحم حساف 1
كمية العمـك , مذكرة لنيل شيادة الماجستير في عمـ االجتماع التربية, أساليب  الدعـ  التربكؼ كالتأخر الدراسي, ياسمينة زكرؽ  2

. 52ـ ص2012-2011, بسكرة, جامعة دمحم خضير, اإلنسانية كاالجتماعية
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 :خالصة
الدركس الخصكصية مف الظكاىر االجتماعية التربكية الحديثة نظر لمتحكالت التي يمر 
بيا المجتمع كاف سببا في انتشارىا في األكساط الطبلبية كما ليا مف دكر في المساىمة 

كما ليا دكر ميـ في تحسيف المستكػ الدراسي لمتبلميذ خاصة ,في تحصيميـ ألدارسي 
إال انو رغـ ايجابياتيا إال أف سمبياتيا , فالمرحمة الثانكية ألنيا تعتبر المرحمة المصيرية 

أكثر األمر الذؼ جعميا تعـ كتنتشر في جميع المراحل التعميمية كمعظـ اآلسر كمختمف 
 .الفئات

فمنيـ مف يرػ أنيا تعمل عمى , كتبقى الدركس الخصكصية بيف  مكقفيف   معارضيف 
تحسيف المستكػ التعميمي لمتمميذ كزيادة تحصيمو كتفكقو الدراسي كتفاعمو داخل 

كالبعض األخر يرػ أنيا منيكة لؤلسرة كتعمل عمى قتل ركح اإلبداع كاالبتكار ,القسـ
 .كتجعمو كسكؿ كمتكل عمى الغير,لمتمميذ

 



 

 

 
 
 

 

 

 

التحصيل الدراسي : الفصل الثالث
تمهيد 

. تعريف التحصيل الدراسي_ 1

.  التحصيل الدراسيأنواع-  2

.  التحصيل الدراسيوأهمية أهداف -3

. شروط التحصيل الدراسي- 4

. العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي-  5

. خالصة
 

 

 



  الفصل الثالث                                                                      التحصيل الذراسي
 

23 
 

: تمهيد
     يعتبر التحصيل الدراسي أحد أىـ المؤشرات التي يقاس بيا المستكػ التعميمي 
لمتبلميذ, كما يعمل عمى مساعدة المؤسسات التربكية كالتعميمية في استخداـ نتائج 

 .التحصيل في اإلدارة التربكية
فالتحصيل عممية معقدة يدخل في حدكثو مجمكعة مف المتغيرات كالعكامل كىذا ما 

سنحاكؿ التعرؼ عميو مف خبلؿ ىذا الفصل, حيث سنعرض فيو تعريف التحصيل كأنكاعو 
كأىدافو كشركطو كخصائصو كمقاييس اختبارات التحصيل الدراسي كأخيرا العكامل المؤثرة 

 .فيو
: تعريف التحصيل الدراسي _ 1

يعتبر التحصيل الدراسي عادة مف الممارسة العممية كالفكرية التي يقـك بيا التمميذ داخل 
المدرسة كىك مف المكاضيع التي شغمت اىتماـ الباحثيف في األكساط التربكية لكجكد عبلقة 

 .كثيقة لو مع مستقبل التمميذ الدراسي كالميني
 التحصيل ىك الحاصل مف الشيء إؼ حصل حصكال كالتحصيل :التحصيل الدراسي لغة

 1.تمييز ما حصل كتحصيل الشيء
 إف التحصيل الدراسي أك اإلنجاز التربكؼ كما يدعى في :التحصيل الدراسي اصطالحا

بعض األحياف ىك بعبارة أخرػ الثمرة التي يحصل عمييا التمميذ أك الطالب في نياية 
متابعتو لبرنامج دراسي معيف الثمرة التي يمكف تقييميا بالمجكء إلى اختبارات معينة تدعى 

 2.باختبارات التحصيل 
 يعرؼ بأنو بمكغ مستكػ مف الكفاءة في :تعريف مكسكعة عمـ الافس كالتحميل الافسي

الدراسة سكاء في المدرسة أك الجامعة كتحديد ذلؾ باختبارات مقننة كتقديرات المدرسيف أك 
 3.االثنيف معا

                                                             
, ـ1999, 3ط,  الجزء الخامس, بيركت لبناف, دار أحياء التراث العربي, ,لساف العرب, ابف منظكر ابك الفضل جماؿ الديف - 1

 . 15ص
ط   ﴾  , ﴿ د,    ديكاف المطبكعات الجامعيةنطق التحفيز المختمفة كعبلقتيا بالتحصيل الدراسي,,مكالؼ بكدخيمي دمحم  - 2

. 235ص
 .166ص, ـ2004, 1ط, عماف, مكتبة دار الثقافة,  عمـ النفس التربكؼ كتطبيقاتو,دمحم جاسـ لعبيدؼ - 3
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 التحصيل ىك ما يحصمو الطالب مف خبرات كميارات دراسية :تعريف أبك حامد الغزالي
أك مجمكعة مكاد بالدرجات التي يحصل عمييا نتيجة االختبارات التحصيمية التي تجرػ 

 1.خبلؿ السنة الدراسية
أداء يقـك بو الطالب في   إف التحصيل الدراسي ىك كل:كيرى إبراهيـ حسف 

كالذؼ يمكف اخضاعو لمقياس عف طريق اختبارات , المكضكعات المدرسية المختمفة
 2.كتقديرات المدرسيف أك كبلىما

كقد يدؿ مصطمح التحصيل أك االنجاز داللة مباشرة عمى النجاح األكاديمي كىك األمر 
الذؼ يمكف استنتاجو مف خبلؿ االطبلع عمى كـ ىائل مف التعارؼ يمكف اإلشارة إلى 

 كالذؼ يرياف فيو باف االنجاز ىك األداء الناجح اك ىاكز ىاكزكاحد منيما كىك تعريف 
كالناتج عادة عف الميارات كالعمل .المتميز في مكاضيع أك مياديف أك دراسات خاصة

الجاد المصحكبيف باالىتماـ كىك الذؼ كثيرا ما يختصر في شكل عبلمات أك درجات أك 
. مبلحظات كصفية

 :أاكاع التحصيل الدراسي_2 
يمكف تقسيـ التحصيل الدراسي إلى  نكعيف مف التحصيل يمكف ذكرىا في ما يمي  

 كيقصد بو النجاح المدرسي كالذؼ ىك عبارة عف بمكغ التمميذ : التحصيل الدراسي الجيد
ألنو يعكس كاقع , مستكػ معيف مف التحصيل كالذؼ تسعى المدرسة مف اجل تحقيقو 

 3.المدرسة كدكر النظاـ التربكؼ في تجسيد العممية التربكية في المحيط التربكؼ 
: كيكجد عمى شكميف ىما: التحصيل الدراسي الضعيف

كىك الذؼ يظير عند التمميذ في كل المكاد : التحصيل الدراسي الضعيف العاـ 
 .الدراسية

                                                             
  .91-90ص ص , ـ2008, 1ط, عماف, دار كائل, سيككلكجية الفركؽ الفردية كالتفكؽ العقمي, ,أديب دمحم ألخالدؼ - 1

, ـ1991, (ط,ب), الجزائر, ديكاف المطبكعات الجامعية, سيعبلقة التفكير أالبتكارؼ بالتحصيل الدرا, طاىر سعد هللا - -2
 . 114ص

دراسة ميدانية بتمنراست رسالة . عبلقة الذاكرة النشطة بالتحصيل الدراسي لدػ تبلميذ السنة الرابعة أساسي, رحمة صادقي - 3
 .36ص, ـ2004-   ـ2005, اشراؼ حسيف تكاتي جامعة الجزائر.ماجستير
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ىك تقصير ممحكظ في عدد قميل مف  :التحصيل الدراسي الضعيف الخاص
 1.الفيزياء, الرياضيات: مثل (المكاد الدراسية )المكضكعات 

حالة مف تأخر أك نقص أك عدـ اكتماؿ النمك ألتحصيمي نتيجة لعكامل عقمية "كما انو _ 
 2".بحيث تنخفض نسبة التحصيل دكف المستكػ العادؼ المتكسط , أك جسمية أك انفعالية

إذ يمكف  القكؿ إف ىذا التقسيـ يعتمد عمى درجات التمميذ التحصيمية في المكاد -
إما إذا كانت الدرجات ضعيفة نقكؿ انو , فإذا كانت كبيرة فيك تحصيل جيد, الدراسية

. تحصيل ضعيف أك انو يعاني تأخر دراسي
لمتحصيل الدراسي أىمية كبيرة في العممية : أهداؼ كأهمية التحصيل الدراسي_ 3

التربكية خاصة التمميذ باعتباره محكر أساسي في ىذه العممية كيسعى دائما الى تحقيق 
: كىذا ما ييدؼ إليو التمميذ, كتتمثل ىذه األىمية  كاألىداؼ في النقاط التالية, النجاح 

 ييدؼ التحصيل الدراسي في المقاـ األكؿ إلى الحصكؿ :التحصيل الدراسي أهداؼ_ أ
عمى المعارؼ كالمعمكمات كاالتجاىات كالميكؿ كالميارات التي تبيف مدػ استيعاب 

التبلميذ لما تـ تعممو في المكاد الدراسية المقررة كعمى العمـك فاف أىدافو عديدة يمكف 
: تحديدىا في مايمي

الكقكؼ عمى المكتسبات القبمية مف اجل تشخيص كمعرفة مكاطف القكة كالضعف لدػ _ 
. التمميذ 

الكشف عف المستكيات التعميمية المختمفة مف اجل تصنيف التبلميذ تبعا لمستكياتيـ تمؾ _
بغية مساعدة كل كاحد منيـ عمى التكيف مع كسطو المدرسي كمحاكلة ارتقاء مستكاه 

. التعميمي
قياس ما تعممو التمميذ مف اجل اتخاذ اكبر قدر ممكف مف القرارات المناسبة التي تعكد _

 3.عمييـ بالفائدة

                                                             
 .435ص, ـ1979سنة , 5ط , دمشق, دار العممية لمنشر كالتكزيع, الصحة النفسية, نعيـ الرفاعي -1
. 417ص, 1997سنة , 3ط,  القاىرة, عمـ الكتاب, الصحة النفسية كالعبلج النفسي: حامد عبد السبلـ زىراف- 2
دراسة ميدانية نظرية لمطمبة الجامعييف المشتغميف بالتربية , اثر التكجيو عمى التحصيل الدراسي في المرحمة الثانكية, دمحم برك -3

 .216-215ص ,  ـ2010سنة , دار األمل, كالتعميـ
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تكييف األنشطة كالخبرات التعميمية المقررة حسب المعطيات المتجمعة مف اجل _ 
. استغبلؿ القدرات المختمفة لمتبلميذ

تحديد مدػ فاعمية كصبلحية كل تمميذ لمكاصمة اك عدـ مكاصمة تمقي خبرات تعميمية _ 
. باإلضافة إلى تحسيف كتطكير العممية التعميمية, ما

فالتحصيل الدراسي يسعى لتحقيق غاية كبرػ كىي تحديد صكر االداءات الفعمية الحقيقية 
 1.لمتبلميذ كالتي مف خبلليا يتـ مستقبميـ الدراسي ك الميني

: أهمية التحصيل الدراسي_ ب 
يعد التحصيل الدراسي ذك أىمية كبيرة في العممية التعميمية التربكية ككنو مف أىـ 

. مخرجات التعميـ الذؼ يسعى إلييا المتعممكف 
كيعتبر التحصيل الدراسي مف المجاالت اليامة التي حظيت باىتماـ اآلباء 

كالمربييف باعتباره احد األىداؼ التربكية التي تسعى إلى تزكيد الفرد بالعمـك كالمعارؼ 
التي تنمي مداركو كتفسح المجاؿ لشخصيتو لتنمك نمكا صحيحا كالكاقع إف تمؾ األىداؼ 

التي يسعى إلييا النظاـ التعميمي تتعدػ إلى ماىك ابعد مف ذلؾ كىك غرس القيـ االيجابية 
. كتربية الشعكب

إف تحصيل المعمكمات ىك نفسو اكتساب الخبرات : شركط التحصيل الدراسي_ 4
كلكي يحصل التحصيل الدراسي الجيد البد إف يخضع لعدة شركط داخمية . الجديدة

: كخارجية كىذه الشركط تتمثل في مايمي
 :الشركط المكضكعية الخارجية كتشمل_ 

 .مف السيل حفع الكممات ذات المعاني في كقت أسرع -1
التكرار المكزع لعدد مرات الحفع أحسف مف التكرار المركز في زمف متصل فاألكؿ  -2

 .يثبت المعمكمات لمدة أطكؿ
 .إذا اتخذ الفرد نغمة معمنة أثناء القراءة فإنيا تساعد عمى سرعة الحفع -3
إذا كانت المادة المراد حفظيا كبيرة كقصيدة شعرية أك غير فيجب تقسيميا إلى _4

 . أجزاء متعددة عمى أساس منطقي
                                                             

شيادة مكممة لنيل درجة , التكجيو بالرغبة كعبلقتو بالتحصيل الدراسي لدػ تبلميذ سنة أكلى ثانكؼ , رابح مدقف كنعيمة لعكر -1
 .27-26ص ص , 2014-2013, كرقمة, دراسة ميدانية بثانكية المصالحة, الماجستير
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يجب عمى الفرد إف يقـك بعممية تسميع ذاتي بيف الحيف كاألخر لما حفظو حتى _5
. يعرؼ األجزاء التي لـ يحفظيا

: الشركط الذاتية الداخمية كتشمل_ 
إذا كانت مكضكعات الحفع ذات صمة بالشخص أك مرت بخبرتو فاف عدد المرات  .1

. البلزمة لحفظيا تككف اقل مف غيرىا
ذا كاف سميما متخذا ىيئة المتطمع المنصت , كذالؾ الكضع الجسماني لمفرد .2 كا 

مسبقا عمى نفسو طابع االنتباه كاالستعداد لتمقي المعمكمات فانو يككف أسرع في 
 .الحفع 

إف حالة الفرد الجسمية كالنفسية تأثير كبير في سرعة الحفع مثبل شخص مكتئب  .3
 .كقمق يحتاج إلى زمف طكيل لحفع مكضكع ما

 1.أيضا اليمكف انكالر اثر الذكاء الشخصي لمفرد في سرعة التحصيل كقكة التعميـ.4   
إلى   تكصل العمماء :باإلضافة إلى كجكد شركط أخرى لمتحصيل الدراسي تتملل في

: مف الشركط التي تجعل التحصيل الدراسي جيد كىي  مجمكعة
,  كالمفيد منو كىك القائـ عمى أساس الفيـ كتركيز االنتباه كالمبلحظة الدقيقة:التكرار-1

كمعرفة معنى ما يتعممو الفرد كالتكرار كحده اليكفي لعممية التعمـ إذ البد إف يصاحبو 
. تكجو نحك الطريقة الصحيحة المثمى كحكؿ االرتفاع المستمر بمستكػ األداء

كىك المحرؾ نحك النشاط نحك النشاط المؤدؼ إلى إشباع الحاجة فكمما كاف : الدافع-2
كتشير إلى تأثير , كاف نزكع الفرد نحك النشاط المؤدؼ إلى التعمـ قكيا أيضا, الدافع قكيا

, الثكاب كالعقاب في إثارة الدافع أك إطفائو فالتعزيز االيجابي يؤدؼ إلى زيادة التعمـ
 2.كالتغيير االيجابي في سمكؾ المتعمـ

كىك ,  لمتسميع الذاتي اثر بميغ في تسييل التحصيل الدراسي الجيد:التسميع الذاتي-3
عمميو يقـك بيا التمميذ أك الطالب محاكال استرجاع ما حصمو مف معمكمات أك ما اكتسبو 

                                                             
 .  169-168ص ص, ق1416-ـ1996, 1ط, بيركت لبناف, دار الكتب العممية, عمـ النفس, كامل دمحم دمحم عكيضة- 1
دراسة ميدانية بثانكية الشييد ", التفاعل االجتماعي كعبلقتو بالتحصيل الدراسي لدػ بعض تبلميذ التعميـ الثانكؼ ,ىنكدة عمي  - 2

, تخصص عمـ النفس االجتماعي, مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمـ النفس, "(بسكرة نمكذجا), بادؼ مكي بزريبة الكادؼ
 .103ص ,2013-2012, جامعة دمحم خضير بسكرة, كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية
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كذلؾ أثناء الحفع أك بعده بمدة , مف خبرات كميارات دكف النظر إلى النص المكتكب
أك يدكنو عمى . قصيرة كيمكف إف يككف بصكت مرتفع أك منخفض جدا ال يسمعو إال ىك

شكل نقاط أمامو كمف المعمـك إف ليذه العممية فائدة كبيرة خصكصا إذا ما تبيف لمتمميذ 
باإلضافة إلى , كما بقي في حاجة إلى مزيد مف التكرار حتى يتـ حفظو, مقدار ما حفظو

انو عف طريق عممية التسميع ىذه يستطيع التمميذ إدراؾ مدػ النجاح الذؼ حققو مما 
فضبل عمى انو يجدد الحافز عمى بذؿ الجيد كعمى مزيد مف االنتباه في . يدفعو لبلستزادة

الحفع كمف البدييي انو ال ينبغي عمى التمميذ كأف يبدأ في عممية السميع إال بعد فيـ 
. المادة كاستيعابيا الف التعجل مرعاة إلى شعكره بالفشل كاإلحباط 

كعمى العمـك فانو قد تؤكداف التسميع الذاتي يزيد حفع المكاد المتعممة شريطة إف 
 1.يككف مصحكبا بتركيز االنتباه كاستمرار الدافعية لمتعمـ كالتحصيل

رشاد مستمريف مف جانب :التكجيه كاإلرشاد_ 4  الشؾ أف التمميذ في حاجة إلى تكجيو كا 
أساتذتو يشرحكف لو فيو الصكاب كيصححكف لو الخطأ اال إف األساتذة ينبغي ليـ إف 

رشاداتيـ الف التكجيو مما , يعرفكا جيدا متى يككف التمميذ في حاجة إلى تكجيياتيـ كا 
كما انو يؤدؼ ’ألريب فيو انو يؤدؼ إلى حدكث التعمـ بمجيكد اقل كفي مدة زمنية اقصر 

حتى يمكف القكؿ إف التحصيل . إلى اختصار الكقت كالجيد البلزميف لتعمـ شيء ما
الدراسي القائـ عمى أساس التكجيو كاإلرشاد أفضل مف التحصيل الدراسي الذؼ ال يستفيد 
رشادات أساتذتو بشرط إف تككف التكجييات كاإلرشادات التي  فييا التمميذ مف تكجييات كا 

. يتمقاىا بطريقة متدرجة كايجابية ال سمبية 
يعتبر أنكاع التعمـ ىك التعمـ الفاعل القائـ عمى بذؿ الجيد كالنشاط : الاشاط الذاتي_ 5

إؼ ذلؾ التعمـ الذؼ يعتمد عمى نشاط التمميذ , الذاتي كاستجابة التمميذ لما يقرؤه أك يسمعو
, مع أمكانية استخدامو, حيث يكسبو معارؼ كميارات تتكافق مع سرعتو كقدراتو الخاصة

. كعمى ىذا يجب أف يككف مكقف التمميذ مما يتعممو مكقفا ايجابيا فاعبل
كبيذا يككف النشاط الذاتي لمتمميذ ىك السبيل األمثل لمتحصيل الدراسي الجيد الذؼ مف 

 2.خبللو ينمي ذاتيتو كيحققيا باعتباره شخص فريد في خصائصو
                                                             

 .293ص , مرجع سبق ذكره, برك دمحم - 1
 244ص, نفس المرجع السابق, برك دمحم -  2
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تيدؼ العممية التربكية إلى تحقيق مستكػ : العكامل المؤلرة في التحصيل الدراسي_ 5
تحصيمي معقكؿ كجيد كعميو فاف التحصيل الدراسي تؤثر عميو عكامل كثيرة كمتداخمة فيما 

بينيا كىي كاألتي  
 كنقصد بيا العكامل الذاتية المتعمقة بشخص التمميذ كقدراتو العقمية :العكامل الشخصية

 .كصحتو الجسمية كحالتو االنفعالية كالنفسية 
 يعتبر الذكاء مف أىـ العكامل العقمية  التي تؤثر عمى التحصيل الدراسي :العكامل العقمية

عمى إف التحصيل الدراسي لو عبلقة كطيدة بمجمل :"(1989)إذ يؤكد  دمحم خميفة بركات 
االستعدادات كالقدرات المعرفية الخاصة بالتمميذ حيث يعد نقص الذكاء مف أىـ العكامل 

 1".المؤدية إلى حاالت التأخر الدراسي 
كالقدرة المغكية التي تؤدؼ الى الفيـ , باإلضافة إلى الذكاء ىناؾ قدرات خاصة 

الصحيح كالدقيق لممعاني كالقدرة عمى االستدالؿ التي تساىـ في رفع التحصيل الدراسي 
 2.لدػ التمميذ

قدرات أخرػ يحتاج ,كيضيف مدحت عبد الحميد عبدا لمطيف إلى ىاتيف القدريتيف 
إلييا المتفكقكف في عممية التحصيل كىي القدرة عمى التحميل كالتركيب كالفحص كالتأليف 

 3.كالمعالجة كالمحاكرة كاالستنتاج كالمناقشة كالنقد كالتقييـ
إف األطفاؿ الذيف يعانكف مف مشكبلت : "  لقد ذكر جيتس:العكامل الصحية كالجسمية

كىـ أكثر بطئا في عمميـ , صحية ىـ في الغالب محركمكف مف النشاط االجتماعي
 4."المدرسي

حيث إف المشاكل الصحية غالبا ما تؤدؼ إلى عدـ االنتباه كالتركيز مما يؤثر سمبا 
كجد إف التمميذ  (1970)ففي دراسة أجراىا عماد الديف سمطاف . عمى التحصيل الدراسي

                                                             
, المعاش النفسي لدػ المراىقات المصابات بداء السكرؼ المرتبط باألنسكليف كأثره عمى مستكػ التحصيل الدراسي, زلكؼ منيرة - 1

 68ص , ـ2011,﴿د ط  ﴾, الجزائر.(دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 .47ص, ـ1973, 1ط , الجزائر, ديكاف المطبكعات الجامعية, عمـ النفس الطفل لمطمبة كالمعمميف,احمد سبلمة كآخركف  - 2
 .116, ـ1999, ﴿د ط﴾, اإلسكندرية, دار المعرفة, الصحة النفسية كالتكافق الدراسي, دمحم عبد الحميد عبد المطيف- 3
, 1ط , عماف, دار المسيرة, االكاديمية مظاىرىا أسبابيا عبلجيا_السمككية التعميمية _المشكبلت الصفية , المعايرة دمحم حسف - 4

 .105ص, ـ2002
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المتأخر  دراسيا يعاني غالبا مف مشكبلت أخرػ مصاحبة لمتأخر الدراسي كقد تككف سببا 
 1.لو مف بينيا المشكبلت الصحية العامة

 أكدت معظـ الدراسات النفسية كالتربكية إف نجاح التمميذ مرىكف :العكامل الافسية-3
بقدرتو عمى التكافق مع نفسو كمع غيره كما كجدت إف العكامل النفسية لمتمميذ تمعب دكرا 

ميما في التحصيل الدراسي إذ ال بد مف تكفير قكة الدافعية لمتعميـ عند التمميذ ككذا تككيف  
مفيـك  االيجابي عند نفسو كذك ثقة  بيما  كىذا ما يشعره بالرضا كبالقدرة كالكفاءة  عمى 

. مكاجية كل الظركؼ لتحقيق أىدافو
كعميو يجب عمى المربي إف يجتيد في البحث عف األساليب التي أدت إلى إؼ نكع 
مف االضطرابات السمككية كالعمل عمى إدماج كتكييف التمميذ في الكسط المدرسي بإزالة 

 2.ىذه العراقيل كتعزيز كل سمكؾ ايجابي مساعد عمى التكافق السميـ
 تمعب العكامل األسرية دكرا ىاما ككبيرا في التحصيل الدراسي فيي :العكامل األسرية-4

: تؤثر في الحالة النفسية كالجسمية  كالعقمية لدػ التمميذ كنحدد فيما يمي
إف المستكػ االقتصادؼ لؤلسرة يؤثر : المستكى االقتصادو كاالجتماعي لألسرة - أ

كيشجع االبف عمى الدراسة مف خبلؿ تكفير كسائل التعمـ كما ال تشغل تفكيره في الجانب 
حيث يرػ الباحث بأف ىناؾ , ككذا الشأف فيما يخص الحالة االجتماعية لؤلسرة , المادؼ 

عبلقة بيف المستكػ االجتماعي كالتحصيل الدراسي إؼ أف ذكؼ الطبقات العميا يتقدمكف 
عمى غيرىـ في األداء الدراسي كليس ىذا فحسب بل يتمكنكف كذلؾ مف مكاصمة دراساتيـ 

   3.العميا كالحصكؿ عمى مراكز كظيفية أكثر مف غيرىـ
 كيقصد بو المستكػ التعميمي  لمكالديف ىك يساىـ في :المستكى اللقافي في األسرة-ب

رفع  أك تدمي المستكػ الدراسي ألبناء فاف كاف  الكالديف متعمماف فيما يساعداف التمميذ 
عمى مراجعة دركسيـ كمراقبة مختمف أنشطتو المدرسية  كىك بذلؾ يتمقى العناية  (األبناء)

الكافية لمدراسة أما أف كاف العكس فينعكس جيل الكالديف عمى نظرتيـ لمتعميـ كالمدرسة 
                                                             

   , 1ط, القاىرة, مؤسسة طيبة كمؤسسة حكرش, دراسات في عمـ النفس اإلكمينيكي المشكبلت السمككية, عبد الفتاح غزاؿ - 1
. 18ص, 2001

 .69ص , المرجع السابق,زلكؼ منيرة  - 2
, دار الصكلتية كالنشر كالتكزيع , التحصيل الدراسي دراساتو نظرياتو كاقعو كالعكامل المؤثرة فيو, الحامد دمحم بف معجب - 3

 .77ص, 1996, 1ط , الرياض
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كماؿ  تعميمو كقمة متابعة الكالديف التي قد  كقد اليرػ ضركرة لمتابعة التمميذ لمدراسة كا 
 1.تصل إلى حد البلمباالة فيشعر الطفل باإلىماؿ مما يؤدؼ إلى التسرب

 أف جك األسرة يعد مف أىـ أسباب التخمف الدراسي فقد :الجك السائد داخل األسرة-ج
يؤدؼ العراؾ بيف األبكيف كتحريض بعض األطفاؿ مف طرؼ األـ أك األب ضد الطرؼ 

كاإلىماؿ كالتدليل كالقمع المستمر لرغبات الطفل إلى تأثير عمى تحصيمو الدراسي , األخر
فالجك األسرؼ لو تأثير بالغ عمى تحصيل التمميذ . بل يمقي بو ذلؾ إلى طريق االنحراؼ

فاف كاف التمميذ يعيش في جك يسكده االستقرار كالراحة فاف ذلؾ يسمح لو بالدراسة 
 2.كبالتالي يككف تحصيمو جيد كالعكس صحيح 

     مما سبق قكلو يمكف القكؿ إف العكامل األسرية مف أىـ العكامل التي تؤثر عمى 
التحصيل الدراسي لكف ىناؾ دراسات أكدت أف ىذه العكامل قد تككف دكافع لنجاح كالتفكؽ 

. الدراسي
: العكامل المدرسية- 5   

يرػ جكف ديكؼ أف ىدؼ المدرسة ىك تدريب التبلميذ عمى الحياة االجتماعية        "
فيي تعمل عمى تنمية شخصية الطفل كمكاصمة رعايتو نفسيا كاجتماعيا كركحيا , المشتركة

كدراسيا بما يتفق مع ميكلو كانفعاالتو كقدراتو عمى التفاعل مع المكاقف الحياتية كالتكيف 
فالمدرسة تقـك بتغيير ".مع مختمف المشكبلت االجتماعية التي قد يتعرض ليا مستقببل 

 3.نظاـ المجتمع الى حد معيف كىذا عمل تعجز عنو المؤسسات االجتماعية األخرػ 
كبالتالي تعتبر المدرسة بمختمف مككناتيا مف العكامل الرئيسية التي تؤثر في التحصيل 

. الدراسي
يعتبر مف العكامل الميمة التي تؤثر عمى  التحصيل : االجتماعي المدرسي الجك - أ

كيقصد بو العبلقات بيف أفراد المجتمع المدرسي كالمتمثمة في عبلقة , الدراسي لتمميذ
                                                             

 .110ص, 1ط,  عماف األردف, دار الشركؽ  , عمـ االجتماع التربكؼ , عبدا  الرشداف - 1
ماجستير ( 15-17)الضغط المدرسي كعبلقتو بسمككات العنف كالتحصيل الدراسي لدػ المراىق المتمدرس بيف , عبدؼ سميرة -2

-2010سنة , تيزؼ كز, جامعة مكلكد معمرؼ , كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية, قسـ عمـ النفس كعمـك التربية كاالرطفكنيا
 .52ص, 2011

, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, االرشاد التربكؼ مفيكمو كخصائصو ماىيتو, سعد جاسـ االسدؼ كمركاف عبد المجيد ابراىيـ - 3
 .137ص , ـ2003, 1ط, عماف
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المعمـ بتبلميذه كعبلقة التبلميذ ببعضيـ البعض فإذا كانت ىذه العبلقة ايجابية يككف 
. إما إذا كانت العكس فإنيا تؤثر سمبا عمى تحصيل  التبلميذ , تحصيل التبلميذ جيد

حيث نجد مف الظكاىر المدرسية تكتل بعض التبلميذ ضد تمميذ جديد حيث يككف ىذا 
التمميذ مختمف عنيـ إما لكنا أك عنصرا كىذا يضايق ذلؾ التمميذ مما يؤدؼ بو إلى إىماؿ 

فإذا عرفنا نسبة المتخمفيف مف بيف أحداث الجانحيف كبيرة , دركسو كضعف تحصيمو
أدركنا إف العامل االجتماعي بالمدرسة مف بيف العكامل النشيطة القائمة كراء التخمف 

 1.المدرسي كالتحصيل الضعيف
فالمؤسسة التعميمية سكاء كانت مدرسة أك جامعة ليس مكانا يتـ فيو تعمـ الميارات 
نما ىي مجتمع مصغر يتفاعل فيو األعضاء كيؤثر بعضيـ في بعضيـ  التعميمية فقط كا 

. األخر
ىك جميع الخبرات كالنشاطات أك الممارسات المخططة التي : الماهج المدرسي-ب

 2.تكفرىا المدرسة لمساعدة الطمبة عمى تحقيق النتائج التعميمية المنشكدة
فإذا كاف المنياج مبني عمى أسس سميمة تراعي طبيعة نمك التمميذ في المرحمة التي اعد 

, يككف تحصيمو جيد, حيث تككف متكيفة مع النمك الفيزيكلكجي كالنفسي لمتمميذ, مف اجميا
 3.اما إذا كاف العكس يككف تحصيمو ضعيف

 :قياس التحصيل_ 6
إف عممية قياس التحصيل الدراسي كتقكيمو ال ينبغي إف تتـ بشكل عشكائي مخل لمعمل 

بل البد مف إف يتعرض , فيحكؿ دكف تحقيق األىداؼ المرغكب تحقيقيا, التربكؼ المطمكب
بكل مكضكعية كعممية لممحتكػ الدراسي المقرر كأىدافو المتعارؼ عمييا كيحمل كيفسر 

كيقـك في ظل ظركؼ محددة مكحدة حتى يتمكف مف تعديل ما يجب تعديمو مف األىداؼ 
كتخطيط محاكالت تعميمية جديدة جادة أكثر فاعمية مف اجل تجسيد , التعميمية الراىنة

. كتحقيق األىداؼ التربكية لمعممية التعميمية

                                                             
 ص, مرجع سبق ذكره, دمحم برك - 1
 .25ص , 2000, 1ط, عماف, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع , المناىج التربكية الحديثة, حمكد الحميمة كالمرعي تكفيق - 2
 .124ص, ـ1981,(ط,د), بيركت, دار النيضة العربية , األسرة كمشكبلتيا, دمحم حسف -3
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كتتمثل عممية قياس التحصيل في دراسة الفركؽ بيف األفراد فيما يتصل بما لدييـ مف 
كما شابو ذلؾ كعندما نكاجو بمشكمة , معرفة كميارات كاتجاىات كقدرات عمى التحصيل 

, فانو مف الكاجب عمينا أف نفرؽ بيف ما ىك قادر عمى عممو نتيجة إعطاءه, قدرات الفر
, فككف احد الطمبة متفكقا في مرحمة تحضيرؼ طب, التدريب المبلئـ في مجاؿ معيف

. فاف ذلؾ قد يدفعنا لنتكقع لو, مثبل
سيصبح طبيبا ناجحا في المستقبل كلكننا ال تقدر أف نطمب إليو إجراء عممية 

أف ىذا ,جراحية ال استئصاؿ الزائدة الدكدية قبل أف يتـ لو التدريب المطمكب عمى ذلؾ 
الفرؽ الذؼ نممسو بيف قدرة الفرد عمى التعمـ كالتعمـ الحقيقي الذؼ يمكنو إف يحصل عميو 
نتيجة التدريس المناسب يعتبر مف األمكر الميمة التي يجب آخذىا بعيف االعتبار عند 

. محاكلة القياـ بأؼ عممية تقكيـ مف ىذا النكع
أف الفحكص المصممة لقياس التحصيل التي يككف ىدفيا أف تساعدنا في التنبؤ 

عندما نككف في الجامعة ىي مف نكع فحكص . بما سيككف عميو مستكػ تحصيمنا مستقببل
أما الفحكص التي تعطى في نياية الفصكؿ الدراسية في حالة المكاضيع , القدرات

, ألنيا تيتـ بمقدار ما تعممو الفرد فعبل, المدرسية المختمفة فيي مف نكع فحكص التحصيل
كعمى كل حاؿ فاف كبل مف ىذيف النكعيف مف الفحكص يقع ضمف فحكص القدرات 

((abilities .1 
كبالتالي نجد إف االختبارات التحصيمية ترمي إلى قياس القدرات العقمية إؼ ما تعممو 

كفي مجاؿ الدراسة تيدؼ ىذه االختبارات إلى قياس ,الشخص مف اجل المعرفة أك العمل 
مقدار ما حصمو التمميذ مف محتكيات مادة مف المكاد الدراسية كىي تقـك أساسا عمى 
تحديد المستكػ المعرفي لمتمميذ بالنسبة لفرقتو الدراسية إؼ تنسب درجة كل طالب في 

االختبار ألتحصيمي إلى مستكػ درجات كل تمميذ في فرقتو الدراسية كىذا ما يعطي لمقيمة 
. تشخيصية كتنبؤية 

  2.بأنو إجراء منظـ لقياس عينة مف السمكؾ التعميمي : يعرؼ االختبار
                                                             

-ـ2005, 2ط, عماف–األردف , دار الفكر ناشركف كمكزعكف , عمـ النفس العاـ, عبدالرحمف عدس, يكسف قطامي -1
 .284ص,ق1426

-ق1421, 1ط, عماف األردف, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, أسس عمـ النفس التربكؼ , محي الديف تكؽ كآخركف  -2
 .515ص , ـ2001
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فيي االختبارات التي تكضع لقياس مستكػ التحصيل الدراسي : أما االختبارات التحصيمية
  1.لمتمميذ في المكاد كالمقررات الدراسية المختمفة نتيجة دراستو ليا خبلؿ فترة زمنية معينة 

حيث تعتبر االختبارات التحصيمية مف أىـ المقاييس التي يعتمد عمييا المتعممكف في قياس 
كىي أيضا تجدد ترتيب التمميذ كمركزه في خبرة معينة , مستكػ أداء تبلميذىـ كخبراتيـ

: كمف أىميا نجد مايمي, مقارنة بالمجمكعة التي ينتمي إلييا
كتعتبر مف ,  كىي عبارة عف أسئمة شفكية يقدميا المعمـ لممتعمـ:االختبارات الشفكية - أ

لقاء  أقدـ االختبارات كتستخدـ في تقكيـ مجاالت معينة مف التحصيل كالقراءة الجيرية كا 
 2.الشعر كتبلكة القرآف

ىي مف أدكات القياس التي تمكف الطالب مف : االختبارات التحصيمية المكضكعية-ب
كما تمكف المعمـ مف إحكاـ مكضكعية , تككيف إجابات مكضكعية يتحكـ فييا السؤاؿ ذاتو 

. تتحكـ فييا إجابات الطالب ذاتيا
حيث يككف االختبار مكضكعيا إذا كاف إعطاء العبلمة لمسؤاؿ أك االختبار 

 3.كىذا مرتبط بخصائص كقكاعد يعبر عنيا االختبار المكضكعي, مكضكعيا
: كتأخذ االختبارات المكضكعية أشكاال متنكعة ىي

ك يتألف ىذا االختبار مف جزأيف األكؿ ىك الجذر كيشير  :اختبار االختيار المتعدد_ ج
كالثاني ىك مجمكعة مف , إلى العبارة التي تحدد المشكمة أك السؤاؿ مكضكع االىتماـ

  4تشير إحداىا إلى الجكاب الصحيح, البدائل كالتي يتراكح عددىا مابيف ثبلثة كخمسة بدائل
 ىك عبارة عف مجمكعة مف العبارات القصيرة تتضمف حقائق :اختبار الصكاب كالخطأ

 5.يضع عبلمة أماـ الجكاب الصحيح معينة يطمب مف الطالب أك المتعمماف

                                                             
 .246ص,مرجع سبق ذكره , دمحم برك -1
العدد ,2007,﴿د ط﴾, بسكرة, مجمة العمـك اإلنسانية, التقكيـ كالقياس التربكؼ كدكره في نجاح العممية التعميمية, يحي عمكف  -2

 .24ص, 21
 .139ـ ص2012,﴿د ط ﴾, عماف األردف, الرضكاف لمنشر كالتكزيع, التقكيـ في اإلرشاد النفسي كالتربكؼ :سامي دمحم ممحـ  -3
, 1999﴿د ط﴾ ,عماف, دار كائل لمنشر كالتكزيع,  القياس كالتقكيـ كاستخدامو في مجاؿ التدريس الصفي, نبيل عبد اليادؼ -4

 .619ص 
 .619ص , 1980 , 5ط, مصر, مكتبة مصر لمنشر كالتكزيع, المناىج اسسيا كتنظيميا كتقكيـ أثرىا, عبد المطيف ابراىيـ -5
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 يتألف ىذا االختبار مف قائمتيف مف العبارات تشمل األكلى عمى :اختبار المطابقة
العبارات الدالة عمى األسئمة كالثانية عمى العبارات الدالة عمى اإلجابة كعمى الطالب 

. مطابقة كل عبارة مف قائمة األسئمة كما يقابميا مف قائمة اإلجابات
يتألف مف مجمكعة مف العبارات يتخمل كل منيا نقص ظاىر يتجمى : اختبار ملء الفراغ

كيترتب عمى الطالب ىذا الفراغ بالعبارة ذات المعنى , في فراغ محدد في العبارة المكتكبة
 1.المحدد

مف األنماط التقميدية  (األدائية)تعتبر االختبارات المقالية : االختبارات المقالية– ب 
الشائعة منذ زمف بعيد كتستخدـ مف اجل تقييـ تحصيل الطالب في المكضكعات الدراسية 

كعمى الرغـ مف االنتقادات العديدة التي كجيت ليذا النكع مف . التي يقـك بتعمميا
. االختبارات إال انو ال يزاؿ يحتل مكانة متميزة بيف أنكاع االختبارات التحصيمية

اك مكضكع , كيعرؼ االختبار المقالي بأنو اختبار كتابي يطمب ممف يؤديو كتابة مقاؿ
ابحث في , ناقش: إنشائي يتحدد حجمو حسب ما يطمب في السؤاؿ كالذؼ قد يبدأ بكممة

 2.الخ....تحدث عف ..... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .624ص-618ص , 2002, 4ط, عماف, دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع, عمـ النفس التربكؼ , عبد المجيد نشكتي -1
-ـ2001, 1ط , عماف, دار المسيرة لمنشر كالتكزيع, سيككلكجية التعمـ كالتعميـ االسس النظرية كالتطبيقية, سامي دمحم ممحـ -2

 .530ص , ق1422
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خالصة الفصل 
ما يمكف استخبلصو في نياية الفصل إف التحصيل الدراسي يعتبر معيارا يمكف في ضكءه 
تحديد مستكػ الطمكح التعميمي لمتمميذ كمصدر تقديره ك احترامو مف طرؼ المحيطيف بو 
كىك يعتمد في الدرجة األكلى عمى قدرات  التمميذ كميامو كخبراتو إال انو يتأثر ببعض 

كالرفاؽ كالبيئة كيقاس بالدرجات التي يتحصل عمييا التمميذ , المتغيرات منيا تنشئة الكالديف
. في االمتحانات
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: تمهيد

 الكسائل التي تمكف الباحث مف جمع المعمكمات أىـتعتبر الدراسة الميدانية مف    
 أىـ الجانب الميداني يطمعنا عمى أفكما , كالبيانات مف الكاقع كما ىي عمى طبيعتيا 

كىك يقضي مكازنة , النتائج المتحصل عمييا كبالتالي يمكننا التحقق مف فرضيات البحث 
كفيو اعتمدنا عمى المصادر كالمراجع ,  النظرية المشكمة لمجانب النظرؼ لمبحث  األبعاد

كالدراسات السابقة ككل مالو عبلقة بالدركس الخصكصية كالتحصيل الدراسي كما ىك 
مكضح في الفصل النظرؼ كيتبع ىذا الجانب الجانب التطبيقي كالدؼ يمكننا مف استثمار 

. ىذه المعمكمات 

 : (المجاالت)حدكد البحث _ 1

ال تخمك إؼ دراسة مف دراسة المجاؿ الزماني كالمكاني كالبشرؼ كىذا ما ركزت عميو 
.  دراستنا

كلقد تمت دراستنا في ,  كىك المكاف الذؼ أجريت فيو الدراسة :المجاؿ المكااي لمدراسة_ ا
. ثانكية بمكيف الثاني بإدرار 

تقع ثانكية بمكيف الثاني في منطقة : (ثانكية بمكيف الثاني بإدرار )تقديـ حكؿ الثانكية 
حضرية أؼ مركز المدينة مقر الكالية كىي مكتممة المرافق البيداغكجية كاإلدارية 

 .كالرياضية

ككانت تابعة آنذاؾ لمتعميـ األصمي كالشؤكف الدينية , 1973 لقد تـ انجاز المؤسسة سنة 
 تحكؿ اسميا إلى ثانكية بمكيف 1975كقد أطمق عمييا اسـ ثانكية يكسف بف تشفيف سنة 

تـ إدماجيا إلى التعميـ العاـ 1978كفي شير جانفي . بف دمحم أمير أمراء دكلة بني حماد 
المختمط بيف التعميـ المتكسط األصمي كالعاـ كالتعميـ الثانكؼ إلى غاية المكسـ الدراسي 

. كاصبحت فيما بعد خاصة بالتعميـ الثانكؼ العاـ إلى يكمنا ىذا1981_1980

قصر , قصبة القايد , أكالد اكشف , أكالد اكنقاؿ : يتكافد إلييا التبلميذ مف األحياء التالية 
. اكقديـ كمف متكسطة األمير عبد القادر كمتكسطة أدغا 
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,  متر مربع مبنية 18,600 متر مربع  منيا29.160تتربع المؤسسة عمى مساحة قدرىا 
.  مكظف إدارييف كعماؿ 42 أستاذ ك41كيعمل بيا 

انظر الممحق رقـ  ).إناث 346 ذككر ك230 تمميذ منيـ 576يدرس بالمؤسسة حاليا 
02,) 

 :لمدراسةالمجاؿ الزمااي _ ب

ىناؾ مف يحدد مجالو , كىي الفترة الزمنية التي يستغرقيا الباحث في جمع المعمكمات 
كىناؾ , الزماني مف بداية نزكلو إلى الميداف إلى غاية نياية الدراسة كاستخبلص النتائج 

مف يحدد الفترة الزمنية مف بداية اختيار المكضكع إلى غاية استخبلص النتائج كلقد 
استغرقت دراستنا الميدانية  مف أكاخر فيفرؼ إلى أكائل مارس كقد قسمنا ىذه المراحل إلى 

: أربعة مراحل ىي 

كتمثمت ىذه المرحمة في القياـ بزيارة إلى المؤسسة التربكية لبلطبلع عمى : المرحمة األكلى
المؤسسة كاالستفادة مف األمكر التي تحقق لنا انجاز بحثنا ىذا كذلؾ عف طريق العبلقة 

. بيف المؤسسة كمجتمع الدراسة كىذا بعد طمب المكافقة مف مدير المؤسسة 

, كلقد قمنا في ىذه المرحمة بإجراء مقابمة مع مستشار التربية لممؤسسة : المرحمة الثانية
كىذا مف اجل استكماؿ الدراسة مف خبلؿ جمع المعمكمات كالبيانات الكافية عف مجتمع 

. الدراسة كالتي تحقق لنا انجاز بحثنا 

كفي ىذه المرحمة قمنا بتكزيع االستمارات عمى عينة البحث المحددة : المرحمة الثالثة
.  تمميذ بمستكيات مختمفة كتـ جمعيا فيما بعد 60كالمقدرة ب 

   spssكفي ىذه المرحمة قمنا بتبكيب البيانات باستعماؿ برنامج : المرحمة الرابعة
. كتحميميا كتفسيرىا كصكال إلى نتائج استنتاجات عامة ليذه الدراسة 

 أثناء تكاجدنا في مجتمع الدراسة كمحاكرتنا مع المستشار :المجاؿ البشرو لمدراسة_ ا 
كنائب المدير تبيف لنا إف العدد اإلجمالي لتبلميذ األقساـ النيائية في ىذه الثانكية ىك 

ناث مكزعة عمى شعب مختمفة157 .  تمميذ ذككر كا 
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: الماهج كأدكات جمع البيااات  _ 3

ؼ بحث عممي  كالسيما في المياديف ايعتبر المنيج ضركرؼ في :ماهج الدراسة -1
  إلىفيك الطريقة الكاضحة التي ينتيجيا  العقل , التربكية , النفسية , االجتماعية 

الكشف عف الحقيقة التي يريد الباحث الكصكؿ إلييا أك البرىنة عمى صحة  حقيقة  
معمكمة مستعينا بمجمكعة مف القكاعد العامة يخضع ليا العقل في عممية 

لذلؾ اليمكف لمباحث ,كىذا األخير  الذؼ يكسب البحث طابعو العممي ,73البحث
االستغناء عنو فيك يستخدمو لمكصكؿ إلى نتائج عممية في دراسة مكضكع ما كىذا 

 .ماقمنا بو في دراستنا 

لقد تعددت كاختمفت المناىج في البحكث االجتماعية كمف أبرزىا كأكثرىا شيكعا نجد 
  ىذا  المنيج عمى كصف الظاىرة تفصيمي لظاىرة أك  يرتكز, المنيج الكصفي التحميمي 

ييدؼ ىذا المنيج إلى رصد ظاىرة أك ,مكضكع محدد عمى صكرة نكعية أك كمية رقمية
كيمكف تعريف ىذا المنيج بأنو أسمكب  ,مكضكع محدد بيدؼ فيـ مضمكنو أك مضمكنو

مف أساليب التحميل المرتكز عمى المعمكمات كافية كدقيقة عف ظاىرة أك مكضكع محدد 
فيك يمكننا مف الكصف الدقيق لعبلقة مساىمة . 1مف خبلؿ فترة أك فترات زمنية معمكمة

كما , الدركس الخصكصية بالتحصيل الدراسي كبما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة 
. يتطمب ىذا المنيج جمع بيانات حكؿ الظاىرة المدركسة 

إف اختيارنا ليذا المنيج لدراستنا باعتباره المنيج األنسب لمدراسة التي ترمي إلى كصف 
الظاىرة كالتشخيص الدقيق ليا بجمع البيانات كالحقائق ثـ العمل عمى تصنيفيا كترتيبيا 

 .نتائجياكقياسيا كأخيرا تحميميا مف اجل استخبلص 

سنحاكؿ , كبما أننا بصدد دراسة مساىمة الدركس الخصكصية في التحصيل الدراسي 
بكصف كتشخيص  مساىمتيا في , الكشف عف أىـ كابرز األدكار كفق المنيج  

                                                             
 .21, 20ص ص,ق1418,ـ1998, ,القاىرة,دار الفكر, إسبلمية منيجية البحث في التربية رؤية,  عبد الرحماف النقيب1
 46ص ,1ط,عماف,دار كائل,منيجية البحث العممي القكاعد كالمراحل كالتطبيقات,  دمحم عبيدات كآخركف 2
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كىذا مف خبلؿ جمع البيانات كالمعمكمات التي تدخل في , التحصيل الدراسي لمتبلميذ 
. مع تفسيرىا كصكال إلى استخبلص النتائج, إطار الدكر الذؼ نبحث عنو 

 : أدكات جمع البيااات -2

كعميو فاألداة التي تـ االستعانة بيا لجمع البيانات في بحثنا . تعرؼ األدكات المنيجية 
: كالتي تعرؼ كاألتي , ىذا تتمثل في االستبياف أك االستمارة كالمقابمة 

ىي كسيمة لجمع المعمكمات المتعمقة بمكضكع البحث عف طريق إعداد ,:االستمارة - أ
 74مف قبل عينة ممثمة مف األفراد كيسمى الشخص الذؼ يقـك بإمبلء االستمارة بالمستجيب

كيتصف ىذه االستمارة بأنيا يمكف الباحث مف الحصكؿ عمى اكبر قدر ممكف مف ,
 35البيانات كنشير في ىذه النقطة إف أسئمة استمارتنا قد طرحت مبسطة كاحتكت عمى 

 :سؤاؿ متمحكر كاألتي 
كيشتمل عمى البيانات الشخصية كالمتعمقة بإفراد العينة المختارة مف : المحكر األكؿ 

.  أسئمة08كيتضمف  ىذا المحكر ,  (التبلميذ )المجتمع األصمي 
 12كيشمل مساىمة الدركس الخصكصية في التفكؽ الدراسي كيتضمف  :المحكر اللااي

. سؤاال 
كيشمل الدركس الخصكصية تساعد التبلميذ ذكك التحصيل الضعيف في  : المحكر اللالث

.  سؤاال15كيتضمف ,تحسيف مستكاىـ داخل القسـ 
   بيف فرديف في مكقف مكاجية يحاكؿ احدىما استشارة تفاعل لفظيىي :المقابمة-ب

لقد قمنا بإجراء مقابمة مع مستشار التربية  1.بعض المعمكمات كالتعبيرات لدػ األخر
بطرح بعض األسئمة المفتكحة كالمتعمقة بأمكر المؤسسة خاصة فيما  كمساعد المدير
 .يخص التمميذ 

                                                             
. 81ص,2003,﴿د ط﴾,عماف,دار كائل لمنشر كالتكزيع,مناىج البحث العممي تطبيقات إدارية كاقتصادية, احمد حسف الراعي1
, ـ2011, 1ط,   اإلسكندرية ,دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر,البحث االجتماعي كالمتغيرات المعاصرة, أمل دمحم سبلمة, دمحم سيد فيمي 2

62, 
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كلقد ساعدتنا ىذه المقابمة عمى التعرؼ عمى العدد اإلجمالي لتبلميذ األقساـ النيائية 
كىذا مساعدنا عمى اختيار العينة  المتكاجدكف في المؤسسة بمختمف الشعب المكجكدة

. كتكزيعيا 
كىي مف الصعكبات التي يتعرض ليا الباحث نظرا ألىميتيا : العياة ككيفية اختيارها _ 4

في الدراسة في ككنيا ركيزة أساسية يقـك عمييا البحث  مف ناحية القياسات كالنتائج 
كالتعميمات التي يتكصل إلييا الباحث فيي ذلؾ الجزء مف المجتمع التي يجرػ اختيارىا 

 كلذلؾ قمنا باختيار عينة 2.كطرؽ عممية بحيث تمثل المجتمع تمثيبل صحيحا, كفق قكاعد
 تمميذ كتكزيعيا عمى تبلميذ الثالثة ثانكؼ 157 كحدة مف المجتمع األصمي 60تتككف مف 

. بمختمف الشعب المكجكدة داخل المؤسسة 
  كلقد اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى العينة االقصدية  كتعرؼ بأنيا ىي العينة التي يتـ 
انتقاء أفرادىا بشكل مقصكد مف قبل الباحث نظرا لتكفر بعض الخصائص في أكليؾ 

 1.األفراد دكف غيرىـ كلكف تمؾ الخصائص ىي مف األمكر اليامة بالنسبة لمدراسة
إذ , حيث تعتبر العينة الجزء الذؼ يمثل مجتمع الدراسة كالذؼ يجرؼ عميو الباحث دراستو 

 .لكل بحث ميداني طريقة لجمع البيانات الميدانية 

: عرض كتحميل البيااات 

 .يكضح جاس العياة  : (01)الجدكؿ رقـ 

النسبة المئكية التكرار  الجنس
 %28,6 16 ذكر
  %69,6 39 أنثى

 %98,2 55المجمكع 
 %1,8 1 القيمة المفقكدة

 %100,0 56 المجمكع

                                                             
 .139ص,1ط,2002,كاألردف,عماف, كدار الثقافة ,دار العالمية, أساليب البحث العممي,كامل دمحم المغربي  1
 . 96ص,دمحم عبيدات كآخركف المرجع 2
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 مقارنة %69.6مف خبلؿ الجدكؿ أف اغمب أفراد مجتمع الدراسة إناث كقدرت نسبتيـ ب 
 حيث نجد إف نسبة اإلناث اكبر مف نسبة %28,6بنسبة الذككر التي قدرت بنسبة 

الذككر كىذا راجع إلى طبيعة المجتمع بتزايد في نسبة اإلناث سنكيا بالنسبة لمعدؿ النمك 
. الديمغرافي اإلجمالي

 .يكضح سف العياة : (02)الجدكؿ رقـ 
 النسبة المئكية التكرار السف

 %3,6 2 17اصغر مف 
17-19 42 75,0% 
 %16,1 9 19اكبر مف 
 %94,6 53 المجمكع

 %5,4 3 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

كالذؼ  (19_17)نبلحع مف خبلؿ الجدكؿ إف اغمب المبحكثيف تتراكح أعمارىـ مابيف     
 كأخيرا 19 لمذيف تتراكح أعمارىـ في اكبر مف %16,1 تمييا نسبة %75,0تمثمو نسبة 

كىذا راجع إلى إف اغمبية المقبميف عمى . 17 لمذيف أعمارىـ اصغر مف 3,6%نسبة 
شيادة البكالكريا لـ يعيدكا السنة أؼ أنيا التجربة األكلى ليـ  كمف خبلؿ ىذا نستنتج إف 
ما دفعيـ إلى تمقي الدركس الخصكصية ىك تحسيف تحصيميـ الدراسي كحصكليـ عمى 

. نتائج مرضية  
. يكضح شعبة العياة : (03)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية  التكرار الشعبة
 %78,6 44 عممي
 %19,6 11 أدبي

 %98,2 55 المجمكع
 %1,8 1 القيمة المفقكدة

 %100,0 56 المجمكع
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مف خبلؿ الجدكؿ يتضح لنا إف النسبة الكبيرة مف التبلميذ الذيف يتمقكف الدركس    
 مقارف بالتخصص األدبي %78,6الخصكصية ذكك التخصص العممي كالتي قدرت ب 

 كىذا راجع إلى طبيعة المكاد العممية كما تحتاجو مف فيـ %19,6الذيف بمغت نسبتيـ ب 
. اكبر ككثرة مكادىا كشعبيا عمى عكس التخصص األدبي 

 .يكضح إعادة الساة ألفراد العياة : (04)الجدكؿ رقـ 
 النسبة المئكية  التكرار أعدت السنة 

 %33,9 19 نعـ
 %64,3 36 ال

 %98,2 55 المجمكع
 %1,8 1 القيمة المفقكدة

 %100,0 56 المجمكع
 اكبر نسبة تمثمت في التبلميذ الذيف لـ يعيدكا السنة كقدرت أفنبلحع مف خبلؿ الجدكؿ 

 كيمكف إرجاع ذلؾ %33,9 تمييا نسبة التبلميذ الذيف اعادك السنة كقدرت ب%64,3ب 
إلى أف معظـ المبحكثيف مف التبلميذ ىـ جدد مقبمكف عمى شيادة البكالكريا كىذا مدفعيـ 

عكس الذيف اعادك , لمدركس الخصكصية مف اجل زيادة تحصيميـ كتفكقيـ  الدراسي
. السنة فقد يككف ضعف النتائج 

 .يكضح المستكى االقتصادو لألسرة  : (05)الجدكؿ رقـ  
 النسبة المئكية  التكرار المستكػ االقتصادؼ لؤلسرة 

 %7,1 4 منخفض
 %87,5 49 متكسط
 %3,6 2 عاؿ

 %98,2 55 المجمكع
 %1,8 1 القيمة المفقكدة

 %100,0 56 المجمكع
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مف الجدكؿ نبلحع أف اغمبية المبحكثيف ينتمكف إلى مستكػ معيشي متكسط كذلؾ      
 مف المبحكثيف الذيف ينتمكف إلى مستكػ معيشي 7.1%ثـ تمييا نسبة ,87.5%بنسبة 

مف ىذه . مف المبحكثيف ذك المستكػ المعيشي العالي3.6% ثـ تمييا نسبة ,منخفض 
 يستطيع أؼ بو ألبأسالنتائج نرػ اف معظـ المبحكثيف ينتمكف إلى مستكػ معيشي 

خضاعيـ  أكليائيـ تمبية متطمباتيـ الدراسية مف اجل تحقيق نتائج حسنة كمرضية كا 
كذلؾ مف اجل زيادة في تحصيميـ كتفكقيـ الدراسي كتحسيف ,لمدركس الخصكصية 

 .النتائج
 .يكضح المستكى التعميمي لالـ  (06)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار المستكػ التعميمي لبلـ
 %10,7 6 أمية

 %32,1 18 تكتب كتقرأ
 %14,3 8 ابتدائي
 %16,1 9 متكسط
 %14,3 8 ثانكؼ 

 %10,7 6 جامعي
 %98,2 55 المجمكع

 %1,8 1 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

 
مف خبلؿ الجدكؿ نبلحع أف اعمى نسبة لممستكػ التعميمي لؤلميات المبحكثيف ذكك    

 خاصة بالمستكػ 16.1%ثـ تمييا نسبة, 32.1% المستكػ التعميمي تقرا كتكتب بنسبة 
 المتعمقة بالمستكػ ابتدائي 14.3%ثـ تمييا نسبة , التعميمي المتكسط ألميات المبحكثيف

متعمقة بالمستكػ الجامعي ألميات  %10,7%ثـ تمييا نسبة , كالثانكؼ ألميات المبحكثيف
مف ىذه النتائج نرػ ارتفاع لممستكػ التعميمي لؤلميات المبحكثيف في . المبحكثيف 

المستكػ تقرا كتكتب كالنسب متساكية في المستكػ االبتدائي كالثانكؼ ثـ المستكػ الجامعي 
كيرجع السبب في ذلؾ إلى أف اغمبية أميات المبحكثيف أتيحت ليف الفرصة . كاألمية
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حتى كاف لـ يتمكا الدراسة كلـ يصمنا إلى المتكسط أك الثانكؼ , لمكاصمة مشكارىـ الدراسي
ىذا يدؿ عمى إف ليف مستكػ ثقافي يمكنيـ مف حرصيف عمى تعميـ . أك الجامعة 

.   أكالدىف كزيادة تحصيميـ الدراسي رغـ كل الظركؼ التي كانكا يعيشكف فييا
. يكضح المستكى التعميمي لألب  : (07)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية  التكرار المستكػ التعميمي لؤلب
 %3,6 2 أمي

 %8,9 5 يكتب كيقرأ
 %1,8 1 ابتدائي
 %10,7 6 متكسط
 %28,6 16 ثانكؼ 

 %42,9 24 جامعي
 %96,4 54 المجمكع

 %3,6 2 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

 
مف خبلؿ جدكؿ نبلحع إف اعمى نسبة لممستكػ التعميمي الجامعي المتعمقة بآباء    

 لآلباء المبحكثيف الذيف مستكاىـ التعميمي 28,6%ثـ تمييا نسبة , 42,9%المبحكثيف ب 
كتمييا نسبة ,  لآلباء العينة الذيف مستكاىـ التعميمي متكسط 10,7%كتمييا نسبة , ثانكؼ 

 مف 3,6%ثـ تمييا نسبة , مف أباء المبحكثيف الذيف مستكاىـ التعميمي يقرا كيكتب %8,9
 لآلباء العينة الذيف 1,8%ثـ تمييا نسبة ,لآلباء المبحكثيف الذيف مستكاىـ التعميمي ابتدائي

. مستكاىـ التعميمي أمي
مف ىذه النتائج نجد إف اغمبية آباء المبحكثيف لدييـ مستكػ تعميمي جامعي كنسب   

متفاكتة كمتقاربة في المستكيات األخر كيمكف ارجع ذلؾ إلى إف معظـ األباء أتيحت ليـ 
الفرص لمكاصمة المشكار الدراسي كالحصكؿ عمى الشيادات كذلؾ مف اجل االندماج في 

نظرا لطبيعة , مقارنة مع المستكيات األخرػ , عالـ الشغل كالحصكؿ عمى كظيفة
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كنقص كسائل النقل كغيرىا مف , الظركؼ التي كانكا يعيشكف فييا مف صعكبة العيش 
. المستمزمات

. تساهـ الدركس الخصكصية في التفكؽ الدراسي : المحكر اللااي 

يكضح سبب لجكء المبحكليف إلى الدركس الخصكصية  :(08)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار سبب المجكء إلى الدركس الخصكصية 
 %28,6 16 ضعف النتائج

 %50,0 28 عدـ استيعاب الدركس
 %16,1 9 أخرػ 

 %94,6 53 المجمكع
 %5,4 3 القيمة المفقكدة

 %100,0 56 المجمكع
 
 مف المبحكثيف الذيف يمجئكف الى الدركس 50%مف خبلؿ الجدكؿ  نبلحع إف نسبة   

 مف المبحكثيف الذيف 28,6%كتمييا نسبة , الخصكصية بسب عدـ استيعابيـ لمدركس
 مف الذيف 16,1%ثـ تمييا نسبة , يمجئكف الدركس الخصكصية بسب ضعف النتائج

. يمجئكف إلييا بأسباب أخرػ 
مف خبلؿ النتائج نبلحع إف اغمبية المبحكثيف يمجكف إلى الدركس الخصكصية بسب   

عدـ استيعابيـ لمدركس كيمكف إرجاع ذلؾ إلى األستاذ في كيفية شرحو لمدرس كطريقة 
أك كثافة البرنامج التعميمي مما يجعل التمميذ غير قادر عمى فيـ , إيصالو لممعمكمات 

أما الذيف , أك بسب الغيابات المتكررة , الدركس نظرا لمضغط الكبير في البرنامج التعميمي
يمجئكف إلييا بسب ضعف النتائج يمكف إرجاع ذلؾ إلى تدارؾ النقائص في المكاد التي 

أما الذيف يمجئكف إلييا بأسباب . مستكاه فييا ضعيف كزيادة تحصيمو  الدراسي كتفكقو فييا
أخرػ فالبعض يرػ إف شرح الدرس بطريقة بسيطة كسريعة كالبعض األخر يرػ سبب 

. المرض لتدرآؾ الحصص الضائعة كغيرىا مف األسباب
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كمنو نستنتج أف الدركس الخصكصية تساىـ في التفكؽ الدراسي ىذا ما دؿ عميو سبب 
. لجكء التبلميذ إلى الدركس الخصكصية

يكضح األشخاص الذيف يشجعكف أفراد العياة عمى الدركس :(09)الجدكؿ رقـ 
.  الخصكصية

 النسبة المئكية التكرار مف شجعؾ عمى ذلؾ
 %33,9 19 األب
 %16,1 9 األـ

 %16,1 9 اإلخكة
 %7,1 4 األصدقاء
 %3,6 2 المعمميف

 %8,9 5 أخرػ 
 %85,7 48 المجمكع

 %14,3 8 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

 
مف أباء المبحكثيف ىـ مف شجعكىـ عمى % 33,9مف خبلؿ الجدكؿ نبلحع إف نسبة  

خكة المبحكثيف ىـ الذيف % 16,1كتمييا نسبة , الدركس الخصكصية  مف أميات كا 
مف أخرػ لمذيف شجعكا عمى % 8,9كتمييا نسبة, شجعكىـ عمى الدركس الخصكصية 

مف األصدقاء شجعت عمى الدركس الخصكصية %  7,1ثـ نسبة , الدركس الخصكصية 
 .مف المعمميف الذيف شجعكا عمى الدركس الخصكصية% 3,6, ثـ تمييا نسبة , 

عمى ضكء ىذه النتائج نرػ أف معظـ أباء المبحكثيف ىـ الذيف شجعكىـ عمى الدركس 
ف لؤلسرة اىتماـ كبير بتعميـ أبنائيا كتحصيميـ كتفكقيـ أ  كيرجع ذلؾ إلى. الخصكصية

الدراسي خاصة اآلباء مف خبلؿ تشجيعيـ عمى الدركس الخصكصية كما تعتبر مرحمة 
كذلؾ األميات كاإلخكة في البيت رغبة , البكالكريا مرحمة مصيرية لبلنتقاؿ إلى الجامعة 
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أما المعمميف بسب  إضافة اجر إذا كاف راتبو , منيـ في تحقيق نتائج مرضية أك لمتباىي 
 .الشيرؼ اليكفي لسد حاجتو

ف لؤلسرة مساىمة كبيرة في نجاح كتفكؽ أبنائيا دراسيا مف خبلؿ أكمنو نستخمص   
. تشجيعيـ عمى الدركس الخصكصية 

 .يكضح طريقة تمقي المبحكليف لمدركس الخصكصية : (10)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار تتمقى الدركس الخصكصية
 %53,6 30 بمقابل
 %37,5 21 مجانية

 %91,0 51 المجمكع
 %8.9 5 القيمة المفقكدة

          %99,9 56 المجمكع
 
 مف المبحكثيف الذيف يتمقكف الدركس  % 53,6مف خبلؿ الجدكؿ  نبلحع إف نسبة  

مف المبحكثيف الذيف يتمقكف الدركس % 37,5كتمييا نسبة , الخصكصية بالمقابل 
. الخصكصية بالمجاف

مف ىذه النتائج نجد إف اغمبية المبحكثيف الذيف يتمقكف الدركس الخصكصية بالمقابل   
ينتمكا إلى أسر البأس بيـ تستطيع عائمتيـ تمبية حاجاتيـ التعميمية مف اجل تحصيميـ 

في حيف يعكد سبب تمقي بعض المبحكثيف لمدركس الخصكصية , الدراسي كنجاحيـ 
إذا كاف الدخل الشيرؼ لؤلسرة ال يكفي لدفع , بالمجاف كىذا أمر جيد بالسبة ليـ خاصة 

. تكاليف ىذه الدركس الخصكصية 
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يكضح الدركس الخصكصية تؤدو إلى زيادة فهـ كاستيعاب  ( :11)الجدكؿ رقـ 
 المبحكليف لمدرس

 الدركس الخصكصية أدت
 زيادة فيمؾ كاستيعابؾ إلى

 لمدرس 

  التكرار
 النسبة المئكية 

 %23,2 13 نعـ
 %69,6 39 نكعا ما
 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

 
 مف المبحكثيف الذيف أجابكا نكع ما إف 69,6مف خبلؿ الجدكؿ نبلحع إف نسبة   

مف % 23,2ثـ تمييا نسبة ,الدركس الخصكصية أدت إلى زيادة فيـ كاستيعاب لمدركس
المبحكثيف الذيف أجابكا بنعـ إف الدركس الخصكصية أدت إلى زيادة فيـ كاستيعابيـ 

. لمدركس
عمى ضكء ىذه النتائج نرػ أف معظـ المبحكثيف الدركس الخصكصية أدت إلي زيادة   

فيمميـ كاستيعابيـ لمدركس كيمكف إرجاع ذلؾ مف خبلؿ الشرح المبسط لمدركس 
كاكتساب معمكمات إضافية جديدة مما يكدؼ إلى زيادة فيـ كاستيعاب الدرس بصكرة ,

. مبسطة ككاضحة
التمميذ لمدرس , كمنو نستخمص أف الدركس الخصكصية تعمل عمى زيادة فيـ كاستيعاب  

. مما يجعميا تساىـ في تفكقو دراسيا
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 يكضح تحسف اتائج  أفراد العياة في المكاد التي يتمقكف فيها ( :12)الجدكؿ رقـ 
 .الدركس الخصكصية

 تتمقى فييا لتي  اتحسنت نتائجؾ في المكاد
 النسبة المئكية التكرار الدركس الخصكصية

 %28,6 16 نعـ
 %5,4 3 ال

 %58,9 33 نكعا ما
 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

 
مف المبحكثيف الذيف أجابكا بنكعا ما بأنيـ % 58,9مف خبلؿ الجدكؿ نبلحع إف نسبة  

% 28,6ثـ تمييا نسبة, تحسنت نتائجيـ في المكاد التي يتمقكف فييا الدركس الخصكصية
مف المبحكثيف الذيف اجابكب ب نعـ بأنيـ تحسنت نتائجيـ في المكاد التي يتمقكف فييا 

الذيف اجابكب ب ال بأنيـ لـ تتحسف نتائجيـ % 5,4كتمييا نسبة, الدركس الخصكصية
 .في المكاد التي يتمقكف فييا الدركس الخصكصية

مف ىذه النتائج نرػ إف معظـ المبحكثيف تحسنت نتائجيـ في المكاد التي يتمقكف فييا   
كيتمثل ذلؾ في تحسيف المستكػ التعميمي كالحصكؿ عمى , الدركس الخصكصية 

عبلمات كدرجات مرتفعة خاصة في المكاد التي يتمقكف فييا الدركس الخصكصية مما 
. يؤدؼ إلى زيادة تحصيميـ كتفكقيـ الدراسي 
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.  يكضح الدركس الخصكصية أكسبت المبحكليف اللقة بأافسهـ : (13)الجدكؿ رقـ 

أكسبتؾ الدركس 
 الخصكصية الثقة بالنفس 

 النسبة المئكية  التكرار

 %41,1 23 نعـ
 %19,6 11 ال

 %32,1 18 نكعا ما
 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

مف المبحكثيف الذيف أجابكا ب نعـ بأنيـ % 41.1مف خبلؿ الجدكؿ نبلحع إف نسبة   
مف المبحكثيف الذيف 32.1%كتمييا نسبة , الدركس الخصكصية أكسبتيـ الثقة بأنفسيـ

مف 19.6كتمييا نسبة , الثقة بأنفسيـ أكسبتيـأجابكا ب نكع ما الدركس الخصكصية 
. المبحكثيف الذيف أجابكا ب ال بأنيـ الدركس الخصكصية لـ تكسبيـ ثقتيـ بأنفسيـ

, مف ىذه النتائج نرػ أف معظـ المبحكثيف أكسبتيـ الدركس الخصكصية الثقة بأنفسيـ   
كىذا راجع أنيـ يعتمدكف عمى أنفسيـ فيما يتعمق بالدراسة حيث يصبح يعتمد عمى نفسو 
في حل الكاجبات كالمسائل كىذا األمر ايجابي بالنسبة إلييـ مف خبلؿ تحسيف مستكاىـ 
كنتائجيـ الدراسية  كمنو نستنتج أف الدركس الخصكصية تكسب التبلميذ الثقة بأنفسيـ 

 . بشكل ممحكظ 
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يكضح  الدركس الخصكصية خمقت لممبحكليف  جك الماافسة  : (14)الجدكؿ رقـ 
 بياهـ كبيف زمالئهـ

ىل اكسبتؾ الدركس 
 الخصكصية الثقة بالنفس 

 النسبة المئكية  التكرار

 %41,1 23 نعـ

 %19,6 11 ال

 %32,1 18 نكعا ما

 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيمة المفقكدة

 %100,0 56 المجمكع

نسبة التبلميذ الذيف خمقت ليـ الدركس  مف خبلؿ الجدكؿ اإلحصائي التالي يتبيف لنا إف
تمييا نسبة % 50,0الخصكصية نكعا ما جك مف التنافس بينيـ كبيف زمبلئيـ  قدرت ب

التبلميذ الذيف خمقت الدركس الخصكصية جك مف التنافس بينيـ كبيف زمبلئيـ قدرت ب 
إما بالنسبة لمتبلميذ الذيف لـ تخمق لدييـ جك مف التنافس قدرت نسبتيـ ب % 28,6

 حيث إف النسبة الكبيرة تمثمت في خمق نكع مف التنافس كىذه المنافسة تعتبر %12,5
حافزا خارجيا يدفع كيكجو سمكؾ التبلميذ كيستثيرىـ لمعمل أكثر مف قبل كمحاكلة االجتياد 

. في تحصيل المعرفة كالتي تنعكس عمى تحصيميـ الدراسي 
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ساعدتؾ الدركس 
الخصكصية في االستعداد 

لبلختبارات كا عطاء 
 المعمكمات الكافية 

 النسبة المئكية التكرار

 %53,6 30 نعـ
 %1,8 1 ال

 %37,5 21 نكعا ما
Total 52 92,9% 

 %7,1 4 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

مف المبحكثيف الذيف ساعدتيـ الدركس % 53,6مف خبلؿ الجدكؿ يتضح لنا إف نسبة
مف المبحكثيف الذيف % 37,5كتمييا نسبة, الخصكصية في االستعداد لبلختبارات 

 مف الذيف لـ تساعدىـ 7,1%كتمييا نسبة, ساعدتيـ نكعا ما في االستعداد لبلختبارات 
كيمكف إرجاع ذلؾ إلى إف الدركس الخصكصية تعمل عمى . الدركس الخصكصية

. في التحضير لبلمتحانات كاالختبارات المساعدة

 .يكضح تفكؽ المبحكليف مرتبط بالدركس الخصكصية: (16)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار في نظرؾ التفكؽ الدراسي
مرتبط بالدركس 

 %33,9 19 الخصكصية

غير مرتبط بالدركس 
 %50,0 28 الخصكصية

يكضح الدركس الخصكصية ساعدت المبحكليف في : (15) الجدكؿ رقـ
عطاء المعمكمات الكافية  االستعداد لالختبارات كا 
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 %14,3 8 اخرػ 
 %98,2 55 المجمكع

 %1,8 1 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

 مف المبحكثيف الذيف في نظرىـ التفكؽ غير  مرتبط 50%مف الجدكؿ نبلحع إف نسبة 
 مف المبحكثيف الذيف في نظرىـ التفكؽ %33,9كتمييا نسبة , بالدركس الخصكصية

كيمكف إرجاع ذلؾ لعدـ قدرتيـ عمى دفع تكاليف ىذه .مرتبط بالدركس الخصكصية
بينما الذيف في نظرىـ التفكؽ مرتبط بالدركس الخصكصية مما يدؿ عمى أف , الدركس 

.  تحصيميـ الدراسي كعبلماتيـ مرتفعة مما ينعكس عمييـ بأال يجاب فيدفعيـ لمتفكؽ 

 الدركس إلى لجكء المبحكليف سبب ؿ العالقة بيف يكضح  : (17)الجدكؿ رقـ 
. فيها الدركس الخصكصيةيتمقكف  في المكاد التي هـتحسف اتائجك الخصكصية 

 
 المكاد في نتائجؾ تحسنت ىل 

 الدركس فييا تتمقى التي
 الخصكصية

المجمكع  

ال  نعـ  ما نكعا

 ء الىلجك سبب
 الدركس

 الخصكصية

 ضعف
 النتائج

 15 10 1 4 التكرار 
% 

 %29,4 %19,6 %2,0 %7,8 المجمكع

 عدـ
 استيعاب
 الدركس

 27 18 1 8 التكرار 
% 

 %52,9 %35,3 %2,0 %15,7 المجمكع

 9 4 1 4 التكرار  أخرػ 
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% 
 %17,6 %7,8 %2,0 %7,8 المجمكع

المجمكع  
 51 32 3 16 التكرار 

% 
 %100,0 %62,7 %5,9 %31,4 المجمكع

 العينة الذيف أفراد مف مجمكع %62.7 اكبر نسبة تمثمت في أفمف خبلؿ الجدكؿ يتبيف 
فيؤالء كاف , تحسنت نتائجيـ في المكاد التي يتمقكف فييا الدركس الخصكصية نكعا ما 

كذلؾ راجع  , %52,9سبب لجكئيـ لمدركس الخصكصية عدـ استيعاب الدركس بنسبة 
 أك قمة انتباه التمميذ إلى سبب عدـ استيعاب الدركس داخل الحصة الرسمية أف إلى

 إلى لمدرس مما يجعمو يمجا إلقائو أثناء األستاذ إلى تجعمو ال ينتبو أخرػ  بأشياءانشغالو 
تمييا ,  تجعمو قادر عمى استيعاب ما فاتو داخل الحصص الرسمية أخرػ تمقي دركس 

 الدركس الخصكصية ىك إلى ب نعـ ككاف سبب لجكئيـ أجابكا لمذيف  %31,4نسبة 
 ضعف نتائج التبلميذ ىك أف إلىكىذا راجع  , %29,4ضعف النتائج  كالذؼ قدر بنسبة 

 بالنسبة لمذيف لـ أما,  الدركس الخصكصية لتحسيف نتائجيـ إلىالذؼ يجعميـ يمجئكف 
 غير أخرػ  إجابات ككاف سبب لجكئيـ % 5,9تتحسف نتائجيـ فقد قدرت نسبتيـ ب

 معظـ أفكمف خبلؿ ىذا كمو يتبيف , المدرجة في االختيارات المقدمة في االستمارة 
 ضعف أك الدركس الخصكصية ىك عدـ استيعابيـ لمدرس إلىالتبلميذ سبب لجكئيـ 

. النتائج كذلؾ لتحسيف نتائجيـ كاكتساب معارؼ جديدة 
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جك الماافسة خمقت يكضح العالقة بيف الدركس الخصكصية  :(18)الجدكؿ رقـ 
جك الماافسة بياؾ كبيف زمالئؾ  أكسبتؾ بياؾ كبيف زمالئؾ ك الدركس الخصكصية 

 
 جك الخصكصية الدركس خمقت ىل 

 زمبلئؾ كبيف بينؾ المنافسة
Total 

نعـ   ما نكعا ال

 الدركس اكسبتؾ ىل
 الثقة الخصكصية

 بالنفس

 نعـ
 22 8 3 11  التكرار

% 
43,1 %15,7 %5,9 %21,6 المجمكع

% 

 ال
 11 8 2 1  التكرار

% 
 المجمكع

2,0% 3,9% 15,7% 21,6
% 

 نكعا
 ما

 18 12 2 4  التكرار
% 

 %23,5 %3,9 %7,8 المجمكع
35,3

% 

Total 
 51 28 7 16  التكرار

% 
100,0 %54,9 %13,7 %31,4 المجمكع

% 
 كتمثمت في %43,1 تكبر نسبة قدرت ب أف يتبيف لنا أدناهمف خبلؿ الجدكؿ المكضح 

 الدركس الخصكصية الثقة بالنفس مما خمقت ليـ جك لممنافسة أكسبتيـالتبلميذ الذيف  
 التبلميذ الذيف يتمقكف الدركس أف إلى كىذا راجع %31,4ـ بنسبة ئوبينيـ كبيف زمبل

الخصكصية تساعدىـ عمى اكتساب الثقة بالنفس كىذا مايجعميـ قادريف عمى التنافس 
 أكسبتيـ %35,3 نسبة أفكنجد   ,الرأؼ كا عطاءداخل القسـ مع زمبلئيـ كحرية التعبير 

نكعا ما مف الثقة بالنفس مما خمق ليـ نكعا ما جك مف المنافسة بينيـ كبيف زمبلئيـ 
 الدركس الخصكصية ليا دكر كبير في مساعدة أف إلى كىذا راجع %54,9بنسبة 
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 التي تنتابيـ داخل القسـ مما المخاكؼالتبلميذ عمى االعتماد عمى النفس كالتغمب عمى 
 بالنسبة لمتبلميذ الذيف لـ أما.يكسبيـ الثقة بالنفس كالتنافس مع الزمبلء داخل القسـ 

 مما جعميـ غير قادريف عمى التنافس مع %21,6تكسبيـ الثقة بالنفس فكانت نسبتيـ 
 ىؤالء التبلميذ غير مقتنعيف أف إلى كىذا راجع  %13,7زمبلئيـ داخل القسـ بنسبة 

كمف خبلؿ كل ىذا التحميل تبيف لنا  . باإلجبار يتمقكف الدركس أكبالدركس الخصكصية 
اف لمدركس الخصكصية اثر كبير في تنمية كتطكير قدرات التمميذ كجعمو قادر عمى 
االعتماد عمى نفسو في تككيف ذاتو مما يجعمو قادر عمى منافسة زمبلئو داخل القسـ 

. كفرض رايو داخل القسـ 
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 :االستاتاج الجزئي لمفرضية األكلى 

مف خبلؿ ىاتو التحاليل التي كضحت في الجداكؿ المدركسة استخمصنا مجمكعة مف 
: النتائج خمصت ليا الفرضية األكلى كمنيا مايمي 

 كتمثمت إف اغمب أفراد العينة الذيف يتمقكف الدركس الخصكصية ذكك تخصص عممي 
كنجد أيضا إف معظـ التبلميذ الذيف يمتحقكف بالدركس الخصكصية , %78,6نسبتيـ في 

 كقد تبيف ذلؾ مف خبلؿ النسبة المئكية كالتي تمثمت في يمتحقكف بغرض التفكؽ كالنجاح 

 إف اغمبية التبلميذ عند حصكليـ عمى نتائج ضعيفة يمتحقكف بالدركس الخصكصية 
 .(12) كاتضح ذلؾ في الجدكؿ رقـ %28,6كتمثمت نسبة ذلؾ في لتحسيف نتائجيـ 

 مف خبلؿ تحميل الحظنا إف سبب لجكء التبلميذ إلى الدركس الخصكصية راجع لعدـ 
 كتمثل ذلؾ في الجدكؿ رقـ %50,0استيعاب الدركس كذلؾ لغرض تحسيف نتائجيـ 

(08). 

إف معظـ التبلميذ الذيف يمتحقكف بالدركس الخصكصية بسبب تشجيع ابائيـ ليـ عمى 
 .(09) كتكضح ذلؾ في الجدكؿ رقـ %33,9كتمثمت نسبة ذلؾ اإلقباؿ عمييا 

 %53,6 كتمثمت نسبة ذلؾ في إف اغمبية التبلميذ يتمقكف الدركس الخصكصية بالمقابل
  .(06)كتكضح ذلؾ في الجدكؿ رقـ 

 إف اغمبية التبلميذ الذيف يمجئكف  لمدركس الخصكصية بغرض الفيـ كاستيعاب الدركس
 .(11) كتكضح ذلؾ في الجدكؿ رقـ %23,2كتمثمت نسبة ذلؾ في 

إف الدركس الخصكصية تكسب التمميذ الثقة بالنفس مما يجعمو قادر عمى استخراج قدراتو 
كاستخدامو في ما يفيده كتجعمو نشيط داخل القسـ كتخمق لو جك المنافسة بينو كبيف 

 .(13) كتكضح ذلؾ في الجدكؿ رقـ %41,1 كتمثمت نسبة ذلؾ في زمبلئو

 اغمبية التبلميذ يتمقكف الدركس الخصكصية لتييئتيـ لبلختبارات كا عطاءىـ المعمكمات أف
. (15)كتكضح ذلؾ في الجدكؿ رقـ  %53,6 كتمثمت نسبتيـ في الكافية
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الدركس الخصكصية تساعد التالميذ ذكك التحصيل الضعيف في : المحكر اللالث 
 تحسيف مستكاهـ داخل القسـ 

يكضح تمقي أفراد العياة الدركس الخصكصية ساعدهـ عمى : (19)الجدكؿ رقـ 
. المشاركة داخل القسـ

تمقيؾ لمدركس الخصكصية ساعدؾ عمى المشاركة 
 النسبة المئكية التكرار داخل القسـ

 %76,8 43 نعـ
 %19,6 11 ال

 %96,4 54 المجمكع
 %3,6 2 القيمة المفقكدة

 %100,0 56 المجمكع
 مف التبلميذ أكسبتيـ الدركس %76,8مف خبلؿ الجدكؿ التالي يتبيف إف نسبة 

 كما %19,6الخصكصية اىتماما أكثر بالمشاركة إما الذيف لـ تكسبيـ ذلؾ كانت نسبتيـ 
ىك مكضح في الجدكؿ ذلؾ إف الدركس الخصكصية تظير قدرات التبلميذ الفكرية مف 

خبلؿ زيادة فيميـ مما يجعميـ يظيركنيا داخل القسـ كىذا يبيف إف الدركس الخصكصية 
ليا دكر في إكساب التبلميذ معارؼ تمكنيـ مف استخداـ قدراتيـ الفكرية كالعممية 

. كاستغبلليا 

 .يكضح مشاركة المبحكليف : (20)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار تتمثل ىذه المشاركة
 %16,1 9 الصعكد لمسبكرة
 %32,1 18 انجاز الكاجبات

 %23,2 13 مساعدة الزمبلء عمى الفيـ
 %7,1 4 تدعيـ أفكار األستاذ

 %1,8 1 أخرػ 
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 %80,4 45 المجمكع
 %19,6 11 القيمة المفقكدة

 %100,0 56 المجمكع
مف خبلؿ الجدكؿ يتبيف إف معظـ التبلميذ تمثمت مشاركتيـ في انجاز الكاجبات المنزلية 

في مساعدة زمبلئيـ عمى % 23,2تمييا نسبة % 32,1كقدرت نسبت ىاتو المشاركة ب 
كتمثمت في % 7,1 كتمثمت في الصعكد إلى السبكرة كأخيرا  نسبة 16,1%الفيـ ثـ نسبة 

جابات أخرػ تمثمت نسبتيا في  مف خبلؿ ىذا  يتضح إف %. 1,8تدعيـ أفكار  األستاذ كا 
الدركس الخصكصية تساعد التبلميذ في انجاز كاجباتيـ كىذا ماال لحظناه مف خبلؿ 

 .النسبة الكبيرة التي مثمتيا ىاتو المشاركة 

يكضح  إقباؿ المبحكليف عمى الدركس الخصكصية سهل عميهـ  : (21)الجدكؿ رقـ 
 .المراجعة 

 إقباؿ المبحكثيف عمى الدركس الخصكصية سيل 
 عمييـ  المراجعة

 النسبة المئكية التكرار

 %42,9 24 نعـ
 %50,0 28 نكعا ما
 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

سيمت عمييـ الدركس % 50,0مف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ يتبيف لنا أف نسبة 
,  ب نعـ أجابكاكتمثمت في المبحكثيف الذيف % 42,9تمييا نسبة ,  نكعا ما الخصكصية

 أفكمف خبلؿ ىذا يتضح ,  غير مدرجة في االستمارة إجابات أجابكامف الذيف % 7,1ك
إقباؿ المبحكثيف عمى الدركس الخصكصية سيل عمييـ عممية المراجعة كىذا ماتبيف لنا 

. مف خبلؿ  اإلجابة التي أفادكنا بيا 
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. يكضح مذاكرة المبحكليف خارج أكقات الدركس الخصكصية : (22)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار تذاكر خارج أكقات الدركس الخصكصية
 %62,5 35 نعـ
 %7,1 4 ال

 %23,2 13 احيانا
 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

 قالكا بأنيـ يذاكركف خارج أكقات 62,5%مف خبلؿ الجدكؿ التالي يتضح لنا إف نسبة 
 كالذيف قالكا بأنيـ يذاكركف أحيانا فقط ثـ نسبة 23,2%الدركس الخصكصية تمييا نسبة 

كمف ىنا ,  كالذيف صرحكا بأنيـ ال يذاكركف خارج أكقات الدركس الخصكصية 7,1%
يتضح إف الدركس الخصكصية تيسر عمى التبلميذ االعتماد عمى أنفسيـ في كيفية 

. استغبلؿ أكقات فراغيـ في مراجعة دركسيـ 

 يكضح المكاد التي يتمقى فيها المبحكليف الدركس الخصكصية : (23)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار المكاد التي تتمقى فييا الدركس الخصكصية
 %85,7 48 اساسية
 %1,8 1 ثانكية

 %5,4 3 جميع المكاد
 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

الخاص ب ماىي المكاد التي تتمقى فييا الدركس  (21)يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
الخصكصية إف اكبر نسبة تمثمت في الذيف يتمقكف الدركس الخصكصية في  المكاد 

 تمييا نسبة التبلميذ الذيف يتمقكنيا في جميع المكاد كقدرت ب %85,7األساسية كقرت ب 
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مف خبلؿ ىذا نبلحع إف معظـ ,  لمذيف يتمقكنيا في المكاد الثانكية 1,8% ثـ نسبة 5,4
التبلميذ يتمقكف الدركس الخصكصية في المكاد األساسية كذلؾ ربما لصعكبة ىاتو المكاد 

. أك ال ىميتيا الزائدة عمى عكس المكاد األخرػ 

 .يكضح كلافة البرامج التعميمية عمى استيعاب الدركس داخل القسـ: (24)الجدكؿ رقـ 

كثافة البرنامج التعميمي يجعمؾ  ال تستكعب 
 النسبة المئكية التكرار الدرس داخل القسـ

 %50,0 28 نعـ

 %3,6 2 ال

 %42,9 24 أحيانا

 %96,4 54 المجمكع

 %3,6 2 القيمة المفقكدة

 %100,0 56 المجمكع

نبلحع مف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ أدناه كالمتمثمة في ىل كثافة البرنامج 
التعميمي يجعمؾ ال تستكعب الدرس داخل القسـ حيث نجد إف اكبر نسبة قالت إف كثافة 

 تمييا نسبة %50,0البرنامج تعتبر سبب في عدـ استيعاب الدرس كقدرت نسبتيا ب
 كالتي 3,6 كالتي تبيف أنيا أحيانا ماتككف كثافة البرنامج ىي السبب ثـ نسبة %42,4

 .بينت إف كثافة البرنامج التعتبر سببا في عدـ استيعاب الدرس  
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 .يكضح اإلقباؿ عمى الدركس الخصكصية لتحقيق اتائج إيجابية: (25)رقـ الجدكؿ 

إقبالؾ عمى الدركس الخصكصية حقق لؾ نتائج 
 النسبة المئكية التكرار ايجابية

 %19,6 11 نعـ
 %1,8 1 ال

 %73,2 41 نكعا ما
 %94,6 53 المجمكع

 %5,4 3 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ كالذؼ يكضح ىل إقبالؾ عمى الدركس الخصكصية حقق لؾ 
نتائج ايجابية حيث  الحظنا إف معظـ التبلميذ قالكا باف ىاتو الدركس حققت ليـ نتائج 

 كىي اكبر نسبة ثـ تمييا نسبة %73,2لكف ليس بنسبة كبيرة  كقدرت نسبتيـ ب 
 كالذيف لـ تحقق %1,8 كالذيف صرحكا بأنيا حققت ليـ نتائج ايجابية ثـ نسبة 19,6%

. ليـ إؼ نتائج 
 .المجكء إلى الدركس الخصكصية يحقق الحاجات التعميمية يكضح:(26)الجدكؿ رقـ 

لجكئؾ إلى الدركس الخصكصية حقق لؾ حاجاتؾ 
 النسبة المئكية التكرار التعميمية

 %19,6 11 نعـ
 %5,4 3 ال

 %69,6 39 نكعا ما
 %94,6 53 المجمكع

 %5,4 3 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ كالذؼ يكضح ىل لجكئؾ إلى الدركس الخصكصية حقق    
 تمثمت في نكعا ما %69,6حاجاتؾ التعميمية حيث كجدنا إف اكبر  نسبة كالتي قدرت ب 



 اجراءات الذراسة الميذانيةالفصل الرابع                                                          
 

66 
 

 كتمثمت في 5,4% كتمثمت في التبلميذ الذيف أجابكا ب نعـ ثـ نسبة %19,6تمييا نسبة 
ك الدركس الخصكصية ليا تأثير كبير عمى تحصيل التمميذ .التبلميذ الذيف أجابكا ب ال 

دراؾ المعارؼ جديدة مما يزيد  مف تحصيمو الدراسي  . فيي تساعده عمى الفيـ كا 
يكضح الدركس الخصكصية ساعدت أفراد العياة في االستفادة :(27)الجدكؿ رقـ 

 .كالتعمق في المادة الدراسية  
الدركس الخصكصية 
ساعدتؾ في االستفادة 

 كالتعمق في المادة الدراسية 

 النسبة المئكية  التكرار 

 %35,7 20 نعـ
 %1,8 1 ال

 %55,4 31 احيانا
 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

مف خبلؿ الجدكؿ المكضح أدناه كالذؼ يمثل ىل الدركس الخصكصية ساعدتؾ في 
االستفادة كالتعمق في المادة الدراسية  يتبيف لنا إف معظـ التبلميذ أجابكا ب أحيانا كتمثمت 

 ثـ %35,7 تمييا نسبة التبلميذ الذيف أجابكا ب نعـ كتمثمت نسبتيـ 55,4نسبتيـ في 
كمف خبلؿ ىذا نبلحع إف , 1,8%نسبة التبلميذ الذيف أجابكا ببل كقدرت نسبتيـ ب 

الدركس الخصكصية ليا دكر في إكساب التبلميذ معارؼ تمكنيـ مف االستفادة كالتعمق 
. في المادة الدراسية 
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 يكضح  أسباب استيعابؾ المبحكليف   لمدرس داخل القسـ  : (28)الجدكؿ رقـ 
 النسبة المئكية التكرار سبب عدـ استيعابؾ لمدرس داخل القسـ

 %41,1 23 طريقة شرح األستاذ
 %35,7 20 صعكبة المادة الدراسية

 %16,1 9 أخرػ 
 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيـ المفقكدة 
 %100,0 56 المجمكع

مف خبلؿ الجدكؿ المكضح أدناه كالذؼ يبيف ما سبب عدـ استيعابؾ لمدرس داخل القسـ 
تبيف لنا إف معظـ التبلميذ أجابكا إف عدـ استيعابيـ ىك طريقة شرح األستاذ كتمثمت 

 كتمييا نسبة التبلميذ الذيف أجابكا إف عدـ استيعابيـ ىك صعكبة 41,1%نسبتيـ ب 
 كآخركف  أجابكا  باجابات لـ تدرج كتمثمت في %35,7المادة الدراسية كقدرت نسبتيـ ب 

الخ كمف خبلؿ ىذا التكضيح يتبيف إف معظـ ....السرحاف , عد اإلصغاء إلى األستاذ 
التبلميذ يمجئكف إلى تمقي الدركس الخصكصية لعدـ فيميـ لمدرس عف طريق طريقة شرح 

. األستاذ 
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 يكضح   الصعكبات  التي يعااي ماها المبحكليف في جميع المكاد: (29)الجدكؿ 

النسبة التكرار  تعاني مف الصعكبة في جميع المكاد
 %1,8 1 نعـ
 %17,9 10ال 

 %76,8 43 البعض مف
 %96,4 54 المجمكع

 %3,6 2 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

مف خبلؿ الجدكؿ المكضح أدناه كالذؼ يمثل ىل تعاني مف الصعكبة في جميع المكاد 
الحظنا إف معظـ التبلميذ صرحكا بأنيـ يعانكف مف الصعكبة في بعض المكاد فقط كقدرت 

 كالذيف قالكا بأنيـ اليعانكف مف إؼ صعكبة ثـ 19,9% تمييا نسبة %76,8نسبتيـ ب 
 كالذيف صرحكا بأنيـ يعانكف مف الصعكبة  كيمكف إرجاع ذلؾ إلى أف تمؾ %1,8نسبة 

المكاد التي يعانكف منيـ كالمتمثمة في المكاد العممية نظر لصعكبة المكاد العممية كتشعبيا 
. مما يجعميـ يمجؤف إلى الدركس الخصكصية 
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 .يكضح اقتااع المبحكليف بالشعبة التي يدرسكف فيها (30)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار انت مقتنع بالشعبة التي تدرس فييا
 %71,4 40نعـ 
 %8,9 5ال 

 %12,5 7 البعض مف
 %92,9 52 المجمكع

 %7,1 4 القيمة المفقكدة
 %100,0 56 المجمكع

يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ كالذؼ يمثل ىل أنت مقتنع بالشعبة التي تدرس فييا حيث الحظنا 
 كالذيف 12,5% تمييا نسبة %71,4إف معظـ التبلميذ أجابكا ب نعـ كقدرت نسبتيـ ب 

كىذا يتبيف اف .  كالذيف قالكا بأنيـ غير مقتنعيف 8,9%أجابكا ب بالبعض مف ثـ نسبة 
معظـ التبلميذ يتبعكف رغباتيـ مف خبلؿ اإلرشادات كالتكجييات التي يتمقكنيا مف مستشار 

. التكجيو

 .يكضح طريقة تمقي المبحكليف لمدركس الخصكصية : (31)الجدكؿ رقـ 

النسبة المئكية التكرار تتمقى الدركس الخصكصية 
 %10,7 6لكحدؾ  
 %83,9 47جماعية  
 %94,6 53المجمكع  

 %5,4 3القيمة المفقكدة 
 %100,0 56المجمكع 

مف خبلؿ الجدكؿ المكضح أدناه كالذؼ يمثل كيف تتمقى ىاتو الدركس يتبيف لنا إف معظـ 
 إما البقية فيـ يتمقكنيا 83,9%التبلميذ يتمقكف الدركس في جماعات كقدرت نسبتيـ ب 

مما يتبيف إف معظـ التبلميذ يفضمكف تمقي الدركس  . %10,7فردية كقدرت نسبتيـ ب 
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جماعية كىذا ما يسيل عمييـ فيـ المادة مف خبلؿ التجاكب مع الزمبلء كاالستفادة مف 
. بعضيـ البعض 

يكضح األفراد الذيف يساهمكف في تقديـ الدركس الخصكصية  : (32)الجدكؿ رقـ 
 .لممبحكليف

النسب المئكية التكرار يسيـ في تقديـ الدركس الخصكصية 
 %35,7 20نفس أساتذة التدريس في القسـ  

 %17,9 10أساتذة مف نفس الثانكية التي تدرس فييا  
 %39,3 22 أساتذة خارج الثانكية

 %1,8 1 أخرػ 
 %94,6 53 المجمكع

 %5,4 3القيمة المفقكدة 
 %100,0 56 المجمكع

إف الشخص الذؼ يمقف الدركس الخصكصية ىـ أساتذة خارج  (30)يكضح الجدكؿ رقـ 
 كتتمثل في نفس أساتذة التدريس %35,7 تمييا نسبة %39,3الثانكية كقدرت نسبتيـ ب 

في القسـ كىك تفاكت بسيط بيف ىاتيف النسبتيف بينما نسبة أساتذة مف نفس الثانكية قدرت 
 إما النسبة المتبقية إجابة المبحكثيف باجابات غير مقترحة كىي طمبة 17,9%ب 

 كذلؾ راجع إلى إف اغمبية التبلميذ يختاركف أساتذة مغايركف 1,8%الجامعييف كقدرت ب 
في أخذىـ لمدركس الخصكصية ألنيـ يركف إف األساتذة اآلخريف يككنكف أفضل مف 

أساتذتيـ كيبحثكف عف األساتذة ذكؼ الخبرة في إيصاؿ المعمكمة بينما نجد إف التبلميذ ال 
يضعكف ثقتيـ في األستاذ المؤقت ذلؾ لعدـ كجكد الخبرة الكافية كخاصة ألىمية ىذا 

. المستكػ 
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يكضح أكقات األياـ التي يتمقى فيها المبحكليف الدركس  : (33)الجدكؿ رقـ 
 .الخصكصية

النسبة المئكية التكرار األكقات التي تتمقى فييا الدركس الخصكصية 
   3,6 2كل أياـ األسبكع  

 %82,1 46يكميف في األسبكع  
 %7,1 4أكثر مف يكميف في األسبكع  

 %9 ,92 52المجمكع 
 %7,1 4القيمة المفقكدة 

 %100,0 56المجمكع  
 يجركف الدركس الخصكصية يكميف في %82,1مف الجدكؿ التالي يتبيف لنا ا إف 

األسبكع  كيميو الذيف يجركف الدركس الخصكصية أكثر مف يكميف في األسبكع  كقدرت 
كيمكف تفسير ذلؾ إلى إف ,  لمذيف يجركنيا كل أياـ األسبكع %3,6 كتمييا %7,1نسبتو 

اغمب التبلميذ يتمقكف الدركس  يكميف في األسبكع كذلؾ لمزاكلتو لدراستو الرسمية التي 
تأخذ كامل كقتو كذالؾ إف اغمب الدركس الخصكصية التجرا كامل أياـ األسبكع كىذا مف 

الثبلثاء  )مبلحظتي لذلؾ إنما تجرػ في بعض أياـ األسبكع خاصة أياـ العطل األسبكعية 
كدلؾ مراعاة لفراغ التمميذ كحتى يتمكف مف اخذ ىذه الدركس  (السبت , الجمعة , 

. كاستيعابيـ ليا 
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يكضح أكقات األسبكع التي يتمقى فيها المبحكليف الدركس  : (34)الجدكؿ رقـ 
. الخصكصية

النسبة المئكية التكرار يككف ذلؾ 
 %62,5 35في أكقات العطل األسبكعية  

 30,4% 17خبلؿ أياـ األسبكع  
 %29,9 52المجمكع  

 %7,1 4القيمة المفقكدة 
 %100,0 56المجمكع  

يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ كالذؼ يمثل ىل يككف تمقي الدركس في إف اكبر نسبة مف 
التبلميذ صرحكا بأنيـ يتمقكف الدركس الخصكصية في أكقات العطل األسبكعية كقدرت 

 إما بالنسبة لمبقية فقد قالكا بأنيـ يتمقكنيا خبلؿ أياـ التدريس كقدرت %62,5نسبتيـ ب 
 . 30,4%نسبتيـ ب 

مف خبلؿ ىذا يتبيف إف معظـ التبلميذ يفضمكف تمقي الدركس الخصكصية في أكقات 
. العطل األسبكعية ألنيـ يككنكف متفرغيف الستيعاب كاكتساب المعمكمات 

يكضح الدركس الخصكصية تساعد المبحكليف  في تحسيف : (35)الجدكؿ رقـ 
.  مستكاهـ

النسبة المئكية التكرار الدركس الخصكصية تساعد في تحسيف مستكػ التبلميذ 
 %89,3 50نعـ 
 %8,9 5ال 

 %98,2 55المجمكع 
 %1.8 1القيمة المفقكدة 

 %100,0 56المجمكع 
مف خبلؿ الجدكؿ أدناه كالذؼ يكضح في رأيؾ ىل الدركس الخصكصية تساعد في  

تحسيف مستكػ التبلميذ حيث الحظنا إف معظـ التبلميذ أجابكا ب نعـ كتمثمت نسبتيـ في 
 .  8,9% تمييا نسبة التبلميذ الذيف أجابكا ب ال كقدرت نسبتيـ 89,3%
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مف خبلؿ ىذا يتبيف إف الدركس الخصكصية تساىـ في تطكير كتنمية قدرات كميارات 
كسابيـ معارؼ تساعدىـ عمى تحسيف مستكاىـ الدراسي   التبلميذ كا 

. يكضح مساهمة الدركس الخصكصية لممبحكليف: (36)الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرارمساىمة الدركس الخصكصية 
 %14,3 8تساىـ بشكل كبير 

 %71,4 40تساىـ بشكل متكسط  
 %1,8 1تساىـ بشكل ضعيف 

 %87,5 49المجمكع 
 %12,5 7القيمة المفقكدة 

 %100,0 56المجمكع 
يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ كالذؼ يبيف لنا كيف تساىـ الدركس الخصكصية في 

 ترػ إف الدركس %71,4التحصيل الدراسي حيث الحظنا إف اكبر نسبة كالمتمثمة في 
 كالتي ترػ أنيا تساىـ بشكل 14,3%تمييا نسبة ,الخصكصية تساىـ بشكل متكسط 

 كىي نسبة جد ضعيفة رأت أنيا تساىـ بشكل ضعيف كمف ىنا 1,8%ثـ نسبة , كبير
نرػ إف الدركس الخصكصية إسياـ  في التحصيل الدراسي مف خبلؿ تحسيف المستكػ 

كساب الثقة في نفكس  الدراسي كخمق جك منافسة كالتفاعل كالمشاركة داخل القسـ كا 
كمنو نستخمص أف لمدركس الخصكصية مساىمة . التبلميذ كالتخضير الجيد لبلمتحانات

 .في التحصيل الدراسي لمتمميذ حتى لك كانت بنسبة متكسطة
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يكضح العالقة بيف هل اقبالؾ عمى الدركس الخصكصية سهل : (37)الجدكؿ رقـ 
 عميؾ المراجعة كهل اقبالؾ عمى الدركس الخصكصية حقق لؾ اتائج ايجابية 

ىل اقبالؾ عمى الدركس  
الخصكصية حقق لؾ نتاىج 

 ايجابية

المجمكع
l 

 نكعا ما ال نعـ

ىل اقبالؾ عمى 
الدركس الخصكصية 
 سيل عميؾ المراجعة

 نعـ

 24 15 1 8 التكرار

% 

 lالمجمكع
15,4% 1,9% 28,8% 

46,2

% 

نكعا 
 ما

 28 25 0 3 التكرار

% 

 lالمجمكع
5,8% 0,0% 48,1% 

53,8

% 

 lالمجمكع

 52 40 1 11 التكرار

% 

 lالمجمكع
21,2% 1,9% 76,9% 

100,0

% 
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 عمى إقباليـ أف أجابكا مف التبلميذ  %53,8 أفمف خبلؿ تحميل بيانات الجدكؿ يتبيف 
الدركس الخصكصية سيل عمييـ المراجعة نكعا مما حققت ليـ نتائج ايجابية بنسبة 

 التبلميذ عمى الدركس  نكعا ما كمما حققكا إقباؿ كمما كاف أف إلى كىذا راجع 76,9%
 %46,2 ب نعـ كانت نسبتيـ أجابكا بالنسبة لمتبلميذ الذيف أما, نتائج ايجابية نكعا ما 

 انو لما يقبمكا التبلميذ عمى إلى كىذا راجع 21,2مما جعميـ يحققكا نتائج  ايجابية بنسبة 
 الخصكصية بشدة تسيل عمييـ المراجعة مما يحقق ليـ نتائج ايجابية  الدركس

كيككف ليـ تحصيل دراسي جيد مف خبلؿ الدركس الخصكصية تسيل عمى التمميذ 
مراجعة الدركس كمنو نستنتج أف الدركس الخصكصية تحقق نتائج ايجابية كتسيل عممية 

 المذاكرة

 مقتاع بالشعبة التي تدرس فيها كفي أاتيكضح العالقة بيف  : (38)الجدكؿ رقـ 
 الدركس الخصكصية تساعد في تحسيف مستكى التالميذ 

في رايؾ الدركس  
الخصكصية تساعد في 
 تحسيف مستكػ التبلميذ

 

 lالمجمكع

 ال نعـ

انت مقتنع بالشعبة الي 
 تدرس فييا

 نعـ

 40 3 37 التكرار

% 

 lالمجمكع
71,2% 5,8% 76,9% 

 5 2 3 التكرار ال



 اجراءات الذراسة الميذانيةالفصل الرابع                                                          
 

76 
 

% 

 lالمجمكع
5,8% 3,8% 9,6% 

البعض 
 مف

 7 0 7 التكرار

%  

 lالمجمكع
13,5% 0,0% 13,5% 

 lالمجمكع

 52 5 47 التكرار

% 

 lالمجمكع
90,4% 9,6% 100,0% 

 مف التبلميذ %76,9 نسبة أف يتبيف لنا أعبلهمف خبلؿ النتائج المكضحة في الجدكؿ 
 الدركس الخصكصية ساعدتيـ في تحسيف أف أكدكامقتنعيف بالشعبة التي يدرسكف بيا 

 كمما كاف التمميذ مقتنع بالشعبة التي يدرس أف كمف ىنا نستنتج  %90.4مستكاىـ بنسبة 
 بالنسبة لمتبلميذ الذيف أما, فييا كمما ساعده تمقيو لمدركس الخصكصية في تحسيف مستكاه 

 الغير مقتنعيف بالشعبة فكانت ميذ التبلأما , %13,5 بالبعض مف فكانت نسبتيـ أجابكا
تساعدىـ في تحسيف مستكاىـ الدراسي   الدركس الخصكصية الأف أكد مما %9,6نسبتيـ 

 كمما كاف الطالب مقتنع أف كمف خبلؿ ىذا يتبيف %9,6 بنسبة  أيضاككاف ذلؾ  
 . بالشعبة التي يدرس فييا كمما ساعدتو الدركس الخصكصية في تحسيف مستكاه 
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: االستاتاج الجزئي لمفرضية اللااية 

مف خبلؿ تحميمنا لمفرضية الثانية كالمتعمقة بالدركس الخصكصية تساعد التبلميذ ذكك 
: التحصيل الضعيف في تحسيف مستكاىـ داخل القسـ استخمصنا مايمي 

اغمبية المبحكثيف يركف اف الدركس الخصكصية تساعدىـ في اكتشاؼ قدراتيـ  -
بداعاتيـ كابتكاراتيـ كاستخداميا داخل القسـ   .كا 

إف معظـ المبحكثيف ساعدتيـ الدركس الخصكصية في استخداـ قدراتيـ كاستغبلليا  -
في مايعكد عمييـ بالفائدة كالتككيف كالتاطير كالتحضير الجيد المتحاف شيادة البكالكريا 

. 
أف إقباؿ أك لجكء التبلميذ إلى الدركس الخصكصية سيل عمييـ المراجعة كشجعيـ  -

 .عمى حل الكاجبات المنزلية كاستغبلؿ األكقات فيما يفيدىـ 
إف الدركس الخصكصية ساعدت التبلميذ عمى تنظيـ أكقاتيـ ككضع كقت لممذاكرة أك  -

 .مراجعة الدركس 
أف اغمبية التبلميذ يتمقكف الدركس في المكاد األساسية كىذا راجع إلى غرض تحسيف  -

نتائجيـ بسب حرص التبلميذ عمى فيـ كاستيعاب المكاد األساسية ألنيا تحتاج لذلؾ 
 .ىذا مقارنة بالمكاد الثانكية 

إف كثافة البرنامج التعميمي يعتبر دافع في لجكء التبلميذ إلى الدركس الخصكصية  -
 .كذالؾ لعدـ استيعابيـ لمدركس داخل القسـ 

إف معظـ التبلميذ الذيف يمتحقكف بالدركس الخصكصية يمتحقكف مف اجل تحقيق  -
 .نتائج ايجابية كمرضية ليـ 

إف اغمبية التبلميذ يمتحقكف بالدركس الخصكصية بغرض تحقيق الحاجات التعميمية  -
الذيف يريدكف الكصكؿ إلييا كعدـ تحقيقيا مف طرؼ األستاذ الرئيسي داخل المؤسسة 

 .التعميمية 
يسعى التبلميذ مف خبلؿ التحاقيـ بالدركس الخصكصية االستفادة مف معمكمات  -

 .جديدة كالتعمق في المادة الدراسية كاكتساب معارؼ أخرػ 
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إف معظـ التبلميذ يمتحقكف بالدركس الخصكصية لعدـ فيـ طريقة شرح األستاذ لذلؾ  -
 .يسعكف إلى البحث عف الفيـ في نكاحي أخرػ 

إف اغمبية التبلميذ يعانكف مف الصعكبة في المكاد مما يدفع بيـ إلى المجكء إلى  -
 .الدركس الخصكصية لمقضاء عمى ىاتو الصعكبات كتجاكزىا 

 .مكاقيت إجراء ىذه الدركس في بعض أياـ  األسبكع لتمكيف التمميذ مف االستيعاب -
 . تغيير األستاذ كتغيير مكاف الدراسة يساعد التمميذ عمى اكتساب المعمكمة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجراءات الذراسة الميذانيةالفصل الرابع                                                          
 

79 
 

: استاتاج عاـ 

    مف خبلؿ النتائج التي تكصمنا إلييا مف تفسير لمفرضيات الجزئية ككتفسير لمفرضيات 
. تساىـ الدركس الخصكصية في التحصيل الدراسي لمتبلميذ:الرئيسية كالتي ىي كالتالي

يمكف القكؿ انو عمى الرغـ مف إف الدركس الخصكصية تعتبر ظاىرة متفشية في المجتمع 
اإل إف ليا دكر كمساىمة في التحصيل الدراسي لمتبلميذ خاصة لتبلميذ مستكػ الثالثة ,

إذا تعتبر مرحمة مصيرية تجعل التمميذ يسعى إلى التفكؽ كالنجاح الدراسي . ثانكؼ 
دراؾ كاستيعاب لمدركس   ,كتحسيف مستكاه الدراسي فمف خبلليا تعمل عمى فيـ كا 

كساب في النفكس الثقة بالنفس كما ليا أسياـ في  كمساعدة في انجاز الكجبات المنزلية كا 
المساعدة في االستعداد الجيد لبلمتحانات خاصة تبلميذ الذيف يجتازكف االمتحانات 

فيي تساىـ بشكل معتبر في التحصيل الدراسي  ,المصيرية مف األدكار التي تقـك بيا
. لمتمميذ

في التفكؽ , كما الحظنا مف خبلؿ تفسير الفرضيات  أف الدركس الخصكصية تساىـ 
ك المساعدة في االستعداد , الدراسي مف خبلؿ تحسيف النتائج كزيادة الثقة في نفس 

زيادة الثقة كما تساىـ , لبلمتحانات كخمق جك منافسة كالتفاعل بيف التبلميذ  داخل القسـ 
مف خبلؿ تسييل عممية , في مساعدة التبلميذ الديف لدييـ ضعف في بعض المكاد 

. كتحقيق حاجات تعميمية كالمساعد عمى الفيـ كأدراؾ الدركس, المراجعة 

مف خبلؿ النتائج الكمية نستنتج أف لمدركس الخصكصية مساىمة في التحصيل الدراسي 
مف فيي تساىـ في تفكؽ الدراسي ليـ كتساعد في تحسيف , لمتبلميذ الثالثة ثانكؼ 

.  ليـالدراسيالمستكػ 
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 ؼكفي األخير يعد مكضكع مساىمة الدركس الخصكصية في التحصيل الدراس       
لمتمميذ مف المكاضيع اليامة التي استحكذت عمى اىتماـ الباحثيف في مجاؿ التربية, 

كحرص األسرة عمى تفكؽ كنجاح أبنائيا كزيادة تحصيميـ الدراسي خاصة تبلميذ البكالكريا 
ألنيا تعتبر المرحمة المصيرية لمتمميذ, كىذا ما جعل اغمبية التبلميذ يمجئكف  إلييا مف 
كقد . خبلؿ إدراكيـ بأىمية ىذه الدركس الخصكصية في المساىمة في تحصيميـ الدراسي

يككف ذلؾ رغبتيـ في التفكؽ الدراسي كالحصكؿ عمى عبلمات مرتفعة, أك ضعف نتائجيـ 
ىك ما جعميـ يمجئكف إلييا مف اجل تدارؾ النقائص مف اجل زيادة تحسيف مستكاىـ 

الدراسي, كمع اإلصبلحات التربكية التي أدخمت عمى البرامج كالمقررات مما جعل كثافة 
اإل انو .في البرامج كالمكاد التي تدرس كىذا ما جعل التمميذ ال يستكعب الدرس داخل القسـ

رغـ تبايف مكقفيف معارضيف ليذه الدركس اليمكف إىماؿ دكره في المساىمة في التفكؽ 
الدراسي كتحسيف المستكػ  الدراسي لمتمميذ, دكف أف ننسى المعمـ كدكره في طريقة إيصاؿ 
المعمكمة لمتمميذ ىك لي نجاح ىذه التعميمة ينبغي أف يككف ىنا تعاكف بيف المعمـ كالمدرس 

 .الخصكصي مف اجل التفكؽ كالنجاح كالتحصيل كتحسيف نتائج التمميذ دراسيا
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 :التوصيات واالقتراحات

 :وتمثلت في ما يلي

 وضع حصص دعم منظمة لفائدة التالميذ  -

توعية التالميذ باعتمادهم على أنفسهم والسعي لتحقيك النجاح وعدم االكتفاء  -

 بالشهادة 

تنظيم مسابقات فكرية بين المؤسسات التربوية في جميع المراحل لمعرفة مستوى  -

 .التالميذ ومقارنتها مع نظرائهم بالمؤسسات األخرى 

إنشاء برامج إرشادية وتوجيهية من اجل تحفيز المتعلم على التعلم الذاتي وتوضيح  -

 .طرق المذاكرة الصحيحة 

 .تكثيف حصص الدعم الرسمية  -

  .التقليل من عدد الطلبة داخل القسم -
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