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 مقــدمــــة



 مقدمة
 

 
 أ 

 مقدمة
إ  التعليم هو أساس قياس المجتمعات وازدهارها وتطورها حيث أنه ايحتل مكانة هامة       

المعاصرة منها، كما ايعتبر مؤشرا  في منشورات التنمية  وأساسية في النظم التربوية خاصة
المستدامة، حيث أصبحت الخطط والمناهج والوسائل التعليمية وأدوات تسيير الفعل التربوي 

 .من بين الدعائم التي تقوم عليها المؤسسات لتحقيق أهدافها
والدليل على ذلك هو الجزائر كغيرها من الدول أعطت أهمية بالغة للمنظومة التربوية،       

ما حدث بعد اإلستقالل من إصالحات في النظام التربوي ككل، غير أ  اإلصالحات ركزت 
على إدخال مناهج جديدة دو  توفير عوامل نجاحها، بل على العكس فقد ساهمت في ظهور 

 .تبعات في دوامة لم ايعد يتخبط فيها التالميذ بمفردهم بل حتى األولياء والمعلمين
ومع زيادة الطلب على التعليم وإتساع قاعدته ومجانيته من أجل تكافؤ الفرص        

التعليمية إال أ  تحدايات عديدة حالت دو  تحقيق الكثير من الطموحات وقصور اإلعداد 
المهني والفني للمعلم والخلل في نظام التقويم تشابكت لتفرز عدة مشاكل تربوية منها ظاهرة 

بحنا نالحظ مع اقتراب اإلمتحانات الدراسية تعيش الدروس الدروس الخصوصية، إذ أص
 .الخصوصية حالة من اإلزدهار الكبير

حيث ايختلف الكثير منا في تقييم ظاهرة الدروس الخصوصية، فالبعض منا ايعتبرها        
ظاهرة سلبية ال تعبر إال عن جشع وطمع بعض المدرسين وسعيهم لطرق الكسب غير 

ى البعض اآلخر ما هي إال نتاج لطبيعة النظام التعليمي وكبر حجم المشروعة، في حين ير 
المنهج على حساب فهم المتعلمين مع عدم مراعاة قدراتهم العقلية، األمر الذي استوجب على 
التالميذ اللجوء إلى المدارس الخصوصية على حساب العملية التعليمية التي لم ايعد ايفهم 

ومات، وغاب عن ذهن الكثير أ  المدرسة تقوم بوظائف دورها إال في نقل المعارف والمعل
عديدة أهمها التنشئة االجتماعية والثقافية والسياسية وتحقيق أهدافه التي اوجده المجتمع من 
أجل تحقيقها، فالدروس الخصوصية خلقت طريقها في العملية التعليمية بعيدا عن الصف 

ألخيرة التلميذ والمعلم وأولياء التالميذ الدراسي ولكن بصورة موازية له، حيث وضعت هذه ا



 مقدمة
 

 
 ب 

على المحك فضاع التفاعل بين األطراف األساسية في العملية التربوية إضافة إلى فقدا  
 .الثقة في المدرسة ككل

في المجتمع الجزائري أردنا من خالل موضوع  نظرا  لتفشي هذه الظاهرة وإستفحالها        
الدراسة الكشف عن تأثير الدروس الخصوصية على التحصيل الدراسي لدى تالميذ مرحلة 
التعليم المتوسط، ومن أجل تشخيص هذه الظاهرة قمنا بدراسة ميدانية تقوم على أسس 

لثاني ميداني وكل منهجية وعلمية واضحة، فقد قسمنا دراستنا إلى جانبين األول نظري وا
فصل منهجي : جانب ايحتوي على فصول، فالجانب النظري إحتوى على ثالثة فصول 

وتناولنا فيه اإلشكالية، الفرضيات، أهمية وأهداف الدراسة، تحديد المفاهيم، نموذج الدراسة، 
الدراسات السابقة ثم صعوبات الدراسة والفصل الثاني خاص بالدروس الخصوصية والذي 

لى مفهوم الدروس الخصوصية ولمحة تاريخية عنها، أنواعها ثم إايجابياتها وسلبياتها إحتوى ع
مرورا إلى األسباب الرئيسية إلنتشارها لنخلص في ذلك بالحلول المقترحة للحد من ظاهرة 
الدروس الخصوصية، أما الفصل الثالث والذي يتحدث عن التحصيل الدراسي، فقد بدأنا 

ثم أنواعه ومبادئه والعوامل المؤثرة عليه وأهم الشروط التي ايجب  بمفهوم التحصيل الدراسي
أ  تتوفر في التحصيل الدراسي الجيد وأخيرا عالقة الدافعية بالتحصيل الدراسي للتلميذ، أما 
الجانب الميداني فاحتوى على فصلين، فصل خاص باإلجراءات المنهجية للدراسة حيث 

جتمع وعينة الدراسة، ثم أدوات جمع البيانات، أما أدرجنا فيه منهج ومجاالت الدراسة، م
الفصل الخامس فقمنا فيه بعرض وتحليل النتائج وصوال  إلى النتائج العامة للدراسة ثم 

.الخاتمة
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 :إشكالية الدراسة .0
اإلبتدائي ) ايحظى التعليم المتوسط بإهتمام كبير كغيره من المراحل التعليمية األخرى   

س يوذلك من خالل المحاوالت التي تبذلها وزارة التربية الوطنية لتعديل طرق التدر ( والثانوي 
وتحسين المناهج الدراسية وتوفير اإلمكانيات التعليمية، إال أ  التدني والقصور والتذبذب في 

ستوى التحصيل ظاهر للعيا ، هذا ما دفع بعديد من األسر للجوء إلى الدروس م
 .الخصوصية رغبة في مساعدة أبنائها على تحسين مستواهم الدراسي

وقد يرجع إنتشار الدروس الخصوصية إلى العديد من الدوافع والعوامل المتداخلة، بدااية من  
ى دافعية اإلنجاز لدايه مرورا  بالبيئة المدرسية، التلميذ وقدراته العقلية ومستوى طموحاته ومستو 

وصوال  إلى المؤثرات الماداية واإلجتماعية للبيئة األسرية وكيفية معاايشة التلميذ لها ومدى 
 :اإلشكال التاليتواصله بالمدرسة، وبناءا  على ما تقدم لدينا ايمكننا طرح 

 تالميذ مرحلة المتوسطة ؟ما مدى تأثير الدروس الخصوصية على التحصيل الدراسي لدى 
 :األسئلة الفرعية

هل تساهم الدروس الخصوصية في تحسين التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة  -4
 المتوسطة؟

 هل هذا النوع من الدروس له أثر في الرفع من دافعية اإلنجاز للتالميذ؟ -4
 :فرضيات الدراسة

تساهم الدروس الخصوصية في تحسين التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة  – 4ف 
 .المتوسطة

تساهم الدروس الخصوصية في الرفع من دافعية اإلنجاز لدى التالميذ بشكل  – 4ف 
 .إايجابي

 
 



اإلطار النظري للدراسة                                            :          الفصل األول  
 

 
6 

 :أسباب اختيار الموضوع
األسباب  مما الشك فيه أ  لكل باحث أسبابه ودوافعه التي تدفعه إلى الدراسة والبحث، ومن

 :التي تتعلق بإختيار الموضوع ما يلي
الرغبة الذاتية في دراسة الظاهرة والتعرض لها من جميع النواحي بإعتبارها من  -

المواضيع المستحدثة في المجال التربوي التي شغلت األسر والمجتمعات المدرسية 
 .ككل

لدراسي الفضول العلمي في معرفة كيف تؤثر الدروس الخصوصية على التحصيل ا -
 .لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط بكل مراحلها

معرفة إذا ما كا  لهذا النوع من الدروس أثر في الرفع من دافعية االنجاز لدى  -
 .التالميذ
 :أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية الدراسة في مجموعة من النقاط منها
لم اجتماع الموضوع الذي نحن بصدد تناوله ايعتبر من أهم الموضوعات ميدا  ع -

التربوي الذي يهتم بالتلميذ كمحور العملية التعليمية والذي أصبح ايقبل على الدروس 
 .الخصوصية

معرفة التغيرات التي ايمكن أ  تحدثها الدروس الخصوصية في التحصيل الدراسي  -
 .لدى التالميذ

 فتح آفاق لدراسات جديدة مستقبلية لها نفس اإلرتباط بمتغير الدروس الخصوصية مع -
 .متغيرات أخرى لم يتم التطرق لدراستها بعد

 .اإلنتشار الواسع للدروس الخصوصية بين التالميذ واألهمية التي تحظى بها  -
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 :أهداف الدراسة
إكتشاف واقع إقبال التالميذ على الدروس الخصوصية وتأثيرها على تحصيلهم  -

 .الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط
التي وضعت في البحث استنادا إلى الدراسة الميدانية إختبار مدى صحة الفروض  -

 .المتصلة بموضوع الدراسة
الوقوف على مدى مساهمة الدروس الخصوصية في تحصيل التالميذ وما ينعكس  -

 .داخل الفصل الدراسي من تفوق وإستعداد نحو التحصيل
 :المفاهيم اإلجرائية للدراسة

 لتي يتلقاها بعض تالميذ المرحلة هي كل الحصص التعليمية ا: الدروس الخصوصية
تحت ( مؤسسة بصمة للدعم المدرسي وتكثيف اللغات) المتوسطة في مؤسسة خاصة

 .إشراف أستاذ أو شخص ذا كفاءة علمية وبمقابل مبلغ مالي
 هو مجمل المعارف واألفكار والمعلومات التي إكتسبها تلميذ : التحصيل الدراسي

اسي، ويظهر ذلك في المعدل الفصلي والسنوي المرحلة المتوسطة خالل مساره الدر 
 .للتلميذ

 وهي حالة داخلية للتلميذ تدفعه إلى الرفع من قدراته التعليمية والسعي : دافعية اإلنجاز
 .إلى تحقيق أفضل النتائج

 وهي المرحلة األخيرة من التعليم اإللزامي منظمة بدورها إلى : مرحلة التعليم المتوسط
التمدرس فيها بإمتحا  نهائي يدعى بشهادة التعليم المتوسط ايجري أطوار، ايختم  0

و  44في دورة سنوية واحدة، أما التالميذ الذين ينتسبو  إليها فتتراوح أعمارهم ما بين 
 .سنة 40

 هو التلميذ الذي يدرس في المرحلة المتوسطة من األولى : المرحلة المتوسطة تلميذ
 .إلى الرابعة متوسط ويتلقى دروسا  خصوصية في مؤسسة بصمة
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الدروس الخصوصية وتأثيرها على المستوى الدراسي لتالميذ     :بعنوان نموذج الدراسة
 المرحلة المتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الدراسات السابقة

تعتبر الدراسات السابقة في البحث العلمي خطوة اساسية ومهمة فهي تساعد الباحث في      
الكثير وتزوده بالمعايير والمقاييس التي ايحتاجها ومن ثمة ايستفيد من نتائجها من ناحية 

الحالية، وعليه ينبغي التطرق إلى مقارنة تلك النتائج بالنتائج المتحصل عليها في الدراسة 
 :بعض الدراسات التي تناولت دراستنا ونوجزها فيما يلي

 

 الدراسةأبعاد ومؤشرات 

 التحصيل الدراسي الدروس الخصوصية

 .الدافعية لإلنجاز -

 .المشاركة في القسم -

 .التفاعل الصيفي -

 .إنجاز الواجبات المنزلية -

 .عدم الغياب عن الدراسة  -

 حب الدراسة -

 تسهيل فهم الدروس -

 جعة لإلمتحاناتتسهيل المرا -

علمية )رفع معدالت المواد  -

 (وأدبية

 رفع المعدل الفصلي -

 رفع المعدل السنوي  -
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تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الدروس : دراسة سديرة نوال -4
الخصوصية والظروف االجتماعية لألسرة والكشف عن أهم أسباب وعوامل هذه 

الكيفي على عينة من األسر بسعيد عتبة، إذ  الظاهرة ميدانيا ، وقد تم استخدام المنهج
بالموازاة شكلت  %04.40إتضح أ  أكبر نسبة مثلها اآلباء حيث قاربت نحو 

وأعتمدت الباحثة في جمع البيانات على المالحظة كأداة  %05.40األمهات نسبة 
 :مساعدة والمقابلة وإستمارة اإلستبيا ، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

أ  الدروس الخصوصية تعتبر ظاهرة متفشية في المجتمع إال أ  لها عالقة بالظروف       
االجتماعية لألسرة وذلك على عدة مستويات، فالمستوى الثقافي يلعب دورا  بارز من خالل 
وعي الوالدين بأهمية هذه الدروس وفعاليتها في رفع مستوى التحصيل حتى أ  العائالت ال 

يتحسن مستو ابنائهم وذلك من خالل التخطيط لكي يواصل األبناء توفر أي جهد حتى 
دراستهم دو  التأثر بالتكاليف إذ أصبحت الدروس الخصوصية من األساليب والمصاريف 
اليومية وتوفير الجو األسري المالئم المليء باالستقرار وإتباع أسلوب الحوار داخل األسرة 

 1.هم وبمستقبلهم الدراسيومتابعة األبناء ومراقبتهم واالهتمام ب

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع : دراسة صالحي محسن حمود وآخرون  -4
إنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالمرحلة الثانوية بالكويت والوقوف على أهم 
األسباب المؤداية لها ومحاولة التوصل إلى المقترحات والحلول التي ايمكن أ  تحد من 

 لمنهج الوصفي على عينة إشتملتاستخدم الباحثو  في دراستهم االظاهرة، حيث 
 :ثالث فئات 

                                                           
علم االجتماع ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر، عالقة الدروس الخصوصية بالظروف االجتماعية لألسرة: سديرة نوال  1

ابتدائي، سعيد عتبة ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  0التربوي، دراسة ميدانية على عينة من أولياء تالميذ مستوى 
 .م4440/4445
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حيث بلغت عينة الطلبة المختارة عشوائيا  من المدارس ( عينة الطلبة ) الفئة األولى  -
 .طالب وطالبة 850الثانوية في التعليم العام في الكويت 

مر ممن لهم أبناء ملتحقو  ولي أ 450تم اختيار ( عينة أولياء األمور) الفئة الثانية  -
 .بالتعليم الثانوي بدولة الكويت

بالتدريس بالمرحلة  أختيرت عينة عشوائية ممن ايقومو  ( عينة المعلمين ) الفئة الثالثة  -
 .معلما  ومعلمة 454الثانوية وبلغ عددهم 

يانات وقد تم استخدام استبانة كأداة رئيسية للبحث حيث قام الباحثو  بتصميم ثالث استب     
 :تم توزيعها على الفئات الثالثة للدراسة وكانت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي

أ  الدروس الخصوصية منتشرة انتشارا  واسعا  بين طالب التعليم الثانوي بدولة الكويت  -
 .من الطالب عينة الدراسة ايأخذو  دروسا  خصوصية %58.84حيث أكد 

األمور على أ  السبب الرئيسي واألول الذي يدفع الطالب إتفاق الطالب وأولياء  -
 .ألخذ الدروس الخصوصية هو الرغبة في الحصول على درجات أعلى

إتفاق الطالب وأولياء األمور على أ  كثرة المواد الدراسية وصعوبة المناهج سب  -
 .ألخذ الدروس الخصوصية وإنتشارها في المحيط الطالبي

األمور على ا  التغيرات المتالحقة في النظام الثانوي من أهم إتفاق المعلمين وأولياء  -
 1.األسباب التي تساعد على انتشار الدروس الخصوصية

تمثلت هذه الدراسة في الدروس الخصوصية : دراسة صماد مبروكة وبالعروس حليمة -4
وتأثيرها على التحصيل الدراسي لدى أقسام تالميذ األقسام النهائية وهدفت هذه 

ة إلى معرفة واقع إنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالمرحلة النهائية، ومدى الدراس
إقبال التالميذ عليها ومدى وعيهم بتأثيرها على تحصيلهم والوقوف على فاعلية 

                                                           
، بحث الدروس الخصوصية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت الواقع واألسباب والعالج: صالحي محسن حمودة وآخرو    1

 .  م4444/ه4044امة للتعليم التطبيقي والتدريب، كلية التربية، جامعة ألمانيا، ممول من الهيئة الع
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الظاهرة في تحصيلهم الدراسي من خالل التفاعل واالستعداد نحو اإلنجاز، وتكونت 
تلميذ، واستخدام الباحث في  408لي مفردة من المجتمع األص 04عينة الدراسة من 

دراسته المنهج الوصفي التحليلي كونه أنسب المناهج وأكثرها مالئمة ومن األدوات 
التي إستعا  بها لجمع البيانات تمثلت في اإلستبيا  واالستمارة والمقابلة وتوصلت 

 :الدراسة إلى نتيجة مفادها

لتالميذ المرحلة النهائية، كما أنها أ  للدروس الخصوصية تأثير على التحصيل الدراسي 
 1.تساهم في الرفع من دافعية االنجاز لديهم

تمثلت هذه الدراسة في الدروس الخصوصية في المرحلة : دراسة ويزة عيساوي  -0
الثانوية بمدينة عين فكرو ، وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة الدروس 

النظام التعليمي ومدى إنتشارها  الخصوصية التي أصبحت تشكل خطورة كبيرة على
بالطور الثانوي وتم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كونه 
المنهج األنسب للدراسة ويقوم على جميع الحقائق حول الظاهرة وأهم األسباب التي 

ئية تلميذ وتلميذة، من األقسام النها 444، تمثلت عينة الدراسة من أدت إلى إنتشارها
وبعد تحليل استجابات أفراد العينة توصلت الدراسة إلى أ  معظم أفراد العينة يردو  

إلى األسباب التي ترجع للمدرسة، المعلم، أسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية 
التلميذ واألسرة، وأظهرت النتائج أ  الدروس الخصوصية منتشرة إنتشارا واسعا بين 

وفير المعلمين المتخصصين والمؤهلين أكادايميا  وتربويا  في تالميذ األقسام النهائية، ت

                                                           
 الدروس الخصوصية وتأثيرها على التحصيل الدراسي لدى تالميذ األقسام النهائية،: صماد مبروكة وبلعروس حليمة  1

الشيخ بن عبد الكريم المغيلي أدرار،  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم االجتماع المدرسي، دراسة ميدانية بثانوية
 .م4445/4445جامعة أدرار، 
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صص التقوية للتالميذ حالمدارس، من قبل وزارة التربية والتعليم، القيام بدورات و 
 .1المقصرين في المدرسة 

 :تعقيب على الدراسات السابقة

حالية من من خالل إطالعنا على الدراسات السابقة إتضح لنا أنها تتفق مع الدراسة ال    
حيث الهدف وهو التعرف على ظاهرة الدروس الخصوصية واألسباب التي أدت إلى انتشارها 

متعلم، أما من ناحية المنهج فتم إستخدام المنهج ومدى تأثيرها على التحصيل الدراسي لل
صالحي محسن، صماد مبروكة، ويزة عيساوي وكذا دراستنا : كل من الوصفي في دراسة

ع البيانات، ومن حيث األدوات تم ستخدمت سديرة نوال المنهج الكيفي لجمأ ي حينالحالية، ف
عدا دراستنا الحالية حيث أكتفينا  إستخدام المالحظة والمقابلة واإلستمارة في كل الدراسات،

فيها بأداة اإلستمارة فقط وذلك راجع لعدة أسباب سيتم التطرق إليها في عنصر صعوبات 
 :اإلستفادة من هذه الدراسات في النقاط التالية الدراسة، ويمكن عرض أوجه

 .إثراء الرصيد النظري للدراسة*
 .المساعدة في تحديد تساؤوالت الدراسة*
 .معرفة المنهج المستخدم واألدوات المستخدمة في جمع البيانات*

 :صعوبات الدراسة
ايجد الباحث نفسه أمام العديد من التحدايات التي قد تعرقل  لدراسة أي ظاهرة إجتماعية  

السير الحسن للبحث الذي هو بصدد القيام به، وهذا قد يؤثر سلبا  على النتائج المراد 
 :الحصول عليها ومن أبرز الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث ما يلي

 .يةنقص المراجع القيمة التي تتناول ظاهرة الدروس الخصوص .4

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة  الدروس الخصوصية في المرحلة الثانوية بمدينة عين فكرو  الواقع واالسباب،ويزة عيساوي،   1

 4448/4444الماستر، إرشاد وتوجيه، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي ، 
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تعسر القيام بالدراسة الميدانية على أتم وجه بسبب اإلجراء الصحي الذي أتخذته  .4
 -44كوفيد  –الدولة كوقااية إلنتشار فيروس كورونا 

صعوبة التواصل مع األستاذة المشرفة وعقد الحصص اإلشرافية إال عن طريق  .4
 .الوسائل التكنولوجيا

 :وذلك راجع إلى عدة أسباب منها عدم إعطاء الدراسة الميدانية حقها الكافي  .0
  أشهر 0غلق المؤسسة بسبب كورونا لفترة تزيد عن. 
  صعوبة الحصول على أفراد العينة الالزمة التي تساعدنا في تمثيل مجتمع البحث

 .بشكل كافي
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 مفهوم الدروس الخصوصية .4
 لمحة تاريخية حول الدروس الخصوصية .4
 أنواع الدروس الخصوصية .4
 إايجابيات الدروس الخصوصية .0
 سلبيات الدروس الخصوصية .0
 الدروس الخصوصيةاألسباب الرئيسية إلنتشار  .5
 الحلول المقترحة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية .5
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 مفاهيم حول الدروس الخصوصية: الفصل الثاني

 :تمهيد

بات معروفا  اليوم بأ  أفضل إستثمار ايمكن تحقيقه في الحياة عند األهل هو تعليم      
التعليم الخصوصي أو ما ايعرف بالدروس الخصوصية في األبناء، ونالحظ اليوم اللجوء إلى 

حالة أبدى التالميذ تراجعا  في تحصيله وكا  ضعيفا  أصال  وتزيد الحاجة لهذه الدروس كلما 
 .صعبت المواد التعليمية وكثرت المناهج التربوية

 :مفهوم الدروس الخصوصية

لم يرد لفظ الدروس الخصوصية في معجم اللغة العربية، فنالحظ أنه مركب من  :لغة 
 .درس درسا  ودراسة الكتاب أو العلم أقبل عليه ايحفظه: كلمتين

 حصة مما ُيَدَرْس : ُدُروْس 
 .1"خصوصية حالة" ما يتعلق بشيء دو  سواه، ما يتميز به شيء: ُخصوصية
و مجموعة من التالميذ حصصا  إضافية خارج وقت قيام المدرس بإعطاء تلميذ أ: اصطالحا  

 .2الدوام الرسمي في مادة واحدة أو عدة مواد مقابل أجر معين ُيتفق عليه
هي كل جهد تعليمي ايحصل عليه التلميذ خارج الفصل المدرسي بحيث ايكو  هذا الجهد 

مساعدات  منتظم ومتكرر وبأجر، ويستثني من هذا ما ايقدمه بعض اآلباء ألبنائهم في صورة
 3.تعليمية في المنزل

                                                           
 .444، ص 1،2000، دار المشرق، بيروت، الطبعةنجد في اللغة العربية المعاصرةالم: صبحي حموي   1
، ص 4444، 4، دار الثقافة، عما ، الطبعةمشكالت تربوية معاصرة: عبد العزيز المعاايطة ودمحم عبد هللا الجغيما   2

450. 
 .04، ص 4440، 4الكويت، الطبعة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الموسوعة العلمية للتربية: الراشد وآخرو    3
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ومما سبق نستنتج أ  الدروس الخصوصية عملية تعليمية تتم بين التلميذ والمدرس يتم     
بموجبها تدريس التلميذ مادة دراسية أو جزء منها، لوحده أو ضمن مجموعة بأجر ايحدد من 

 .قبل الطرفين

 :لمحة تاريخية حول الدروس الخصوصية

إلنسا  منذ أ  وجد على األرض فهو يتعلم مما ايحيط به من مكونات بدأ التعليم مع ا   
البيئة ليستفيد من معطياتها ويتجنب ما ايضره، ثم أخذت دائرة التعلم تتسع وتتعقد شيء 

) فشيء حتى أصبح التعلم ضرورة من ضروريات الحياة وال بد في حالة التعلم من وجود 
يتلقى العلم من المرسل بعدة طرق منها طالب، فالمستقبل ( مستقبل) معلم و( مرسل 

على شكل جلسات تعليمية ايشترك فيها فرد واحد أو ( الخصوصي) التدريس الخاص 
 .مجموعة بأجر أو بدو  أجر

ف والمربي اليوناني س الخصوصية في التربية هو الفيلسو ويعتقد أول من مارس الدرو    
ألريسطو " وأفالطو  معلما  " ألفالطو  " حيث كا  معلما  ( 444-405" )سقراط" المشهور

، وكا  الوالة والوزراء ايحضرو  معلمو  "ألسكندر المقدوني " الذي أصبح معلما  خاص " 
ألبنائهم لتعليمهم وتأديبهم وهذا ما ايسمى بالمدرس الخصوصي، وألهمية التعليم في حياة 

فه، إال أنه لم يلغي الدروس األمم والشعوب فقد ظهر التعليم النظامي بطرقه وأساليبه وأهدا
الخصوصية بل أخذت منحى آخر وأصبحت ظاهرة سيئة تهدد النظام التعليمي وتحسب 

 .1مشكلة من مشكالته

 

 
                                                           

، مذكرة مقدمة لنيل الدروس الخصوصية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة البكالوريا: زقوم سمية والعقوني ذهيبة  1
 .44، ص 4440-4440شهادة ليسانس في العلوم التربية ، جامعة موالي الطاهر، سعيدة، 
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 : أنواع الدروس الخصوصية

 :تنقسم الدروس الخصوصية إلى أنواع مختلفة منها

لم، وتكو  داخل منزل التلميذ أو المع: الدروس الخصوصية المنزلية غير نظامية .4
ولكل منهما إستعداد إلستقبال اآلخر في منزله وتقدم في كل المواد الدراسية أو في 

 .بعض منها ويشهد هذا النوع شيوعا  وإنتشارا  كبيرا  
 : المختلفة ةالدروس الخصوصية داخل المراكز التعليمي .4

خصوصيين يتهافت التالميذ على هذه المراكز بعد أ  ايعلن األساتذة عن أنفسهم كمدرسين 
 .في ملصقات يتم توزيعها في الشارع وإلصاقها على المحطات واألماكن العامة

ايقوم بعض المدرسين وبعض الشركات بطرح : الدروس الخصوصية عبر األنترنت .4
خدماتهم على شبكة األنترنت وذلك عن طريق إتصالهم المباشر مع التالميذ، 

مصممة لتلقي الدروس  باإلضافة إلى توفر بعض المواقع على برامج خاصة
الخصوصية على الشبكة وتتوفر هذه البرامج على عدة عناصر منها إمكانية 
المحادثة الصوتية بين المعلم والتلميذ فيستخدم المدرس لوحة ايقوم بشرح معلومات 
مختلفة عليها ليشاهدها التلميذ في جهازه الخاص مباشرة، كما ايقوم التلميذ بطرح 

رنامج مصمم بصورة تؤمن إنسياب المعلومات بطريقة سهلة أسئلة على مدرسه والب
المواقع تالميذ وكأ  المعلم والتلميذ ايجلسا  جنبا  إلى جنب، ويستفيد من خدمات هذه 

( موقع أو  الين ) المرحلة اإلبتدائية والمتوسطة والثانوية من أشهر هذه المواقع 
 1.نجليزيةالذي ايضمن الدروس بثالث لغات العربية، الفرنسية واال

                                                           
 ة العربة في مرحلة التعليم المتوسط في الجزائر السنة الرابعة أنموذجا،الدروس الخصوصية لمادة اللغ: سهام كرغلي  1

-40، ص ص 4445-4445مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في اللغة العربية وآدابها، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
40. 
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 :إيجابيات الدروس الخصوصية

 :على المتعلم .4
 .تعليمه فرصا  أخرى للفهم وتعمل على تطوير قدراته، ورفع مستواه الدراسي -
تعتبر حال مساعدا  لبعض المشاكل التي تخل بالسير الحسن للعملية التعليمية  -

ة، أو كإنقطاع التالميذ عن المدرسة بسبب المرض، أو تغيب األستاذ لفترة طويل
 04صعوبة فهم الدروس، داخل األقسام المكتظة قد ايصل عدد التالميذ فيها إلى 

) تلميذا ، أو بسبب كثافة البرنامج مما يؤدي باألستاذ إلى اإلهتمام بإتمام المقرر 
 .على حساب فهم التالميذ( الحساب 

ه من حالة توطيد عالقته بمعلمه إذ ينشأ بينهما نوع من الود واأللفة بالتالي تحرير  -
المناقشة وتبادل وجهات النظر في و الخجل والسلبية إلى حالة البحث الصمت و 

 .القضاايا التي تهمه وتلبي حاجياته
 : على المعلم .4
 .تزيد من دخله خاصة أ  دخله محدود مقارنة ببعض الفئات األخرى  -
ساهم تطور هذه الظاهرة في فتح الباب على مصرعيه أمام فئات أخرى لتدخل هذا  -

النشاط الذي أتخذ حرفة أو مهنة من ال مهنة له بغية جني مكاسب ماداية، خصوصا  
 .بالنسبة لفئة الطلبة الجامعيين والعاطلين من ذوي الشهادات العليا

 .النتائج الجيدة للطالب ونجاحه تمنحه الكثير من الثقة بقدراته -
 .1تقوي عالقته بتلميذه الذي يتلقى عنده الدروس النظامية في المؤسسة التربوية -

 

 

                                                           
 .44-44ص ص  نفس المرجع،: سهام كرغلي  1
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 :سلبيات الدروس الخصوصية
 :ايمكن تلخيص أهم آثارها السلبية في ما يلي

 تهرب الطالب من واجباته المنزلية -
 .خلق جيل ضعيف إتكالي حتى في التحصيل العلمي -
 .ى الدروس الخصوصيةتعمد إهمال الواجبات المدرسية إلعتماده عل -
 .محاولة تضييع الوقت على بقية الطلبة في الفصل وذلك من قبل الطالب -
 .تحيز المدرس للطلبة الذين يدرسو  عنده -
 .تشرب أسئلة االمتحانات في بعض األحيا  -
 .الضغط المادي على أولياء األمور بدو  مبرر -
 .إهمال المدرس للمادة داخل الفصل -
 اهمال المدرس داخل الحصة الرسميةتضرر الطلبة الفقراء من  -
 1.استغالل األستاذ للطلبة من الناحية الماداية -

 :األسباب الرئيسية إلنتشار الدروس الخصوصية

 :أسباب تعود للطالب -4
 .ضعف التأسيس في بعض المواد -
 .كراهيته للمادة أو المدرس أو المدرسة -
 .كثرة الغياب -
 .اإلهمال وعدم تنظيم الوقت -
 .اإلعتماد على النفساإلتكالية وعدم  -
 .تقليد األقرا  -

                                                           
 .450، ص مرجع سابق: ا عبد العزيز المعاايطة ودمحم عبد هللا الجغيم  1
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 .تعرض لها من اآلباءالهروب من الضغوط النفسية التي ي -
 .اختياره للتخصص ال يتناسب مع قدراته -
 :تعود لمدرس المادة -4
 .من الحصص واألعمال واألنشطة كثرة نصابه -
 .ضعفه من حيث المادة العلمية أو الطريقة أو الشخصية -
 .كالتجارة أو غيرهاانشغاله بأعمال اضافية  -
 .عدم رغبته في التدريس -
 .ص عند بعض الطالب ومراعاة الفروق الفردايةإخفاقه في إكتشاف جوانب النق -
 .شعار الطالب بأ  المادة صعبة ومعقدة ومن الصعب النجاح فيهاإ -
 .كثرة غيابه أو تأخره -
 :تعود للبيت واألسرة .4
 .ائهمبنمال أشرافهم على أعإنشغال أولياء األمور وضعف إ -
 .هاتعدم تعاو  البيت مع المدرسة لتلمس حاجات الطالب وتلبي -
 .جتماعية واألسرية كالتدليلمشكالت األسرة المالية واإل -
 .المباهات بين األسر ودخول الدروس الخصوصية ضمن هذا المجال -
 .أمية األبوين -
 .التأثر باألفكار الوافدة التي كرست الدروس الخصوصية وجعلتها ضرورة  -
 :للمدرسة تعود .0
 .طالب في الفصلالكثرة أعداد  -
 .ب الطالب والمعلمينيضعف إدارة المدرسة، وبالتالي تسي -
 .يةب والمدرسين بأضرار الدروس الخصوصتقصيرها بتوعية الطال -
 .عفاء وتوجيههم للمراكز التربويةإهمالها دراسته وتتبع حاالت الطالب الض -
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 :تعود لوزارة التربية والتعليم .0
 .ين غير مؤهلين تأهيال  جيدا  إختيار مدرس -
 .واإلسترجاع الكتاب المدرسي وتركيز المتعلم على الحفظ كثرة محتوى  -
 .1كثرة المواد الدراسية وطول اليوم الدراسي -

 :الحلول المقترحة للحد من الدروس الخصوصية

ستناد عليها للتخفيف من إنتشار هذا إلى جملة من الطرق التي ايمكن اإل أشار العيساوي 
 :النوع من الدروس منها

 .رفع المستوى المادي للمعلم -
قيا  وعلميا  ومهنيا  حسن إختيار المعلمين والعمل على إعدادهم إعدادا  جيدا  وأخال -

 .فادهم في بعثات ومنحهم الجوائز والمكافائات والتعزيزاتووطنيا  وإ
مراقبة عملية دارة المدرسية و التوجيه والتفتيش مع بسط سلطة اإلالتدقيق في أعمال  -

 .التدريس عن كثب
 .ربط ترقية المعلم بنتائج طالبه -
 .تعديل المناهج والمقررات وتنقيتها من الحشو الزائد والتفاصيل المكدسة -
 .متحاناتتعديل نظام التقويم واإل -
 .توفير الكتب والمراجع أمام الطالب والمعلمين -
 .التدقيق في القبول في كليات التربية والمعلمين -
 .من كثافة الفصول الزائدة التخلص -
منح رجال اإلدارة المدرسية سلطات واسعة في معاقبة الطالب الخارجين عن النظام  -

 .1والقانو  ونقل المعلمين الذين ال ايخلصو  في أعمالهم إلى وظائف كتابية أو إدارية
                                                           

، كلية الدروس الخصوصية المشكلة والعالج، مذكرة مكملة لنيل شهادة دكتوراه في علم اللغة التطبيقية: العربي يوسف  1
 44، 8دار العلوم بجامعة القاهرة، ص ص 
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 : خالصة

 أهميتهاكخالصة لهذا الفصل حاولنا أ  نعرج على ماهية الدروس الخصوصية ومدى      
رتأينا التفصيل نوعا  ما في عالقة الدروس الخصوصية بأقطاب وأسباب إنتشارها، كما إ

العملية التعليمية بما فيها المعلم والتلميذ واإلدارة المدرسية وتطرقنا في األخير إلى أهم الحلول 
 .التي ايمكن بدورها أ  تحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

                                                                                                                                                                                     
، 4، العدد44المجلد ، مجلة آفاق علمية، الدروس الخصوصية قراءة تربوية في األسباب واآلثار: فاطمة بن سماعيل  1

 .444، 444، ص 4444



 

 

 

 

 :الفصل الثالث
 التحصيل الدراسي والعوامل المؤثرة فيه

 تمهيد

 .مفهوم التحصيل الدراسي .4
 .أنواع التحصيل الدراسي .4
 .مبادئ التحصيل الدراسي .4
 .الدراسي الجيدشروط التحصيل  .0
 .العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي للتلميذ .0
 .عالقة الدافعية بالتحصيل الدراسي للتلميذ .5

 خالصة
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 .التحصيل الدراسي والعوامل المؤثرة فيه: الفصل الثالث

   :تمهيد
ايعتبر التحصيل الدراسي من أسمى األهداف التربوية ومن العمليات التي تسعى كل        

منظومة تربوية على تحقيقها والوصول إلى درجاتها، وإذا كا  النظام التربوي يهدف إلى 
إعداد اإلنسا  إعدادا  جيدا  بما ايجعله قادرا  على المساهمة في بناء مجتمعه فإ  ذلك يتوقف 

لفرد لما تعلمه من خبرات خالل السنوات التعليمية التي مر بها، على مدى تحصيل ا
والوصول إلى مستوى جيد من التحصيل يتطلب توفير مجموعة من الظروف االجتماعية 

 .والمدرسية بإعتبار المتعلم يتأثر بمحيطه المدرسي

 :مفهوم التحصيل الدراسي  

تمييز ما حصل، وتحصل هو الحاصل من كل شيء، حصل أي حصوال  والتحصيل : لغة 
 1.الشيء تجمع وتثبت

 : اصطالحا  

التحصيل الدراسي هو كل ما تقدمه المدرسة من تعلم مبرمج ": السيد خير هللا" ايقول  -
ويقاس عن طريق إختبارات فصلية، ويعرف في آخر السنة أو الفصل بالمجموع العام 

 .2"لدراسات التلميذ في كل المواد
التحصيل الدراسي هو كل التغيرات التي تطرأ على ": عبد السالم غفار" ويعرفه  -

 .3مستوى أداء الفرد نتيجة حدوث عمليات عقلية داخلية وممارسة عمل معين

 
                                                           

 .404، دار صادر للنشر والتوزيع، المجلد الثالث، صلسا  العرب: إبن المنظور جمال الدين أبو الفضل  1
 .55، ص 4444، 4دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة البحوث النفسية والتربوية، : خير هللا السيد  2
 .440، ص 4485، 4، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة التربويةعلم النفس : عاقل فاخر  3
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 .1هو النتيجة النهائية التي ايحصل عليها التلميذ خالل الموسم الدراسي -

المدرسية أما التحصيل بمفهومه الحديث فيعني إكتساب الطالب للمعارف والمهارات      
بطريقة علمية منظمة والتحصيل في ضوء هذا المفهوم يهتم بجانبين أساسيين من نواتج 

جداني، ومن وجهة الجانب المعرفي والمهاري، ولم ينص صراحة على الجانب الو : التعلم هما
ضمنا  بالجانب هتمامه الجانبين المعرفي والمهاري ايعني إ هتمام التعريف بنظر المؤلف فإ  إ 

كتساب المهارات والخبرات ال يتم بحد اإلتقا  بدو  الجانب الوجداني اني، حيث أ  إالوجد
ومن ثم ايجب تقويم التحصيل الدراسي في ضوء األهداف التعليمية المحددة سلفا ، والتي 

حيث أ  التحصيل الدراسي ( المعرفي، الوجداني والنفسحركي: ) تشتمل على الجوانب الثالثة
 .2واتصاال  بالنواتج المرغوبة للتعلم أو األهداف التربوية ايعتبر أكثر إرتباطا  

مستوى " من خالل هذه التعاريف المتنوعة والمختلفة نستنتج أ  التحصيل الدراسي هو    
الفهم واإلستيعاب واإلنجاز الذي ايصل إليه التلميذ وبتأثير عدة متغيرات، ويقاس بأدوات 

 .وآليات محددة ومقننة

 : ذتعريف التلمي   

 3.هو المتعلم جمع تالميذ وتالمذة: لغة 

هتمام به من حيث متابعة دروسه محور العملية التربوية إذ ايجب اإلايعد التلميذ : إصطالحا  
على لت الدولة عليها وتهذيب السلوك وهو الهدف المنشود من العملية، وقد عم والمواظبة

 .1توفير كل الظروف الالزمة في مجالي التربية والتكوين
                                                           

، 4444، (ب ط) ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، القياس والتقويم التربوي في العملية التدريبية: صالح الدين محمود عالم  1
 .440ص 

، دار الفكر العربي، القاهرة، وتطلعاتالتقويم التربوي للمنظومة التعليمية إتجاهات : الجميل دمحم عبد السميع شعلة  2
 .444، ص 4440، 4الطبعة

 .04، ص 4444، 4، دار صادر للنشر، بيروت، الطبعةالمعتمد قاموس عربي عربي: جرجي شاهين عطية  3
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 :أنواع التحصيل الدراسي

إ  اإلختالف الظاهر في درجات التحصيل بين التالميذ إ  دل على شيء فإنه يدل على أ  
 : التباين الحاصل في هذه الدرجات يدفعنا إلى القول أ  التحصيل الدراسي ثالث أنواع

تجاوز األداء الشخصي عند الفرد  وهو سلوك ايعبر عن: التحصيل الدراسي الجيد -4
داته الخاصة أي أ  الفرد المفرط لمستوى المتوقع منه في ضوء قدراته وإستعدال
حصيله في نفس العمر العقلي والزمني ويتجاوزهما بشكل غير متوقع، وعادة ما ت

ايفسر ذلك التجاوز في ضوء مؤثرات أخرى كالقدرة على المثابرة من طرف ذاته 
 .وارتفاع درجة المنافسة والثقافة العلمية

في هذا النوع من التحصيل تكو  الدرجة التي يتحصل : يل الدراسي المتوسطالتحص -4
عليها التلميذ تمثل نفس اإلمكانيات التي ايمتلكها ويكو  أدائه متوسط، ودرجة 

 2.إحتفاظه وإستفادته من المعلومات متوسطة
هو التقصير الملحوظ عند بلوغ مستوى معين من : التحصيل الدراسي الضعيف -4

بالتأخر " نعيم الرفاهي" ي تعمل المدرسة من أجله، وهذا ما ايعرفهالتحصيل الذ
 3.الدراسي

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .440 -440، ص ص 4448، ( ب ط) ، المناهج للنشر والتوزيع، عما ، التقويم التربوي : رافدة الحريري   1
مذكرة مكملة لنيل شهادة  إبتدائي، 0عالقة التفاعل االجتماعي بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة : فيروز ساري  2 

 .44، ص 4445-4440الماستر في علم إجتماع التربية، جامعة العربي التبسي، 
 .45، ص مرجع سبق ذكره: زقوم سمية والعقوني ذهبية  3
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 :مبادئ التحصيل الدراسي

عملية التحصيل الدراسي تقوم على مجموعة من المبادئ التي تضبط السير الحسن  إ 
والصحيح ألداء المعلمين، والتي ايجب مراعاتها من طرف القائمين على العملية التربوية نظرا  

 :لعالقتها المباشرة بعملية التحصيل الدراسي للمتعلم، ومن أهم المبادئ نذكر منها ما يلي

 :والتجديدمبدأ الحداثة  .4

والذي ايعني إضفاء الحركية والجداية على الجانب التحصيلي للمتعلم، والتحصيل ال ايكو     
فقط بالتلقين وإنما بإخضاع المتعلم لمسائل ومواقف تعليمية جديدة بحيث ايجبر المتعلم على 
بذل جهد كافي ومحاولته الشخصية إلايجاد الحل المناسب للموقع الذي وجد نفسه فيه، 

حصيل الدراسي هنا هو الدايمومة والدينامية التي تعطي للخبرة أو التحصيل المعرفي فالت
 1.معنى إايجابيا  ايفيد الفرد في حياته الحاضرة أو المستقبلية

 :مبدأ المشاركة .4

إ  مشاركة المتعلم في عملية توليد المعرفة داخل الصف الدراسي وفي مختلف النشاطات  
ي رفع مستوى التحصيل لدايه، فهي تعمل على تنمية ذكاء وتفكير التعليمية تلعب دورا  هاما  ف

المتعلم وتخلق روح المنافسة بين المتعلمين، إضافة إلى تمكينهم إكتشاف أخطائهم 
وتصحيحها وبالتالي ايكو  المتعلم قد إكتسب خبرات ومهارات جديدة تساعده على رفع مستواه 

 .ن التحصيل الدراسيالتعليمي والمعرفي والوصول إلى مستوى أفضل م

 

                                                           
) ، رسالة ماجستير في علم النفس التربوي، جامعة الجزائر، التحصيل الدراسيأثر مشكالت المراهقين في : إبراهيم طيبي  1

 .444، ص ( بدو  تاريخ 
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 :مبدأ الجزاء .4

ايشارك بشكل يومي في مختلف األنشطة ( التلميذ ) إنطالقا  من هذا المبدأ فالمتعلم   
التعليمية وإذا رافق هذا المجهود المبذول من طرف المتعلم جزاءا  من طرف أحد األطراف 

تحصيل الدراسي أكثر، الفاعلة في المؤسسة، فإ  ذلك ايعتبر دافعا  قويا  نحو اإلجتهاد وال
والجزاء قد ايكو  مادايا  أو معنويا ، إال أ  له بالغ األثر في دفع التلميذ نحو اإلهتمام 

 1.والتحصيل الدراسي

 :مبدأ الدافعية .0

ستعداداته وميوله للمادة على التحصيل الدراسي للمتعلم، فإ لعامل الدافعية تأثير مباشر  
نحو تحقيق الهدف، ولهذا وجب على األطراف الفاعلة  الدراسية من أهم العوامل التي تدفعه

 .مساعدة المتعلم على تقوية دافعيته نحو التحصيل الدراسي األفضل

 :مبدأ التطبيق .0

 تالسلوكاإ  إمكانية التطبيق تحسن مستوى التحصيل الدراسي للمتعلم، الذي ايستوعب    
شكل إمتحانات، فآلية التطبيق والمعلومات التطبيقية بشكل أفضل ويكو  التطبيق عادة على 

 .تساعد على ترسيخ المعارف والخبرات بشكل جيد، ايعني كذلك تحصيال  جيد للمتعلم

 

 

 

 
                                                           

، رسالة ماجستير في علم التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تالميذ التعليم الثانوي : هنودة علي  1
 .50، ص 4444النفس االجتماعي، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
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 :مبدأ الواقعية .5

ايجب أ  تكو  المادة العلمية المقدمة مرتبطة بواقع التلميذ، مما ايمكنه من فهمها وإستيعابها 
ايساعده على التكيف المطلوب وتحصيلها وتوظيفها أثناء تفاعالته اليومية داخل مجتمعه مما 

 1.بشكل أفضل

 :شروط التحصيل الدراسي الجيد   
 :توصل العلماء إلى مجموعة من الشروط التي تجعل التحصيل الدراسي جيد وهي

والمفيد منه هو القائم على أساس الفهم وتركيز اإلنتباه والمالحظة الدقيقة : التكرار -4
والتكرار وحده ال ايكفي لعملية التعلم إذ ال بد أ  ومعرفة معنى ما يتعلمه الفرد، 

 .ايصاحبه توجيه نحو الطريقة المثلى وحول اإلرتفاع المستمر بمستوى األداء
وهو المحرك نحو النشاط المؤدي إلى إشباع الحاجة فكلما كا  الدافع قويا  : الدافع  -4

ر إلى تأثير الثواب كا  نزوع الفرد نحو النشاط المؤدي إلى التعلم قويا  أايضا ، ونشي
والعقاب في إثارة الدافع أو إطفائه، فالتعزيز اإلايجابي يؤدي إلى زيادة التعلم والتغيير 

 .اإلايجابي في سلوك المتعلم
ويعتبر أمثل السبل إلكتساب المهارات والخبرات والمعلومات : النشاط الشخصي -4

تعلم عن طريق والمعارف المختلفة، بحيث أ  المعلومات التي يتحصل عليها الم
 .2"جهده ونشاطه تكو  أكثر رسوخا  في ذهنه وأكثر بعدا  عن النسيا  والزوال

كلما كانت المادة مرتبطة منطقيا  ومترابطة : نوع المادة الدراسية ومدى تنظيمها -0
 .األجزاء وواضحة المعنى تكو  سهلة الحفظ والمراجعة

                                                           
، 4455، ( ب ط ) ، مكتبة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، علم االجتماع التربوي : علي شتا وفاداية عمر الجوالني  1

 .84ص ،81ص
) ، دراسة في التعلم وعادات اإلستذكار ومعوقاته، دار النهضة العربية، لبنا ، علم النفس التربوي : عبد الرحما  العيسوي   2

 .444، ص448، ص 04، ص 4440، (ب ط 
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ثبت أ  التحصيل الدراسي المقتر  بالتوجيه أفضل من التحصيل : واإلرشاد التوجيه -0
 1.بدونه، فالمتعلم والمرشد ايعي أهمية ما حصله ويعرف ماذا يريد

 :العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي
ال شك أ  هناك عوامل عديدة تؤثر على التحصيل الدراسي للتلميذ منها ما هو أسري، ومنها 

يتعلق بالمتعلم، ومنها ما هو مدرسي متعلق بالبيئة المدرسية بكل تفاعالتها،  ما هو ذاتي
 :ومن بين هذه العوامل ما يلي

 :العوامل األسرية - أ
ينشغل بعض اآلباء بشؤونهم الخاصة وينسو  أطفالهم كما : اإلهمام وعدم اإلهتمام -4

ا  الطفل لو أ  التعليم ليس له وز  عندهم وعلى العكس من ذلك إذا شجعا الوالد
وعززاه التعزيز المناسب وأبدايا نحوه اإلهتمام المناسب فإ  كل ذلك ايقوي دافعيته نحو 

 .الدراسة
إذا أساء اآلباء تقدير قدرات أطفالهم وأعتقدوا بأنهم غير جديرين : التوقعات المتدنية -4

بالتحصيل خاصة إذا كا  الوالدا  قاسيين األمر الذي ايجعل األطفال ايشعرو  بأ  
لدا  منتقما  ومعاقبا  وغير عقالنيين، فإذا توقع اآلباء الكمال كا  رد األطفال الوا

 .اإلستسالم
يترك بعض اآلباء أطفالهم وشأنهم خاصة إذا كا  النظام ال ايشكل جزءا  : التساهل -4

هاما  في حياتهم، ويعتقد بعض اآلباء خطأ أ  التساهل مع األطفال ايخلق الدافعية 
التساهل ايجعل األطفال ايشعرو  باألمن ويخلق لديهم دافعية  لديهم وعلى العكس فإ 

 .متدنية

                                                           
، ( ب ط ) ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، التنشئة اإلجتماعية والتأخر الدراسي: رشاد صالح الدمنهوري   1

 .85، ص  4444
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تستحوذ المشكالت األسرية على األطفال ومستوى تحصيلهم : الصراعات األسرية -0
هتمام، خاصة عندما ايشعرو  بأ  ظر أطفالهم إلى المدرسة بعدم اإلوسوف ين

طفل مكتأب ال ايقوى  التهديدات المستمرة والخطيرة تهدد أمنهم فيقود ذلك إلى وجود
 1.على الدراسة

 :العوامل الذاتية للمتعلم -ب
نحو ذاته  تهإ  شعور الطفل بالنقص والعجز ايضعف من دافعي: تدني مفهوم الذات .4

ويشعر الطفل بأنه ال ايستطيع أ  ايغير في بيئته وإحراز النجاح وكأنه يبحث عن 
الفشل، هؤالء األطفال غير قادرين على التعبير عن الغضب وليسوا قادرين على 

نحو  تدعيم أنفسهم ويمتد عدم رضاهم عن ذاتهم إلى داخلهم لذلك تصبح دافعيتهم
ير طموحة وتفقد المعززات آثارها في إثارة الدراسة متدنية، وتصبح أهدافهم غ

 .دافعيتهم
إ  األطفال الذين ينمو  بسرعة بطيئة عن أندادهم هم أقل دافعية، : مشاكل النمو .4

ويوصف هؤالء األطفال بعدم النضج الجسمي والنفسي واإلجتماعي فتجدهم ايفتقرو  
ات بسرعة، لذلك للمثابرة ويفقدو  إهتمامهم بسرعة وتحبط عزيمتهم وينسو  المعلوم

 .تصبح جهودهم غير مجداية لهم ولآلخرين

 :العوامل المدرسية -د

ايجب على اآلباء أ  ايعوا بأ  جو التعليم والنظام المدرسي ايمكن أ  يؤدي إلى عدم  -
وجود دافعية نحو الدراسة لدى عدد كبير من الطالب ويجب أ  ايعوا أايضا  أ  التفاؤل 

 .ية عند أبنائهمنحو الدراسة واآلخرين تثير الدافع

                                                           
، مكتبة التوجيه المدرسي ومفاهيمه النظرية وأساليبه الفنية وتطبيقاته العلمية: سعيد عبد العزيز وجودت عزت عطيوي   1

 .444،ص 444، ص 4440، 4ا ، الطبعةدار الثقافة، عم
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إ  بيئة المدرسة المدعمة تطور إهتماما في التعليم والقدرة على التحمل والمنافسة،  -
وتستطيع مجالس اآلباء والمعلمين التأثير على النظام التربوي أل  اآلباء والمهتمين 
النشيطين ايستطيعو  ممارسة ضغط إايجابي ويساعدو  على جعل التعليم أكثر إثارة 

 .لألطفال وأكثر إفادة
تستطيع اإلدارة المدرسية تقدايم المساعدة لألطفال الذين ليس لهم القدرة على  -

 .التحصيل الذين ايميلو  إلى ترك المدرسة
على المعلم خلق جو من الدافعية بين الطالب، ومن ثم تعليمهم الدروس وهذا األمر  -

  ايقوم المدرس بد أمسين لتحقيق مثل تلك األهداف واليتطلب معلمين ذوي خبرة ومتح
بتعزيز سلوك طالبه لتكوين الدافعية اإلايجابية لديهم أل  الدوافع ذات عالقة قوية 

  .1بالتعلم واإلنجاز

 :عالقة الدافعية بالتحصيل الدراسي للتلميذ

 :تعريف الدافعية

الدافعية بأنها حالة تساعد في تحريك إستمرارية الكائن الحي  Arno-R.Wittingايعرف 
 .2"وبدو  دافعية قد ايفشل الكائن في اإلتيا  بالسلوك الذي سبق أ  تعلمه

ايقصد به حالة داخلية مرتبطة بمشاعر الفرد وتوجه نشاطه نحو التخطيط : دافع اإلنجاز
 .وق يؤمن به الفرد ويعتقد بهللعمل وتنفيذ هذا التخطيط بما ايحقق مستوى محدد من التف

ودافع اإلنجاز بمقتضى هذا التعريف ايختلف مثال  عن الدافع نحو السلطة أو الصداقة، ودافع 
اإلنجاز أو ما ايطلق عليه أحيانا  الحاجة لإلنجاز ليس بالضرورة مرادفا  لإلنجازات أو 

                                                           
، 4، مكتبة دار الثقافة، عما ، الطبعةمبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي: جودت عزت عبد الهادي وسعيد حسني العزة  1

 .444، ص 484، ص 4440
 .444، ص 4444، 4، دار الثقافة، عما ، الطبعةعلم النفس التربوي وتطبيقاته: دمحم جاسم العبيدي  2
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ار أو تحقيق مكانة األعمال نفسها التي نالحظها مثل الحصول على درجات عالية في اإلختب
نه يتضمن التخطيط رتفع، إذ أ  دافع اإلنجاز رغم أمرموقة أو الحصول على مرتب م

وتحقيق مستوى معين من التفوق، إال أ  المهم فيه هو اإلتجاه نحو اإلنجاز وليس اإلنجاز 
 .1في حد ذاته

 :دافع اإلنجاز الدراسي

 .اسي بصورة جيدةالرغبة في أداء العمل الدر : بأنه" ماكيالند" عرفه

تعريفا  إجرائيا  بأنه مقدار الرغبة والنزوع في بذل جهد " دمحم جاسم العبيدي"ويعرفه الدكتور
 .2ألداء الواجبات والمهمات الدراسية بصورة جيدة

 :عالقة الدافعية بالتحصيل

وجه اهتمام كبير في السنوات األخيرة لدراسة اإلنجاز وأثره على التعلم في الفصل وعلى   
األداء المرتبط بالمدرسة بشكل عام، وقد دلت هذه الدراسات على وجود إرتباط بين دافع 
اإلنجاز وأداء الطالب المتفوقين في المدارس الثانوية وبين إنخفاض دافع اإلنجاز والتأخر 

 .المدرسي

بالتحصيل وفيما يلي عرض لنتائج بعض الدراسات التي أجريت حول دافع اإلنجاز وعالقته 
 :واألداء بشكل عام

أستخدم أسلوب التعليم المبرمج الذي ايعتبر (  4455) في دراسة قام بها نايت وساسنرات
  أمناسبا  تماما  لمثل هذه الدراسات، إذ أنه ايسمح بتسجيل معدل أداء الفرد بسهولة كما 

لصعوبة لكل الفقرات ايكو  منخفضا  بشكل مقصود، وبذلك ايمكن للطالب العمل امعامل 
                                                           

، ص 405، ص 4440، 4، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عما ، الطبعةالتعلم أسسه وتطبيقاته: رجاء محمود أبو عالم  1
405. 

 .444، ص 4444، بحث ميداني تم إجرائه في جامعة عمر المختار، ليبيا، التعلم ودافع اإلنجاز: دمحم جاسم العبيدي  2
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نتائج، أ  الطالب ذوي دافع اإلنجاز المرتفع  وكفاءة طوال البرنامج وقد أظهر ثالثة بسهولة
 :كانوا أفضل من الطالب ذوي دافع اإلنجاز المنخفض من عدة نواحي هي

 .اد التعليمية المبرمجةإستغرقوا وقتا  أقل إلكمال المو  -4
 .كانت أخطائهم أقل -4
 كانت درجاتهم أعلى في إختبار الذاكرة القريبة -4

كما تبين أايضا  ذوي دوافع اإلنجاز المرتفع كانوا ايعملو  بفاعلية أكبر من الطالب ذوي دافع 
اإلنجاز المنخفض، ويرجع ذلك إلى إستفادتهم بشكل أكبر من المعرفة السريعة بالنتائج التي 

تميز بها التعليم المبرمج ويجب اللجوء في مثل هذه الدراسات إلى إختبار تحصيلي تكو  ي
أسئلته ممثلة تماما  للمقرر الدراسي الذي يدرسه الطلبة، وتتميز إختبارات التحصيل من هذا 

 .النوع بأنها أكثر ثباتا  وصدقا  

بين أداء مجموعتين من األفراد إحداهما تتميز  lowelle(1951)للوول وفي دراسة    
بإرتفاع دافع اإلنجاز واألخرى تتصف بإنخفاض هذا الدافع، وكانت المقارنة في أداء كل من 
المجموعتين في بعض مسائل الجمع البسيطة وبعض المشكالت في ترتيب الكلمات، وقد 

أكبر من المسائل والمشكالت الحظ أ  الطالب ذوي دافع اإلنجاز المرتفع ايقومو  بحل عدد 
 .1من الطالب ذوي دافع اإلنجاز المنخفض

ويمكن أ  نستنتج من هذا أ  قوة دافع اإلنجاز تجعل هؤالء الطالب ايحافظو  على   
مستويات أداء مرتفعة دو  مراقبة خارجية، ويتضح من ذلك العالقة الموجبة بين الحاجة 

القة تفسر النجاح األكبر الذي نجده بين الطالب لإلنجاز والمثابرة في العمل ولعل هذه الع
 .2ذوي دافع اإلنجاز المرتفع عندما ينهمكو  في التعلم عن طريق اإلستكشافات

                                                           
 .450، ص 450، ص كرهنفس المرجع سابق ذرجاء محمود أبو عالم،   1
 .455، ص 450، ص نفس المرجع سابق ذكرهرجاء محمود أبو عالم،   2
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 : خالصة

كثر وكذا دراستنا هذه، ايسهل علينا معرفته أإ  التطرق في هذا الفصل للمتغير التابع في    
رأينا هو من أهم العمليات التربوية  مختلف العوامل المؤثرة فيه، فالتحصيل الدراسي كما

 بدورها التي تسعىو واألهداف السامية التي تنشدها مختلف األنظمة التربوية العالمية 
 .للوصول إلى مستوى تحصيل دراسي أفضل مستعملة في ذلك كل الوسائل الماداية والمعنوية

 



 

 

 

  

 

 

 

 الجانب التطبيقي



 

 

 :الفصل الرابع
 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 تمهيد

 منهج الدراسة  .4
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 مجتمع الدراسة  .4
 عينة الدراسة .0

 خالصة
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 :تمهيد  
تعتبر الدراسة الميدانية الجانب األكثر أهمية في البحوث االجتماعية، والهدف منها     

والمالحظة التي تخص  تدعيم الدراسة النظرية، ويتجلى ذلك من خالل البحث واإلستطالع
الظاهرة المدروسة وتمكن الباحث من جمع المعلومات على طبيعتها، كما أ  الجانب 
الميداني ايطلعنا على أهم النتائج المتحصل عليها، وبالتالي ايمكننا من التحقق من فرضيات 

 .البحث
 :منهج الدراسة-0

يع لليهود في التوراة حيث قال قد ورد في القرآ  الكريم كلمة مناهج تعقيبا  على وجود تشر    
 .1"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا  :" هللا تعالى في ذلك

والمنهج ايعني مجموعة من القواعد التي يتم وضعها بغرض الوصول إلى الحقيقة في العلم،   
 .وهو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة إلكتشاف الحقيقة

استجابة لتطلعات الدراسة الحالية هو المنهجي الوصفي، ألننا إ  المنهج األكثر مالئمة و   
الدروس الخصوصية وأثرها على التحصيل الدراسي ) سوف ندرس العالقة بين متغيرين 

 .للوصول بذلك إلى نتائج حقيقية( للتالميذ
بأنه توضيح واقع األحداث واألشياء وال يتوقف توضيح أو وضف الواقع " كشرود " ايعرفه   

تقرير حقائقه الحاضرة كما هي، بل يتناولها بالتحليل والتفسير لغرض استحداث معرفة على 
 .2"جديدة له

 
 
 

                                                           
 .08، سورة المائدة، اآلاية القرآ  الكريم  1
، دار المناهج للنشر والتوزيع، عما ، البحث العلمي ومناهجه في العلوم اإلجتماعية والسلوكية:  عمار الطيب كشرود  2

 .448، ص 445، ص 4445، 4األرد ، الطبعة
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 :مجاالت الدراسة . 0
 :المجال المكاني / 0-0

المتواجدة بحي "  بصمة للتدريب والدعم واالستشارة" أجريت الدراسة الميدانية بمؤسسة      
من أجل  4445مسكن بوالاية ادرار، والتي تم تأسيسها مطلع شهر سبتمبر  044 تاغجم

اكتشاف المواهب وبناء القدرات وخلق بيئة تعليمية : تحقيق مجموعة من األهداف منها
 .اايجابية بحيث ايجد فيها المشارك الفرصة لتفجير طاقته الكامنة

 :المجال الزمني/ 0-0
ستطالعية للمؤسسة مطلع شهر مارس حيث قمنا بزيارة إ منبتداءا أجريت هذه الدراسة إ     

، لكن لم تتم الدراسة الميدانية  بهدف اإلستفسار والحصول على المعلومات التي تخدم البحث
 -44كوفيد  –بالوتيرة الزمنية التي كانت محددة إلتمام البحث وذلك بسبب جائحة كورونا 

نافها من قته الدولة على كافة أرجاء الوطن، وقد تم إستئوإجراء الحجر الصحي الذي طب
حيث تم توزيع اإلستمارات في هذه  4444سبتمبر 8إلى غااية  45جديد مع نهااية شهر أوت 

دراسة ليتم بعدها تفريغ البيانات عينة ال الفترة على مجموعة من التالميذ الذين ايمثلو  
 .المتحصل عليها في جداول إحصائية

 :دراسة مجتمع ال. 0
مجتمع البحث هو المجتمع الذي يدرسه الباحث سواء كانت هذه الدراسة شاملة لجميع        

مفردات هذا المجتمع أو كانت من خالل العينة، ويشتمل مجتمع البحث على جميع الوحدات 
 .1التي تدخل في تكوينه

لذين يتلقو  دروس ويكو  بهذا مجتمع دراستنا هو مجموع تالميذ المرحلة المتوسطة ا      
 .خصوصية بمؤسسة بصمة للتدريب والدعم واالستشارة

                                                           
، المكتب المدخل إلى المناهج وتصميم البحوث اإلجتماعية: عبد الهادي أحمد الجواهري وعلي عبد الرزاق ابراهيم  1

 .455، ص 4444، (ب ط)الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، 
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 :عينة الدراسة.0
نهدف من خالل عملية تحديد عينة البحث إلى التعرف على خصائص المجتمع الذي    

ومع الظروف وبالرغم أنها ال تمثل مجتمع البحث تمثيال كافيا  تلميذ 44تمثله والمتكو  من 
حاولنا قدر المستطاع الحصول على المعلومات التي ايمكنها تدعيم بحثنا التي تمر بها البالد 

 :، وفي بحثنا اعتمدنا العينة القصداية وتعطيه الصبغة العلمية المطلوبة
حيث يتم اختيار هذا النوع من العينات عن طريق اختيار عدد من األفراد نظرا  ألنهم يوفو  " 

 .1"بغرض الدراسة التي يرغب الباحث في القيام بها
 :وإستنادا على ما تم ذكره فإ  خصائص أفراد العينة هي كما يلي

 يبين توزيع المبحوثين حسب الجنس :  10الجدول 

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 50,0 50,0 50,0 10 كرذ 

 100,0 50,0 50,0 10 أنثى
Total 20 100,0 100,0  

 
وهذا يدل على أ  ، اإلناثتمثل كل من الذكور و  04نالحظ من خالل الجدول أ  نسبة     

إضافة  الخصوصيةليس هناك فرق بين نسب الذكور واإلناث الذين ايقبلو  على الدروس 
إلى ذلك لم تعد تقتصر على التالميذ ذوي المستوى الدراسي الضعيف بل أصبحت ملجأ لكل 

 .طالب علم ايسعى إلى تحقيق النجاح
 

                                                           
 .454، ص نفس المرجع السابق: عمار الطيب كشرود  1
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  سنيبين توزيع المبحوثين حسب ال:  10الجدول 

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 12 3 15,0 15,0 15,0 

13 5 25,0 25,0 40,0 
14 3 15,0 15,0 55,0 
15 7 35,0 35,0 90,0 
16 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
و  44نالحظ من خالل الجدول أعاله أ  نسبة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين    
 %44ثم تليها نسبة  %40سنة تقدر بـ  44أما الذين أعمارهم  %40سنة قدرت بـ  40

 .سنة 45ألصحاب العمر 
نستنتج من خالل هذه المعطيات أ  أفراد العينة هم تالميذ يزاولو  دراستهم في سنهم     

العادي، وقد ايكو  إقبالهم على الدروس الخصوصية هو عدم الفهم أو رغبة في التفوق 
 .والنجاح

 
 
 
 

 المستوى التعليمي  يبين توزيع المبحوثين حسب: 10الجدول

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة



 اإلجراءات المنهجية للدراسة                                              :  الفصل الرابع
 

 
42 

 15,0 15,0 15,0 3 متوسط أولى 
 الثانية

 متوسط
5 25,0 25,0 40,0 

 الثالثة
 متوسط

3 15,0 15,0 55,0 

 الرابعة
 100,0 45,0 45,0 9 متوسط

Total 20 100,0 100,0  
 

تمثل مجموع التالميذ السنة األولى والثانية متوسط  %40نسبة  يوضح لنا الجدول أ       
هي مجموع تالميذ  %00فهي تمثل نسبة السنة الثالثة في حيث أ  نسبة  %40بينما نسبة 

متوسط وهذا يدل على أ  أغلب المبحوثين هم ذوي المستوى الرابع والذين ايقبلو   0السنة 
شهادة التعليم  رجع إلى تحضيرهم المتحا بشكل أكبر على الدروس الخصوصية وذلك قد ي

، أما الفئة المتبقية فهي تمثل تالميذ السنة األولى ، الثانية والثالثة متوسط والذين المتوسط
ما يدل هذا أ  الدروس الخصوصية لم تعد تقتصر  يتلقو  هم األخرين دروسا خصوصية

اايات األخرى دو  منازع على تالميذ األقسام النهائية فقط، بل تعدى ذلك حتى المستو 
 .الدراسي وإحراز النجاح اهمتحسين مستو  خاللهامن  طامحين

 
 

 يبين توزيع المبحوثين حسب المستوى المعيشي :  0الجدول 

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 15,0 15,0 15,0 3 مرتفع 

 85,0 70,0 70,0 14 متوسط
 100,0 15,0 15,0 3 منخفض
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Total 20 100,0 100,0  
 

تمثل كآل من ذوي المستوى المرتفع   %40يتضح لنا من خالل الجدول أ  نسبة      
فتمثل ذوي المستوى المعيشي المتوسط وهذا يبين لنا أ   %54والمنخفض بينما نسبة 

أصحاب المستوى المعيشي المتوسط هم األكثر إقباال على الدروس الخصوصية مقارنة 
 .بأصحاب المستوى المعيشي المرتفع والمنخفض

 يبين توزيع المبحوثين حسب اإلعادة : 0الجدول

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 15,0 15,0 15,0 3 نعم 

 100,0 85,0 85,0 17 ال
Total 20 100,0 100,0  

 
من المبحوثين لم ايعيدوا السنة في حين  %80يتضح لنا من خالل الجدول أ  نسبة        

ومن خالل هذه المعطيات نالحظ أ  المستوى التعليمي  أعادوا السنة ، %40أ  نسبة 
 .ما يرجع إلى سعيهم لتحقيق النجاحللمبحوثين مقبول وهذا رب

 
 يبين توزيع المبحوثين حسب عدد االعادة:  0الجدول رقم 

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 100,0 100,0 10,0 2 واحدة مرة  

   90,0 18  مرتين
Total 20 100,0   
لسنة تمثل المبحوثين الذين أعادوا ا 10% تبين لنا من خالل الجدول أ  نسبةي      

منهم أعادوا السنة مرتين ،وهذا يدل على أغلبية التالميذ % 44 الدراسية لمرة واحدة في حين
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الوسائل التي يتجهو  للدروس الخصوصية من أجل رفع مستواهم الدراسي والبحث عن 
 .تساعدهم في تحقيق اإلنتقال من مستوى ألخر

 :أدوات جمع البيانات.5
تقدر قيمة أي بحث علمي بالنتائج التي توصل إليها الباحث، وهذه النتائج ترتبط       

 .1ارتباطا  وثيقا  باألدوات المستعملة من أجل الوقوف على كل جوانب الظاهرة
 :على هذا فقد اعتمدنا في دراستنا على األداة التالية وبناءا     

ايعتبر من أكثر أدوات جمع البيانات شيوعا  في البحوث والدراسات اإلجتماعية،  :اإلستبيان
مجموعة من األسئلة المرتبة حول :" والهدف منه هو الحصول على بيانات واقعية ويعرف أنه

شخاص المعنيين بالبريد أو يتم تسليمها باليد موضوع معين يتم وضعها في استمارة ترسل لأل
 .2للحصول على األجوبة لألسئلة الواردة فيها

 :وهو نوعا  
 .تقدم فيه خيارات لإلجابة( مقيد ) مغلق  -
 .3مفتوح، يتيح الفرصة للمستجيب أ  ايعبر عن رأايه -

لقد استخدمنا في بحثنا هذا أداة اإلستبيا  المغلق ألنه موجه للتالميذ لذلك وجب علينا       
أ  نحدد خيارات إلجاباتهم، وبحكم أ  هذا النوع ايسهل اإلجابة للتلميذ الذي ال ايحتاج فيها 

أايضا  معالجة البينات  إلى تفكير معمق، وبالتالي ايختصر عليه الجهد والوقت ويسهل علينا
.فقط 44منها إستمارة وـأسترجعنا  44توزيع تم حصائيا ، وقد إ

                                                           
، اإلسكندرية، والتفكير النقدي في البحوث االجتماعية، المكتب الجامعي الحديثالفكر العلمي : محمود صبري فؤاد النمر  1
 .444، ص 4444، (ب ط) 
 .444، ص نفس المرجع: محمود صبري فؤاد النمر  2
، ديوا  المطبوعات الجامعية، بن مناهج البحث العلمي وطرف إعداد البحوث: عمار بوحوش ودمحم محمود الذنيبات  3

 .58، ص 55، ص 4445، عكنو ، الجزائر



 

 

 

  

 
 
 

 :الفصل الخامس
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 



 

 

 
 تمهيد    
مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة  :أوال
تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية -0

 األولى 
 إستنتاج الفرضية االولى / 0-0

تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية -0
 الثانية 

 إستنتاج الفرضية الثانية / 0-0
 إقتراحات الدراسة: ثانيا
 النتائج العامة للدراسة : ثالثا
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 :تمهيد

ايشهد القطاع التربوي الوطني من فترة ألخرى مجموعة من التغيرات التي تجعل       
التالميذ في حيرة من أمرهم ومحاولة مسايرة التغيرات الحاصلة وفهم المناهج التعليمية 
بالشكل الصحيح الذي ايمكنهم من تحقيق أفضل النتائج، هذا ما ساهم في ظهور ما ايسمى 
بالدروس الخصوصية التي أصبحت منتشرة بكثرة وتنافس التعليم النظامي من حيث الجودة 

قبلين عليها ايعتبرونها من بين الوسائل التي تساعد على رفع التحصيل والنتائج مما جعل الم
الدراسي وتحقيق النجاح في المسار التعليمي، وهذا ما نحن بصدد معالجته في هذا الفصل 

 .من خالل عرض ومناقشة النتائج
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 تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية األولى-0
تالميذ المرحلة المتوسطة للدروس الخصوصية ساهم في الرفع من دافعية اإلنجاز لجوء : الفرضية األولى

 .لديهم
 يبين توزيع المبحوثين حسب األسباب التي توجههم نحو تلقى الدروس الخصوصية : 10الجدول

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 20,0 20,0 20,0 4 النتائج ضعف 

 95,0 75,0 75,0 15 الدروس استيعاب عدم
 100,0 5,0 5,0 1 الدراسة في الرسوب
Total 20 100,0 100,0  

 
نالحظ من خالل الجدول أ  نسبة المبحوثين الذين ايقولو  ا  سبب تلقيهم الدروس      

الذين يرجعونها إلى ضعف  أما %50الخصوصية راجع الى عدم إستيعاب الدروس هي 
في حين الذين يرجعونها إلى الرسوب في الدراسة قدرت نسبتهم بـ  %44النتائج فنجد نسبة 

0% . 
ومن هنا نالحظ أ  الذين يزاولو  الدروس الخصوصية لديهم أسباب مختلفة دفعتهم لذلك 

وهذا ما يبرز أبرزها ضعف النتائج وعدم القدرة على إستيعاب المواد الدراسية بشكل جيد 
صعوبة المناهج التربوية مما يؤدي هذا إلى تأزم الوضع التعليمي وما ايخلفه من مشاكل تعود 

 .على التلميذ بصفة خاصة وعلى المنظومة التربوية بصفة عامة 
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 يبين توزيع المبحوثين حسب التوجه نحو الدروس الخصوصية : 10دولالج

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 60,0 60,0 60,0 12 منك رغبة 

 95,0 35,0 35,0 7 والدايك
 100,0 5,0 5,0 1 آخرو  
Total 20 100,0 100,0  

من المبحوثين يتوجهو  لتلقي الدروس  %54ايظهر لنا من خالل الجدول أ  نسبة       
من المبحوثين تقوم األسرة بتوجيههم  %40الخصوصية رغبة منهم وفي المقابل نجد نسبة 

فتمثل المبحوثين الذين أجابوا بآخرو ، وهذا ما  %0نحو الدروس الخصوصية أما نسبة 
ايعطي لنا فكرة أ   أغلب المبحوثين هم الذين تكو  لديهم الرغبة في التوجه نحو الدروس 

أو الجيرا  هم من  الخصوصية مقارنة بالذين كانت إجابتهم أ  الوالدين أو جماعة الرفاق
مدى وعي التالميذ " كانوا سبب في توجيههم لهذا النوع من الدروس ، فيتبين لنا من هذا 

 .مما ايجعلهم أكثر إقباال عليها"  بأهمية الدروس الخصوصية
 يبين دافع إقبال أفراد العينة على الدروس الخصوصية :  10الجدول 

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 10,0 10,0 10,0 2 المتكررة الغيابات 

 50,0 40,0 40,0 8 واالهمال التقصير
 100,0 50,0 50,0 10 الفهم عدم

Total 20 100,0 100,0  
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من مجموع أفراد العينة ايقبلو  على الدروس  %04يوضح الجدول أعاله أ  نسبة      
منهم أ  سبب إقبالهم  %04الخصوصية بسبب عدم فهمهم داخل القسم ، وأجابت نسبة 

 %44عليها هو التقصير و اإلهمال أما الذين توجهوا إليها بسبب الغيابات المتكررة قدروا بـ 
،بحيث ايمكن تفسير إتجاه أغلب أفراد العينة إلى اإلجابة الثالثة ، أ  صعوبة الفهم وعدم 
القدرة على إستيعاب المادة الدراسية جعلهم يتوجهو  نحو الدروس الخصوصية وذلك من 
أجل تدارك الحصص الضائعة لهم وإستدراك المعلومات الالزمة التي لم يتسنى لهم الحصول 

 .المحدد لها داخل الحجرة المدرسية عليها في الوقت 
 

 يبين توزيع المبحوثين حسب األيام التي يتلقون فيها دروسا خصوصية : 01الجدول

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 10,0 10,0 10,0 2 األسبوع أايام كل 

 100,0 90,0 90,0 18  العطلة االسبوعية يومي
Total 20 100,0 100,0  

 
من المبحوثين يتلقو  دروسا خصوصية في يومي العطلة  %44يبين الجدول أ  نسبة     

منهم يتلقونها طيلة أايام األسبوع ، وهذا يبين لنا ا  أغلبية  %44األسبوعية بينما نسبة 
المبحوثين الذين يتلقو  دروسا خصوصية في يومي العطلة األسبوعية هم الذين يتلقونها في 

أما الذين يتلقونها طيلة أايام األسبوع هم الذين يتلقونها في ( علمية و أدبية )المواد األساسية 
 .للغات االجنبية كذلككل من المواد األساسية وا

 يبين توزيع المبحوثين حسب المواد التي يتلقون فيها الدروس الخصوصية:  00الجدول
 النسبة  التكرار التعيين

 444 44 العلمية 
 444 44 االدبية 

 44 4 (فرنسية-إنجليزية)أخرى 
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تمثل المبحوثين الذين يتلقو  دورسا خصوصية في  %444يوضح لنا الجدول ا  نسبة      
منهم فتمثل الذين يتلقونها في مواد اخرى  %44كل من المواد العلمية واالدبية بينما نسبة 

الخصوصية  غلبية التالميذ يتلقو  الدروسأ   أومن خالل هذا نستنتج ، كاإلنجليزية والفرنسية
صفة إلزامية وذلك حسب النظام الداخلي دبية بشكل متساوي وبألفي المواد العلمية و ا

ساسية لتعليم باإلضافة الى عامل المعامالت الذي عتبار هذه المواد القاعدة األإللمؤسسة ب
ايمكن أ  يؤثر على نتائجهم في حالة لم يتمكن التلميذ من تحصيلها تحصيال جيدا ،بينما 

 .خرى حسب رغبة التلميذ في تلقيهاتبقى المواد األ
 يبين توزيع المبحوثين حسب الدافع لتلقي الدروس الخصوصية  :00الجدول

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulativ

e النسبة 
 25,0 25,0 25,0 5 القسم اكتظاظ 

 80,0 55,0 55,0 11 القسم داخل فهمك  عدم
 90,0 10,0 10,0 2 االستاد مع تفاعلك عدم
 100,0 10,0 10,0 2 القسم داخل المشاركة عدم

Total 20 100,0 100,0  
 

من المبحوثين يلجئو  للدروس الخصوصية  00أ  نسبة يتضح لنا من خالل الجدول      
يلجئو  إليها بسبب إكتظاظ  منهم %40بسبب عدم الفهم داخل القسم في حين أ  نسبة 

التي تمثل المبحوثين الذين يلجئو  إلى الدروس الخصوصية  %44القسم ثم تليها نسبة 
 .بسبب عدم مشاركتهم وتفاعلهم داخل القسم 

ومن خالل هذه المعطيات نستنتج أ  إكتظاظ القسم وعدم قدرة التلميذ على الفهم الجيد       
هذا وإ  دل ، ي تدفعهم لتلقى الدروس الخصوصيةللمادة العلمية من العوامل الرئيسية الت

على شيء فإنما يدل على صعوبة المادة الدراسية وعدم مالئمتها للقدرات العقلية للتلميذ مما 
في حين نجد بعض  ،ن من ايساعده في تبسيطها له أكثرايجعله ايسعى بدوره إلى البحث ع
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الصفي والمشاركة داخل التالميذ ايقبلو  على الدروس الخصوصية من أجل زيادة تفاعلهم 
 .القسم

 
من المبحثين قد ساعدهم أستاذ الدروس  %444نرى من خالل الجدول أ  نسبة      

 .الخصوصية في التفاعل داخل الصف الدراسي
ومن هذا ايمكن القول أ  كل التالميذ الذين يتلقو  دروسا خصوصية قد زادت نسبة      

ي ايقدمه أستاذ الدروس تفاعلهم الصفي وأصبحوا أكثر نشاطا وهذا راجع إلى المجهود الذ
 . الخصوصية

يبين توزيع المبحوثين حسب مساعدة أستاذ الدروس الخصوصية في :  00الجدول
 حل واجباتهم المنزلية 

 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
 100,0 100,0 100,0 20 نعم 

    
، وهذا يدل على من المبحوثين كانت إجابتهم بنعم %444لنا الجدول  أ  نسبة  ايظهر    
ة بمساعدة أستاذ التالميذ ايستغلو  حصص الدروس الخصوصية لحل واجباتهم المنزليأ  

، وإ  رأينا هذا بالمنظور السلبي للدروس الخصوصية نجده ايخلق جيل الدروس الخصوصية
إتكالي غير قادر في اإلعتماد على نفسه وتحوله من صورة باحث عن المعلومة إلى متلقي 

ن المعلم موجها ومرشدا ال مع المناهج الحالية التي تجعل ملها بسهولة، وهذا ما يتنافى 
 .ملقنا

 
 

يبين توزيع المبحوثين حسب مساعدة أستاذ الدروس الخصوصية في : 00ولالجد
 تفاعلهم الصفي

 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
 100,0 100,0 100,0 20 نعم 
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 يبين توزيع المبحوثين حسب فرص المشاركة داخل الصف: 00الجول
 النسبة التعيين النسبة النسبة التكرار التعيين

 4054 4054 4054 44 نعم
 054 054 054 4 ال

Total 44 444 444 444 
 

من المبحوثين الذين أجابوا بنعم أما نسبة  %40الجدول أ  نسبة يتضح لنا من خالل     
أغلبية التالميذ الذين وبناءا على هذه المعطيات ايمكننا القول أ   ،منهم أجابوا بـ ال 0%

 علهم الصفي والمشاركة داخل القسمسا خصوصية قد ساعدتهم في زيادة تفارو يتلقو  د
فضل بإعتبار عنصر المشاركة للتلميذ داخل القسم وجعلتهم يبذلو  جهد أكثر وتقدايم ما هو أ

 .كأحد العوامل التي يتم تقييمه بها وتحسب له كنقطة إضافية تمكنه في الرفع من معدله
 يبين توزيع المبحوثين الذين ال تتاح لهم فرصة المشاركة داخل القسم :  00لالجدو

 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
 100,0 100,0 5,0 1  القسم إكتظاظ

   95,0 19  ضيق وقت  الحصة التدريسية
Total 20 100,0   
يبين لنا الجدول نسب المبحوثين الذين ال تتاح لهم فرصة المشاركة داخل القسم حيث      

الذين أجابوا  %0الذين أجابوا بسبب ضيق وقت الحصة التدريسية ونسبة  %40نجد نسبة 
بسبب اكتظاظ القسم ، ومن هذا نستنتج أ  التالميذ الذين ال تتاح لهم فرصة المشاركة داخل 

ويمكن إرجاع هذا إلى تقصير بعض  التالميذ الذين تتاح لهم الفرصةالقسم قلة مقارنة ب
األساتذة في أداء واجبهم المهني ورسالتهم على الوجه الصحيح متخليين عن أساليب التدريس 
الحديثة وتكنولوجيا التعليم، باإلضافة إلى عامل إكتظاظ القسم وضيق وقت الحصة التدريسية 



 عرض وتحليل ومناقشة النتائج                                         : الفصل الخامس
 

 
54 

ايمكن إرجاعه  وأرداية للتالميذ، أو التسريع في إتمام البرامج الدراسية دو  مراعاة الفروق الف
 .كذلك إلى التلميذ في حد ذاته فقد ايكو  ال يبدي أي أهمية لمشاركته داخل القسم

يبين توزيع المبحوثين الذين ساهمت الدروس الخصوصية في عدم : 00الجدول
 غيابهم عن الدراسة 

 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
 100,0 100,0 100,0 20 نعم 

من المبحوثين قد ساهمت الدروس  %444يتبين لنا من خالل الجدول أ  نسبة      
وهذا ما يبرز الدور الذي تلعبه الدروس  تغيبهم عن المدرسة،الخصوصية في عدم 

، وبصفة خاصة ت مكانة  داخل المجتمع بصفة عامةالخصوصية حيث أصبحت ظاهرة ذا
لى التلميذ إستيعابها وتبسيطها على إعادة الدروس التي ايصعب ع عند التالميذ بحيث تعمل

 .هل
يبين توزيع المبحوثين الذين جعلتهم الدروس الخصوصية أكثر حبا : 00الجدول
 لدراسة 

 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
 100,0 100,0 100,0 20 نعم 

من المبحوثين الذين يتلقو  الدروس الخصوصية  %444يبين لنا الجدول أ  نسبة      
 أصبحوا أكثر حبا للدراسة ، وهذا يدل على أ  الدروس الخصوصية تساهم بشكل كبير في

إعطاء فرصة أخرى للتالميذ للفهم وإكتساب المهارات وتطوير قدراتهم، مما ايجعلهم ذلك أكثر 
 .حيوية ويقوي رغبتهم في الدراسة والحصول على مجموع أفضل
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 يبين توزيع المبحوثين حسب زيادة الدافعية لديهم : 00الجدول

 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
 95,0 95,0 95,0 19 نعم 

 100,0 5,0 5,0 1 ال
Total 20 100,0 100,0  

 
من المبحوثين ساهمت الدروس الخصوصية  %40نرى من خالل الجدول أ  نسبة        

منهم أجابوا بال، وهذا يدل على أ   %0في زيادة دافعيتهم نحو اإلنجاز الدراسي بينما 
للدروس الخصوصية أثر إايجابي في الرفع من دافعية اإلنجاز المدرسي لدى التالميذ بحيث 
تساعدهم على المشاركة والتفاعل داخل القسم، إضافة إلى تقوية رغبتهم الداخلية في بذل 

ين الذين لم تزد من مجهود أكبر لتحقيق نتائج أحسن، في حين ايمكن تفسير إجابة المبحوث
دافعيتهم إلى عدم قدرتهم في الموازنة بين طريقة التدريس التي يتلقونها لدى كل من األستاذ 
النظامي والخصوصي فيجدو  أنفسهم أمام مشكل آخر، أال وهو الخلط في المعلومات وعدم 

 .القدرة على تكييفها باألسلوب المناسب
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يبين لنا توزيع المبحوثين الذين يعتبرون الدروس الخصوصية : 01الجدول

 ضرورية لنجاحهم 

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 100,0 100,0 100,0 20 نعم 
 
من المبحوثين كانت إجابتهم بنعم ، وهذا ما يبرر  %444يوضح لنا الجدول أ  نسبة     

اخل الدور الذي تلعبه الدروس الخصوصية بشكل عام وأصبحت ظاهرة ذات مكانة د
ايجعل التلميذ قادر على ، حيث تعمل على إعادة الدروس وتبسيطها بالشكل الذي المجتمع

 .إستيعابها
الخصوصية وأثرها على اللجوء للدروس  يبين توزيع المبحوثين حسب: 00الجدول

 إستيعابهم
 

 
 زيادة قدرة اإلستيعاب 

Total نوعا ما    نعم 
 اللجوء للدروسب سب   

  الخصوصية
 44% 4 4 0 44% 4 النتائج ضعف

 إستيعاب عدم
 الدروس

13 %50 2 %44 1
5 

%50 

 في رسوبك
 0% 1 0 0 0% 1 الدراسة

Total 
18 %44 2 %44 

2
0 %444 
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خالل الجدول أ  اإلتجاه العام يتجه نحو المبحوثين الذين يلجئو  للدروس نالحظ من     
منهم يلجئو   %44ونجد نسبة  %50الخصوصية بسبب عدم القدرة على اإلستيعاب بنسبة 

 .يلجئو  إليها بسبب رسوبهم في الدراسة %0إليها بسبب ضعف النتائج ثم تليها نسبة 
وهي أعلى  %50يعاب بشكل أفضل قدرت نسبتهم بأما المبحوثين الذين قدرتهم على اإلست

تمثل المبحوثين الذين لجئوا للدروس الخصوصية  %0و %44نسبة، في حين نجد نسبة 
 .بسبب ضعف النتائج والرسوب في الدراسة

ومن خالل المعطيات اإلحصائية الظاهرة أعاله ايمكن القول بأ  تلقي التالميذ للدروس    
منها عدم إستيعاب الدروس ما يؤدي ذلك إلى ضعف النتائج  الخصوصية يرجع لعدة أسباب

ورسوبهم في الدراسة هذا ما جعلهم ايجدو  صعوبة في فهم المواد الدراسية ومحاولتهم في 
وقد . إايجاد طرق من أجل تدارك هذا الضعف، أال وهو اللجوء إلى الدروس الخصوصية

روس في زيادة فهم التالميذ وإستيعاب بينت لنا النتائج كذلك مدى مساهمة هذا النوع من الد
 .المادة الدراسية بشكل جيد

 
 :إستنتاج الفرضية األولى/ 0-0

من خالل عرضنا ومناقشتنا للجداول أعاله ايمكن القول أ  الدروس الخصوصية أثر      
إايجابي في زيادة دافعية اإلنجاز الدراسي لدى تالميذ المرحلة المتوسطة، هذا ما يتضح في 

وتؤكد األرقام في الجدولين ( 44)من المبحوثين ويظهر ذلك في الجدول رقم %40إجابة 
من أفراد عينة البحث أصبحوا أكثر حبا للدراسة وساهمت  %444بة أ  نس( 48)و( 45)رقم

الدروس الخصوصية في عدم تغيبهم عن المدرسة، إضافة إلى ذلك جعلتهم أكثر نشاطا 
 %40بحيث ( 40)ومشاركة وزادت من تفاعلهم الصفي هذا ما يتضح لنا في الجدول رقم

فرصة المشاركة فقد أرجعوها إلى عامل من المبحوثين أكدوا على ذلك أما الذين ال تتاح لهم 
أ   %444ضيق وقت الحصة التدريسية وإكتظاظ القسم، وتقر نسبة أخرى منهم قدرت ب 

 (.40الجدول رقم)الدروس الخصوصية ساعدتهم في حل واجباتهم المنزلية 
ومنه نستنتج أ  هناك أثر بارز لتلقي الدروس الخصوصية بحيث ساهمت بشكل فعال    

دافعية التالميذ نحو الدراسة حتى أصبح البعض يرونها ضرورية لنجاحهم وإعتبارها  في زيادة
 .الوسيلة التي تساعدهم في تبسيط المواد الدراسية وإستدراك كل ما فاتهم في الحصة النظامية
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 تحليل وتفسير النتائج الخاصة بالفرضية الثانية-0
اإلقبال على الدروس الخصوصية له عالقة في تحسين مستوى التحصيل : الفرضية الثانية

 .لتالميذ المرحلة المتوسطة الدراسي
 يبين توزيع المبحوثين حسب تحسن نتائجهم : 00الجدول 

 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
 85,0 85,0 85,0 17 نعم 

 90,0 5,0 5,0 1 ال
 100,0 10,0 10,0 2 نوعا ما
Total 20 100,0 100,0  

 
من المبحوثين تحسنت نتائجهم في المواد  %80بين لنا من خالل الجدول أ  نسبة تي    

ثم  %44التي يتلقو  فيها دروسا خصوصية بينما الذين أجابوا بنوعا ما قدرت نسبتهم بـ 
من الذين لم تتحسن نتائجهم في ذلك ، وعليه فإ  أغلب المبحوثين تحسنت  %0تليها نسبة 

نتائجهم في المواد التي يتلقو  فيها دروسا خصوصية ، مما ايعني أ  الحصص اإلضافية 
التي يتلقونها التالميذ كا  لها دور بارز في تبسيط المادة الدراسية وإايصالها لهم بالشكل 

سبب عدم تحسن نتائج أقل نسبة من المبحوثين إلى نوعية  الذي ايستوعبونها به وقد ايعود
األساتذة المختارين فقد ايكونو  طلبة جامعيين أو أساتذة مبتدئين تنقصهم الخبرة والتأهيل ، 

 .أو ايعود إلى طبيعة قدرات التلميذ التي ايصعب التعامل معها 

 
 يبين توزيع المبحوثين حسب زيادة الفهم :  00الجدول 

 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
 90,0 90,0 90,0 18 نعم 

 100,0 10,0 10,0 2 ما نوعا
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Total 20 100,0 100,0  
 

من أفراد العينة أجابوا بنعم أما باقي المبحوثين  %44نالحظ من خالل الجدول أ  نسبة    
 فأجابوا بنوعا ما ، ومن خالل النتائج المتحصل عليها يتضح لنا %44الذين كانت نسبتهم 

أكثر نشاطا ومشاركة داخل  أصبحوافهمهم و  نسبة أ  أعلى نسبة من المبحوثين زادت
، ويعتبر هذا كأثر إايجابي للدروس الخصوصية بحيث تجعل التلميذ أكثر مرونة في الصف

عارف العلمية التي إكتسبها مع بعضها التعامل مع المواد الدراسية وقدرته على ربط الم
 .البعض

 
يبن توزيع المبحوثين حسب زيادة فهمهم للمواد التي يتلقون فيها دورس : 00الجدول

 خصوصية 
 النسبة التكرار التعيين 
 44 48 العلمية 
 44 45 االدبية 
 40 4 (فرنسية-إنجليزية)أخرى 

 
من المبحوثين زادت نسبة فهمهم في المواد العلمية  %44يوضح لنا الجدول أ  نسبة     

لتمثل نسبة المبحوثين في  %40منهم زادت نسبة فهمهم في المواد األدبية ثم تليها  %44و
 (.إنجليزية وفرنسية)المواد األخرى 

وعليه ايمكن القول أ  الدروس الخصوصية تساهم بشكل كبير في مساعدة التالميذ على    
 .صيلهم فيهاسية فيؤدي ذلك إلى الرفع من مستوى تحفهم المادة الدرا

 يبين توزيع المبحوثين حسب زيادة المعدل الفصلي  : 00الجدول
 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين

 44454 44454 44454 44 نعم 
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من المبحوثين زاد معدلهم الفصلي أجابوا ، وهذا  %444يبين لنا الجدول أ  نسبة     

يدل على مدى مساهمة الدروس الخصوصية في تبسيط المعطيات العلمية للتلميذ مما 
 .ويسعى إلى تحقيق أفضل النتائج  ايجعله يزيد من قدراته

 يبين توزيع المبحوثين حسب زيادة المعدل السنوي :  00الجدول 
 النسبة Cumulative النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين

 44454 44454 44454 44 نعم 
 
من المبحوثين زاد معدلهم السنوي ، وهذا يدفعنا إلى  %444ايظهر لنا الجدول أ  نسبة    

القول أ  الدروس الخصوصية جعلت التالميذ أكثر اجتهادا وحرصا على الدراسة وساهمت 
نتشار إمر الذي جعل من هذه الظاهرة في األ" بشكل كبير في تحسين مستواهم الدراسي 

 " .المتمدرسين واسع ، وهذا لبعض اإلايجابيات التي يتم تداولها بين 
 

 توزيع المبحوثين حسب الرسوب في الدراسة  بيني:  00الجدول 

 النسبة التعيين النسبة التكرار التعيين
Cumulative 

 النسبة
 100,0 100,0 100,0 20 نعم 
 
من المبحوثين الذين ساهمت الدروس الخصوصية في  %444يبين لنا الجدول أ  نسبة     

عدم رسوبهم في الدراسة ، وهذا ما يوضح لنا أ  الدروس الخصوصية تدفع التلميذ إلى 
التقدم وتقدايم األفضل وتعزيز قدراته العقلية والثقة في نفسه وهذا نتيجة توفر الجو المالئم 

 .يذ عكس الدرس النظاميبها التلم داخل الدرس الخصوصي والحرية التي يتمتع
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تحسن تحصيلهم للمواد التي يتلقون فيها  يبين توزيع المبحوثين حسب: 00الجدول
 دروسا خصوصية

 
 
 

 

 التي المواد في نتائجك تحسنت هل
 الخصوصية الدروس فيها تتلقى

Total انوعا م ال نعم  
 للدروس تلقيك خالل من

 تشعر هل الخصوصية
 حبا أكثر جعلتك بأنها

 للدراسة

 نعم

17 80 1 0 2 44 20 444 

Total 17 80 1 0 2 44 20 444 
 

من المبحوثين يرو  أ  الدروس  %444نالحظ من خالل الجدول أ  نسبة      
الخصوصية تزيدهم حبا وتحفيزا نحو الدراسة بإعتبارها تقدم المعلومات والدروس أكثر شرحا 

من الهدوء مما ايساعدهم على التركيز والفهم،  إلى ذلك فإنها توفر لهم جوإضافة  وتفسيرا،
أ  الدروس الخصوصية  %80لكن يرى بعض التالميذ من هذه الفئة وقد قدرت نسبتهم ب 

منهم يلجؤو  للدروس الخصوصية  %0حسنت من نتائجهم بشكل أفضل، في حين نجد 
م في بسبب الرسوب وضعف النتائج باحثين في ذلك عن الطرق التي بإمكانها مساعدته

 .الرفع من مستوى تحصيلهم وتحقيق أفضل النتائج
ومن هنا نستنتج أ  للدروس الخصوصية أثر بارز في تحسين نتائج التالميذ الذين     

يتلقونها باإلضافة إلى ذلك فهي تقوي رغبتهم نحو الدراسة وتخرجهم من دائرة الرسوب 
 .الدراسي
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 :إستنتاج الفرضية الثانية/ 0-0
على ضوء النتائج التي تحصلنا عليها من خالل تحليلنا للجداول اإلحصائية الخاصة   

بالفرضية الثانية والتي مفادها أ  اإلقبال على الدروس الخصوصية له عالقة في تحسين 
التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة المتوسطة، حيث أبرزت النتائج أ  المبحوثين الذين 

منهم  %44و %44ة يرجع إلى عدم إستيعابهم للدروس بنسبة الدروس الخصوصييتلقو  
من المبحوثين زادت نسبة فهمهم للمواد  %44بسبب ضعف نتائجهم، وقد تبين لنا أ  نسبة 

في حين نالحظ أ  ( 44)التي يتلقو  فيها دروسا خصوصية وهذا ايظهر في الجدول رقم
منهم زادت نسبة  %44فنجد  فيها النسب تختلف بين المبحوثين حسب المواد التي زاد فهمهم

زاد فهمهم في  %40في المواد األدبية لتليها نسبة  %44فهمهم في المواد العلمية، بينما 
في حين نجد أ  نسبة ( 40)المواد األخرى كاإلنجليزية والفرنسية هذا ما ورد في الجدول رقم

ساعدتهم الدروس الخصوصية في زيادة معدلهم  %444كبيرة من المبحوثين والتي تقدر ب 
 .الفصلي والسنوي بشكل عام

الرفع من  ومن خالل هذا نستنتج أ  الدروس الخصوصية تساهم بشكل مباشر في   
المرحلة المتوسطة، حيث جعلتهم أكثر حضورا ومثابرة على  تالميذالتحصيل الدراسي لدى 

لهم التعليمية وهذا ما ايجعلهم يبدعو  الدراسة كما ساهمت في تشجيعهم على حل مشاك
 .ويتميزو  في تحصيلهم الدراسي

 :دراسةإقتراحات ال
بعد إكمالنا لهذه الدراسة في جانبها النظري والميداني تعرفنا على مختلف األسباب الكامنة    

وراء اللجوء للدروس الخصوصية وكيفية تأثيرها على التحصيل الدراسي لتالميذ المرحلة 
طة ومن خالل ذلك قمنا بإقتراح مجموعة من التوصيات ايمكنها مساعدة القائمين على المتوس

المنظومة التربوية وعلى العملية التعليمية للوصول إلى تحقيق مناخ تعليمي نفسي وإجتماعي 
ايحقق الهدف األسمى للعملية التعليمية والتخفيف من حدة إنتشار ظاهرة الدروس 

 :حات والتوصيات ما يليالخصوصية، ومن أهم اإلقترا
ضرورة تكوين المعلمين تكوينا خاصا يتمكنو  من خالله فهم آليات وفنيات التسيير الفعال *

 .للحصة التدريسية
 .ضرورة إعادة النظر في عملية التربية والتعليم، بإعتبارها مشروع لبناء المجتمع*
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المناخ التعليمي المناسب لرفع تركيز جهود اإلدارة المدرسية حول خدمة التلميذ وتوفير *
 .مستوى تحصيله الدراسي

التحقق من كثافة البرامج واإلكتظاظ في األقسام الدراسية نظرا لتأثيرها السلبي على عملية *
 (.أداء المعلم والتحصيل الدراسي للمتعلم) التعلم

طلبات مراجعة محتويات المناهج الدراسية والعمل على صياغتها بالشكل الذي يواكب مت*
 .الحياة العملية والتطلعات المستقبلية للمتعلمين

 .ضرورة وجود رقابة قانونية على مراكز الدروس الخصوصية*
إلايجاد صيغ جديدة للحد  مجال التربوي الاإلستفادة من أفكار ودراسات المتخصصين في *

 .من إنتشار دروس الظل
 
 :دراسة العامة للنتائج ال

سباب الحقيقية وراء إقبال تالميذ المرحلة المتوسطة الوصول الى األساس بحثنا هذا  هو إ  أ
وخلصنا في هذه الدراسة الى  ،همعلى الدروس الخصوصية وكيفية تأثيرها على نتائج

 :مجموعة من النتائج ايمكن عرضها كما يلي 
 .أكبر نسبة من المبحوثين لجأت لتلقي الدروس الخصوصية من أجل تحسين نتائجهم-
أغلب التالميذ من صعوبة فهم المادة الدراسية مما يدفعهم للدروس الخصوصية من ايعاني -

صالحي محسن "أجل إستدراك ما فاتهم من معلومات، هذا ما توصلت إليه أايضا دراسة 
 :التي أقامها على عينة من طالب التعليم الثانوي بدولة الكويت بحيث خلص فيها إلى "حمود
ولياء األمور على أ  كثرة المواد الدراسية وصعوبة المناهج سبب المعلمين، الطالب وأإتفق 

 .ألخذ الدروس الخصوصية وإنتشارها في المحيط الطالبي
الخصوصية من مشاركة وتفاعل التلميذ مع معلمه وزمالئه بحيث تخلق جو  زادت الدورس-

 . من التنافس الشريف القائم على التفاعل اإلايجابي
 .تعزيز ثقته بنفسه من خالل تحسين قدرتهو  زيادة أداء التلميذ-
 .غلب التالميذ من مساعدة مدرسهم الخصوصي على حل واجباتهم المنزلية ايستفيد أ -
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ساهمت الدورس الخصوصية في الرفع من دافعية التالميذ نحو االنجاز الدراسي بشكل -
على " بالعروسي حليمة"و " صماد مبروكة"وهي نفس النتيجة التي توصلت لها دراسة إايجابي 

 .عينة من الطلبة لألقسام النهائية بالمرحلة الثانوية
 . ساهمت الدروس الخصوصية في الرفع من المعدل الفصلي والسنوي لدى أغلب التالميذ-
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 : خاتمة

هتمام البالغ الذي توليه المجتمعات لقطاع التربية والتعليم راجع الى االهمية إ  اإل   
االزدهار بأفرادها الكبيرة التي ايحظى بها، فهي تحاول جاهدة للنهوض بهذا القطاع من أجل 

الى أعلى المراتب ،حيث تحاول تخطي الظواهر السلبية التي تقف في وجه التالميذ المرحلة 
المتوسطة وتحصيلهم الدراسي وقد جاءت محاوالت كثيرة ووسائل وطرق جديدة للخروج 
بنتائج أفضل وفي مقدمتها لجوء التالميذ الى تلقي الدورس الخصوصية تحضيرا لالمتحانات 

 .رغبة في التفوق وتحسين النتائج والرفع من مستواهم الدراسي بصفة عامة و 

ورغم الجانب اإلايجابي والدروس الخصوصية كتحقيق النجاح للتالميذ وإختصار الوقت       
إال أنه ال ايمكن تجاهل الجانب السلبي لها إذا أضحى هذا الواقع ايشكل خطورة على المدرسة 

التالميذ بصفة خاصة لذا ايجب ا  نتعامل معها بحذر  الجزائرية بصفة عامة وعلى
وممارستها بشكل عقالني وعند الحاجة لها ، لكي ال تعود علينا بأضرار نحن في غنى 

 .عنها



 

 

 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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 :المصادر
 القرآ  الكريم*  

 :الكتب 
، التقويم التربوي للمنظومة التعليمية إتجاهات وتطلعات: الجميل دمحم عبد السميع شعلة .4

 .4440، 4دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة
، مكتبة مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي: جودت عزت عبد الهادي وسعيد حسني العزة .4

 .4440، 4دار الثقافة، عما ، الطبعة
، 4، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة البحوث النفسية والتربوية: خير هللا السيد .4

4444. 
، الكويت، الموسوعة العلمية للتربية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: الراشد وآخرو   .0

 .4440، 4الطبعة
 .4448، ( ب ط) ، المناهج للنشر والتوزيع، عما ، التقويم التربوي : رافدة الحريري  .0
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عما ، التعلم أسسه وتطبيقاته: رجاء محمود أبو عالم .5

 .4440، 4الطبعة
، دار المعرفة الجامعية، التنشئة اإلجتماعية والتأخر الدراسي: رشاد صالح الدمنهوري  .5

 .4444، ( ب ط ) اإلسكندرية، مصر، 
ومفاهيمه النظرية وأساليبه التوجيه المدرسي : سعيد عبد العزيز وجودت عزت عطيوي  .8

 .4440، 4، مكتبة دار الثقافة، عما ، الطبعةالفنية وتطبيقاته العلمية
، دار المسيرة القياس والتقويم التربوي في العملية التدريبية: صالح الدين محمود عالم .4

 .4444، (ب ط) للنشر والتوزيع، 
، 4روت، الطبعة ، دار العلم للماليين، بيعلم النفس التربوية: عاقل فاخر .44

4485. 
، دراسة في التعلم وعادات علم النفس التربوي : عبد الرحما  العيسوي  .44

 .4440، (ب ط ) اإلستذكار ومعوقاته، دار النهضة العربية، لبنا ، 
، دار مشكالت تربوية معاصرة: عبد العزيز المعاايطة ودمحم عبد هللا الجغيما  .44

 .4444، 4الثقافة، عما ، الطبعة
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المدخل إلى المناهج : عبد الهادي أحمد الجواهري وعلي عبد الرزاق ابراهيم .44
ب )، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، وتصميم البحوث اإلجتماعية

 .4444، (ط
، مكتبة اإلشعاع الفنية، علم االجتماع التربوي : علي شتا وفاداية عمر الجوالني .40

 .4455، (ب ط ) اإلسكندرية، مصر، 
 البحث العلمي ومناهجه في العلوم اإلجتماعية:  ر الطيب كشرودعما .40

 .4445، 4، دار المناهج للنشر والتوزيع، عما ، األرد ، الطبعةوالسلوكية
 إعداد ق مناهج البحث العلمي وطر : عمار بوحوش ودمحم محمود الذنيبات .45

 .4445، ديوا  المطبوعات الجامعية، بن عكنو ، الجزائر، البحوث
، دار الثقافة، عما ، علم النفس التربوي وتطبيقاته: دمحم جاسم العبيدي .45

 .4444، 4الطبعة
 الفكر العلمي والتفكير النقدي في البحوث: محمود صبري فؤاد النمر .48

 .4444، (ب ط) ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، الجتماعيةا
 :القواميس

، دار صادر للنشر والتوزيع، عربلسا  ال: إبن المنظور جمال الدين أبو الفضل .4
 .المجلد الثالث

، دار صادر للنشر، بيروت، المعتمد قاموس عربي عربي: جرجي شاهين عطية .4
 .4444، 4الطبعة

، دار المشرق، بيروت، المنجد في اللغة العربية المعاصرة: صبحي حموي  .4
 .1،2000الطبعة

 
 : المجالت

 مجلة ،واآلثار األسباب في تربوية قراءة الخصوصية الدروس: سماعيل بن فاطمة .4
 .4444 ،4العدد ،44 المجلد علمية، آفاق
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 :المذكرات والرسائل
، رسالة ماجستير في أثر مشكالت المراهقين في التحصيل الدراسي: إبراهيم طيبي .4

 .(بدو  تاريخ ) علم النفس التربوي، جامعة الجزائر، 
 وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدىالدروس الخصوصية : زقوم سمية والعقوني ذهيبة .4

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس في العلوم التربية ، جامعة موالي طلبة البكالوريا
 .4440-4440الطاهر، سعيدة، 

، مذكرة مكملة عالقة الدروس الخصوصية بالظروف االجتماعية لألسرة: سديرة نوال .0
دانية على عينة من أولياء تالميذ لنيل شهادة ماستر، علم االجتماع التربوي، دراسة مي

ابتدائي، سعيد عتبة ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  0مستوى 
 .م4440/4445

 الدروس الخصوصية لمادة اللغة العربة في مرحلة التعليم المتوسط في: سهام كرغلي .0
العربية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في اللغة الجزائر السنة الرابعة أنموذجا  

 .4445-4445وآدابها، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
 الدروس الخصوصية بالمرحلة الثانوية بدولة الكويت: صالحي محسن حمودة وآخرو   .5

، بحث ممول من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الواقع واألسباب والعالج
 .  م4444/ه4044كلية التربية، جامعة ألمانيا، 

 الدروس الخصوصية وتأثيرها على التحصيل: روكة وبلعروس حليمةصماد مب .5
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم الدراسي لدى تالميذ األقسام النهائية

االجتماع المدرسي، دراسة ميدانية بثانوية الشيخ بن عبد الكريم المغيلي أدرار، جامعة 
 .م4445/4445أدرار، 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة وصية المشكلة والعالجالدروس الخص: العربي يوسف .8
 .دكتوراه في علم اللغة التطبيقية، كلية دار العلوم بجامعة القاهرة

 0عالقة التفاعل االجتماعي بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة : فيروز ساري  .4
 ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علم إجتماع التربية، جامعة العربيإبتدائي

 .4445-4440التبسي، 
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، بحث ميداني تم إجرائه في جامعة التعلم ودافع اإلنجاز: دمحم جاسم العبيدي .44
 .4444عمر المختار، ليبيا، 

 التفاعل االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض: هنودة علي .44
، رسالة ماجستير في علم النفس االجتماعي، جامعة دمحم تالميذ التعليم الثانوي 

 .4444خيضر، بسكرة، 
 الدروس الخصوصية في المرحلة الثانوية بمدينة عين فكرو  ويزة عيساوي،  .44

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، إرشاد وتوجيه، جامعة العربي بن الواقع واالسباب
 4448/4444مهيدي، أم البواقي ، 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
أدرار–جامعة العقيد أحمد دراية   

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية
 قسم العلوم االجتماعية 

 تخصص علم اإلجتماع التربوي 
 إستمارة بحث 

في إطار إعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في علم إجتماع التربية حول     
ومن أجل " الدروس الخصوصية وأثرها على التحصيل الدراسي للتالميذ"موضوع 

إتمام الجزء الميداني من الدراسة نرجو منكم أعزائنا التالميذ ملئ اإلستمارة بكل 
ناسبة ،مع العلم إ  البيانات في الخانة الم( ×)عنااية وذلك بوضع العالمة 

 .المتحصل عليها لن تستخدم إال في إطار البحث العلمي 
 وشكرا
:تحت إشراف االستاذة  

 سالمي فاطمة  
:من إعداد الطالبتين   

 بن حسين حيزية 
 زيداني فاطمة

 
  

م4444/4444:السنة الدراسية   
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إستمارة البحث    
البيانات الشخصية : األول المحور  

 ذكر            أنثى                 :الجنس  .4
 :السن  .4
 متوسط0متوسط       4متوسط      4أولى متوسط     :المستوى التعليمي  .4
 مرتفع       متوسط       منخفض        : المستوى المعيشي  .0
 نعم           ال       : هل أعدت السنة  .0

 إذ كانت إجابتك بنعم، كم من مرة ؟
 مرة واحدة              مرتين           أكثر         

 تؤثر الدروس الخصوصية في الرفع من دافعية  :المحور الثاني 
 . اإلنجاز  لدى تالميذ  المرحلة المتوسطة

 ما هي المواد التي تتلقى فيها دروسا خصوصية؟ .5
 .....علمية        أدبية      أخرى، أذكرها 

 هل كا  الدافع لتلقيك الدروس الخصوصية راجع إلى ؟ .5
 القسم   اكتظاظ 
  عدم فهمك داخل القسم 
 عدم تفاعلك مع األستاذ 
  عدم المشاركة داخل القسم 

 هل ساعدك أستاذ الدروس الخصوصية في تفاعلك الصفي ؟ نعم     ال .8
 ال   هل تساعدك الدروس الخصوصية في حل الواجبات المنزلية ؟ نعم   .4
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 هل تتاح لك فرصة المشاركة داخل الصف ؟ نعم       ال  .44
 في حالة اإلجابة بال 

  عدم إهتمام األستاذ 
  إكتظاظ القسم 
  ضيق وقت الحصة التدريسية 

 ...هاأخرى، أذكر 
هل ساهمت الدروس الخصوصية في عدم غيابك عن الدراسة ؟نعم        .44

 ال         
خالل تلقيك للدروس الخصوصية هل تشعر بأنها جعلتك أكثر حبا  من .44

 للدراسة ؟ نعم            ال 
في رأايك هل ساهمت الدروس الخصوصية في زيادة دافعيتك لإلنجاز  .44

 الدراسي  داخل القسم ؟ نعم        ال         
تساهم الدروس الخصوصية في رفع المستوى الدراسي لدى : المحور الثالث 

 .تالميذ المرحلة المتوسطة 
 سبب لجوئك للدروس الخصوصية ؟ ما .40

  ضعف النتائج 
  عدم إستعاب الدروس 
  رسوبك في الدراسة 

 من ساعدك على التوجه نحو الدروس الخصوصية؟  .40
 .......رغبة منك         والدايك          آخرو  ،أذكرهم 
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تدارك الحصص  هل إقبالك على الدروس الخصوصية راجع الى العمل على .45
 الضائعة بسبب؟

  الغيابات المتكررة 
 التقصير واإلهمال 
  عدم الفهم داخل القسم 

 ماهي االايام التي تتلقى فيها الدروس الخصوصية؟  .45
 كل أايام األسبوع          يومي العطلة األسبوعية         أايام العطل الفصلية 

 هل تحسنت نتائجك في المواد التي تتلقى فيها دروسا خصوصية ؟ .48
 نعم        ال         نوعا ما 

هل أدت الدروس الخصوصية إلى زيادة فهمك وأستيعابك للمواد التي تتلقى  .44
 فيها دروسا خصوصية؟

 نعم           ال          نوعا ما
 في حالة االجابة بنعم ،هل ذلك في ؟

 .....العملية            المواد األدبية       أخرى ،أذكرها المواد 
 هل ساهمت الدروس الخصوصية  في رفع معدلك الفصلي ؟ .44

 نعم              ال
 هل ساهمت الدروس الخصوصية  في رفع معدلك السنوي؟  .44

 نعم             ال 
الدراسة ؟  هل أدت الدروس الخصوصية التي تتلقاها الى عدم رسوبك في.44

 نعم          ال 
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 هل تعتبر الدروس الخصوصية ضرورية لنجاحك في الدراسة ؟
 نعم              ال

 
 


