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أسباب تفشي ظاهرة الدروس اخلصىصيت من وجهت نظر (ادلدراء,
ادلعلمني ,الطالب ,أولياء األمىر ) و سبل احلد من انتشارها
كلٌة التربٌة  /سورٌا

د .نسٌبة المرعشلً

ادللخص:
ٌنالش البحث ظاهرة الدروس الخصوصٌة التً أصبحت تشكل خطورة
كبٌرة على النظام التعلٌمً حٌث أنها ال تتٌح للطلبة الفرص المتكافئة من الناحٌة
التحصٌلٌة ومن ثم االلتحاق بالجامعة .
ولد أصبحت الدروس الخصوصٌة مشكلة تتفالم ٌوما ً بعد ٌوم حتى أصبحت
ظاهرة ,ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبحث فً أسباب تفشً ظاهرة الدروس
الخصوصٌة من وجهة نظر (المدراء ,المعلمٌن ,الطبلب ,أولٌاء األمور ).
و لد خلص البحث إلى أن معظم أفراد العٌنة ٌُردون أسباب تفشً ظاهرة
الدروس الخصوصٌة تنازلٌا ً إلى المدٌر فالمدرسة فالطالب فاألسرة ثم المعلم ,ولم
تكن هنان فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن إجابات أفراد العٌنة.
وفً النهاٌة تم طرح العدٌد من الممترحات والتوصٌات أهمها منع المعلمٌن
من إعطاء الدروس الخصوصٌة تحت طائلة المسإولٌة وتحسٌن وضعهم من الناحٌة
التدرٌبٌة والمادٌة وضرورة متابعة المدراء لسٌر العملٌة التعلٌمٌة ومتابعة المعلمٌن
فً عملهم ومرالبة دفاتر التحضٌر وحضور دروس اإلعطاء ومتابعة التبلمٌذ
وتحدٌد مستوٌاتهم ومساندة الطبلب ذوي المستوٌات المنخفضة ومساعدتهم بدروس
التموٌة التً تشرؾ المدرسة علٌها ...........
The Reasons behind the Spread of the Phenomenon of Private
Lessons according to the Headmasters, Teachers, Students and
Parents and the Means by which this Phenomenon can be
stopped
Abstract :
This research studies the phenomenon of private lessons
that is dangerous in the educational system. This phenomenon
does not allow equal chances for the students to go ahead in
study later on.
The private lessons phenomenon has become a problem.
This research studies the reasons of this phenomenon according
to the headmasters, teachers, students and parents.
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This research has resulted in the fact that most of the
individuals of the sample state that the reasons of the spread of
this phenomenon come back to the headmaster firstly, and
secondly to the student, thirdly to the family, then to the teacher.
There were not differences of statistical indication among the
answers of the sample individuals.
Finally, many suggestions have been posed among
which preventing teachers from giving private lessons legally,
improving the situations of the teachers financially, training
them well, the necessity of watching the educational process by
the headmasters, watching the teachers and their preparation
notebooks, attending lessons, watching the students, limiting
their levels, helping the students whose levels are low, and
finding remedial programs supervised by the school.
مقدمت :
أصبحنا نبلحظ أنه مع التراب االمتحانات الدراسٌة ٌعٌش سوق الدروس
الخصوصٌة حالة من االزدهار الكبٌر والذي ٌمكن أن نسمٌه (أعظمً) حتى إن
المدرسٌن ٌعتبرون هذه األٌام ذروة الموسم بالنسبة لهم ؼٌر مكترثٌن بمحاوالت
وزارة التربٌة الرادعة بهذا الخصوص فالعائبلت السورٌة مستنفرة وخاصة تلن
التً تحوي أوالدا ً ٌتمدمون للحصول على الشهادتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة ,فالدروس
الخصوصٌة باتت تندرج فً سوق مزدهر حتى إنه بات مشابها ً ألسواق المال
والمصارؾ والعمارات ونظرٌة العرض والطلب ,حٌث إن الطلب بلػ أعلى حدوده
البٌانٌة وبالتالً فإن أسعار الدروس لد ارتفع بما ٌتناسب مع حدة الطلب وهذا من
جهة التوزٌع الجؽرافً ولدم األساتذة وسمعتهم.
http:// Syria-news.com
لد ٌختلؾ كثٌر منا فً تمٌٌم ظاهرة الدروس الخصوصٌة ,فالبعض منا لد
ٌعتبرها ظاهرة سلبٌة ال تعبر إال عن جشع وطمع المدرسٌن وسعٌهم لطرق الكسب
ؼٌر المشروع حٌث ٌمصرون فً أداء واجباتهم خبلل الٌوم الدراسً لكً ٌجبروا
أولٌاء أمور الطبلب على اللجوء لصرٌا ً إلى هذه الدروس ,فً حٌن أن البعض
اآلخر ٌعتبر أنها لٌست نتاج تمصٌر من المدرسٌن بمدر ما هً نتاج لطبٌعة النظام
التعلٌمً فً المرحلة ما لبل الجامعٌة ,وكبر حجم المنهج ,مما ٌضطر المدرس فً
المدرسة إلى اإلسراع فً إعطاء المنهج على حساب فهم الطبلب مع عدم مراعاة
اختبلؾ لدراتهم العملٌة ,األمر الذي ٌستوجب على الطبلب اللجوء إلى الدروس
الخصوصٌة .ولد ٌذهب آخرٌن إلى وصؾ ظاهرة الدروس الخصوصٌة المتفالمة
فً السنوات األخٌرة على أنها نتاج السمة االستهبلكٌة المتصاعدة والمتوالٌة
للمجتمع ,حٌث ٌنشؽل كل من اآلباء واألمهات فً وظائفهم الٌومٌة سواء فً البٌت
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أو العمل لتؤمٌن حاجٌات الحٌاة المتزاٌدة ,مما ٌضطرهم فً النهاٌة لتسلٌم شإون
أوالدهم من الناحٌة التعلٌمٌة للمدرسٌن الخصوصٌٌن الذٌن ٌحصلون ممابل تعبهم
على أجر مادي ,مما ٌسمح لآلباء واألمهات بمتابعة مستوٌات أبنائهم العلمٌة دون أن
ٌتولوا هم هذه المسإولٌة (.)www.alwatan.com
آراء ووجهات نظر مختلفة ومتباٌنة فً هذا الموضوع ,فمنهم من اعتبرها نتاج
تفشً الفساد بٌن مربً األجٌال ,وهم بدورهم ٌدعون إلى محاربة هذه الظاهرة بشتى
األشكال ,ومنهم من ٌُعزٌها إلى طبٌعة المجتمع والنظام التعلٌمً المائم فٌه ,وبالتالً
أن تتم عملٌة إصبلح
ٌعتبروها ظاهرة ضرورٌة ال ٌمكن التخلً عنها دون
شامل للنظام التعلٌمً . ,7 www.26sept.com
ومهما تكن وجهات النظر ال ٌمكن تجاهل التؤثٌر السلبً لهذه الدروس على العملٌة
التعلٌمٌة وعلى المدرسة التً لم ٌعد ٌُفهم دورها إال فً نمل المعرفة والمعلومات
من للب الكتب وؼاب عن ذهن الكثٌرٌن أن المدرسة تموم بوظائؾ عدٌدة أهما
التنشئة االجتماعٌة والمٌمٌة والثمافٌة والسٌاسٌة.......
ومن هنا ٌمكننا توصٌؾ ظاهرة الدروس الخصوصٌة على أنها( :الحجً,0222 ,
ص.)54-54
 عملٌة تعلٌم ؼٌر نظامً تتم بٌن طالب ومدرس ٌتم بموجبها تدرٌس الطالبمادة دراسٌة أو جزء منها لوحده أو ضمن مجموعة بؤجر ٌحدد من لبل
الطرفٌن وحسب اتفالهم .
باختصااار فااً الاادروس الخصوصااٌة ال تعلاام وال تعلااٌم باال صاام معلومااات دون فهاام,
حٌاااث ركااازت علاااى محاااور التعلاااٌم بمفهوماااه الضاااٌك وأهملااات محاااوري اإلباااداع
والمهارات بآلٌة ومٌكانٌكٌة بعٌدة عن الفهم أو تدرٌب الطالب على التفكٌر أشابه بمان
كاان هدفاه أن ٌمااؤل شارٌط تساجٌل بمااادة صاماء ؼٌار مفهومااة  ,وأصابح الطالاب فااً
الدرس الخصوصً عبارة عن شرٌط كاسٌت سهل المسح ,وفً نهاٌة المطاؾ تفارز
الدروس الخصوصاٌة طالاب ؼٌار لاادر علاى تحمال المساإولٌة وإدارة شاإون نفساه
طالااب ؼٌاار مااتعلم ,ولكاان طالااب خااازن للمعلومااات لاام ٌفهمهااا ولاام ٌسااتوعبها باال
حفظهااا لٌماااتحن فٌهااا لٌحماااك أعلاااى الاادرجات وٌنساااى كااال مااا حفظاااه دون فهااام أو
استٌعاب وٌلتحك بإحدى الكلٌات التً ال تتفك مع لدراتاه ومٌولاه ومهاراتاه بال تتفاك
فمط مع مجموعه ,وتمتل فٌه اإلبداع واالبتكاار والتجدٌاد والتحادٌث ,حٌاث سااله إلٌهاا
مجموع الدرجات فمط ,وهو معٌار ؼٌر كاؾ لٌختار الطالاب مساتمبله  ,ولاد نساً ماا
حصااله ماان علااوم فااً الاادروس الخصوصااٌة حٌااث كااان هاادفها تدرٌبااه وتحفٌظااه
بؤسلوب التركٌز على كم كبٌار مان األسائلة التاً ٌتكارر االمتحاان فٌهاا عاادة دون أن
تعلمه التفكٌر ودون فهم ودون استٌعاب ودون أن تهتم بمساحات اإلبداع لدٌاه ودون
أن تكسبه اي مهارات سوى مهارة حل األسئلة فً حدود ماا اساتطاع أن ٌختزناه مان
معلوماااات ,وفاااً النهاٌاااة نمااادم للجامعاااة طالاااب ال تتاااوافر فٌاااه أدناااى المواصااافات
والمهارات التً تإهله للدراساة الجامعٌاة ومان ثام خارٌج جاامعً ضاعٌؾ المساتوى
وٌفرز فً النهاٌة مهنً ضاعٌؾ محابط لعادم فهماه واساتٌعاب ماا درساه ؼٌار راؼاب
فً تحدٌث نفسه أو تطوٌرها)Barnett , 2004 ,p129( .
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إن الدروس الخصوصٌة ظاهرة استشرت فً حٌاتنا الٌومٌاة ومنازلناا بكثارة
ولم ٌعد منها لؤلسرة انفكان ومهما لمٌت تؤٌٌدا ً أو استهجانا ً فذلن ال ٌؽٌر من طبٌعاة
حضورها فً حٌاتنا بهذا الشكل الكبٌار شاٌئا ً األمار الاذي ٌتطلاب مان وزارة التربٌاة
البحث فً أسبابه ونتائجه وإٌجاد الحلول المناسابة لؤلسارة التاً ال تساتطٌع أن تمناع
أبناءهااا عاان تلاان الاادروس وأالن تاادفع ماان لوتهااا الٌااومً أجااور ساااعات المدرسااٌن
والمدرسات.
نعم باتت هذه الظاهرة ضرورٌة جدا لمن ٌرٌد أن ٌعلم أبناإه فالمناهج صاارت ثمٌلاة
جدا ومتخمة وال ٌتسع الزمن التدرٌسً إلنهائها (..وطفة ,0222 ,ص .)44-44
تلن هً مشكلة الدروس الخصوصٌة لضٌة شائكة ومتشابكة وتحولت إلى كرة الثلج
تكبر كل ٌوم حتى أصبحت هً كل هموم األسرة وأصبحت تفوق فً حجمها كل
مشكبلتنا االجتماعٌة فالدروس الخصوصٌة تسهم فً تفالم الوضع المدرسً
والتربوي السٌئ مما ٌنعكس سلبا ً على الجوانب المهنٌة واألخبللٌة التً تإدي إلى
هضم حموق التبلمٌذ الفمراء وتحرمهم من تسلك السلم االجتماعً ,فالدروس
الخصوصٌة ال تعدو أن تشكل أحد أوجه الفساد االجتماعً واألخبللً الذي طال
جمٌع المجاالت والمٌادٌن .
مشكلت البحث :
فً مجتمع ٌولً أهمٌة كبرى للتعلٌم وٌعول علٌه فً االرتماء بالمستوى
االلتصادي واالجتماعً ,وفً ضوء التؽٌرات الكثٌرة التً طرأت على األنظمة
التعلٌمٌة والمناهج الحدٌثة أمست الدروس الخصوصٌة والعا ً حٌا ً فرض نفسه وبموة
على األسر ال تً تعول على مستمبل أوالدها وتسعى بكل ما تملن من إمكانات إلى
تمكٌنهم من التحصٌل العلمً وتحمٌك ؼاٌاتهم المنشودة وبالطبع فمد كبّدت وتكبّد
هذه الدروس األسر نفمات باهظة لم تكن بحسبانها أو مدرجة فً خطط إنفالها
الشهرٌة أو السنوٌة وأمسى توفٌرها مإرلا ً لرب األسرة .
إن ظاهرة الدروس الخصوصٌة تشكل خطورة كبٌرة من حٌث أنها ال تتٌح للطلبة
الفرص المتكافئة من الناحٌة التحصٌلٌة وتإثر على سلوكهم إذ تبعدهم عن الجو
الصفً والمشاركة الجماعٌة فً دروس المدرسة وبالتالً تإثر على لدرتهم على
التكٌؾ االجتماعً والتفاعل مع المعلم أثناء التدرٌس األمر الذي ٌإدي إلى فمدان
ثمتهم فً المدرسة كمإسسة لها أهداؾ تربوٌة واجتماعٌة ,كما ٌنجم عنها ضٌاع فً
مدخبلت التعلٌم من أموال وجهود بشرٌة واختبلل فً التوازن .
إن ظاهرة الدروس الخصوصٌة ظاهرة معمدة تنجم عن العدٌد من األسباب
المتنوعة والمتداخلة من بٌئة إلى أخرى ومن مدرسة إلى أخرى .
ومن هنا ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث فً السإال الرئٌس اآلتً:
ما األسباب الكامنة وراء إلدام الطبلب على الدروس الخصوصٌة من وجهة نظر
أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة (المدراء ,المعلمٌن ,الطبلب ,أولٌاء األمور) ؟ وهل هنان
فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن إجابات أفراد العٌنة ؟
أهداف البحث :
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ٌهدؾ البحث إلى :
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسط آراء ووجهات نظر المدراء والمعلمٌنحول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسط آراء ووجهات نظر المدراء والطبلبحول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسط آراء ووجهات نظر المدراء وأولٌاء األمورحول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسط آراء ووجهات نظر المعلمٌن وأولٌاءاألمور حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسط آراء ووجهات نظر المعلمٌن والطبلبحول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسط آراء ووجهات نظر الطبلب وأولٌاءاألمور حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسط آراء ووجهات نظر الطبلب حول أسبابتفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة وفك متؽٌر الجنس .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسطات آراء ووجهات نظر المعنٌٌن بالدراسة(المدراء ,المعلمٌن ,الطبلب ,أولٌاء األمور) حول سبل الحد من انتشار
ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المدراء والمعلمٌنحول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المدراء والطبلبحول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المدراء وأولٌاءاألمور حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المعلمٌن والطبلبحول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المعلمٌن وأولٌاءاألمور حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ عل ى الفروق بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر الطبلب وأولٌاءاألمور حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 التعرؾ على الفروق بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر الطبلب حول سبلالحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة وفك متؽٌر الجنس.
أهميت البحث :
تكمن أهمٌة البحث فً :
 تسلٌط الضوء على مشكلة أصبحت ظاهرة منتشرة ومتفشٌة فً المجتمعوضرورة التنبٌه آلثارها السلبٌة على المجتمع والمدرسة والمعلمٌن والتبلمٌذ
وأولٌاء األمور والعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة .
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 ما ٌمكن أن ٌمدمه البحث من نتائج تسلط الضوء على أسباب انتشار وتفشًظاهرة الدروس الخصوصٌة فتعرؾ جمٌع المعنٌٌن بها (طبلب ,مدرسٌن ,مدراء,
أولٌاء أمور ,المائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة) بهذه األسباب وبالتالً الحد من انتشار
هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبٌة على النظام التعلٌمً والمجتمع بكافة فئاته .
 ما ٌمكن أن ٌمدمه البحث من توصٌات وممترحات تفٌد فً الحد من انتشار ظاهرةالدروس الخصوصٌة لما لها من دور فً عدم تكافإ الفرص التحصٌلٌة للطبلب,
وتوجه المعنٌٌن إلى تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة بتفادي األسباب المتعلمة بثؽرات فً
العملٌة التعلٌمٌة.
فرضياث البحث:
ٌختبر البحث فرضٌات تتعلك بؤسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة
وفرضٌات تتعلك بالحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة :
فرضٌات تتعلق بأسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة:
ٌنطلك البحث من الفرضٌة العامة التالٌة المتعلمة بؤسباب تفشً ظاهرة الدروس
الخصوصٌة :
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المعنٌٌن
بالدراسة (المدراء ,المعلمٌن ,الطبلب ,أولٌاء األمور) حول أسباب تفشً ظاهرة
الدروس الخصوصٌة .
وٌتفرع عنها الفرضٌات الفرعٌة التالٌة:
 ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسط آراء ووجهات نظر المدراءوالمعلمٌن حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
 ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسط آراء ووجهات نظر المدراءوالطبلب حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسط آراء ووجهات نظر المدراءوأولٌاء األمور حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسط آراء ووجهات نظر المعلمٌنوالطبلب حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسط آراء ووجهات نظر الطبلبوأولٌاء األمور حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسط آراء ووجهات نظر الطبلبحول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة وفك متؽٌر الجنس .
فرضٌات الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة الفرضٌة العامة :
 ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء ووجهات نظر المعنٌٌنبالدراسة (المدراء ,المعلمٌن ,الطبلب ,أولٌاء األمور) حول سبل الحد من
انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 -وٌتفرع عنها الفرضٌات الفرعٌة التالٌة:
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ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المدراء
والمعلمٌن حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المدراء
والطبلب حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المدراء
وأولٌاء األمور حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المعلمٌن
والطبلب حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر المعلمٌن
وأولٌاء األمور حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر الطبلب
وأولٌاء األمور حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات أراء ووجهات نظر الطبلب
حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة من حٌث متؽٌر
الجنس.

منهج البحث:
اعتمد البحث المنهج الوصفً التحلٌلً الممارن الذي ال ٌتولؾ عند وصؾ
البٌانات وتبوٌبها بل ٌهتم بدراسة العبللة بٌن متؽٌرات البحث (زهران,)7744 ,
والمنهج الوصفً التحلٌلً ٌساعد على تفسٌر الظواهر التربوٌة الموجودة كما ٌفسر
العبللات بٌن هذه الظواهر() lokesh,1993,p405
كما استخدم منهج اإلحصاء الوصفً فً تفرٌػ النتائج التً تم الحصول علٌها فً
الدراسة المٌدانٌة وجدولتها ,وٌشٌر منهج اإلحصاء الوصفً إلى مجموعة من
المفاهٌم والطرق التً تستخدم فً تنظٌم البٌانات وجدولتها ,وٌمكن أن تكون هذه
البٌانات درجات أو رتب أو تمدٌرات ,فهً تساعد الباحث على وضع البٌانات وضعا ً
ٌسهل فهمها وتفسٌرها ومعرفة درجة توافرها فً المجتمع ,كما تمهد الطرٌك
للباحث من أجل المٌام بعملٌات إحصائٌة أخرى (.المرعشلً. )0224 ,
أدوات البحث والقوانٌن اإلحصائٌة المستخدمة فً البحث:
تم االعتماد على استبانة أعدت لمعرفة أسباب تفشً ظاهرة الدروس
الخصوصٌة ممسمة إلى عدة محاور ,وسبل الحد من انتشار هذه الظاهرة ,ولد
وجهت إلى (المدراء ,المعلمٌن ,الطبلب ,أولٌاء األمور )مرفك رلم .7
ولئلجابة عن تساإالت البحث والتحمك من فرضٌاته لامت الباحثة بحساب
المتوسطات الحسابٌة لئلجابات مجتمعة ولكل إجابة على حدا كما استخدمت اختبار
) )Univariateواختبار () Independent Sample T Test
المجتمع األصلً للبحث وعٌنته وحدوده :
طبك البحث فً محافظتً حمص وحماة على مرحلة التعلٌم األساسً
للحلمتٌن األولى والثانٌة خبلل الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً -0272
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0277م ,ولد شمل البحث  97مدٌرا ً ومدٌرة و 727معلما ً ومعلمة و751طالبا ً
وطالبة و 707من أولٌاء األمور ,ولد تم تحدٌد العٌنة بطرٌمة عشوائٌة بسٌطة .
تعرٌفات إجرائٌة:
الدرس الخاص :هو الذي ٌتم خارج إطار المدرسة فمد ٌتم فً منزل المعلم أو منزل
الطالب وهدفه تموٌة الطالب فً المادة الضعٌؾ فٌها وٌكون هذا الدرس بٌن الطالب
والمعلم فمط وفً ساعة معٌنة وزمن معٌن وٌكون ممابل مبالػ مالٌة معٌنة.
الدراساث السابقت:
 -1الدراسة األولى:
دراسة مجموعة اقتصادٌات التعلٌم فً برلٌن بتكلٌف من وزارة التربٌة والتعلٌم
األلمانٌة وكان المشرف على الدراسة دٌتر دومٌن بعنوان مدى انتشار الدروس
الخصوصٌة بٌن الطالب
نتائج الدراسة :كشفت هذه الدراسة عن رواج سوق الدروس الخصوصٌة واتساعه
على نطاق كبٌر ,لٌشمل ما بٌن ثلث وربع تبلمٌذ الببلد من مختلؾ المراحل
الدراسٌة.
وذكرت الدراسة التً شملت تبلمٌذ من مختلؾ المدارس األلمانٌة أن أولٌاء األمور
ٌسددون سنوٌا ً مبالػ تناهز ثبلث ملٌارات ٌورو على الدروس الخصوصٌة ,التً
ٌتلماها التلمٌذ الواحد بمعدل أربع حصص أسبوعٌا ً فً المتوسط ,وتكلؾ أسرته ما
بٌن ٌ 7442- 7022ورو فً العام ,بمتوسط ٌصل إلى ٌ 722ورو فً الشهر
الواحد .
ولدر المشرؾ على الدراسة دٌتر دومٌن عدد شركات الدروس الخصوصٌة –
المسجلة رسمٌا ً لدى وزارات التربٌة المحلٌة فً الوالٌات األلمانٌة الست عشرة
بثبلثة آالؾ شركة ,منها  7222شركة مرتبطة بالمدارس واإلدارات التعلٌمٌة
الحكومٌة.
وأوضحت الدراسة أن الدروس الخصوصٌة تنتشر فً الوالٌات األلمانٌة الؽربٌة
أكثر من الشرلٌة بسبب تحسن الوضع االلتصادي فً األولى ,وأشارت إلى أن
معظم من ٌتلمون هذه الدروس هم تبلمٌذ المدارس المتوسطة والثانوٌة فً المرحلة
العمرٌة ما بٌن  71-70عاماً ,وأن أكثر المواد التً ٌحصل فٌها التبلمٌذ على
مساعدات خارجٌة هً الرٌاضٌات واإلنكلٌزٌة واأللمانٌة التً تمثل المواد الرئٌسٌة
فً المناهج الممررة.
وأظهرت الدراسة أن اإللبال على الدروس الخاصة ٌشمل أبناء ؼٌر المادرٌن
الخائفٌن من الرسوب واالنتمال من المدارس الثانوٌة إلى مدارس أدنى أو مهنٌة,
إضافة ألعداد كبٌرة من أبناء األكادٌمٌٌن وأصحاب الدخول المرتفعة الراؼبٌن فً
االحتف اظ بمستوٌاتهم المتمدمة ,والحصول على درجات مرتفعة لبل انتهاء العام
الدراسً.
وبٌنت الدراسة أن ممارسة مهنة المدرس الخصوصً مفتوحة على مصراعٌها أمام
المتخصصٌن وؼٌر المإهلٌن ,وتشمل إضافة إلى المعلمٌن التبلمٌذ كبار السن الذٌن
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ٌدرسون أللرانهم فً الصفوؾ األدنى ,وطبلب الجامعات وأرباب المعاشات
والموظفٌن وفئات مختلفة.
وكشفت الدراسة عن وجود ثبلثٌن مجموعة لتموٌة التبلمٌذ بالمجان أو برسوم
مخفضة ٌروج المعلمون المفترضون خبللها للكنٌسة العلمٌة المصنفة فً ألمانٌا
كمنظمة معادٌة للدستور وللدولة ,وأشارت إلى أن اإلدارة التعلٌمٌة بوالٌة سكسونٌا
اكتشفت مإخرا ً مجموعة مماثلة تابعة للحزب المومً األلمانً الٌمٌنً المتطرؾ (أن
.بً .دي) تمدم دروسا ً خصوصٌة مجانٌة للتبلمٌذ الفمراء الستمطابهم للحزب.
وانتمد المشرؾ على الدراسة الفوضى الموجودة فً سوق الادروس الخصوصاٌة فاً
ألمانٌا ,مشٌرا ً إلاى أن ؼٌار الماإهلٌن ٌإسساون مجموعاات لتموٌاة التبلمٌاذ للحصاول
على إعفاءات ضرٌبٌة ,فً حٌن تعتمد جمعٌات الدروس الخصوصٌة المعروفة على
سمعة لم ٌتم التؤكد منها ,فً ظل عدم وجود معااٌٌر محاددة لجاودة الادروس الممدماة.
www.aljazeera.net
 -2الدراسة الثانٌة بعنوان:
العدالة االجتماعٌة فً التعلٌم ما قبل الجامعً :إعداد عادل سلطان أستاذ بالمركز
المومً للبحوث االجتماعٌة والجنائٌة بمشاركة دمحم عبد الجواد األستاذ بالمركز
المومً لبلمتحانات والموٌم التربوي ,تحت إشراؾ ناهد رمزي ,المشرفة على
دراسات المشروع الدائم للتعلٌم والتنمٌة .
شملت الدراسة  2222طالب من المرحلة االبتدائٌة حتى نهاٌة المرحلة الثانوٌة ,كما
ضمت  122رب أسرة و 542معلما ً و 72مدٌرا ً بالتعلٌم تمثل المجتمع المصري
بمختلؾ خصائصه ومحافظاته ومستوٌاته االجتماعٌة وااللتصادٌة .
نتائج الدراسة :كشفت هذه الدراسة أن الدروس الخصوصٌة تستحوذ على نسبة
 %44من إجمالً إنفاق األسر المصرٌة على التعلٌم ,وترتفع ؼلى  %95.5فً
مرحلة الثانوٌة العامة.
وألر %17من أولٌاء األمور بؤن أوالدهم ٌتلمون دروسا ً خصوصٌة تتركز فً
الشهادات اإلعدادٌة والثانوٌة ,وٌزداد اإللبال على مواد الرٌاضٌات واللؽات,
وتتضاعؾ تلن الدروس فً شهادة الثانوٌة العامة ,ألنها تحدد مصٌر ومستمبل
األبناء.
وأظهرت الدراسة أن أهم مجاالت اإلنفاق األسري على التعلٌم تتركز فً مجال
شراء الكتب الخارجٌة ( %91من حجم العٌنة).
وكشفت الدراسة أن  %27.2من األسر تنفك نصؾ دخلها على تعلٌم أوالدها ,بٌنما
ٌنفك  %00.1ثلث دخلهم ,وٌ %79.7نفمون الربع وهً نسبة عالٌة إذا ما لورنت
بمجاالت إنفاق الدخل األخرى ,فً ظل االرتفاع المستمر لتكالٌؾ المعٌشة.
وحذرت الدراسة من أن  %74من األسر المصرٌة بالرٌؾ ترى عدم الجدوى
االلتصادٌة للتعلٌم ,بسبب عدم ضمان العمل بالشهادة ,فضبلً عن للة دخل األسرة.
وأشارت الدراسة ؼلى أن ما ٌمرب من  %27من خدمات التعلٌم لبل الجامعً
تذهب للفمراء ,فٌما ٌحصل األؼنٌاء على  ,%77ولكن النمط معكوس فً التعلٌم
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العالً ,حٌث ٌذهب  %45من اإلنفاق على التعلٌم العالً ؼلى الفئة الؽنٌة ,وال
ٌذهب للفمراء سوى  %72فمط.
وأوصت الدراسة بمحاربة الدروس الخصوصٌة ,مع ضرورة حل المشكبلت التً
تهدر المجانٌة ,ومنها الكتب الخارجٌة التً ألؽت عملٌا ً الكتاب المدرسً ,إضافة إلى
حل أزمة ثنائٌات النظام التعلٌمً فً مصر .
 -3الدراسة الثالثة :التكلفة االقتصادٌة للدروس الخصوصٌة
دراسة مركز المعلومات فً مجلس الوزراء المصري:
شملت عٌنة الدراسة  7222أسرة مصرٌة ,وكان من نتائج الدراسة أن ما بٌن -17
 %44من طبلب المدارس فً السنوات الدراسٌة المختلفة ٌحصلون على دروس
خصوصٌة ,وأشارت أن هذه الدروس الخصوصٌة تكلؾ األسر المصرٌة لرابة 74
ملٌار جنٌه سنوٌا ً  2.2ملٌار دوالر.
ولالت الدراسة أن متوسط إنفاق األسرة على الدروس الخصوصٌة ٌعادل حوالً
 72دوالر شهرٌا ً  422جنٌه فً حٌن أن هذا الرلم ٌمثل الدخل الشهري للعدٌد من
األسر ,وأن الدروس تكثر فً المرحلة الثانوٌة فً حٌن تبلػ  %42من الطبلب فً
المرحلة االبتدائٌة.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة من ٌؤخذون دروسا ً خصوصٌة تزٌد أو تمل وفما ً
لمستوى دخل األسرة ,ففً حٌن تمل النسبة ؼلى حوالً %17فً األسر صاحبة
الدخل االلتصادي المنخفض تزٌد إلى  %44فً األسر ذات الدخل المرتفع ,وأن
النسبة الكلٌة تمارب  %17من الطبلب ,كما أن اإللبال على الدروس لم ٌعد معبرا ً
عن ضعؾ مستوى الطالب ولكن لضمان المزٌد من الشرح والحصول على مجموع
أفضلwww.egyedu.com .

 -4الدراسة الرابعة :
دراسة د0دمحم بن عبد هللا الشرٌف :بعنوان اآلثار السلبٌة للدروس الخصوصٌة:
هدفت الدراسة إلى بٌان اآلثار السلبٌة للدروس الخصوصٌة على مكونات العملٌة
التعلٌمٌة بكافة أبعادها
طبمت الدراسة على طبلب وطالبات المرحلة اإلعدادٌة والمرحلة االبتدائٌة خبلل
الفصل الدراسً االول من العام الدراسً 0221 - 0224
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة:
إن الدروس الخصوصٌة تسًء إلى المدرسة كونها المإسسة التعلٌمٌة
-0
التً ٌتلمى الطالب فٌها لٌس فمط المعلومات وإنما األخبلق والعبللات
االجتماعٌة وتعده للحٌاة بشكل كامل.
إن الدروس الخصوصٌة تسًء إلى المعلم وتفمده هٌبته على اعتباره
-2
المصدر الوحٌد للمعلومات.
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الدروس الخصوصٌة ترهك األسرة بؤعباء ومصارٌؾ إضافٌة ,حتى
-1
أصبحت أجور الدروس الخصوصٌة هاجس األسرة مع بدء العام الدراسً
وحتى فً العطلة الصٌفٌة .
الدروس الخصوصٌة تسهم فً تكوٌن الشاب المهمل والبل مبالً الذي ال
-1
ٌعتمد على ذاتـه فً التعلٌم وإنما على المدرسٌن الخصوصٌٌن لحل المسائل
والوظائؾ.
تعقٌب على الدراسات السابقة :
لمد أثبتت الدراسات ّ
أن هنان مشكلة حمٌمٌة ,تكمن باتجاه التركٌز على الدروس
الخصوصٌة خارج المدرسة ,وعلى المإسسات التربوٌة أن تُعالِب المعلمٌن
المخالفٌن ,ألن ذلن ٌدخل فً إطار التمصٌر الوظٌفً .
 -0لمد احتلّت لضٌة األجر المالً الممام األول ,والتً ال تمارن وال تعادل الكنوز
المعرفٌة للمعلم التً ٌخترنها لٌنملها لطبلبه.
 -2لمد أصبح شائعا ً عند األسرة االستعانة باألساتذة الخصوصٌة ,إلحساسهم بضعؾ
مستوى ابنائهم الهمالهم وعدم احساسهم بالمسإولٌة .
 -1عدم التعرض الى االسباب الكامنة لتفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة من وجهة
نظر أطراؾ العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة.
االثار السلبٌة للدروس الخصوصٌة)www.almarefah.com( :
 -7أثرت الدروس الخصوصاٌة سالبا ً علاى دور المدرساة الترباوي الاذي ٌفتارض أن
تإدٌه كون هذا الدور منوط بها بامتٌاز باعتبارها مإسساة تربوٌاة ٌفتارض أن تاإدي
دورها التربوي والتعلٌمً معاً.
 -0أرهمت التلمٌذ والمدرس معا ً وحرمت كل منهما من حاجات هاماة فالتلمٌاذ الاذي
ٌنتظر الساعات الخصوصٌة فً البٌت سٌهمل واجباته المدرسٌة بذرٌعاة أن المادرس
سٌؤتً إلى المنزل والمدرس الذي ٌنتمل من منزل إلى منزل أو من مجموعاة تبلمٌاذ
إلااى أخاارى وإلااى ساااعات متااؤخرة ماان اللٌاال لاان ٌكااون لااادرا ً فااً الٌااوم التااالً علااى
التدرٌس بالكفاءة المطلوبة.
 -2تااإثر الساااعات الخصوصااٌة ساالبا ً علااى نمااو الطفاال المتااوازن حٌااث تحرمااه ماان
حاجته إلى الراحة واللعب الذي ٌلعب دورا ً مهما ً فً النمو.
 -5تانعكس سالبا ً فاً كثٌار مان األحٌااان علاى مساتوى االنضاباط فاً المدرساة وتاادفع
التلمٌاذ إلاى الفوضاى ألناه حارم مان اللعااب فتكاون الفوضاى فاً هاذه الحالاة اسااتجابة
طبٌعٌة لحاجة كامنة فً نفسه.
 -4تنعكس سلبا ً على مٌزانٌاة األسارة وساعادتها إذ ٌادفع الكثٌارون جازءا ً ال ٌساتهان
بااه ماان دخلهاام مماباال الاادروس الخصوصااٌة وتكااون النتٌجااة درجااات متدنٌااة وحتااى
الرسوب فً مادة أو فً صؾ (.الشوبكً)7774,
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 -1تعلم التبلمٌذ االتكالٌة على الؽٌر (األستاذ) واإلهمال والتمصٌر فً واجباته وللة
اهتمامه بالدروس التً ٌؤخذونها فً المدرسة وانه سوؾ ٌطلب من المدرس
الخصوصً إعادة شرح ما أخذه .
 -4تمتل فٌهم روح المبادرة واالجتهاد والتفكٌر وتعودهم سلون تربوي خاطئ
فتفشً هذه الظاهرة دلٌل عجز النظام التعلٌمً عن تحمٌك ابسط المطلوب منه.
-9تزداد الفجوة بٌن المدرسة والبٌت وتنعدم الثمة بٌن الطالب والمعلم.
(لٌبمان) 7779 ,
 -7تشتت أفكار الطلبة الن المدرس الخصوصً تكون له طرٌمته الخاصة فً
الشرح وهً على األؼلب تختلؾ عن طرٌمة المعلم فً المدرسة والذي تعود علٌه
الطالب منذ بداٌة العام الدراسً .
اإلجابة عن تساؤالت البحث والتحقق من الفرضٌات :
أسباب تفشً ظاهر ة الدروس الخصوصٌة وفك األبعاد التً تم دراستها من وجهة
نظر عٌنة الدراسة كانت كما هو موضح بالجدول:
متوسط
متوسط
البعد
اإلجابة
اإلجابة بنعم
بؤحٌانا ً
27.97
األول :األسباب التً تعود للطالب 42.25
27.59
الثانً :األسباب التً تعود للمعلم 52.45
09.52
الثالث :األسباب التً تعود لؤلسرة 59.15
04.74
الرابع :األسباب التً تعود 44.9
للمدرسة
05.29
الخامس:األسباب التً تعود للمدٌر 44.95
72.02
السادس:سبل التخلص من ظاهرة 40.21
الدروس الخصوصٌة فٌما ٌتعلك
بالمدرسة

متوسط
اإلجابة ببل

المجموع

79.21
05.42
00.72
79.07

722
722
722
722

74.90
70.9

722
722

نبلحظ من الجدول أن النسبة العلٌا من اإلجابات تُرجع أسباب تفشً
الظاهرة تنازلٌا ً إلى المدٌر فالمدرسة فالطالب نفسه ثم إلى األسرة فالمعلم وهذا أمر
طبٌعً على اعتبار أن المدٌر هو المسئول األول عن العملٌة التعلٌمٌة فً المدرسة
وعن الم إسسة التً من المفترض أن تمدم المعرفة للطالب وتراعً الفروق الفردٌة
بحٌث تساعد الطبلب مهما اختلفت لدراتهم ,ولكن بوجود أعداد كبٌرة من الطبلب
فً المدارس لد ال ٌتحمك ذلن ,ثم إن معظم أفراد العٌنة ٌردون أسباب انتشار
الظاهرة إلى الطالب نفسه كونه المسإل األول واألخٌر عن تعلمه واكتسابه المعرفة
بكافة السبل ,ثم إلى األسرة كونها المسئولة عن توجٌه الطالب وتعوٌده االعتماد على
نفسه فً التعلم ثم إلى المعلم على اعتباره المائم المباشر على عملٌة التعلم وإٌصال
المعرفة للطالب وفك ما ٌتناسب مع لدراته وفً حال لام بعمله على خٌر ما ٌرام
كفا الطالب واألسرة اللجوء للدروس الخصوصٌة .
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وعند دراسة أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة من وجهة نظر عٌنة
الدراسة ك ٍل على حدا وبٌان فٌما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائٌة كان ال
بد من التحمك من الفرضٌات ولد استخدم اختبار (تحلٌل التباٌن االحادي)
و(االختبار التائً  ) T -Testلهذا الؽرض وكانت النتائج كما هو مبٌن :
 -0التحقق من الفرضٌة العامة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
أفراد العٌنة (المدراء –المعلمٌن -الطبلب -أولٌاء األمور) حول أسباب تفشً
ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
ولد تم استخدام اختبار تحلٌل التباٌن االحادي لمعرفة النتائج التً كانت كما هو
مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()1
تحلٌل التباٌن الفرضٌة العامة
متوسطات
مجموع
F
درجة الحرٌة
مصادر التباٌن
المربعات
المربعات
44.4
2
740.4
بٌن المجموعات
54.12
7.01
517
497
داخل المجموعات
515
022.4
المجموع
نجد أن مستوى الداللة ( )54.72أصؽر من ( )2,24لذلن نرفض فرضٌة العدم
ونمبل الفرضٌة البدٌلة أي أن هنان فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات أفراد
العٌنة (المدراء –المعلمٌن -الطبلب -أولٌاء األمور)حول أسباب تفشً ظاهرة
الدروس الخصوصٌة وهذا الفرق لصالح المتوسط الحسابً األعلى وهو آراء
أولٌاء األمور( )770,22أي أن أولٌاء األمور ٌحملون المسإولٌة فً الدروس
الخصوصٌة للمدٌر والمدرسة بالدرجة األولى .
 -2التحقق من الفرضٌة الثانٌة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء المدراء والمعلمٌن حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T- Testوكانت
النتائج كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()2
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الثانٌة
المجموعة
المدراء

حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

67

11.014

166

1047

.01.0
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داللة احصائية عند

1.4051 1.1

مستوى ().0.3

نجد ان المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.720الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة
( )7.17وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة احصائٌة بٌن متوسطات آراء
المدراء والمعلمٌن حول اسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 -1التحقق من الفرضٌة الثالثة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء المدراء والطبلب حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T -Testوكانت
النتائج كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()3
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الثالثة
حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

المدراء

67

11.014

الطالب

1.7075 124

المجموعة

مستوى الداللة
ال يوجد فروق ذو

011

.021

1047

داللة احصائية عند
مستوى ().0.3

نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.25الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()7.17
وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة احصائٌة بٌن آراء المدراء والطبلب حول
اسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 -1التحقق من الفرضٌة الرابعة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء المدراء وأولٌاء األمور حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T- Testوكانت
النتائج كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()4
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الرابعة
المجموعة

حجم

المتوسط

القيمة التائية

درجة
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المدراء
اولياء
االمور

العينة

الحسابي

67

11.014

1100.1 107

الحرية

د .نسيبة المرعشلي

المحسوبة الجدولية
ال يوجد فروق ذو

0.4

.012

1047

داللة احصائية عند
مستوى ().0.3

نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.25الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()7.17
وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة احصائٌة بٌن اراء المدراء واولٌاء االمور
حول اسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 -1التحقق من الفرضٌة الخامسة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء العلمٌن والطبلب حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً ) Test-tوكانت النتائج
كما هو مبٌن فً الجدول التالً :

جدول ()5
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الخامسة
المجموعة

حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

المدراء

1.4014 1.1

الطالب

1100.1 124

مستوى الداللة
ال يوجد فروق ذو

0.4

.012

1047

داللة احصائية عند
مستوى ().0.3

نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.71الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()7.17
وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة احصائٌة بٌن اراء المعلمٌن والطبلب حول
اسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
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 -1التحقق من الفرضٌة السادسة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء العلمٌن وأولٌاء األمور حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  )Test-tوكانت النتائج
كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()6
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة السادسة
المجموعة
المدراء
اولياء
االمور

حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

11.014 1.1
1100.1 107

مستوى الداللة

ال يوجد فروق ذو
006

.012

1047

داللة احصائية عند
مستوى ().0.3

نجد ان المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.71الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()7.17
وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء المعلمٌن
وأولٌاء األمور حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 -1التحقق من الفرضٌة السابعة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء الطبلب وأولٌاء األمور حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T -Testوكانت
النتائج كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()7
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة السابعة
المجموعة
المدراء
اولياء
االمور

حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

1.7075 124
107

110.1

مستوى الداللة

ال يوجد فروق ذو
051

.071

1047

داللة احصائية عند
مستوى ().0.3
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نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.72الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()7.17
وهذا ٌدل عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء الطبلب وأولٌاء
األمور حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 -1التحقق من الفرضٌة الثامنة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء الطبلب حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة من حٌث متؽٌر
الجنس .
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  )T- Testوكانت
النتائج كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()8
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الثامنة
حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

ذكور

61

1.70.1

اناث

43

1.7051

المجموعة

مستوى الداللة
ال يوجد فروق ذو

122

.057

1047

داللة احصائية عند
مستوى ().0.3

نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.47الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة
( )7.17وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء
الطبلب حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
نبلحظ أنه وفك النتائج تم لبول فرضٌة العدم لكافة الفرضٌات وبالتالً كافة
أفراد العٌنة ٌردون أسباب الدروس الخصوصٌة تنازلٌا ً إلى المدٌر فالمدرسة
فالطالب نفسه ثم إلى األسرة فالمعلم وهذا أمر طبٌعً على اعتبار أن المدٌر هو
المسئول األول عن العملٌة التعلٌمٌة فً المدرسة .
أما فٌما ٌتعلك بآراء أفراد العٌنة حول سبل الحد من ظاهرة انتشار الدروس
الخصوصٌة والتحمك من الفرضٌات فمد جاءت النتائج كما هو مبٌن:
 -0التحقق من الفرضٌة األولى :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء أفراد العٌنة (المدراء _ المعلمٌن _ الطبلب _ أولٌاء األمور) حول سبل
الحد من ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام اختبار (تحلٌل التباٌن االحادي) وكانت
النتائج كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()9
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مصادر التباٌن
بٌن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

د .نسيبة المرعشلي

تحلٌل التباٌن الفرضٌة االولى
متوسطات
مجموع
درجة الحرٌة
المربعات
المربعات
49.42
2
744.1
7.00
517
412
515

F
54.74

نجد أن المٌمة الفائٌة ( )54.74بمستوى داللة  2,24أي أننا نرفض فرضٌة
العدم ونمبل الفرضٌة البدٌلة أي ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء
أفراد العٌنة (المدراء _ المعلمٌن _ الطبلب _ أولٌاء األمور) حول سبل الحد من
ظاهرة الدروس الخصوصٌة وهذا الفرق لصالح المتوسط األعلى وهو أراء أولٌاء
األمور الذٌن ٌستبعدون أنفسهم من حل المشكلة وٌردون ذلن إلى االهتمام بالمعلم
من ناحٌة التدرٌب وتحسٌن وضعه االلتصادي .
 -2التحقق من الفرضٌة الثانٌة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء المدراء والمعلمٌن حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T -Testوكانت النتائج
كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()10
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الثانٌة
حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

المدراء

67

0.05.

المعلمين

1.1

17051

المجموعة

166

1051

1047

مستوى الداللة

دالة احصائيا عند
مستوى ().0.3

نجد أن ألمٌمة التائٌة المحسوبة اكبر من المٌمة التائٌة الجدولٌة ( )7.17وهذا ٌدل
على وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء المدراء والمعلمٌن حول
سبل الحد من تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة وهذا الفرق لصالح المتوسط
األعلى أي لصالح المدراء .
 -1التحقق من الفرضٌة الثالثة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء المدراء والطبلب حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T- Testوكانت النتائج
كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
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جدول ()11
القٌمة التائٌة لمجموعتً الفرضٌة الثالثة
حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

المدراء

67

0.05.

الطالب

124

0101.

المجموعة

011

.011

1047

مستوى الداللة

غير دالة احصائيا
عند مستوى ().0.3

نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.72الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()7.17
وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء المدراء
والطبلب حول أسباب تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 -1التحقق من الفرضٌة الرابعة  :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء المدراء وأولٌاء األمور حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس
الخصوصٌة .
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T -Testوكانت النتائج
كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()12
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الرابعة
حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

المدراء

67

0.05.

المعلمين

107

01017

المجموعة

014

.0.7

1047

مستوى الداللة

غير دال احصائيا
عند مستوى ().0.3

نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.27الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()7.17
وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء المدراء
وأولٌاء األمور حول سبل الحد من تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة.
-4التحقق من الفرضٌة الخامسة  :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء المعلمٌن والطبلب حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
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ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T -Testوكانت النتائج
كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()13
القٌمة التئٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الخامسة
حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

المعلمين

1.1

17051

الطالب

124

0101.

المجموعة

023

.01.

1047

مستوى الداللة

غير دال احصائيا
عند مستوى ().0.3

نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.72الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()2.17
وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء المعلمٌن
والطبلب حول سبل الحد تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
 -6التحقق من الفرضٌة السادسة  :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء المعلمٌن وأولٌاء األمور حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس
الخصوصٌة .
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T- Testوكانت
النتائج كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()14
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الساسة
المجموعة
المعلمين
اولياء
االمور

حجم

المتوسط

درجة

القيمة التائية

العينة

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

1.1

17051

107

01017

006

.014
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نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.71الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()7.17
وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء المعلمٌن
وأولٌاء األمور حول سبل الحد تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
-7التحقق من الفرضٌة السابعة  :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء الطبلب وأولٌاء األمور حول سبل الحد من انتشار ظاهرة الدروس
الخصوصٌة .
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T- Testوكانت النتائج
كما هو مبٌن فً الجدول التالً :

جدول ()15
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة السابعة
المجموعة العينة

المتوسط

درجة

القيمة التائية

الحسابي

الحرية

المحسوبة الجدولية

124

0101.

حجم

الطالب
اولياء
االمور

107

01017

151

.011

1047

مستوى الداللة

غير دال احصائيا
عند مستوى ().0.3

نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )2.27وهً الل من المٌمة التائٌة الجدولٌة
( )7.17وهذا ٌدل على عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات آراء
الطبلب وأولٌاء األمور حول سبل الحد تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة .
-9التحقق من الفرضٌة الثامنة :ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسطات
آراء الطبلب حول سبل الحد من ظاهرة الدروس الخصوصٌة من حٌث متؽٌر
الجنس .
ولحساب الفرق بٌن اإلجابات تم استخدام (االختبار التائً  ) T -Testوكانت
النتائج كما هو مبٌن فً الجدول التالً :
جدول ()16
القٌمة التائٌة لمجموعتً البحث الفرضٌة الثامنة
حجم

المتوسط

القيمة التائية

درجة
-011-
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المجموعة العينة

الحسابي

ذكور

61

0101.

اناث

43

01017

الحرية
122

د .نسيبة المرعشلي

المحسوبة الجدولية
2014

1047

دال احصائيا عند
مستوى ().0.3

نجد أن المٌمة التائٌة المحسوبة ( )5.71اكبر من المٌمة التائٌة الجدولٌة ()7.17
وهذا ٌدل على وجود فرق ذو داللة احصائٌة بٌن آراء الطبلب حول سبل الحد
تفشً ظاهرة الدروس الخصوصٌة من حٌث متؽٌر الجنس لصالح الذكور .
نبلحظ أنه وفك النتائج تم لبول فرضٌة العدم لكافة الفرضٌات وبالتالً كافة أفراد
العٌنة ٌحددون سبل الحد من ظاهرة الدروس الخصوصٌة بتحسٌن وضع المعلمٌن
تدرٌبٌا ً ومادٌا ً .
التوصٌات والمقترحات :
باالعتماد على نتائج البحث نمترح ما ٌلً:
ٌ -0مكن إلدارة المدرسة بالتعاون مع المرشدٌن والمدرسٌن الموجودٌن فٌها
التعرؾ على الطبلب الذٌن ٌعانون من ضعؾ فً احد المواد وتمصً أسباب هذا
الضعؾ واإلسهام معا ً فً حلها من خبلل تخصٌص المعلم ولتا ً إضافٌا ً لمساعدة
هذا الطالب .
ٌ -2مكن إلدارة المدرسة بالتعاون مع الجهات المسئولة العمل على تعدٌل بعض
الممررات الدراسٌة التً ٌجد فٌها الطالب صعوبات بحٌث تتبلءم مع لدراتهم
ومستوٌاتهم وتلبً احتٌاجاتهم .
ٌ -1مكن للمدرسة أن تتعاون مع مدٌرٌة التربٌة من اجل إعداد دورات تدرٌبٌة
مستمرة للمدرسٌن العاملٌن من اجل أن ٌتزودوا باستمرار بالمهارات والخبرات
والمعارؾ الجدٌدة والتحسٌن فً طرق تدرٌسهم للمواد وإؼناء هذه الطرق
بالوسائل التعلٌمٌة المناسبة التً تجعل من الدرس ممتعا ومشولا بالنسبة
للتبلمٌذ.
ٌ -1مكن للمدرسة التعاون مع الجهات المسئولة على أن ٌكون زمن الحصة
الدراسٌة وكذلن المنهاج مناسبان بحٌث ال ٌجد المعلم أن الولت ال ٌكفً إلعطاء
المنهاج بكامله وبالتالً ٌسرع فً الشرح لٌنتهً منه فً الولت المحدد.
ٌ -1مكن للمدرسة أن تحرص على أن ٌكون عدد التبلمٌذ مناسبا ً فً ؼرفة الصؾ
الواحد فبل ٌزدحم بؤعداد كبٌرة فٌكون من الصعب إشران جمٌع التبلمٌذ فً
النشاطات كما أن العدد الكبٌر ٌكون معٌما لفهم الدرس بسبب عدم لدرة المعلم
على ضبط الصؾ بشكل ٌسمح له أن ٌشرح الدرس بدون أي عائك .
ٌ -1مكن للمدرسة أن تضع فً اعتبارها أن التبلمٌذ لد ٌؤتون من بٌئات ثمافٌة
مختلفة ,فبعض التبلمٌذ ال تستطٌع أسرهم تدرٌس أبنائها بسبب مستواها الثمافً
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المتدنً فمن الضروري أن تساعد هإالء الطبلب على أن ٌدرسوا وٌتعلموا
معتمدٌن على المدرسة وعلى لدراتهم .
ٌ -1جب على المعلم بشكل خاص أن ٌحرص على تمدٌم المعلومات بشكلها المناسب
وبالسرعة المناسبة وان ٌسمح لجمٌع التبلمٌذ بمنالشته وان ٌطرحوا علٌه األسئلة
التً تراودهم وان ٌتمبل ذلن .
 -1ضرورة أن ٌحرص المعلم أن ٌتزود دوما ً بالمعارؾ وٌحرص على أن تكون
معلوماته وثمافته شاملة ,وٌتلمى التدرٌب المستمر الذي ٌزٌد من خبرته ولدرته
على أداء مهمته بشكل الئك .
 -1أن تحرص المدرسة أن تجتمع باألهالً وتطلع اآلباء على مستوى أبنائهم
الدراسً وما لدٌهم من لدرات واستعدادات ومواهب ,وان ٌتمبل اآلباء ذلن وان
ٌتجنبوا الضؽط على أبنائهم بشان الدراسة .
ٌ -01مكن للمدرسة أن تستخدم كمركز ٌتم فٌه إعطاء الدروس للطبلب الضعاؾ
والذٌن ٌحتاجون إلى تموٌة وذلن ممابل إعطاء أجور رمزٌة للمعلم الذي ٌموم
بالتدرٌس وتحت إشراؾ وزارة التربٌة بحٌث ال ٌكون هنان استؽبلل من لبل
المدرسٌن .
 -00ضرورة عمد اجتماعات دورٌة خاصة بمعلمً المادة الواحدة بحٌث ٌتم تبادل
المعلومات فٌما بٌنهم وٌستفٌد كل واحد منهم من األخر وبالتالً ٌتطور مستوى
أدائهم وتظهر أهمٌة وضرورة العمل كفرٌك واحد.
 -02ضرورة تحسٌن المستوى االلتصادي للمعلم بحٌث تضمن له مستوى معٌشة
الئك به وبالتالً ٌشعر بالراحة النفسٌة مما ٌنعكس ذلن على مستوى أدائه داخل
الصؾ وٌتجنب الدروس الخصوصٌة.
ٌ -01جب إجراء بحوث مٌدانٌة تهدؾ إلى التعرؾ على حجم الظاهرة وأسبابها
وتؤثٌرها السلبً فً التعلٌم وممدار ما تستنزفه من أموال وتوثٌك ما تخرج به
البحوث تمهٌدا ً لبدء إجراءات للمضاء علٌها 2
 -01ضرورة منع المعلمٌن من إعطاء الدروس الخصوصٌة تحت طائلة
المسإولٌة.
ادلراجع:
 -1االعتماد على الدروس الخصوصٌة له آثاره السلبٌة على المستوى التحصٌلً
للطلبة وتعودهم على االتكالٌةwww.alwatan.com ,
 -2التفوق الدراسً ,حبٌبة اوؼانٌم www.attajdid.ma/old
 -3حجً ,أحمد إسماعٌل (0222م) :إدارة بٌئة التعلٌم والتعلم ,دار الفكر,
ط,7الماهرة .
 -4دروس التموٌة ,عبده دروٌشwww.26sept.com ,
 -5الدروس الخصوصٌة تملٌد أم خلل فً النظام التعلٌمً ,احمد بن دمحم العٌسى
www.almarefah.com
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 -6الدروس الخصوصٌة المشة التً لصمت ظهر التربٌة والتعلٌم ,خدٌجة
باحمادwww@alalam.ma ,
 -7زهران ,حامد عبد السبلم ( :)7744علم نفس النمو والمراهمة ,عالم الكتب,
الماهرة .
 -8الشوبكً ,علً (7744م) :المدرسة والتربٌة وإدارة الصفوؾ ’ دار مكتبة
الحٌاة ,بٌروت .
 -9عناصر العملٌة التعلٌمٌة ,مجلة المعلمwww.almualem.net ,
 -11عودة إلى الدروس الخصوصٌة ,دمحم بن عبد الرزاق المشعمً,
chief@.d.jazerah.com
 -11لٌبمان ’ ماثٌو (7779م) :المدرسة وتربٌة الفكر ,منشورات وزارة الثمافة,
دمشك .
 -12المرعشلً ,نسٌبة ( :)0224عبللة تمنٌات االتصال والمعلومات بالمٌم
التربوٌة لدى طبلب المدارس الثانوٌة ,رسالة ممدمة لنٌل درجة الدكتوراه
فً التربٌة ؼٌر منشورة وجامعة دمشك كلٌة التربٌة .
 -13وطفة ,علً (0222م) :علم االجتماع التربوي ,جامعة دمشك ,كلٌة التربٌة.
-Barnett,W.Steven
.Better
Teachers(2004):
BETTER
PRESCHOOLS STUDENT ACHIEVMENT LINKED TO
TEACHER
QUALIFICATIONS
,in
Nleer
policy
.brief,issue.2,dec.available at
- Lokesh, koul (1993):METHODOLGY OF EDUCATION
RESEARCH, rikas publishing
house pntli, new delhi.
الملحق ()1
ظاهرة الدروس الخصوصٌة أصبحت ظاهرة متفشٌة فً المطر العربً السوري فً
اآلونة األخٌرة وهً تشكل عبئا ً مادٌا ً على األسرة فما األسباب الكامنة وراء انتشار
هذه الظاهرة برأٌن .
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نعم

 -1أسباب تعود للطالب :
 -7كثرة الؽٌاب عن المدرسة
-0ضعؾ التمكن فً بعض المواد
-2اإلهمال وعدم تنظٌم الولت

ال

أوالً:أسباب اللجوء إلى الدروس الخصوصٌة عدٌدة نحددها بعدة
جوانب منها :

أحٌانا ً

بنود االستبٌان
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-5اإلتكالٌة وعدم االعتماد على النفس
-4عدم معرفة لواعد االستذكار الجٌد
-1عدم االنتباه لشرح المدرس فً الصؾ
-4ضعؾ التحصٌل
-9الرؼبة فً الحصول على مجموع مرتفع
– 7تملٌد الزمبلء
-72إرضا ًء لرؼبة أولٌاء األمور
-77ارتفاع معدالت المبول فً الجامعات
-70عدم الفهم على المدرس
 -2أسباب تعود للمعلم :
-72كثرة نصابه من الحصص الدراسٌة
-75عدم التمكن من المادة العلمٌة
-74عدم إتباعه دورات تدرٌبٌة على المناهج الجدٌدة
-71عدم استخدام الوسائل والتمنٌات التعلٌمٌة
-74انشؽاله بؤعمال إضافٌة
-79عدم مراعاته للفروق الفردٌة بٌن الطبلب
-77ؼٌابه المتكرر
-02عدم اكتفائه التصادٌا ً
 -07عدم رؼبته بالتدرٌس
-3أسباب تعود لألسرة:
-00ضعؾ اإلشراؾ على األبناء
-02عدم التعاون مع المدرسة
-05العنؾ األسري مع األبناء
-04التدلٌل الزائد لؤلبناء
-01الوضع االلتصادي الجٌد لؤلسرة
 -04تملٌد األسر األخرى
 -09أمٌة األبوٌن
-07رؼبة األهل فً التحصٌل المرتفع لؤلبناء
-22تكلٌؾ األوالد بؤعمال كثٌرة فً المنزل
-27بنا ًء على نصٌحة المعلمٌن لؤلهل
 -20عدم تعوٌد الطفل االعتماد على نفسه منذ الصؽر
-5أسباب تعود للمدرسة :
-22كثرة عدد الطبلب فً الفصل
-25تمصٌرها بتوعٌة الطبلب بؤضرار الدروس الخصوصٌة
-24كثرة المواد الدراسٌة ولصر الٌوم الدراسً
-21اختٌار مدرسٌن ؼٌر مإهلٌن جٌدا ً
-24إرهاق المدرسٌن بؤعمال إضافٌة
-29المعلومات المكثفة فً المنهاج
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-27عدم شرح تمنٌات االستذكار الجٌد للطبلب فً بداٌة العام
الدراسً
-52عدم إجراء دورات تموٌة للطبلب الممصرٌن فً المدرسة
 -5أسباب تعود للمدٌر :
-57عدم متابعة المعلمٌن فً صفوفهم
-50عدم حث المعلمٌن على إتباع دورات تدرٌبٌة لرفع كفاءتهم
التدرٌسٌة
-52عدم معالبة المعلمٌن الممصرٌن فً أداء واجباتهم التدرٌسٌة
-55عدم وضع مماٌٌس لتموٌم المعلمٌن
-54عدم معالبة المدرسٌن الذٌن ٌوجهون طبلبهم للدروس
الخصوصٌة لدٌهم
-51عدم مكافئة المعلم المتمٌز فً تدرٌسه
-54عدم منالشة األهل فً األسباب التً تدفعهم للدروس الخصوصٌة
ألبنائهم
-59عدم متابعة دفاتر التحضٌر للمعلمٌن
-57عدم إجراء ممارنة بنتائج الطبلب لمعرفة سبب التمصٌر
-42عدم إجراء ممارنة مع المدارس األخرى فً نتائج الطبلب
لمعرفة سبب التمصٌر
سبل التخلص من ظاهرة الدروس الخصوصٌة برأًٌ:
-47متابعة المعلمٌن فً صفوفهم
-40متابعة دفاتر تحضٌر المدرسٌن
-42إلامة دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن
-45معالبة المعلمٌن الممصرٌن فً واجباتهم
 -44معالبة المعلمٌن الذٌن ٌمومون بإعطاء دروس خصوصٌة
-41مكافئة المعلمٌن المتمٌزٌن فً عملهم
-44صرؾ راتب تفرغ للمعلم ٌؽنٌه عن الدروس الخصوصٌة
-49رفك الكتاب الممرر بــ ٌCDحوي المنهاج بشكل مبرمج ٌساعد
على التعلم الذاتً

نرجااو مناان اإلجابةةة بصةةدو وموضةةوعٌة عاان البنااود التالٌااة لٌتس ةنى للباحةةث حصةةر
األسباب الحقٌقٌة الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة والعمل على الحد منها .
ولكم من الباحث كل الشكر والتمدٌر لحسن تعاونن
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