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 مقدمــة
 

 مقدمة:

تعمل المنظومة التربویة على تطـویر قـدرات المـتعلم، حیـث خصصـت الـوزارة حصصـا تدعیمیـة داخـل  

المدرسة للتالمیذ الذین یعانون مـن نقـص الفهـم، سـواء تعلـق األمـر بـالمواد األساسـیة أو غیرهـا، وهـذا للسـنوات 

بنجـاح، ورغـم اإلقبـال الكبیـر  االمتحانـاتحیث تضمن للتلمیذ مستوى استیعابي یساعده على اجتیاز  االنتقالیة

إال أن الواقـع التربـوي یثبـت أن التالمیـذ یتلقـون حصصـا خـارج المدرسـة، و التـي  على هـذه الـدروس التدعیمیـة

واهر المنتشــرة، وكـذلك وســیلة مثلـى لكــل مـن یریــد ظـتسـمى بالـدروس الخصوصــیة التـي أصــبحت ظـاهرة مــن ال

ع نهایة كل سنة، وكذلك تحسین مستواهم الدراسـي الـذي أصـبحت طـرق إلى صنف أعلى م االنتقالالنجاح و 

، هــذه القــدرات التــي یعــاني معظــم التالمیــذ مــن االســتیعابكر، الفهــم و ذتحســینه تتطلــب قــدرات عالیــة مــن التــ

 ضعف فیها، وذلك لعدة أسباب كارتفاع عدد التالمیذ في القسم و أسلوب تقدیم األستاذ للدرس.

أن لدافعیة اإلنجاز أثر كبیر في شخصیة التالمیـذ، فهـي تجعـل التلمیـذ یتعـرف علـى ومما ال شك فیه  

حقیقة رغباته و طموحاته، كما أن وصول التلمیذ إلى مستوى إنجاز مناسب في دراسته للمواد المختلفة، یبعث 

دافعیــتهم  الثقــة فــي نفســه ویــدعم فكرتــه عــن ذاتــه، لهــذا توجهــت أنظــار معظــم التالمیــذ إلــى تــدعیم مســتواه و

 لإلنجاز بدروس خصوصیة تساعدهم على تحقیق األهداف التي یسعوا إلیها.

قبــال الكبیــر علیهــا مــن اإلو الرهیــب لظــاهرة الــدروس الخصوصــیة فــي الوســط التربــوي   لالنتشــارنظــرا و  

دافعیـتهم  ثـار علـىأطرف تالمیذ السنة الثالثة ثانوي  المقبلین على شهادة البكالوریا، و لمـا لهـذه الـدروس مـن 

فـي ضـوئها نستطیع إلجراء هذه الدراسة التي تبرز  أهمیتها من خالل ما سنعرضه من نتائج  ارتأینالإلنجاز، 

دافعیـــة اإلنجـــاز لتالمیـــذ الســـنة الثالثـــة ثـــانوي و مـــن أجـــل هـــذا بإعطـــاء اقتراحـــات تســـاهم فـــي تعزیـــز عالقتهـــا 

 المسعى تم تقسیم الدراسة إلى خمسة فصول.

طـار العـام للدراسـة الـذي تـم التطـرق فیـه إلـى  إشـكالیة الدراسـة، ثـم فرضـیات األول: اإلیتناول الفصـل  

سـیة ف الدراسـة، تحدیـد المفـاهیم األساإلى أسباب اختیار الدراسة، ثـم أهمیـة الدراسـة، أهـدا االنتقالالدراسة، ثم 

 للدراسة، و أخیرا تناولنا بعض الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة.

صل الثاني تناولنا فیه الدروس الخصوصیة من نشأة الدروس الخصوصیة إلـى مفهـوم الـدروس أما الف 

الخصوصــیة، ثــم مــدى كثافــة و انتشــار الــدروس الخصوصــیة فــي بعــض الــدول، ثــم أســباب انتشــار الــدروس 

 أ 
 



 مقدمــة
 

ة مواجهـ الیبالخصوصیة، ثم أماكن تقدیم هذه الدروس ثم خصائصها واآلثار الناجمة عن هذه الظـاهرة و أسـ

 و عالج الدروس الخصوصیة.

 فقد كان مقسم بین الدافعیة و دافعیة اإلنجاز. زأما الفصل الثالث تناولنا فیه دافعیة اإلنجا

بهـدف إجـراء مقارنـة بـین النظـري و المیـداني ومـن خاللـه نسـتطیع  وقد تناولنا هذا الجانب من الدراسة 

همیـة فـي بحثنـا و ذلـك بطـرح مشـكلة البحـث لمحاولـة أن نشیر إلـى الجانـب المیـداني الـذي هـو الجـزء األكثـر أ

   جابـة عـن التسـاؤل الرئیسـي للبحـثو بالتـالي اإلرضـیات الموجهـة للبحـث، الوصول إلى معرفـة مـدى تحقـق الف

و لتحقیــق ذلــك اشــتمل هــذا الجانــب علــى األســس المنهجیــة مــن خــالل تحدیــد مجــاالت الدراســة و كــذلك تحدیــد 

 المنهج و التقنیة المستخدمة في جمیع البیانات.

الدراسة المیدانیـة ل تفریغ المعطیات و تحلیلها لنصل في األخیر إلى استنتاج عام حو ب موبعد ذلك نقو  

 رئیسي المطروح في إشكالیة بحثنا.وهي اإلجابة عن التساؤل ال
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       إشكالیة الدراسة: -01

جـد الحكومـة ا ني تركـز علیهـا الدولـة الجزائریـة  لهـذیعتبر قطاع التربیـة أحـد القطاعـات الهامـة التـ   

ه األخیرة یتوقف االبتدائي إلى المرحلة الثانویة ،هذا القطاع بمختلف مراحله من تسعى جاهدة للنهوض بهذ

یتمیــز  إذ صــلة درب التكــوین الجــامعي،الحیــاة العملیــة أو موا فــيعلیهــا مصــیر التلمیــذ الــذي یكــون ســواء 

م األساسي و یلیه التعلیم العالي، وفـي م المدرسي یسبقه التعلییالتعلیم الثانوي بأنه المرحلة األخیرة من التعل

 ه المرحلة یبدأ تخصص الطلبة في العلوم أو في اآلداب. هذ

وهـدا یكـون بامتحـان شـهادة البكالوریـا  فـي نفـس الوقـت، ة منتهیة و متواصلةفالتعلیم الثانوي مرحل  

یهــدف إلــى  إذ ،أیــن یتحــدد مصـیره ومســتقبله الدراســي والمهنـي ،التـي تعتبــر الجسـر لمزاولــة الدراســات العلیـا

 تلقین الطالب مبادئ أولیة في التخصص وتحضیره لالنتقال إلى الجامعة.

ات الحكومة فـإن مـدارس الجزائریـة تعـرف عـدة نقـائص ومشـاكل داخـل القسـم وعلى الرغم من مجهود      

فـاع نسـب الرسـوب والتسـرب المدرسـي، ولتـدارك هـذا ونقص المرافق والوسائل البیداغوجیة و ارت كتظاظكاال

 داغوجي تربوي بانتهاج أسلوب بی التالمیذه المشاكل عملت وزارة التربیة على تحسین نتائج الوضع وحل هذ

ـــذ تدعیمیـــةالمدرســـین حصصـــا خـــالل إعطـــاء مـــن  بـــالمواد  ذلـــكبـــاختالف مســـتویاتهم ســـواء تعلـــق  للتالمی

تیعابهم الجیـد ه الحصص كانت موجهة بصفة خاصـة للسـنوات النهائیـة لضـمان اسـأو بغیرها وهذ األساسیة

صــا خــارج یتلقــون حص التالمیــذورغــم اإلقبــال الكبیــر علــى الــدروس التدعیمیــة إال أن  تحســین مكتســباتهم،و 

 و بمختلـف أطـوارهم مسـتویاتهم التالمیـذحیث أنـه أصـبح كـل  بالدروس الخصوصیة، یعرف المدرسة أو ما

ا ما الحظنـاه و الكثیر منهم یترددون علیها منذ بدایة العام الدراسي وهذ التعلیمیة یتلقون دروسا خصوصیة

وي المســتوى الطــالب و الطالبــات مــن ذحصــورة علــى ففــي البدایــة كانــت م األخیــرة بشــكل كبیــر، اآلونــةفــي 

ا مـا كشـفت مسـتواهم، وهـذ باختالفدروس خصوصیة  یأخذون التالمیذفمعظم  اآلنالدراسي الضعیف أما 

٪ مــن  77و ٪16أن مــا بــین حیــث أشــارت إلــى عنــه دراســة أعــدها مركــز المعلومــات فــي مجلــس الــوزراء 

فقــد انتشــرت أســباب ، المــدارس فــي الســنوات النهائیــة المختلفــة یحصــلون علــى دروس خصوصــیة  تالمیــذ

إضــافة إلــى مســاهمتها فــي تحســین المســتوى الدراســي  ،األســاتذةمتعــددة كإتاحــة فــرص المنافســة الكافیــة مــع 

(حسـن محمـد  2007ا مـا أثبتتـه دراسـة دانـغ عـام من االنتقال إلـى مسـتوى أعلـى وهـذیمكنهم  الذيو  للتالمیذ
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إعطـــاء المـــدرس للتالمیـــذ حصصـــا خـــارج الـــدوام علـــى ه األخیـــرة هـــذ تقـــومكمـــا  ).20ص،2007 ،حســـان وآخـــرون

 الرسمي في مادة واحدة أو في عدة مواد مقابل أجر معین و متفق علیه. 

وحل  أكبر عدد ممكن مـن  تعمل الدروس الخصوصیة على إعادة شرح ما یقدم داخل الصفوف العادیة إذ

إضافة إلى تقدیمها لمجموعة من ملخصات الدروس التي تحـدد لهـم المفـاهیم األساسـیة و الهامـة  التمارین،

 األســـتاذاألســـئلة التـــي یقـــدمها  نمـــاذج كـــذلك ى فهـــم و اســـتیعاب المـــادة الدراســـیة،فـــي الـــدرس و تســـاعد علـــ

امل ع التلمیذو یعتبر دافع  داخل الحجرة الصفیة، االنضباطو  المذاكرةأسلوب تعامله مع الطالب یحسن و 

حیــث تعتبــر الدافعیــة القــوة المحرضــة و المحركــة أو المحدثــة  ،األمــوره مهــم یســاعد المعلــم فــي تحقیــق هــذ

هامـا فـي إثـارة السـلوك اإلنسـاني ه األخیـرة دورا الفرد و الموجهة له نحو هدف معـین، كمـا تلعـب هـذلسلوك 

 مه و استمراره. تحریكه وتحافظ على دواو 

خارجیـة  أو ،اتجاهـات میـول، مـن حاجـات، ذاتیـةار إمـا بعوامـل داخلیـة تسـتث أنیمكـن  أنهـاحیـث  

فـبغض النظـر عـن طبیعـة الدافعیـة فأنهـا ضـروریة لتحفیـز الطـالب  ،األشـیاء، بیئیـة كاألشـخاص واألفكـار

 للتعلم و اإلنجاز.

 فـوق والنجـاح فیـهبعمل معین بصورة جیدة و تحقیق التاإلنجاز بالرغبة الكبیرة للقیام نى دافعیة وتع 

عامال مهما في توجیه  كما تعدا ما بغیة تحقیق هدف معین، ألنها قوة دافعة للكائن الحي لكي ینجز نشاط

 و تأكیدها. ذاتهومكونا أساسیا یسعى من خالله اإلنسان إلى تحقیق  سلوك الفرد،

باعتبارهـا تمثـل المیـل إلـى  التالمیـذومن الواجب على المـدرس أن یهـتم بإثـارة دافعیـة اإلنجـاز لـدى  

 اســـتخدامإلــى  باإلضــافة التعلمـــي، التعلیمیــة المنشــودة فـــي الموقــف التعلیمــي األهـــدافل الجهــد لتحقیــق بــذ

الفشل من خالل إنجازه  حمایته من الشعور بالخوف منبالنجاح و  التلمیذإلشعار أسالیب التحفیز الخارجي 

 . لمشكالت و إنجاز البحوث المنزلیةحل ا علىللواجبات الصفیة و قدرته 

ضــافة إلــى مــا تحققــه مــن اإلعنــد مــدرس الــدروس الخصوصــیة فب التالمیــذوجــده قــد یكــون  مــاا وهــذ 

وحلهـا لـبعض المشـكالت  ،تعویض ضعف المستوى األدائي و التعلیمي لـبعض معلمـي المـواد فـي المدرسـة

 نحو الدراسة و فرص التفوق.  التالمیذفإنها قد تؤثر على تحسین دافعیة  ،التي تعترض الطالب 
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علـى طـالب السـنة  هـذا البحـثإجـراء  ارتأینـا للتالمیـذعالقة الدروس الخصوصیة بدافعیـة اإلنجـاز  ولدراسة

 .سمح لهم بتحسین مستواهم التعلیميالتي ت ه الدروسي باعتبارهم األكثر إقباال على هذالثالثة ثانو 

 :  تياآلمعالم اإلشكالیة الراهنة في إثارة التساؤل  تتخذو 

 عالقة بزیادة دافعیة اإلنجاز لدى طالب البكالوریا؟لدروس الخصوصیة هل ل

 فرضیات الدراسة:  -02

 لقد أجبنا بالفرضیة الرئیسیة التالیة : 

 تساهم الدروس الخصوصیة في زیادة دافعیة اإلنجاز لدى طالب البكالوریا. 

  سباب اختیار موضوع الدراسة:أ-03

البـد أن یرجـع ، و إن اختیار موضوع الدراسة یعد أول خطوة من خطوات البحث العلمـي 

ا الموضـــوع األســباب إذ یرجــع أســباب اختیــار هــذ اختیــار موضــوع الدراســة إلــى مجموعــة مـــن

   للدراسة فیما یلي:

 في المجتمع. األخیرةمن خالل ما أحدثته من صدى في الفترة ، لظاهرة الدروس الخصوصیة معایشتنا -

 طبیق تقنیات البحث العلمي علیها.موضوع من الناحیة العلمیة و تالإمكانیة دراسة  -

 الخصوصیة.ة النهائیة نحو الدروس المرحل تالمیذتدفع قد التي  بعض العواملمعرفة  -

 تلعبه الدروس الخصوصیة في زیادة دافعیة اإلنجاز.  الكشف عن الدور الذي -

 أهمیة الموضوع:  -04

لكثیـر مـن البـاحثین و التربـویین تكتسي هده الدراسة أهمیة بالغة كونها تتناول قضیة تربویة تشـغل بـال ا -

سـنحاول تسـلیط الضـوء علـى ظـاهرة منتشـرة و متفشـیة فـي  إذ ،عملیـة الـتعلم كافـة أطرافكما تهم  ،األسرو 

 المجتمع الجزائري المتمثلة في الدروس الخصوصیة. 
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 على الدروس الخصوصیة.یشهد المجتمع التربوي الجزائري انتشارا واسعا و إقباال كبیرا  -

 .تحسین المستوى تأثیر الدروس الخصوصیة على  -

 أهداف الدراسة: -05

فـــي زیـــادة دافعیـــة یتمثـــل الهـــدف األســـمى للدراســـة فـــي إبـــراز واقـــع الـــدروس الخصوصـــیة وعالقتهـــا  

 لك من خالل تحقیق مجموعة من األهداف: نجاز لدى طالب المرحلة النهائیة، وذاإل

 ت المطروحة في إشكالیة الدراسة.اإلجابة على التساؤال -

 تحقق من مدى صدق فرضیات الدراسة.ال -

طریق التـدریب علـى بعـض الوسـائل  عن لكالدراسة وذلتوصل إلى المعلومات والبیانات ونتائج امحاولة  -

 مثال. المنهجیة كاالستمارة

 یادة دافعیة اإلنجاز لدى الطالب.محاولة الكشف عن عالقة الدروس الخصوصیة بز  -

 تؤدي إلى الدروس الخصوصیة.قد التي  العواملالتعرف على بعض  -

 مفاهیم الدراسة: یدتحد -06

في أي دراسة  إتباعهاالخطوط و المعالم الدقیقة الواجب إن تحدید المفاهیم من الوسائل التي تحدد  

ا للبحـث بـأي صـلة لهـذتمـد  یكتشف الباحث في أخر المطاف أنهـا ال، علمیة یتجنب الولوج في المواضیع 

المـراد تناولهـا ،فكـل دراسـة تحتـاج إلـى تحدیـد السبب یجب التعرض ألهم المفاهیم التي تتضمنها اإلشـكالیة 

حیـــت تتمثـــل مفـــاهیم عبـــر بصـــورة دقیقـــة عـــن محتـــوى البحـــث ، المفـــاهیم األساســـیة و الفرعیـــة فمنهـــا التـــي ت

 یلى: الدراسة فیما

التعلــیم  ونســاء هــي دروس الــدعم التــي یقــوم بتدریســها أحــد المعلمــین أو رجــال الــدروس الخصوصــیة: -1

 .المبنى المدرسي لقاء مبالغ مالیةلطالب أو أكثر خارج 

ویمكــن تعریــف الــدروس الخصوصــیة بشــكل عــام علــى أنهــا عملیــة تعلیمیــة تــتم بــین المعلــم والطالــب 

مـــن قبـــل  فردیـــا أو ضـــمن مجموعـــة یحـــدد هـــاجـــزء من بموجبهـــا تـــدریس الطالـــب مـــادة دراســـیة أوحیـــث یـــتم 
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لطالــب والمــدرس لتــدریس مــادة دراســیة خفــي بــین الــیس فهــي تعلــیم غیــر نظــامي الطــرفین وحســب اتفــاقهم، 

 .االجتماعيحقیقیة في النسق من ناحیة ما تربویة  بأجر معلوم فالدروس الخصوصیة أزمة

فهي حاجة ینـتج عنهـا  ینتمي إلیه، الذيكیة بین الفرد و المحیط یعالقة دینامهي عبارة عن  الدافعیة: -2

التـوازن الـداخلي مـع وجـود اخـتالف فـي مسـتوى الدافعیـة بحسـب الموقـف  سلوك مستمر بغرض إحداث

 یكون فیه الفرد. الذي

فـــي التفـــوق فهـــي دافـــع یتمثـــل فـــي رغبـــة الفـــرد ، هـــي مـــن الـــدوافع الخاصـــة باإلنســـان دافعیـــة اإلنجـــاز: -3

 وتأكیـدها الـذاتبـالنفس واحتـرام  واالعتـزازز األنـا یحفتو والمنافسة و هي سعي الفرد إلى تحقیق التفوق 

 وبكفاءة وأفضل نتیجة. ه على وجه أفضل مما أنجز من قبل وهي حاجة الفرد للقیام بمهام

السـعي لبـذل الجهـد والتحصـیل  شیر إلى عـدد مـن المظـاهر السـلوكیة مثـل:فدافع اإلنجاز تكوین ی       

لتخطـــیط للتفـــوق علـــى ا ابنـــاء إلـــى األهـــدافوالمثـــابرة للوصـــول ومواجهـــة الصـــعاب، والســـعي نحـــو التفـــوق، 

 . وفي ضوء معاییر الجودة في األداء استغالل الوقت أفضل استغالل ممكن،ألعمال و ٕاتقان او 

 . المدرسة الثانویةیتابع دراسته في  الذيلك الشخص هو ذ الطالب الثانوي: -4

ــر:  -5 ــا فــي الجزائ بغــرض  ثــة مــن التعلــیم الثــانوي فــي الجزائــرهــي الســنة التــي تقابــل الســنة الثالالبكالوری

  .كالوریال على شهادة البالتحص

  الدراسات السابقة -07

، فبعـد االطـالع علیهـا نـتمكن مـن تكـوین  تكتسي الدراسات السابقة أهمیة بالغة في البحـث العلمـي

إلیها فـي هـذه الدراسـات  نظریة عن الموضوع المراد دراسته، كما نتمكن من االستفادة من النتائج المتوصل

والتــي توجـــه مســـار البحـــث ، ونظـــرا ألهمیـــة الدراســـات الســابقة فـــي البحـــث اخترنـــا مجموعـــة مـــن الدراســـات 

 : المرتبطة بموضوع الدراسة كالتالي

 

 

 

8 
 



 اإلطار العام للدراسة            الفصل األول:                                          
 

 : الدراسات األجنبیة -7-1

قلة من الدراسات التي تناولت الدروس الخصوصیة فـي الدراسـات األجنبیـة مقارنـة بـالمنظور  هناك

الـــذي تتبنـــاه الدراســـات العربیـــة، حیـــث أن الدراســـات األجنبیـــة تهـــتم عمومـــا بدراســـة المشـــكالت التـــي تعـــوق 

 العملیة التعلیمیة، وفیما یلي بعض الدراسات التي تناولت الدروس الخصوصیة.

 : )2004( تزقدراسة هار  -

 "مـا الـذي علـى الفـرد أن یعرفـه قبـل تعیـین مـدرس أو االتصـال بمعهـد تعلیمـي" سـةتناولت هذه الدرا

 دور التعلیم الخاص والدروس الخصوصیة. وفي البدایة تناولت الدراسة

وأشــارت الدراســـة أن ثمــة أبحـــاث لــدعم فوائـــد الــدروس الخصوصـــیة فــي تحســـین طــالب الفصـــول          

 الدراسیة وٕاكسابهم المهارات المفیدة والضروریة.

كما یمكن للدروس الخصوصیة أن تفید الطالب الذي یعاني من صـعوبة فـي فهـم موضـوع معـین، كمـا     

 اسیة.تساعد على تعلم الطالب الضعاف في شتى المواد الدر 

 : توصلنا من خاللها إلى النتائج التالیة

 مساعدة الطالب.یعمل على المعلم الجید هو المعلم الذي  -

هذه الدروس الخصوصیة هي تعلیم الطالب كیفیة التعلم ذاتیا كي یسـتغني عـن الـدروس فیمـا بعـد، وفـي  -

الطالـــب أن الـــدروس الخصوصـــیة ذات أهمیـــة كبـــرى، فلكـــي تكـــون ناجحـــة یجـــب التأكـــد مـــن  یؤكـــدالختـــام 

 مؤهالت المعلم وكذلك طریقة التدریس التي یستخدمها مع الطفل.

 : )Awini  )2006و Doviesدراسة  -

تؤكـــــد هـــــذه الدراســـــة التـــــي أجریـــــت بكنـــــدا علـــــى أن التغیـــــرات االجتماعیـــــة أدت إلـــــى ظهـــــور الـــــدروس     

الخصوصــیة، وقــد ســاعدتها مجموعــة مــن الشــركات والشــبكات المهمــة فــي الحركــة التعلیمیــة، حیــث شــهدت 

 الدروس الخصوصیة ازدیادا في الطلب وظهر ذلك   في اإلعالنات المكثفة عبر شبكات األنثرنت.
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ار تجربـــة االمتحانـــات بـــأكــدت الدراســـة أن هـــدف الـــدروس الخصوصـــیة هـــو مســاعدة الطالـــب علـــى اختو  -

 وتحسین مستواه الدراسي.

 : )Dang  )2007دراسة دانغ  -

 تناولت الدراسة محددات وآثار فصول التعلیم الخاص والدروس الخصوصیة "بالفیتنام".وقد  -

على أن التعلیم الخاص ظاهرة واسعة االنتشار فـي العدیـد مـن الـدول، حیـث اعتمـدت الدراسـة علـى  أكدت -

 .ةالفیتنامیو العدید من المعلومات و اإلحصائیات من أهمها بیانات رئیسیة من وزارة التربیة والتعلیم 

تقــوم األســر توصــلت إلــى أن الــدروس الخصوصــیة فــي الفیتنــام أصــبحت ضــرورة حیاتیــة بمقتضــاها كمــا  -

بتخصــیص میزانیــة مالیــة لتتعامــل مــع هــذه الظــاهرة، وأن لهــذه الظــاهرة تــأثیرات كبیــرة علــى األداء األكــادیمي 

 للطالب ولكن التأثیر األكبر یكون على طالب الثانویة.

 : الدراسات العربیة -7-2

  :)2000(دراسة عبد المعطي  -

الخصوصـــیة وقـــد تمـــت عـــن طریـــق دراســـة تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى الوقـــوف علـــى أســـباب الـــدروس 

مسحیة من عینة تتضمن طالب المدارس الثانویة بالقاهرة واستخدم الباحثون االستبیان وكانت أهـم النتـائج 

أن من أسباب هذه الظاهرة هو ارتفـاع المسـتوى وعـدم االسـتفادة مـن المدرسـة التـي افتقـدت الـنظم التعلیمیـة 

. (ســهیر سـتقبل أبنـائهم إلــى اللجـوء خـارج المدرســة كعملیـة تعویضـیةممـا اضـطر أولیــاء األمـور خوفـا علــى م

 ).08ص  2000لطفي وآخرون 

 :)2002(دراسة البوهي والسادة  -
ـــدول البحـــرین  ـــة ب ـــة المختلف ـــد طـــالب المراحـــل التعلیمی ـــدروس الخصوصـــیة عن اســـتهدفت الدراســـة ظـــاهرة ال

یـاء األمـور بمـدارس البحـرین الحكومیـة الخاصـة ولتحقیق ذلك صمم الباحثان استبانة للطلبة والمعلمـین وأول

   : وتوصلت الى

 انتشارا عالیا لظاهرة الدروس الخصوصیة في جمیع مراحل التعلیم. •

 طلبة التعلیم الخاص یقبلون على الدروس الخصوصیة أكثر من طلبة التعلیم العام. •
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مـــن األســـر ذات الـــدخل المحـــدود یتلقـــون دروســـا خصوصـــیة أكثـــر مـــن غیـــرهم مـــن ذوي الـــدخل  الطلبـــة •

 . )08ص ، 2000 ،(سهیر لطفي وآخرونالمنخفض أو العالي. 

 : )1998(دراسة السوید -
هدفت الدراسـة إلـى اسـتعراض أسـباب تفشـي الـدروس الخصوصـیة بـین طـالب الصـف الثالـث ثـانوي 

وتوصـــل إلـــى أن هـــذه الظـــاهرة یشـــترك فیهـــا الطـــالب واألهـــل والمعلـــم واإلدارة والتوجیـــه التربـــوي والمجتمـــع 

سباب تتعلق بالطالب والوزارة، وحدد أسبابا إداریة تؤدي للظاهرة أهمها تدني إعداد المعلم أكادیمیا وعلمیا وأ

أهمها الضعف، وأسباب تتعلق باألهل أهمهـا إجبـار بعـض أولیـاء األبنـاء علـى الـدروس الخصوصـیة، وقـد 

حدد الباحث بعض االیجابیات لهذه الظاهرة منها رفع معدل الطالب و مراعاة الفروق الفردیـة بـین الطـالب 
 ).114ص  ،2003 ،(بهلوي خالد

 ):2000( دراسة غزال -

وقــد اســتخدمت الدراســة  ؟هــذه الدراســة إلــى معرفــة هــل الــدروس الخصوصــیة احتیاجــا أم عــادة تهــدف

طالبــا موزعــة علــى ثــالث مجموعــات مرتفعــة تتلقــى الــدروس فــي مــادتین ومجموعــة  198عینــة مكونــة مــن 

منخفضـــة تتلقـــى الـــدروس فـــي مـــادة واحـــدة، ومجموعـــة ال تتلقـــى دروس خصوصـــیة وكانـــت أدوات الدراســـة 

ة هــي مقیــاس عــادات االســتذكار واالتجــاه نحــو الدراســة وكانــت أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا المســتخدم

 : الدراسة

أن الــدروس الخصوصــیة لهــا تــأثیر فــي تقبــل وانتشــار التعلــیم لهــذا وجــب االســتغناء والقضــاء علــى هــذه  •

 الظاهرة.

ه الدراسة واتجاه أنفسـهم أن الطالب الذین  یأخذون الدروس الخصوصیة یتمتعون باتجاهات موجبة تجا •

 والمواد التي یدرسونها.

 ).114ص ، 2003(بهلوي خالد، ال توجد فروق بین جمیع المستویات في الرضا عن المعلم.  •

 : )2000(دراسة سهیر لطفي   -
تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إلقاء الضوء على بعض مجـاالت االتفـاق االجتمـاعي ومنهـا االتفـاق 

والتعـرف علــى مشـكلة الـدروس الخصوصــیة وجوانـب االتفـاق علیهــا والتعـرف علـى أراء العینــة علـى التعلـیم 

أســـرة مـــن مختلـــف األنحـــاء  250فـــي كیفیـــة القضـــاء علـــى هـــذه الظـــاهرة، وكانـــت العینـــة المســـتخدمة مـــن 

لجـوء أن السبب األكبر فـي ال : استخدمت الدراسة استبیان یحتوي كافة متغیرات الدراسة وكانت أهم النتائج

11 
 



 اإلطار العام للدراسة            الفصل األول:                                          
 

الى الدروس الخصوصیة هو انخفاض مسـتوى األبنـاء فـي المدرسـة نتیجـة انخفـاض التـدریس وأسـالیبه كمـا 

مــن األغنیــاء  %61مــن الفقــراء و   %2أثبتــت الدراســة أن نســب مــن یلجــؤون للــدروس الخصوصــیة هــو 

تشـمل أوال المعلـم  أبدت الدراسة أنه للقضاء علـى هـذه الظـاهرة هـو إعـادة النظـر فـي السیاسـة التعلیمیـة وأن

 .)09ص ، 2000 ،(سهیر لطفي وآخرونباعتباره محور العملیة التعلیمیة. 

 :)2000( دراسة فرج  -
هـــدفت الدراســـة إلـــى تقویـــة الواقـــع الحـــالي لنظـــام فصـــول التقویـــة فـــي مـــدارس المـــرحلتین المتوســـطة 

أهـــداف دروس التقویــة وأثـــر دروس والثانویــة فــي التعلـــیم العــام مــن خـــالل تحدیــد العوامـــل المعیقــة لتحقیــق 

 التقویة في رفع مستوى التحصیل الدراسي باإلضافة إلى تحدید شروط الواجب مراعاتها في فصول التقویة.

اســتبیانات (مــدیر المدرســة، المعلمــین، الطلبــة وأولیــاء األمــور)، اشــتملت علــى  أربــعوكانــت أداة الدراســة  -

 الشروط الواجب مراعاتها). -أثر الدروس –ات ثالثین بندا موزعة على ثالث محاور(المعوق

وطبقت الدراسة على مدارس المرحلة المتوسـطة والمرحلـة الثانویـة وذلـك باسـتخدام أسـلوب العینـة العشـوائیة 

إسـهام الـدروس الخصوصـیة فـي تحسـین نسـب النجـاح وازدیـاد ومشـاركة  : وانتهت الدراسة بعدة نتائج منهـا

 الب عن قرب وأنها تنمي روح المنافسة بینهم .الطلبة االیجابیة ومعرفة الط

كمــا توصـــلت إلــى أن زمـــن الحصــص مناســـب جــدا وأن تصـــنیف الطلبــة یـــتم طبقــا لمعـــاییر علمیــة وبینـــت 

الدراسة مجموعة من المعیقات تقلل من االسـتفادة مـن الـدروس الخصوصـیة منهـا كثـرة عـدد الحصـص فـي 

 ).09ص ، 2000 ،ر لطفي وآخرون.(سهیالیوم الواحد والبدایة المتأخرة للدراسة

 : لتعقیب على الدراسات السابقةا
مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة التــي أجریــت حــول العالقــة بــین الــدروس الخصوصــیة ودافعیــة  -

أنـه توجــد قلـة مــن االنجـاز ومــن خـالل مــا تـوفر لنــا مـن دراســات خاصـة فــي بیئتنـا العربیــة والمحلیـة اتضــح 

 المحلیة تناولت العالقة بین المتغیرین.دراسات في البیئة 

كما أن الدراسـات السـابقة التـي تـم عرضـها سـواء العربیـة منهـا أو األجنبیـة نالحـظ أنهـا فـي معظمهـا قـد  -

األســباب التــي أدت إلــى انتشــارها وتأثیرهــا علــى تالمیــذ المرحلــة الثانویــة كمــا تــم التطــرق فــي علــى ركــزت 

الطـــرق التـــي تســـاعد علـــى مواجهـــة هـــذه الظـــاهرة كدراســـة كـــل مـــن معظـــم هـــذه الدراســـات إلـــى الحلـــول أو 

"Dovies " و "Awini."ودراسة "البوهي والسادة" و"سهیر لطفي " 
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الدروس الخصوصیة                                                      الفصل الثاني:   
 

 : تمهید

تخصصین في المجال ضایا التي شغلت معظم الباحثین المتعتبر الدروس الخصوصیة من أهم الق

التربــوي وذلــك لمــا أحدثتــه مــن صــدى فــي المجتمــع التربــوي خاصــة بعــدما شــهده العقــد األخیــر مــن القــرن 

لى أهم الجوانب إالعشرین من تغیرات في محتوى المناهج الدراسیة، ولهذا سنحاول في هذا الفصل التطرق 

لــدروس الخصوصــیة ومــدى انتشــارها اة وتطــور أإلــى نشــخــالل التطــرق مــن  المتعلقــة بهــذه الظــاهرة وذلــك

أماكن تقـدیمها وأسـتاذها، االثـار الناتجـة عنهـا وصـوال الـى مجموعـة مـن  ، األسباب التي ادت الى انتشارها

 الحلول المقترحة لمواجهتها.

 : ة وتطور الدروس الخصوصیةأنش -01

الفیلسـوف الیونـاني یعتقد أن أول من مـارس الـدروس الخصوصـیة فـي التربیـة بـالمفهوم الـدقیق هـو 

"ارسطو" الذي  ـل "أفالطون"، وأفالطون بدوره معلما ـق.م)، حیث كان معلما خاصا ل 399-347"سقراط" (

" االســـكندر المقـــدوني" والمتتبـــع لتـــاریخ التعلـــیم منـــذ أقـــدم العصـــور یجـــد أن ظـــاهرة  ـأصـــبح معلمـــا خاصـــا لـــ

ة انفــرد بــه أبنــاء الطبقــة الخاصــة مــن الــدروس الخصوصــیة نشــأت فــي األصــل لتعبــر عــن لــون مــن التربیــ

الحكام واألمراء واألعیان واألثریاء خاصة مع ظهور الصراع الطبقي، حیث سعى رحال الطبقة الغنیـة الـى 

اختالط أبنائهم بأبناء العامة من الناس فـي المـدارس العادیـة، وأعرضـوا عـن أن یتلقـى أولئـك األبنـاء رفض 

 ).07،ص 1997لسوید فایز عبد اهللا، (اتعلیما مماثال لتعلیم أبنائهم. 

ثم تطور الوضع وأصبحت الدروس الخصوصیة توجه لعـالج الطـالب الضـعاف فـي بعـض المـواد 

التلمیـــذ دروســـا خصوصـــیة اال اذا كـــان مســـتواه  یأخـــذالدراســـیة، خاصـــة اللغـــات والعلـــوم والریاضـــیات، فـــال 

هذا التلمیذ یبذل أقصى جهد ممكـن حتـى ال یعـرف احـد  أنأو الرسوب، كما  باإلخفاقضعیفا وكان مهددا 

 الهــدفمعیبـا كمــا كـان  الشــيءیف وكــان هـذا عألمـره، ألن أخـده درســا خصوصـیا یعنــي أنـه دو مســتوى ضـ

خصوصي في ذلك الوقت هو اعادة الشرح لعدة مرات لرفع مستوي التلمیذ مع التقید بالبرنامج المن الدرس 

 ).50،ص  2007ن، (حسن محمد حسن واخرو  .الدراسي

ثم جاءت بعد ذلك فترة بدأ فیها بعض األغنیاء اعطاء أبنائهم دروسا خصوصـیة بغـرض تحسـین  

عــد ذلــك مسـتواهم الدراســي وحصــولهم علـى درجــات أعلــى، وتحقیــق رغبـتهم بااللتحــاق بكلیــات القمـة، وبــدأ ب
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 التعــود واالدمــان، وانتشــرت واتســع الطــالب یقلــدون بعضــهم الــبعض، واخــدت الــدروس الخصوصــیة شــكل

التالمیــذ مــن خــالل االعالنــات  ، وتســتقطباألســرثقــیال علــى  نطاقهــا بشــكل ملحــوظ حتــى أصــبحت عــبء

المروجـة الیهــا والمنتشـرة فــي الشــوارع و السـاحات، "فتجعــل التالمیـذ یركضــون وراءهــا، كأنهـا الــدواء الشــافي 

الــى صــف أعلــى مــع نهایــة الســنة الدراســیة"، وبعــد ان كــان  والســبیل الوحیــد لكــل مــن یریــد النجــاح واالنتقــال

أصـبحت  –البكالوریا  –التالمیذ یأخدون درسا خصوصیا في مادة واحدة واغلبهم كان في المرحلة النهائیة 

الدروس الخصوصیة في معظم السنوات الدراسیة وأصبح التلمیذ یأخد دروسا خصوصیة مـن أجـل التبـاهي 

.(حمـدان محمـد زیـاد، د.س، ص الـدروس الخصوصـیة، ولـیس ألنـه دو مسـتوى ضـعیف بأنه قادر على أخد هـذه 

05.(     

ن االقبال على الدروس الخصوصیة یبدأ قبل بدایة العـام الدراسـي وینتهـي مـع نهایتـه أكما یالحظ الیوم  -

القضــاء   وهكــذا أ صــبحت الــدروس الخصوصــیة أمــرا واقعــا یصــعب" ، الراســبین خاصــة بالنســبة للتالمیــذ

علیــه، ولــم یعــد االبــاء یتخیلــون أن یــتعلم ابنــاؤهم بــدون هــذه الــدروس، وال یســتطیع التالمیــذ اكمــال عــامهم 

 .)52-51، ص 2007. (حسن محمد حسان و اخرون، الدراسي بدون اخدها ولو في مادة دراسیة واحدة " 

 : مفهوم الدروس الخصوصیة -02

 : الدروس
 مـومنى(. یعطیـه مـدرس أو اسـتاذ ویلقیـه علـى صـف أو جماعـة مسـتمعینالـذي  التعلیم  : مفرد "درس" :لغة

 ).394موسى ، د.س، ص 

فترة قصیرة للتعلم تكرس عادة لتدریس موضوع ما، وقد یكـون ذلـك   « :یعرف الدرس على أنه : اصطالحا

الجمـل، و  ياللقـات(.» الدارسـینفكرة معینـة لـدى  العلمیة أو تعلیم مهارة او تكوینفي شكل قدر معین من المادة 

 ) .176، ص 2003

المجــال الزمنــي المخصــص لتــدریس موضــوع مــا أو هــو جــزء مــن الوحــدة الدراســیة  : كمــا یعــرف علــى أنــه

المــراد اكسـابها للتلمیــذ خـالل حصــة دراســیة یتضـمن مجموعــة مـن الحقــائق والمفـاهیم والتعلیمــات والمهـارات 

 ). 01، ص2010(الكسباني محمد السید علي، دقیقة.  50و  35واحدة قد تتراوح بین 

ـــى أنهـــا  ـــدروس اجرائیـــا عل ـــة التـــي  :ویمكـــن تعریـــف ال ـــرامج التعلیمی المجـــال الزمنـــي المخصـــص لتقـــدیم الب

 مجموعة من المعلومات التي تنمي قدراتة العقلیة وتثري رصیده المعرفي.  التلمیذ علىیتحصل من خاللها 
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 : الدروس الخصوصیة
كل جهد تعلیمي یتلقـاه الطالـب بـدافع مـن نفسـه أو نتیجـة لظـروف  : تعرف الدروس الخصوصیة على أنها

یـة خـارج مبنـى جماعخارجیة، ویقوم به المعلم سواء بااللقاء، أو المناقشة أو التدریب، فـي صـورة فردیـة أو 

 .)52، ص 2007حسن محمد حسان، (. ام وبأجر یحدده المعلم بنفسهالمدرسة ویكون بانتظ

الــدروس التــي یؤدیهــا المعلــم خــارج  : فــي معجــم مصــطلحات التربیــة والتعلــیم علــى أنهــا أیضــا>تعــرف كمــا 

ي مكـان اخـر یتفـق علیـه ساعات دوامه الرسمي اما في المدرسة حیث یعمل واما في منزل المتعلم، وانما فـ

كـون هـذه الـدروس تـدعیم ثقافـة المـتعلم، وانتشـاله مـن القصـور وطالب الدروس الخاصة، وغالبا مـا تالمعلم 

 فــي المدرســة هعلــى ادراك مــا لــم یســتطیع أن یســتوعب هالــذي یصــیبه فــي بعــض المــواد التعلیمیــة، ومســاعدت

(جــرجس میشــال جــرجس،  .النــاجحین بركــب أثنــاء الحصــة األساســیة، لكــي یصــبح قــادرا علــى النهــوض واللحــاق

 .)29، ص 2005

تلمیــذ أو مجموعــة معینــة مــن التالمیــذ حصصــا اضــافیة خــارج  بإعطــاءقیــام المــدرس  : تعــرف علــى أنهــا و

محمـد  جغیمـانواالالمعایطـة عبـد العزیـز وقت الدوام الرسمي في مادة واحدة أو عـدة مـواد مقابـل أجـر یتفـق علیـه. (

 .)16، ص 2009، عبد اهللا

یسـها أحـد الـدروس الخصوصـیة هـي دروس دعـم یقـوم بتدر  : ومن خـالل التعـاریف السـابقة یمكـن القـول أن

 المعلمین أو رجال التعلیم لطالب او اكثر خارج المبنى المدرسي لقاء مكافاة مالیة.

نقصـــد بالـــدروس الخصوصـــیة كـــل مســـاعدات یقـــدمها المعلـــم للمـــتعلم خـــارج جـــدران حجـــرة الدراســـة بصـــورة 

 ).128ص ، 2006مجدي عزیز ابراهیم، األول من الثاني. ( یأخذهامنتظمة ومكررة، مقابل مكافاة مادیة 

كــل جهــد تعلیمــي یحصــل علیــه التلمیــذ خــارج الفصــل المدرســي بحیــث یكــون هــذا   : و یمكــن تعریفهــا بأنهــا

مــن هــذا مــا یقــدمها بعــض االبــاء ألبنــائهم فــي صــورة مســاعدات  ویســتثنى وبــأجر تكــررالجهــد منتظمــا وم

 تعلیمیة في المنزل.

فقط، أما " انور جندي " فیرى انهـا كـل مسـاعدة جر أویرى " محمد سالم " بأنها الدرس الذي یعطى نظیر 

أو جهد تعلیمي اضافي یحصـل علیـه الطالـب منفـردا أو مـع مجموعـة مـن الطـالب نظیـر مقابـل مـادي فـي 

 معظم األحیان یوضع للقائم به.

ویعرفها " محمد سالم " بأنها كل جهد تعلیمي یبذله المعلم بانتظام وتكرار لصالح التلمیذ أو الطالب، علـى 

ان یكون هذا الجهد خارج المدرسة، وال تعتمد الدروس الخصوصیة على التحصیل الذاتي للتلمیذ بل تعتمد 

 .أو بالشهر بالمقررأو  على جهد المعلم بمقابل مادي یتم االتفاق علیة بالساعة 
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تعلیم غیر نظـامي بـین مـدرس و دارس، ویـتم بموجبـه تـدریس الـدارس بشـكل  : ادي الحربي " أنهاویرى " ف

(الراشـدي بشـیر صـالح  .أو ضمن مجموعة ، مادة دراسیة أو جزءا منها بـأجر یحـدد بـین الطـرفین دهخاص لوح

 )685، ص 2004واخرون، 

 : في بعض دول العالمتشار وكثافة الدروس الخصوصیة مدى ان -03
إنــه مــن الصــعب أن نحصــل علــى معلومــات دقیقــة عــن حجــم ومــدى إنتشــار الــدروس الخصوصــیة وذلــك 

 ومن یتلقاها فمثال: ألسباب عدة تتعلق بمن یقدمها 

 عادة ما یتفادون جلب االنتباه على أنهم یقدمون الدروس الخصوصیة كنشاط غیر رسمي. المعلمون:

غیـــر  امتیـــازاتبحصـــولهم علـــى  یشـــيبعضـــهم ال یحبـــذ جلـــب اإلنتبـــاه، فتلقـــیهم لهـــذه الـــدروس قـــد  الطلبـــة:

وصـــفهم ون بمعلمـــیهم فـــي المـــدارس النظامیـــة، وربمـــا یخشـــون مســـتحقة مقارنـــة مـــع أقـــرانهم، أو أنهـــم ال یثقـــ

 ).17، ص2012(مارك براي، . بالغباء

أیضا لخشیتهم أن یظن بأنهم یشترون إمتیازات غیـر مسـتحقة أو أنهـم هـم  ال یحبذون جلب اإلنتباه اآلباء:

 ؤهم باألغبیاء.ینعت أبنا اآلخرون ال یثقون بمعلمي التعلیم النظامي، كما یدل ذلك على خوفهم من أن

من الصعب أیضا أن نقیس نفس مدى إنتشار الدروس الخصوصیة كونها تختلف عادة مـن حیـث 

وكثافتهــا بــإختالف الفصـــول والمواســم، كمــا أنهــا تقــدم فـــي بعــض األحیــان بشــكل فـــردي أو شــكلها ومــدتها 

الــدروس الخصوصــیة فــي بعــض المــواد  تالمیــذ یتلقــونالبعــض أن جمــاعي، كمــا یرجــع الســبب أیضــا إلــى 

 بشكل منتظم وعلى فترات متواصلة، بینما یتلقاها آخرون في مواد محدودة وعلى فترات متقطعة.

ــــا ا ــــدول، ومــــع أن الجــــدول ال یقــــدم 01لجــــدول رقــــم (ویبــــین لن ) معطیــــات تــــم إستخالصــــها مــــن بعــــض ال

إال أنــه یبــین لنــا األنمــاط ،إحصــائیات منظمــة تنظیمــا معیاریــا إلخــتالف المقاربــات المنتهجــة فــي الدراســات 

ینیـا المحـدودة الـدخل مثـل: كالرئیسـیة إلنتشـارها عبـر العدیـد مـن أقطـار العـالم، حیـث یشـمل الجـدول الـدول 

والدول المرتفعة الدخل مثل: كندا، كما نالحظ مدى إنتشار الدروس الخصوصیة في المدن عادة أكبر مـن 

 )25، ص2009( المعایطة عبد العزیز واألجغیمان محمد عبد اهللا، .القرى واألریاف
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 األنماط المكان

 

 بنغالدیش

بنتــائج شــملت  2005أســرة ســنة  164000أظهــرت مقارنــة نتــائج دراســیة قومیــة شــملت 

ومنتشــرة خــالل  الــدروس الخصوصــیة كانــت حاضــرة بقــوة أن 1998أســرة ســنة  33229

مـــن تالمیـــذ المرحلـــة اإلبتدائیـــة یتلقـــون دروس  %31كـــان  2005تلـــك الفتـــرة، ففـــي ســـنة 

 .%21.4، 1998خصوصیة بینما بلغت النسبة سنة 

 

 كندا

أن أبنـــاءهم یتلقـــون دروســـا  أب لـــدیهم أوالد فـــي ســـن التمـــدرس 501مـــن بـــین  9.4أشـــار 

بــأن أبنــاءهم قــد ســبق وأن تلقــوا دروســا  %8.4خصوصــیة خــارج أوقــات الدراســة، وصــرح

 خصوصیة في وقت مضى.

 

 الصین

والعمالـــة فـــي المنـــاطق الحضـــاریة ســـنة  أجریـــت دراســـات إستقصـــائیة عـــن التعلـــیم المنزلـــي

مـن تالمیـذ المرحلـة اإلبتدائیـة  %73.8أسرة، حیث صرح  4773شملت الدراسة  2004

 من طلبة المرحلة الثانویة العلیا أنهم كانوا یتلقون دروسا خصوصیة. %53.5الدنیا و

 

 كینیا

ـــة و  1997أظهـــرت دراســـة أجریـــت ســـنة  ـــى عین ـــعل ـــة تت ـــذا مـــن  3233ف مـــن ألطنی تلمی

مــنهم ینتمــون إلــى %39یتلقــون دروســا خصوصــیة، و اكــانو  %68.6ف الســادس أن صــال

ـــیم  %74.4واإلقلـــیم الشـــمالي الشـــرقي  ، وأشـــار إختبـــار أجـــري فـــي ثـــالث "نیـــانزا"فـــي إقل

كثــر شــیوعا فــي المــدن عــن األریــاف مقاطعــات مختلفــة أن الــدروس الخصوصــیة كانــت أ

 بین الذكور عن اإلناث.و 

 

 الفیتنام

أن تلمیــــذا مــــن الصــــنف الخــــامس   72660علــــى  2001أظهــــرت دراســــة أجریــــت ســــنة 

مــنهم یتلقــون دروســا خصوصــیة، كمــا لــوحظ أن الطلبــة الــذین یحضــرون إلختبــار  38%

 .%29القبول الجامعیة یرتفع بنسبة 

 .): یوضح مؤشرات إنتشار الدروس الخصوصیة عبر دول العالم01الجدول رقم (

 الدروس الخصوصیة: انتشارأسباب  -04

الخصوصـیة، حیـث كانـت فـي الماضـي تقتصـر دروس ظهرت في األوسـاط المدرسـیة ظـاهرة الـ لقد

ــیم  لســنوات األخیــرة زاد اإلقبــال علیهــاعلــى فئــة معینــة ولكــن فــي ا مــن مختلــف الفئــات خاصــة تالمیــذ التعل

 الثانوي وذلك یعود لمجموعة من األسباب تتمثل في:
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 أسباب تتعلق بفلسفة النظام: -4-1

جهـات التـي یقتـه والمعـاییر التـي تحكمـه والمواویقصد بفلسفة النظام التعلیمي " ماهیة التعلیمیة وحق

التربــوي  رالفكــ إلــى الحالیــة للنظــام التعلیمــي باتــت المنــاهج الدراســیة منتمیــة  وفــي ضــوء الفلســفةتوجهــه"، 

التقلیدي، حیث أنها تقوم على تجزئة المعرفة إلى مواد دراسیة منفصلة، وموضوعاتها مفككة إلى حـد كبیـر 

والصـــلة بینهمـــا وبـــین البیئـــة التـــي یعـــیش فیهـــا الطـــالب لیســـت واضـــحة بالدرجـــة التـــي جامـــدة، ومحتویاتهـــا 

 .)54، 53، ص2007(حسن محمد حسان وآخرون،  .مع بیئتهم المحیطة بهم ةبإیجابین تجعلهم یتفاعلو 

كمــــا أصــــبح اإلهتمــــام بالجوانــــب النظریــــة والّلفظیــــة فــــي مقابــــل اإلهمــــال الشــــدید للجوانــــب العلمیــــة 

 .)236، ص2003(شبل بدران،والتطبیقیة، 

ن نظـام التعلـیم لـم یكسـب الطـالب طریقـة الحصـول علـى المعرفـة، وأنمـا إكسـابهم طریقـة وبذلك فإ 

 .)20.(حمدان محمد زیاد، د.س، صالحفظ والتلقین، بمعنى ثقافة الذاكرة في مواجهة ثقافة اإلبداع

، حیـث نالحـظ دروس الخصوصیةال إنتشاركما یلعب عدم اإلستقرار على السیاسة التعلیمیة دور كبیر في 

مع تغییر وزیر التربیة والتعلیم إصدار قوانین تغییر وتعدیل في نظام التعلیم وسیاسته، مما یؤدي إلى عدم 

 .دروس الخصوصیةلاإلستقرار في العملیة التعلیمیة ویزید من إقبال التالمیذ على ا

 أسباب تتعلق باإلمتحانات الرسمیة : -4-2

اإلمتحانات مقیاس تعتمد علیه الوزارة في رفع الطالب من طور إلى آخر من أطوار التعلـیم تعتبر 

واصــبح النجــاح فــي اإلمتحــان والتفــوق فیــه أمــر یهــّم الجمیــع ولــیس فــي ذلــك خطــأ، ولكــن الخطــأ یكمــن فــي 

ا باتــت إعتبــار أّن النجــاح فــي اإلمتحــان هــدف تتضــاءل أمامــه األهــداف التربویــة الرئیســیة األخــرى، وهكــذ

 اإلمتحانات غایة في حد ذاتها ولیست وسیلة وأصبحت تحتل مركز الصدارة في نظامنا التعلیمي.

ونتیجـــة للمبالغـــة فـــي أهمیـــة اإلمتحانـــات وقیمتهـــا وٕاعتبارهـــا غایـــة بعـــد أن كانـــت وســـیلة، ونتیجـــة 

المیذ إلى البحث عـن للضجة اإلعالمیة التي تثار حولها وما یتبعها من قلق وتوتر إتجه أولیاء األمور والت

ســـواء كانـــت مشـــروعة أو غیـــر مشـــروعة، وكانـــت هـــذه الوســـیلة هـــي الوســـیلة المناســـبة لتحقیـــق هـــذه الغایـــة 

الدروس الخصوصیة، خاصة وأنها تسـاعد الطـالب علـى إجتیـاز اإلمتحانـات، حیـث أصـبحت هـذه األخیـرة 
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و أولیـائهم علـى حـد  هـاجس للتالمیـذهي السبیل الوحید لمواجهة قلق األداء في هـذه اإلمتحانـات التـي تعـد 

 ).50، ص2007(حسن محمد حسان وآخرون، سواء. 

متحانات صعبة اإلجابـة مـع ضـعف المسـتوى التعلیمـي لـدیهم یعتبـر م للتالمیذ إكما یعد تقدیم المعلّ 

 ).164، صالعزیز والجغیمان محمد عبد اهللا(المعایطة عبد سببا رئیسا إلقبالهم على الدروس الخصوصیة. 

 أسباب تتعلق بالمدرسة: -4-3

ون بقدرة المدرسـة علـى تـوفیر المنـاخ المناسـب لنمـو لى أن وجود العملیة التعلیمیة مرهال خالف ع

الطـــالب، وتحســـین البیئـــة التعلیمیـــة وقـــدرتها علـــى اإلنطـــالق والتجدیـــد، ومـــن المفتـــرض أن تكـــون المدرســـة 

أن  إاللتالمیـذ یجـدون فیهـا حـال لمختلـف مشـاكلهم، ا في حیاة طالبها، ومن المفتـرض أنمتعددة الوظائف 

مؤسسـة لطـرد التالمیـذ مـن خـالل األسـالیب  الواقع الفعلي لمدارسنا یشیر إلى أنها غیر ذلك حیث أصـبحت

والقوانین التي تتبعها مما یدفعهم إلى الهروب منها والبحـث عـن بـدیل لهـا، كمـا تلعـب األسـباب التالیـة دورا 

 حو الدروس الخصوصیة:نفي توجیه التالمیذ 

دیكتاتوریــة المنــاخ المدرســي وقلــة وســائل التشــویق، وثانویــة األنشــطة المدرســیة وقلــة تشــجیع المحــاوالت  •

 حتى على مستوى المعلمین. إلبداعیة سواء على مستوى الطالب أوا

اإلتصــال فتكنولوجیــة التعلــیم و ســتخدام وتوظیــف التكنولوجیــا الحدیثــة لصــالح العملیــة التعلیمیــة، ضــعف ا  •

د للمعرفة، وهذه التكنولوجیا تعتبـر سـالح ذو یغیرت شكل التعلیم التقلیدي ولم یعد المعلم هو المصدر الوح

حدین بالنسبة للمدرسة، وٕاذا تم إستخدام تكنولوجیا التعلیم خارج المدرسة سواء في المنازل ومراكز الـدروس 

، حســـن محمـــد حســـان وآخـــرون(مـــن تحـــت قـــدمي المدرســـة ویزیـــد مـــن هامشـــیتها.  الخصوصـــیة سیســـحب البســـاط

 ).52ص
 وتقصیرها في نوعیة الطالب والمدرسین بأضرار الدروس الخصوصیة. دارة المدرسةإضعف  •

حاالت الطالب الضعاف وتوجیههم، وتقدیم الحصص اإلستدراكیة التي تعمل  تقصیر المدرسة في تتبع •

 ).22، ص1974(حمدان محمد زیاد،  ي.على تحسین مستواهم الدراس
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 أسباب تتعلق بالمعلم: -4-4
ـــــم ـــــري ألي نظـــــام تعل المعل ـــــالظروف اإلقتصـــــادیة هـــــو حجـــــر الزاویـــــة والعمـــــود الفق ـــــأثر ب یمـــــي، یت

آخـر فـي  اإلجتماعیـة التـي یمـر بهـا المجتمـع والتـي تـنعكس بـدورها علـى عملـه ، والتـي سـاعدت بشـكل أوو 

 إنتشار الدروس الخصوصیة.

إلتـزامهم بأخالقیـاتهم ممـا یـدفعهم هذه األسـباب هـي ضـعف إنتمـاء بعـض المعلمـین للمهنـة وقلـة  ولعل أكثر

 ).62ص سن محمد حسان وآخرون،(حاني في شرح الدروس فوالت،إلى التقصیر في أداء واجبهم التعلیمي 

اإلخالص في التدریس في تحفیز التالمیذ نحو المادة الدراسیة، وعدم  عفهمتقصیر بعض المدرسین أو ض  -

 التالمیذ بصعوبة المادة وضرورة الدروس الخصوصیة. وٕاشعار

تحســین المســـتوى المـــادي لألســاتذة مـــن خـــالل عائــدات الـــدروس الخصوصـــیة ورغبــتهم فـــي تحقیـــق الثـــراء   -

 السریع من خالله.

عـدد الطـالب فــي الهـدف الدراسـي ممـا یجعــل المعلـم غیـر قـادر علــى متابعـة تحصـیل طلبـة الفصــل  إرتفـاع -

تقویـة منزلیـة وتصحیح دفـاترهم بإتقـان والتأكـد مـن فهـم الجمیـع للـدرس، ممـا یجعلهـم فـي حاجـة إلـى دروس 

 ).164ص والجغیمان محمد عبد اهللا، زیز(المعایطة عبد الععن طریق مدرس خصوصي. 

 أسباب تتعلق بالتلمیذ: -4-5

یعتبر التلمیذ محور العملیة التعلیمیة التي تهدف إلى تكوین تالمیذ فاعلین في المستقبل، مـن خـالل 

 األنظمة التعلیمیة في المدارس، غیر أن هذه الفئة تلجأ إلى الدروس الخصوصیة، وذلك لألسباب التالیة:

 لجامعة.رغبة التالمیذ في تحسین مستواهم الدراسي لدخول ا  •

الشـــعب العلمیـــة، حیـــث یلجـــأ صـــعوبة بعـــض المـــواد الدراســـیة بالنســـبة لـــبعض التالمیـــذ خاصـــة أصـــحاب   •

 ).55، ص(حسن محمد حسان وآخرون التالمیذ للدروس الخصوصیة لمحاولة فهمها وٕاستیعابها

 الخاصة.عدم وجود وعي عام لدى الطالب بقدراته وٕاستعداداته، واختیاره لتخصص ال یتناسب مع قدراته   •

 ).22، ص2003(صفیة أحمد عبد السالم، تغیب التالمیذ عن الحصص الدراسیة الرسمیة وعدم انتظامهم علیها.   •

 تكرار رسوب بعض التالمیذ في بعض المواد الدراسیة و اإلمتحانات.  •

العزیـز والجغیمـان معایطـة عبـد إهتمام بعض التالمیذ بممارسة األنشطة والهوایات على حساب المـواد الدراسـیة (  •

 ).164ص محمد عبد اهللا،

 إتاحة الدرس الخصوصي فرص المناقشة الكافیة للتلمیذ مع المعلم.  •
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 عدم قدرة بعض المعلمین على السیطرة على الفصل وعالج سلوك التالمیذ.  •

 بحل أكبر عدد من األسئلة، والتدریب على حل نماذج اإلمتحانات. تسمح الدروس الخصوصیة للتلمیذ   •

                          (حجـــي أحمـــد إســـماعیل، عـــدم وعـــي وفهـــم التالمیـــذ بطریقـــة المـــذاكرة الصـــحیحة، وكیفیـــة تنظـــیم ذلـــك الوقـــت.   •

   ).277، ص د س 

والقــدرة علــى اإلبتكــار  تعــود التالمیــذ علــى المواضــیع الجــاهزة واإلعتمــاد علــى الغیــر، وفقــدان الثقــة بــالنفس  •

 ).69، ص1977سن، (محمد صدیق محمد حوالتجدید 

وحـده كما یقبل التالمیذ على الدروس الخصوصیة لعدم إعتمـاد المعلـم الخصوصـي علـى الكتـاب المدرسـي 

واســتخدام أمثلــة أكثـــر ممــا یســـتخدمها  مختلفــة عمـــا یــتم شــرحه فـــي الفصــل الدراســـي تـــدریسإتباعــه لطــرق 

وطرح أسئلة كثیرة و متنوعة، إضافة إلى المعاملة الجیدة للتالمیذ في حصص  األستاذ في الفصل الدراسي

الدروس الخصوصیة من حیـث إهتمـام المعلـم فـي تقـدیم المعلومـات والنصـائح والتوجیهـات وحـل أكبـر عـدد 

 ).267(حجي أحمد إسماعیل، د.س ، ص ممكن من التمارین، وتقدیمه لملخصات الدروس 

 :أسباب تتعلق باألسرة 4-6
یة، وهـذا اإلعتقـاد قد یعتقد البعض أن األسرة لیست لها دور في إنتشار ظـاهرة الـدروس الخصوصـ

في غیر موضوعه ألن األسرة أصبحت عامال مساعدا في تفشي هذه الظاهرة سواء توافق ذلك مع ظروفها 

رق وأضـــمنها أم لــم یتوافـــق، إذ یلجـــأ أولیـــاء األمــور إلـــى الـــدروس الخصوصـــیة ألنهــم یعتبرونهـــا أســـهل الطـــ

 لحصول أبنائهم 

على المجموع األفضل الذي یسمح لهم دخول الجامعات، وفي دراسة قام بها " حسن محمد حسان" بعنوان 

" أزمــة المدرســة الثانویــة العامــة" تــم التوصــل إلــى أهــم األســباب التــي تشــجع أولیــاء األمــور علــى أن یأخــذ 

 أبنائهم دروس خصوصیة تتمثل في اآلتي:

ألبنائهـا والحصـول علـى المجـامیع المرتفعـة  األسرة على الدروس الخصوصیة فـي تحقیـق التفـوق إعتماد  -

 في ظل المنافسة الشدیدة.

(حسـن محمـد حسـان وآخـرون، تباهي بعض أولیاء األمور بإحضار أفضل المعلمین لتعلـیم أبنـائهم فـي المنـزل   -

 ).56ص

 رسة.ضعف ثقة األولیاء في فعالیة الدور الذي تؤدیه المد  -

، وأن الكتـب المدرسـیة المقـررة تعـرض إعتقاد بعض األولیاء أن نظام التعلـیم یحتـاج إلـى إسـتعداد خـاص  -

  المادة التعلیمیة بطریقة غامضة تحتاج إلى دراسة أخرى.
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العقلیـــة  القـــدرات األبنـــاء علـــى أعلـــى الـــدرجات والنجـــاح دون مراعـــاةرغبــة أولیـــاء األمـــور فـــي حصـــول   -

 لألبناء.والمستوى التعلیمي 

 محمــد عبــد اهللا، (معایطــة عبــد العزیــز والجغیمــان. رغبــة أولیــاء األمــور فــي المحافظــة علــى مســتوى أبنــائهم العلمــي  -

 ).164ص

 ماكن تقدیم الدروس الخصوصیة:أ -05
یعتبــر أخــذ الــدرس الخصوصــي مــن أهــم مــا یشــغل بــال التالمیــذ خاصــة تالمیــذ الطــور الثــانوي مــن 

والنجاح في إمتحان شهادة الباكالوریا، لذلك نجدهم یبحثون عن أفضل األسـاتذة فـي  تحصیل عالي،أجل 

هــذه الــدروس، حیــث أخــذت هــذه األخیــرة إشــهارا علــى أن ذلــك األســتاذ أو الجمعیــة تقــدم دروســا  همتقــدیم

ت، المكتبــــات، المحــــالت خصوصــــیة فــــي ذلــــك المكــــان، مــــن خــــالل ملصــــقات فــــي محطــــات المواصــــال

 الل توزیعات في الشوارع أو أمام المؤسسة التعلیمیة.أو من خالتجاریة،

إذ أصــبحت تقــدم فــي منــازل التالمیــذ، خاصــة مــع تهافــت التالمیــذ وأولیــائهم علیهــا، حیــث قامــت    

شمل عدد من تالمیذ الطور المتوسط والثانوي بوالیة وهران إتضح من خاللها أن  باستطالعجریدة الشعب 

قـائلین: إننـا نأخـذ دروسـا  ر المنـاهج الدراسـیة، حیـث صـرح بعـض التالمیـذالظاهرة متفشیة خاصة بعـد تغییـ

د األساســیة، إضــافة إلــى مشــكلة اخصوصــیة فــي منازلنــا ، وذلــك بسســب ضــعف مســتوانا الدراســي فــي المــو 

أنهـم  اإلكتظاظ داخل القسم الدراسي، مما ساهم في عدم القدرة على التركیز واإلستیعاب كما أشارت العینـة

 مع مقدم الدروس الخصوصیة فیما یتعلق بالوقت والمبلغ المخصص لهذه الدروس.یتفقون 

غنیاء من حكام ونبالء، حیث ال من هذه الدروس أكثر قدما، حیث یخص أبناء أ ویعتبر هذا النوع

كمــا أكــد . ب هــؤالء إلــى المدرســة، ویقــوم معلــم بتدریســهم بحثــا عــن التمیــز والتفــوق اإلجتمــاعي والعلمــيیــذه

 یتفهم أن یطلـب التلمیـذ بمحـض إرادتـه مـنل اّألول عن قطاع التربیة "عبد اللطیف بابا أحمد" أنه: "المسؤو 

أمــر مخــالف ألخالقیــات  معلمــه تلقینــه دروســا خصوصــیة، لكــن أن یلــزم المعلــم التلمیــذ بهــا فــي منزلــه فهــذا

 .المهنة

في منازل التالمیذ، أصبحت الدروس الخصوصیة تقدم في ضافة إلى تقدیم الدروس الخصوصیة إ

، ویحـدد الذي یقدم الدرس یشرف على تحدید زمن الحصة الواحـدة وسـعرهامنزل األستاذ، حیث أن األستاذ 

المحتــوى وطریقــة العمــل وأوقــات تقــدیم الــدرس. حیــث جــاء فــي جریــدة "الخبــر": متقاعــدون یحولــون ســكنات 
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خصوصـیة، إذ طالـب اإلتحـاد الـوطني لعمـال التربیـة والتكـوین بعنایـة للتحقیـق وظیفیة إلى أقسام للدروس ال

خاصـة بمسـؤولین متقاعـدین الفي السكنات الوظیفیة، نظرا للتجاوزات المسجلة حیـث تحولـت تلـك السـكنات 

 إلى أقسام للدروس الخصوصیة، حیث عمل مدیر مدرسة إبتدائیة على تحویل السكن الوظیفي الخـاص بـه

) حالـة مماثلـة 40(التربیة أنـه توجـد  م   تقدیم الدروس الخصوصیة، وأضاف مسؤوول من مدیریةإلى أقسا

 ).05، ص2014زهیرة،  .(ع.في الطور المتوسط والثانوي

یهــا وبــذلك أصــبحت تقــدیم الــدروس الخصوصــیة تقــدم فــي منــزل األســتاذ، أوفــي مؤسســات خاصــة تمــارس ف

یتعلـق بالمنـاهج  كالجمعیات والنوادي فتطلع المؤسسـة علـى كـل مـاخرى هذه الدروس إلى جانب نشاطات أ

ـــدروس والمســـتویات الخصوصـــیة ـــد المؤسســـة نـــوع ال عبـــر األنثرنیـــث وشـــبكات التواصـــل  الدراســـیة، وتحدیی

 اإلجتماعي المختلفة، كما تختلف أماكن تقدیم الدروس الخصوصیة بإختالف المراحل التعلیمیة.

 الخصوصیة:خصائص مقدم الدروس  -06

مع زیادة الطلب على الدروس الخصوصیة، أصبحت هذه األخیرة مهنة لمن ال مهنة له تساعد 

 .على توفیر متطلبات الحیاة الیومیة

كما یمكن أن یكون أستاذ الدرس الخصوصـي هـو نفسـه معلـم التلمیـذ فـي المدرسـة، حیـث یأخـذ 

األخیـر یكـون علـى إطـالع كبیـر علـى  العدید من التالمیذ دروسا خصوصیة مـن نفـس المعلـم كـون هـذا

میــذ الـــذي یأخــذ الــدرس الخصوصــي ممــا یســمح باســـتمرار لدراســي وعلــى المســتوى العلمــي للتلالمــنهج ا

 العالقة البیداغوجیة بین المعلم والتلمیذ كما في المدرسة.

وفي بعض األحیان یمكـن أن یكـون أسـتاذ الـدروس الخصوصـیة هـو آخـر خـارج عـن المؤسسـة 

التي یدرس فیها التلمیذ، وقد یكون متقاعد لدیه خبرة فـي التـدریس ویتبـع أسـالیب تمكـن التلمیـذ  التعلیمیة

  ).25، ص.(حمدان محمد زیادمن الفهم و االستیعاب

 اآلثار الناجمة عن ظاهرة الدروس الخصوصیة: -07

لهـا آثـار ونتـائج، حیـث تبینـت آراء جمیـع  الدروس الخصوصیة مثلها مثل أي ظـاهره إجتماعیـة

أطراف العملیة التربویة حول هـذه اآلثـار والنتـائج، فتـرى فریقـا یقـول بـأن الـدروس الخصوصـیة لهـا آثـار 

 سلبیة، وفریق آخر یرى أن لها آثار إیجابیة، وفیما یلي شرح موجز لكل منها:
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 اآلثار السلبیة: -7-1

للدروس الخصوصیة آثار سلبیة في الجانب التربوي حیث أصبحت فـي اآلونـة األخیـرة تعمـل كبـدیل 

للمدرســـة، وهـــذا یعـــد مـــن أشـــد عوامـــل الخطـــر علـــى المدرســـة ذاتهـــا، حیـــث تولـــد علـــى ذلـــك ضـــعف عالقـــة 

تولـد  وهكـذا مـاالطالب بالمعلم والمدرسة، إذ یعتمـد المـتعلم علـى مصـدر آخـر للـتعلم یكـون خـارج المدرسـة، 

عنـــه نزعـــة اإلغتـــراب فـــي المدرســـة، وعـــدم إهتمـــام الطالـــب بشـــرح األســـتاذ داخـــل الفصـــل ممـــا یترتـــب علیـــه 

ٕاثــارة و تــأثیرات ســلبیة علــى تحصــیل زمالئــه ویقــوم بمحاولــة تضــییع الوقــت علــى بقیــة زمــالءه فــي الفصــل 

 ).171، ص 2003(بوبكري محمد، الشغب ونزعات العدوانیة 

هل األسر إقتصادیا في الوقـت صیة من أهم المشكالت التي تثقل كاكما أصبحت الدروس الخصو 

وبذلك یؤثر سـلبا علـى هـدف وزارة  )،64، ص(حسن محمد حسان وآخرونالذي تلتزم فیه الدولة بمجانیة التعلیم. 

ــیم  التربیــة والتعلــیم  در المــال العــام الــذي تنفقــه الدولــة علــى برنــامج هــ یــؤدي ذلــك إلــى اكمــبمجانیــة التعل

  .علیمالت

ـــة الوطنیـــة للـــدخول المدرســـي  ـــدروس  2013/2014كمـــا جـــاءت فـــي النشـــرة الرســـمیة للتربی أن ظـــاهرة ال

الخصوصیة أخذت تنتشر على نحو یدعو للقلق الشتمالها كل األطوار التعلیمیـة، ممـا قـد ینـتج عـن ذلـك 

 آثار سلبیة:

المؤسســة التعلیمیــة باعتبارهــا الــدروس الخصوصــیة تمــس بمصــداقیة بالنســبة إلــى المؤسســة التعلیمیــة: إن  -

یضا فهي تعده للحیاة فقط، إنما األخالق والقیم اإلجتماعیة أ لذي یتلقى فیه التلمیذ لیس المعارف الفضاء ا

 ).27، ص2013یة للتربیة الوطنیة، مس(النشرة الر بشكل كامل 

ـــى مبـــدأ تكـــافكمـــا تقضـــي  - ـــدروس الخصوصـــیة عل ـــى  ؤال ـــذ علـــى أعل الفـــرص التعلیمیـــة بعـــد حصـــول التلمی

. (شـبل القدرات الذهنیـة والثقافیـة للتلمیـذ العالمات والتفوق الذي یسمح  له بالدخول إلى الجامعة دون مراعاة

 ).352، ص2003بدران، 

 وبذلك تقلل الدروس الخصوصیة من قدرة النظام التعلیمـي علـى االحتفـاظ بثقـة الطالـب بالمدرسـة كمؤسسـة -

علــى المعلمــین حیــث تعلیمیــة تهــدف إلــى تأدیــة رســالتها علــى أكمــل وجــه، كمــا تــؤثر الــدروس الخصوصــیة 

 لتیقنهم بأن التالمیذ یأخذون هذه الدروس. تدفعهم إلى إهمال الدرس في المدرسة النظامیة

س تؤثر الدروس الخصوصیة من أجل تحسین مستواهم العلمي، إال أن هذه الدرو ورغم إقبال التالمیذ على 

 بشكل سلبي على التلمیذ وذلك حسب ما جاء في النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة حیث جاء فیها:
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ال تجعــل التلمیــذ فــردا متكــامال، ال یعتمــد علــى نفســه بــل ینتظــر مــا ســیتلقاه مــن  أن الــدروس الخصوصــیة -

 المدرسین الخصوصیین لحل المسائل والفروض المنزلیة، حتى أنها تقتل فیه روح المبادرة واإلبداع.

الــدروس الخصوصــیة التلمیــذ خــزان لمعلومــات لــم یفهمهــا ولــم یســتوعبها، بــل یحفظهــا لیمــتحن فیهــا تجعــل  -

 .في اإلمتحانات رهدف إلى تدریبه لإلجابة على أكبر عدد ممكن من األسئلة التي تتكر حیث ت

تضــعف قدرتــه علــى التكیــف اإلجتمــاعي والتفاعــل مــع المعلــم أثنــاء الــدرس، ممــا یــؤدي إلــى فقــدان ثقتــه فــي  -

 ). 28.27(النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، صوٕاجتماعیة المدرسة بصفتها مؤسسة لها أهداف تربویة 

تــؤدي إلــى إرهــاق التلمیــذ واقعــا فــي خلــط وتشــتت األفكــار بــین الــدروس المقدمــة فــي المدرســة والمقدمــة فــي  -

 الدرس الخصوصي.

ل ذحیث تعود الطالب اإلعتماد على الغیـر، إذ یأخـذ المـادة العلمیـة دون بـ ار قیم اإلبداع واإلنجاز: صإنح -

سات أن إعتماد الفرد في تعلمه علـى الغیـر یتسـبب البحث والتحلیل العلمي، وتؤكد بعض الدرافي أي جهد 

وهــو ظــاهرة  فــي تعطیــل دوافــع اإلنجــاز والمثــابرة والثقــة بــالنفس، والكســب الــذاتي للمعرفــة وٕاصــابته بــالعجز

لــــب مــــع الحلــــول الجــــاهزة للمشــــكالت كمــــا یقــــدمها لــــه المــــدرس اتكــــرار تعامــــل الط مرضــــیة تتكــــون نتیجــــة

 ).65، صحسن محمد حسان وآخرون (.حلول مناسبة بنفسه عنالبحث الخصوصي دون أن یدربه على كیفیة 

إلــى  بالشــرح داخــل الصــف الدراســي، ممــا یدفعــه الطالــب اهتمــامالــدروس الخصوصــیة إلــى عــدم كمــا تــؤدي  -

 عدم المحافظة على الهدوء والنظام الداخلي للصف المدرسي.

بعــض الطــالب علــى المــدرس الخصوصــي فــي حــل التمــارین والواجبــات المنزلیــة دون أن یبــدل أي  إعتمــاد -

 مجهود.

المــدرس الخصوصــي تكــون لــه طریقتــه الخاصــة فــي الشــرح وهــي علــى األغلــب  تشــتت أفكــار الطلبــة ألن -

 ، والتي تعود علیها الطالب منذ الدخول المدرسي.تختلف عن طریقة المعلم في المدرسة

ل األسر وتتسبب بهدم في أعباء إقتصادیة عالیة، نظرا لمـا یترتـب عـن الدروس الخصوصیة كاهكما تثقل  -

إذا كان عدد األبناء اللذین یتلقـون الـدروس الخصوصـیة إثنـان هذه الدروس من مصاریف إضافیة، خاصة 

 فأكثر.

المــراهقین، وذلــك مــن خــالل  والســیماوفــي بعــض األحیــان تعتبــر مصــدر للتــوتر والقلــق بــین اآلبــاء واألبنــاء  -

أســـر ذات الـــدخل  الطلـــب المتزایـــد فـــي دفـــع مصـــاریف هـــذه الـــدروس خاصـــة إذا كـــان لألبنـــاء أصـــدقاء مـــن

 المادي العالي.
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 وتتمثل في: ثار اإلیجابیة:اآل -7-2

 تشمل على عدد صغیر من التالمیذ، مما یسمح لهم بمتابعة الدرس واإلهتمامقد إن الدروس الخصوصیة   -

 به مباشرة مع األستاذ، وٕامكانیة طرح األسئلة والحصول على اإلجابة في نفس الوقت.

(حسـن  .تعود التالمیذ على مواظبة الحفظ والمراجعة والتذكیر بمراجعة الدروس المقدمة في الفصل الدراسي  -

 ).63، صمحمد حسان وآخرون

 تزید من دافعیة التالمیذ نحو الدراسة وفرص التفوق.  -

.(بــوبكري التالمیـذ المتفـوقین دراسـیا، خاصـة الـذین یبـذلون جهـودا فردیـة متمیـزة فـي عملیـة التحصـیلتشـجیع   -

 ).173، صمحمد

بالنســــبة للتالمیــــذ المقبلــــین علــــى علــــى المراجعــــة ضــــمن أفــــواج محــــدودة العــــدد، خاصــــة  ذتحفیــــز التالمیــــ  -

 اإلمتحانات الرسمیة.

، كاإلنقطـــاع عـــن المدرســـة بســـبب لهـــا التالمیـــذكمـــا تســـاعد فـــي حـــل بعـــض المشـــكالت التـــي قـــد یتعـــرض   -

 ).250، صشبل بدران.(المرض

 تؤدي الدروس الخصوصیة إلى تقویة التالمیذ الضعاف في بعض المواد الدراسیة.  -

تشـــكل الـــدروس الخصوصــــیة ضـــرورة الزمـــة لــــبعض التالمیـــذ الــــذین یعـــانون مـــن صــــعوبات فـــي التعلــــیم   -

فیمـــا یتعلـــق بالقـــدرة علـــى والتحصـــیل، كمـــا قـــد تكـــون ضـــروریة لـــبعض التالمیـــذ ذوي اإلحتیاجـــات الخاصـــة 

 .اإلدراك والفهم 

 تعویض ضعف المستوى األدائي والتعلیمي لبعض معلمي المواد في المدرسة.  -

 ).64ص حسن محمد حسان وآخرون، .(اعد األولیاء اللذین ال یملكون وقتا كافیا لتدریس أبنائهم ومتابعتهمتس  -

 : الدروس الخصوصیة مشكلة أسالیب مواجهة وعالج -08

، وانمـا هـي بعینـهان التصدي لظاهرة الدروس الخصوصـیة لیسـت مسـؤولة جهـة واحـدة أو شـخص 

رسمیة وشعبیة في أن واحد، كما أن عالج ظاهرة الـدروس الخصوصـیة لیسـت  متضامنةمسؤولیة جماعیة 

في محاربتها بـل فـي معالجتهـا مـن خـالل األسـباب المؤدیـة لهـا، فـال یوجـد حـل وحیـد ولكـن توجـد مجموعـة 

 : من األسالیب فیما بینها تعمل على مواجهة وعالج الدروس الخصوصیة، یمكن ذكرها في النقاط التالیة
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 : وتتمثل في : ة التعلیمیةالسیاسفي مجال  -8-1

ملـة شـاملة، تنمـي میولـه ضرورة وضع فلسفة للنظام التعلیمي الجدید تحقق تنمیة المـتعلم تنمیـة كافیـة متكا  -

 وتتجه إلى التفكیر العلمي السلیم وتعمق لدى المتعلم مفهوم التعلیم الذاتي. واتجاهاته

تجـارب ب المـرتبطفـي المنـاهج الدراسـیة التغییر المسـتمر  بتفادي النظام التعلیمي وذلك العمل على إستقرار  -

دول أخــرى دون مراعــاة ظــروف وطبیعــة التالمیــذ، حیــث أن اســتقرار النظــام التعلیمــي أمــر مهــم ومــؤثر فــي 

 استقرار المجتمع ككل .

تها، وتحـدیث طـرق األداء بحیـث الكتب المدرسیة بما یضـمن جـودة المـادة العلمیـة وعرضـها ومناقشـإعداد   -

 تصبح وظیفة المعلم التوجیه ال التلقین والحفظ.

بحیـث ال تقتصـر علـى قیـاس قـدرة الطالـب علـى التحصـیل، وٕانمـا یجـب  الحالیـة االمتحانـات تطویر نظـام -

الـدخول أن تشمل المستویات العلیا من المعرفـة، كـالفهم والتحلیـل والتطبیـق والنقـد واإلبـداع وتغیـر سیاسـة 

 ).68ص حسن محمد حسان وآخرون، .(إلى الجامعة

 : دور المدرسة في مواجهة الدروس الخصوصیة -8-2

 التوعیة بالدروس الخصوصیة.  -

 .لدراسیةاالعتناء باختیار معلمي السنوات ا  -

 وتفعیل دور االرشاد الطالبي.من جمیع النواحي االهتمام بمستویات الطالب   -

 خفض أعداد التالمیذ في الحجرة الصفیة.   -

توعیــة المعلمــین والمعلمــات بــالمفهوم الحــدیث لعملیــة التــدریس وهــو تنمیــة مهــارات التفكیــر والتــدریب علــى   -

 د على االكتشاف والتحدي العلمي المشوق للطالب.استخدام أسالیب تساعالتعلم الذاتي و 

 تخصیص أوقات المراجعة.  -

مجموعـــات التقویـــة المدرســـیة وتكلیـــف المدرســـین المتمیـــزین بالتـــدریس فیهـــا، وتحدیـــد تقلیـــل أعـــداد الطلبـــة ب  -

 ).279(حجي أحمد اسماعیل، د.س، ص  مواعیدها بما یتفق ورغبات التالمیذ.

ـــواب المؤسســـات الترب  - ـــو فـــتح أب ـــدعم أو ی ـــدوام الرســـمي، فـــي اطـــار دروس ال ـــة بعـــد ال الحصـــص  ة العمومی

ا، واســتغالل أمســیة الثالثــاء والعطــل األســبوعیة واألســبوع األول مــن حصــص المــذاكرة وغیرهــة أو المحروســ

 كل عطلة مدرسیة.
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دعوة المدرسین الى عدم ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط على التالمیذ لجعلهم یتوجهون الـى الـدروس   -

الخصوصیة، وعلى المسـؤولین االداریـین والمفتشـین أن یكونـوا قـدوة للمدرسـین ویمنعـون مـن تقـدیم الـدروس 

 ).29(النشرة الرسمیة لوزارة التربیة الوطنیة، ص الخصوصیة. 

 عطاء الدروس الخصوصیة أثناء الدوام الدراسي.إیجب أال یسمح ب  -

تنظیم المدرسة دروس اضافیة في أوقات الفراغ وفي نفس المدرسـة، وتحـت اشـرافها علـى أن ال یزیـد عـدد   -

 الطلبة للمجموعة الواحدة عن العشرة طالب، واذا زاد العدد تقسم المجموعة الى مجموعتین فأكثر.

فردیــة ومواجهــة المدرســة، أو بتــرخیص كتــابي مــن ادارة التعلــیم فــي الــدروس الخصوصــیة ال بإعطــاءیســمح   -

المنطقــة، علــى أن یقــدم المــدرس طلــب یوضــح فیــه اســم الطالــب وفرقتــه عــدد الحصــص المطلــوب تدریســها 

التــي یدرســها ومكــان التــدریس، مــع موافقــة ولــى  اســبوعیا ومواعیــدها، وعــدد الــدروس الخصوصــیة األخــرى

 ).166-165ص  زیز والجغیمان محمد عبد اهللا،الع(المعایطة عبد األمر. 

 : دور المعلم في مواجهة الدروس الخصوصیة -8-3

 : ویمكن للمعلم أن یحد من انتشار الدروس الخصوصیة من خالل

رصــد جــوائز تشــجیعیة للمعلمــین الــذین یمتنعــون عــن اعطــاء الــدروس الخصوصــیة، واعتبــار ذلــك ضــمن   -

 شروط الترقیة للوظائف األعلى.

 اخالص المعلمین في شرح الدروس واتاحتهم فرص المناقشة للتالمیذ.  -

 تحسین األوضاع المالیة للمعلمین.  -

 قیام المعلم بتعریف التالمیذ بنقاط ضعفهم أوال بأول.  -

 ).278(حجي محمد اسماعیل، د.س، ص مواد تتفق مع تخصصه.  بتدریس  التزام المعلم  -

 المعلومة الى التالمیذ، بطرق وأسالیب مختلفة.على المعلمین بذل أقصى جهد لتوصیل   -

تعاون المدرسین مع التالمیذ من خالل اقامة دروس تقویة في بعض المواد التـي یعـاني فیهـا التالمیـذ مـن   -

. (حســن محمــد زویــدهم بالمعلومــات التــي یحتاجونهــاصــعوبة، واالجابــة علــى جمیــع تســاؤالتهم وانشــغاالتهم وت

 ).75ص  حسان واخرون،

معلم دور كبیر في الحد مـن انتشـار الـدروس الخصوصـیة، فعلیـه شـرح المـواد الدراسـیة بطریقـة مبسـطة ولل  -

ومحببــة الــى نفوســهم مــع مراعــاة الفــروق الفردیــة ومســتویاتهم العلمیــة، كمــا یجــب علیــه التنویــع فــي طــرق 
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یمـه للتلمیـذ مجموعـة مـن التدریس واالستعانة بالوسائل التعلیمیة المصاحبة للمـادة الدراسـیة، اضـافة الـى تقد

 )56، ص2008( عبد اللطیف حسین فرج، .وقتهم للمراجعةتنظیم وكیفیة  واإلرشادالنصائح 

 : دور األسرة في مواجهة الدروس الخصوصیة -8-4

على االولیاء تشـجیع ابنـائهم، وتـدعیم ثقـتهم بأنفسـهم بـأنهم قـادرین علـى النجـاح دون التوجـه الـى الـدروس   -

 الخصوصیة.

یجب على األسرة أن توطد عالقتها بالمدرسة من خالل مجموعة من الزیـارات وحضـور االجتماعـات كما   -

لمعرفـة مسـتوى أبنائهـا وطبیعـة  واألسـاتذة، ومقابلـة المرشـد التربـوي واالتصال الدائم بجمعیـة أولیـاء التالمیـذ

 سلوكاتهم داخل المدرسة.

 لدراسـة حتـى ال یتعثـر التلمیـذالـى إم قبـل السـن المحـدد توعیة أولیاء األمور بعدم التعجل في ادخال أبنـائه  -

 .ده بین من یفوقه في السن بسبب وجو 

ي الرغبــة فــي العمــل التطــوعي والخبــرة والمكانــة االجتماعیــة فــي االشــراف و اشــراك بعــض أولیــاء األمــور ذ  -

 ).59، ص فرج(عبد اللطیف حسین على مشروع مجموعات التقویة داخل المدرسة. 

األســرة أن تلغــي مــن تفكیــر أبنائهــا مســألة الــدروس الخصوصــیة حتــى ینتبــه الطالــب الــى شــرح یجــب علــى   -

 المعلم في الحجرة الصفیة، ویجتهد في دروسه ویعتمد على نفسه.

 متابعة األسرة للطالب هل هو فعال في حاجة الى الدروس الخصوصیة أم أنه یقلد أصدقاءه في المدرسة.  -

، (حسـن محمـد حسـان واخـرونأوقـاتهم والبـدء فـي المـذاكرة مـن بدایـة العـام الدراسـي. تدریب التالمیذ على تنظـیم   -

 ).81-80ص 

التأكیــــد علــــى غــــرس االهتمــــام لــــدى التالمیــــذ بالدراســــة والمــــواد الدراســــیة وأهمیتهــــا فــــي الحیــــاة االجتماعیــــة  -

 ).279، ص (حجي أحمد اسماعیلوالمهنیة. 
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 : الصة الفصلخ

هـا التلمیـذ خـارج  هي مجموعة مـن الـدروس التـي یتلقا الدروس الخصوصیةتخلص مما سبق أن نس

ام ظـمجموعـة مـن األسـباب أهمهـا األسـباب المتعلقـة بالنهـو انتشـارها  إلـى ومـا أدىالدوام الرسمي للدراسة، 

سین التعلیمي والتغیرات التي تطرأ علیه، اضافة الى األسباب المتعلقة بالتالمیذ والمتمثلة في رغبتهم في تح

خـد فـي منـزل ؤ مستواهم الدراسي وتدعیم رصیدهم المعرفي بـذلك انتشـرت الـدروس الخصوصـیة وأصـبحت ت

مختلف األسـاتذة ، كمـا تركـت هـذه الـدروس مجموعـة طرف ات ومن یمعألستاذ أو التلمیذ أو حتى في الجا

سبیل مواجهة هذه الدروس  من االثار السلبیة واالیجابیة على النظام التعلیمي، المدرسة، التالمیذ...، یبقى

 هو توعیة األسرة والتالمیذ بمخاطرها وضرورة تنظیمها أو الحد منها.
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 .دافعیة اإلنجاز                                                            :ثثالالفصل ال

 تمهید:

ى البحث و السعي في سبیل تحقیق ما نتساءل عن المصدر الذي یوجه سلوكنا وِیؤدي بنا إل اكثیر 

الذي و ، الداخليالفیزیولوجي، ما وراء ذلك التوتر النفسي ، و و حب االستطالع أهدفنا و المثابرة  واإلهتمام و 

تــم تفســیره مــن طــرف العلمــاء و البــاحثین فــي علــم الــنفس و إعطائــه مصــطلح الــدافع، وٕاذا مــا وصــل األمــر 

التخطـــیط للمســـتقبل مـــن أجـــل تحقیـــق طموحـــات تحقیـــق النجـــاح والتفـــوق و و  ،إلـــى الرغبـــة فـــي األداء الجیـــد

 وأهداف الفرد فیطلق علیه مصطلح الدافع لإلنجاز.

  Motivationالدافعیة أوال:

 مفهوم الدافعیة: -01

فـي تفسـیر  خـتالفاو بالتـالي نجـد  الـنفسموضـوع الدافعیـة باهتمـام كبیـر مـن طـرف علمـاء حظي 

نتشـار وتحریـك أّنهـا عملیـة ا" :)1957( لینـدليلدافعیة،  فكل حسب خلفیته النظریـة حیـث عرّفهـا: مفهوم ا

 .)54، ص 2000 حمد خلیفة عبد اللطیف،( م"السلوك وتنظیم نموذج النشاط 

اسـتمرار الـنمط السـلوكي لتحقیـق أّنها شـرط تسـاعد علـى  على الدافعیة "): 1983وعّرف ویتیج ( 

الفـرد لتأدیــة بعـض األفعــال أو  یهیــئسـتجابات أو التتحقــق، كمـا یعرفهــا علـى أنهــا عامـل نفســي شـعوري اال

 ).178، ص 2005( عماد عبد الرحیم الزغول، "میله لتحقیق بعض األهداف

هــي تلــك القــوة الداخلیــة التــي تحــرك الســلوك وتوجهــه لتحقیــق  "مرعــي: بلقــیس و فــي حــین یعرفهــا

غایة معینـة ویشـعر بالحاجـة إلیهـا وبأهمیتهـا المادیـة أو المعنویـة وتسـتثار هـذه القـوة المحركـة بعوامـل تنـتج 

 .)324، ص 2000( صالح محمد علي أبو جادو، . "من الفرد نفسه

أو النفســي  الفســیولوجيســتعداد ویــة الكامنــة أو االأّنهــا الطاقــة الحی "فعّرفهــا:) 1983أمــا زهــران (

صال ال ینتهي حتى یصل إلى أهدافه المحددة سواء كان ذلك ظاهرا االذي یثیر في الفرد سلوكا مستمرا متو 

 ."یمكن مشاهدته أو خفیا ال یمكن مشاهدته ومالحظته

33 
 



 .دافعیة اإلنجاز                                                            :ثثالالفصل ال

الداخلیــة أو الخارجیــة لإلنســان التــي الحــاالت  أّنهــا عبــارة عــن") عّرفهــا:1984وعــدس وتــوق ( 

( علـي . "ستمراریته حتى یتحقق ذلك الهدفنحو هدف أو غرض معین وتحافظ على اتحرك السلوك وتوجه 

 .)89، ص 2006أحمد عبدالرحمان عباصرة، 

 افع وتعیــین الســلوك وتحدیــد نوعــه واتجاهــه ومضــمونه ســواءوهــي العملیــة التــي یــتم بهــا إثــارة الــدو 

، ص 2010( عبد الغفار حنفي، أثیرت بدوافع نتیجة لمنبهات داخلیة فسیولوجیة أو نفسیة أو خارجیة كالبواعث. 

391.( 

وتدفعـه  كما أّنها عبارة عن محركات داخلیة أو قوى كامنة داخلیة غیر مرئیة یحسن بها اإلنسـان

ألنعـدم إشـباعها یحـدث لدیـه  اآلن یتصرف أو یعمل من أجل إشباع حاجـة معینـة یحسـن ویشـعر بهـا، ذلـك

  ان بتصــرف أو ســلوك معــین إلحــداث اإلشــباعیــتم التــوازن الــداخلي، ممــا یتطلــب االحالــة مــن التــوتر وعــد

 ).35، ص 2008( عامر عوض،  وٕازالة التوتر وٕاعادة التوازن الداخلي

ر نشـاطه من خالل ما سبق من التعاریف نستخلص أّن الدافعیـة تعتبـر حالـة داخلیـة لـدى الفـرد تثیـ

داخلیــة فــي المــتعلم تدفعــه إلــى  لــألداء أو الــتعلم أو تحقیــق غایــة، أّمــا فــي المجــال التعلیمــي فالدافعیــة حالــة

 ستمرار فیه حتى یتحقق التعلم كهدف.تعلیمي و القیام بنشاط موجه و االنتباه للموقف الاال

 بعض المفاهیم المرتبطة بمفهوم الدافعیة: -02
النظر إلـى طریـق تنبیـه المسـتقبالت الحسـیة فـ عـنمل الذي یتسبب فـي إصـدار السـلوك وهو العا المثیر: )أ 

 نبهـات داخلیـة وهـي مثیـرات لـدافعفهـي م الطعام أو شم رائحته " منبهات خارجیة " أّما تقلصات المعدة

 الجوع والبحث عن الطعام.

وثـم  لخاصة بمنبه معـّین،عض المعالجات ایشیر الحافز إلى العملیات الداخلیة التي تصحب ب الحافز: )ب 

 )81- 80، ص 2005صومة سیهل المطیري، ( معلى إصدار السلوك.تؤدي إ

فالحاجـة هـي نقطـة البدایـة ، فتقـاد إلـى شـيء معـین الحاجـة إلـى شـعور الكـائن الحـي باالتشـیر  الحاجة: )ج 

عبـد اللطیـف محمـد (ي والتي تحفز طاقته وتدفعه في االتجـاه الـذي یحقـق إشـباعها إلثارة دافعیة الكائن الح

 )77-78ص ، خلیفة

 آلخرین.یظهر عندما یثار في المجال االجتماعي كالمیل إلى االجتماع با المیل: )د 

فـآت امحفزات البیئة الخارجیة المساعدة على تنشیط دافعیة الفرد مثـل المك یر الباعث إلىویش الباعث: )ه 

 والترقیة.
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 یســعىذي یثیــره الــدافع مــن أجــل الوصــول إلــى مــا هــي الغایــة التــي یتجــه إلیهــا الفــرد بنشــاطه الــ الهــدف: )و 

 )81-80معصومة سهیل المطیري، ص (إلیه.

ضــطراب حــاد ا مــا یخلــط البــاحثون بــین مفهــوم االنفعــال ومفهــوم الــدافع، فاالنفعــال هــو اكثیــر  نفعــال:اال  )ز 

من  أ في األصلف الفسیولوجیة الداخلة وینشیشمل الفرد كله ویؤثر في سلوكه وخبرته الشعوریة ووظائ

 ).78-77د اللطیف محمد خلیفة، صعب(مصدر نفسي.

 خصائص الدافعیة: -03

تعتبـــر الدافعیـــة عملیـــة مســـتقلة لكـــن یوجـــد تكامـــل بینهـــا، وبـــین بـــاقي العملیـــات العقلیـــة المعرفیـــة وغیـــر  -

 المعرفیة وحاالت وسمات الشخصیة األخرى.

 .تفّسر السلوك ولیست تصفه -

 إجرائیة أي أنها قابلة للقیاس والتجریب بأسالیب وأدوات مختلفة. عملیة -

 اإلنسان للذكاء. الستعمالنظرا ،أنها مرنة قابلة للتغییر تتمیز ب -

تشكل الدوافع جزء من التكوین العضوي لإلنسان  وتنتقـل بالوراثـة وهـي أسـاس تكـوین العـادات السـلوكیة  -

 لدى اإلنسان.

 )24 -23، ص 2007( محمد محمود بني یوسف، .یر معرفیةعملیة عقلیة علیا غ أیضا هيف -

توجه هذا األخیر نحو الهـدف بل الدوافع الطاقة الضروریة للقیام بالسلوك فقط  ك: ال تعطيتوجیه السلو  -

 المنشود.

هنـاك إلحـاح للقیـام كـان شدة السلوك: تعتبر هذه الخاصیة مهمة ألنه كلما كانت شدة السلوك قویة كلما  -

 الوصول للهدف.به قصد 

تــؤثر الــدوافع علــى دوام الســلوك واســتمراریة  فكلمــا كانــت قویــة كلمــا تركــت : تحدیــد اســتمراریة الســلوك  -

 .)159، ص 2004( مروان أبو حویج، السلوك یستمر لیصل إلى هدفه 

 أهمیة الدافعیة:-04

لسـلوك اإلنسـاني إذا تـم تساعد الدوافع علـى التنبـؤ با جعل الفرد أكثر قدرة على تفسیر تصرفات اآلخرین -

 معرفتها وبالتالي یمكن توجیه سلوكه إلى وجهات معینة تدور في إطار صالحه وصالح المجتمع.
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جابات األفـراد سـتنفسـي لمـا لهـا أهمیـة فـي تفسـیر اتلعب الـدوافع دورا مهمـا فـي میـدان التوجیـه والعـالج ال -

 )90صومة سهیل المطري، ص ( معوأنماط سلوكهم. 

 ).89(عامر عوض، ص تحدد نوعیة السلوك وتوجیه وٕاعادة المحاولة إلشباع الحاجة  نهاكماأ -

 وظائف الدافعیة:-05

وربمــا كانــت المثــابرة مــن  ،علـى إنجــاز عمــل مــااالنســان إن الدافعیـة تلعــب الــدور األهــم فــي مثــابرة 

ــ أفضــل المقــاییس المســتخدمة فــي تقــدیر مســتوى الدافعیــة عنــد حقــق أربــع وظــائف إن الدافعیــة تاإلنســان، ف

 رئیسیة وهي:
تكون السبب في  النها قدنسان على القیام بسلوك معین مع أهي التي تحث اإلف :الدافعیة تثیر السلوك .1

لتحقیـــق نتـــائج إیجابیـــة هـــو  حـــدوث ذلـــك الســـلوك، وقـــد بـــین علمـــاء الـــنفس أن أفضـــل مســـتوى مـــن الدافعیـــة

ؤدي فــي العــادة إلــى الملــل وعــدم یــ المســتوى المتوســط، ویحــدث ذلــك ألن المســتوى المــنخفض مــن الدافعیــة

هتمام كما أن المستوى المرتفع عن الحـد المعقـول یـؤدي إلـى ارتفـاع القلـق والتـوتر فهمـا عـامالن سـلبیان اال

 في السلوك اإلنساني.

التـي یحملهـا النـاس تبعـا ألفعـالهم ونشـاطاتهم، وبالتـالي فإنهـا تـؤثر  :توقعاتالدافعیة تؤثر في نوعیة ال .2

وقعات بـالطبع علـى عالقـة وثیقـة بخبـرات النجـاح في مستویات الطموح التي یتمیز بها كل واحد منهم، والت

 )173، ص 1997افي، ( مضان محمد القذوالفشل التي كان اإلنسان قد تعرض لها. 

هتمــام بهــا ومعالجتهــا ومــات المهمــة التــي یتوجــب علینــا االنحــو المعل:ه ســلوكناالدافعیــة تــؤثر فــي توجــ .3

إن نظریــة معالجــة المعلومــات تــرى الطلبــة الــذین لــدیهم دافعیــة فــوتــدلنا علــى الطریقــة المناســبة لفعــل ذلــك، 

ــتعلم ینتبهــون إلــى معلمــیهم أكثــر مــن زمالئهــم ذوي الدافعیــة المتدنیــة للــتعلم. ، 2005، ( صــالح حســین الــداهريلل

 )181ص
بناء  على ما تقدم من وظائف تؤدي إلى حصول اإلنسان على أداء جید عندما یكون مدفوعا الدافعیة  .4

ومــن المالحــظ فــي مجــال التعلــیم علــي ســبیل المثــال: أن الطلبــة المــدفوعین للــتعلم هــم أكثــر الطــالب ،نحــوه 

 ).162 -161( عماد عبد الرحیم الزغول، ص تحصیال وأفضلهم أداء.

 أنواع الدوافع:-06

 ر ما یلي:ذكر منها على سبیل المثال ال للحصتوجد تصنیفات عدیدة للدوافع ن
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   :الدوافع الداخلیة ( الذاتیة) )أ 

داخل اإلنسان ویمكن أن تكون سیكولوجیة ( معرفیة أو انفعالیة) ودوافع فسـیولوجیة  وهي تنشأ من

السـلوك مـدفوعا برغبــة علـى أو بیولوجیـة، ویكـون مصـدر هـذه الـدوافع الشـخص نفســه حیـث یقبـل الشـخص 

ص  2009حســین حــریم، (داخلیــة إلرضــاء ذاتــه واشــباع حاجاتــه ســعیا وراء الشــعور بالمتعــة واكســاب المعلومــة 

301 – 306.( 
 :الدوافع الخارجیة )ب 

ال تقصـــد لـــذاتها وٕانمـــا تكـــون وســـیلة وهـــي نلـــك الـــدوافع التـــي تكـــون فیهـــا مظـــاهر النشـــاط األصـــلیة  

إذن المكافــأة فــي  )Feedback(للوصــول إلــى شــيء آخــر مثــل المكافــأة وعبــارات التقــدیر التغذیــة الراجعــة 

حالــة الــدوافع تكــون فــي الغایــة أو الهــدف المنشــود فــي حــین أن النشــاط نفســه هــو الوســیلة الــذي یصــل فــي 

النهایة إلى الهدف، ال یمنع الدافع وٕانما یعطي شـیئا بعـد السـلوك، ومـن هنـا یصـبح الفعـل وسـیلة للحصـول 

القیـام بالنشـاط وذلـك هـو الهـدف وهنـا تـأتي على هـدف معـین أمـا فـي الـدوافع الذاتیـة فالمكافـأة مسـتمدة مـن 

المكافــأة علــى شــكل اإلحســاس بالكفــاءة الســیطرة، القناعــة الذاتیــة، النجــاح والفخــر، ومــن الممكــن أن تتــوفر 

، ص 2009( د. محمــد فرحــان القضــاه،  الذاتیــة والخارجیــة فــي نفــس الوقــت مــن خــالل القیــام بــأي نشــاط.الــدوافع 

167 ،168.( 

 :مفسرة لدافعیة التعلمالنظریات ال -07

ترجـع جــذور هـذا المنحـى إلــى األفكـار التــي تحـدث عنهـا أعــالم المدرسـة الســلوكیة  ى الســلوكي:نـالمنح .1

وغیــرهم، حیــث افتــرض هــذا االتجــاه أن الدافعیــة نحــو الــتعلم تســیطر علــى  نروســكی وثورنــدایك وفلمثــل بــاف

ســـلوك الفـــرد، وتظهـــر علـــى شـــكل اســـتجابات مســـتمرة ومحاولـــة موصـــولة بهـــدف الحصـــول علـــى التعزیـــز 

 المطلوب.

لقد طور المعرفیون نظریتهم في الدافعیة كردة فعل لالتجاه السلوكي إذ یعتقد علماء  ى المعرفي:نالمنح .2

لمعرفیـون أن السـلوك محـدد بواسـطة التفكیـر والعملیـات العقلیـة، ولـیس عـن طریـق التعزیـز والعقـاب الـنفس ا

السلوك یبدأ وینتظم بواسطة الخطط واألهداف والتوقعات و التفسیرات. فهم یرون أن كما یرى السلوكیون ، 
 ).296 -295محمد علي أبو جادو، ص  (صالح

ــالمنح .3  االختیــاریة للفــرد والقــدرة علــى یركــز أصــحاب هــذا المنحــى علــى الحریــة الشخصــ ى اإلنســاني:ن

الكلیـة لإلنسـان  ز النظریـات اإلنسـانیة علـى النظـرة ركـلسعي الذاتي للنمـو والتطـور، كمـا تاتخاذ القرارات واو 
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تبــاره كـال متكـامال یتكـون مــن عقـل وجسـد وروح، بـدال مـن التعامـل معـه باع وضـرورة التعامـل معـه باعتبـاره

ماسـلو "العقل هو األساس ( النظریة المعرفیة) أو أن الجسم هو األساس ( النظریة السلوكیة) وأكد كل من 

عبد اللطیـف محمـد (.اع حاجاته وتحقیق ذاتهتربیة نحو مساعدة اإلنسان على اشبعلى أهمیة توجه ال "وروجرز

 ).78خلیفة، ص 

 الطلبة:دور المعلم في زیادة دافعیة التحصیل عند  -08
یزیــد مــن توقعــات التحصــیل  الطــالب وفیر التغذیــة الراجعــة ألســباب فشــل ونجــاحإن تــ التغذیــة الراجعــة: .1

لــدیهم فــي حالــة الطالــب الــذي یجــد صــعوبة فــي إتقــان مســائل الضــرب الطویلــة یمكــن للمعلــم أن یســتخدم 

یـــدة، وهنـــا یقـــول المعلـــم النجاحـــات الســـابقة التـــي حققهـــا الطالـــب وذلـــك لبنـــاء الثقـــة فـــي تعلـــم المهمـــات الجد

تــتعلم كیفیــة العمــل بهــا ألنــك  نألــب أعــرف أن هــذا النــوع الجدیــد مــن المســائل یبــدو صــعبا لكــن علیــك اللط

تعرف كافة األمور التي تحتاجها بالمعرفة لذا ما علیك سوى العمل بجد وسوف تكون النتیجة جیدة وعندما 

أنـت تعمـل بشـكل  :سامعه تعلیقات شبیهة بمـا یلـيینخرط الطالب في العمل یمكن للمدرس أن یلقي على م

ستمرار بالعمـل الجـاد أنك تعرف عملیات الضرب، علیك اال كن واثقى لقد انتهیت من الخطوة األول، جید 

 ).58مروان أبو حویج، ص (لقد جمعت األرقام بسرعة كبیرة لقد أصبت الهدف ألنك عملت بجد 

یسـتطیع المعلـم زیـادة دافعیـة الطلبـة لإلنجـاز مـن خـالل ة من صیاغة أهدافهم وتحقیقهـا: بتمكین الطل .2

علــى تحدیــد أهــدافهم التعلیمیــة بإتبــاع العدیــد مــن النشــاطات لتــدریب الطــالب  متمكیــنهم مــن صــیاغة أهــدافه

م علــى ختیــار األهــداف التــي یقــرون بقــدرتهة ومناقشــتها معهــم ومســاعدتهم علــى ابلغــتهم الخاصــ یاغتهاوصــ

دهم على تحدید االستراتیجیات المناسبة التي ودهم و بالتالي یساعإنجازها بما یتناسب مع استعداداتهم وجه

 یجب اتباعها إثناء محاولة تحقیقها.

لإلنجاز متـوفرة لـدى جمیـع األفـراد بمسـتویات د إن حاجات الفر  حاجة الطلبة لإلنجاز والنجاح:استثارة  .3

یمكـــنهم مـــن صـــیاغة  مســـتوى هـــذه الحاجـــات عنـــد بعـــض الطلبـــة لســـبب أو ألخـــر حـــدا متباینـــة وقـــد الیبلـــغ

خاص لهؤالء الطـالب وخاصـة  انتباههدافهم وبدل الجهود الالزمة لتحقیقها لذلك یترتب على المعلم توجیه أ

-178ص  محمـد فرحـان القضـاه، . ( د.داء أعمـالهم المدرسـیةون سـلوكا یـدل علـى عـدم رغبـتهم فـي أعندما یظهر 

179.( 
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 التطور التاریخي لمصطلح دافعیة اإلنجاز: -01
یعود استعمال مصطلح دافعیة اإلنجاز في علم النفس من الناحیة التاریخیة إلى " أدلـر" الـذي بـین 

هـذا المصـطلح  لـیفن " "رات الطفولـة حیـث عـرض مـن خبـالحاجة لإلنجـاز هـي دافـع تعویضـي مسـتمد أن 

نجــاز، وعلــى الــرغم مــن مصــطلح الحاجــة لإل "مــوراي"بــل اســتعمل قوم الطمــوح وذلــك فـي ضــوء تناولــه لمفهــ

فـي انـه أول مـن قــدم نـري مــوراي "  یرجـع إلـى عــالم الـنفس األمریكـي " ههـذه البیانـات المبكـرة فــإن الفضـل 

لعـدة  "مـوراي"مكونـا هامـا فـي الشخصـیة و التـي تعـرض فیهـا  امفهوم الحاجة لإلنجاز بشـكل دقیـق بوصـفه

اســتكمال ومواصــلة البحــوث " یالنــد وزمالئــه لمك"حاجــات نفســیة كــان مــن بینهــا الحاجــة لإلنجــاز، ثــم أتقــن 

مثــل اختبــار تفهــم الموضــوع  اإلســقاطیةالمیدانیــة فــي هــذا المجــال مــن خــالل االســتعانة بــبعض االختبــارات 

TAT  عبــد قــدمت فــي هــذا الشــأن.  ، تعــد مــن أوائــل النظریــات التــينجــازا نظریــة لتفســیر دافعیــة اإلوقــدمو )

 .)19 -18اللطیف محمد خلیفة،  ص 

 مفهوم دافعیة اإلنجاز: -02

لــى التــراث النفســـي مــن خـــالل إأول مــن أدخــل مفهـــوم الــدافع لإلنجـــاز  "مـــوراي"یعتبــر  تعریــف مـــوراي: -

و المیــل إلــى عمــل دافــع اإلنجــاز علــى أنــه: " الرغبــة أدراســته المتعمقــة بــدینامیات الشخصــیة حیــث عــرف 

 )23ص  اهي،مصطفي حسین ب(األشیاء بسرعة وعلى نحو افضل بقدر اإلمكان ". 

بأنهـا" المیـل نحـو تحقیـق النجـاح الممتـاز و التفـوق و المجاهـدة فـي سـبیل   :م1957تعریف أتكنسـون  -

 )170، ص 2008تحي فرج الزلیتني، ( محمد الفهدف محدد ". 

الذاتي لصعوبة العمل في موقف اإلنجاز حیث یعرف سلوك اإلنجاز بأنه  عملیة اإلدراك"تعریف نیكولز: -

، 2006(حسـین أبـو ریـاش، ."لیة وتجنب إظهار قدرة منخفضـةسلوك موجه نحو تنمیة وٕاظهار قدرة الشخص العا

 )194ص 

 الدافع اإلنجاز بأنه مـا یحـرك الفـرد للقیـام بمهامـه علـى أفضـل ممـا أنجـز مـن":1961كلیالند تعریف ما -

 )175، ص 2007یونس: محمد محمود بني (كفاءة وسرعة أقل جهد وأفضل نتیجة".قبل ب

متیـاز خاصـیة تمیـز یـف حیـث یضـیف إلـى " أن التفـوق واالمع هـذا التعر  نبیل محمد الفحلویتفق 

وراء حیث من طبعـة هـؤالء األفـراد السـعي  شخصیة األفراد الذین یتمیزون بمستوى عال من الدافع لإلنجاز

تجــاه الوصــول إلــى مســتوى مــن اهــو الســعي "عــن األشــیاء الراقیــة " حیــث یقــول بــأن الــدافع لإلنجــاز  البحــث
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ـــدة ذات مســـتوى راق، خاصـــة الممیـــزة لألشـــخاص ذوي المســـتوى واالالتفـــوق  متیـــاز أو اإلتیـــان بأشـــیاء جدی

 .)79 – 73، ص 1999نبیل محمد الفحل، (المرتفع في الدافع لإلنجاز ". 

السـعي ستعداد الفـرد لتحمـل المسـؤولیة، و التعریفات الدافع لإلنجاز مفهوم یشیر إلى انستخلص من 

ي تواجهــه والشــعور التــمثــابرة و التغلــب علــى العقبــات و المشــكالت النحــو التفــوق لتحقیــق أهــداف معینــة، و 

متیـــاز خـــرین فـــي ضــوء مســـتوى معـــین لالإلـــى التفـــوق و النجـــاح ومناقشــة اآل یـــة الوصــولبغبأهمیــة الـــزمن 

 جتماعیة. وفق معیاره الخاص أو المعاییر االالمحدد 

السـعي نحـو التفـوق "من هذه التعاریف أن الدافعیة لإلنجاز مفهوم یشیر إلى:  أیضا نستخلصكما 

ت لتحقیق أعلى التقدیرات وتحسین مستوى األداء واستعداد الفرد لتحمل المسـؤولیة و المثـابرة لحـل المشـكال

 ."من أجل الوصول إلى التفوقمیة الزمن الصعبة والشعور بأه

ه وتتمیـز هـذه الرغبـة الرغبة فـي القیـام بعمـل جیـد والنجـاح فیـالتعریف اإلجرائي لدافعیة اإلنجاز هي: 

ســتمتاع فــي مواقــف المنافســة والرغبــة الجامحــة للعمــل بشــكل مســتقل فــي مواجهــة المشــكالت بــالطموح واال

جازفــة كبیــرة للســعي نحــو التمیــز و التفــوق فــي إنجــاز عمــل وحلهــا وتفضــیل المهمــات التــي تنطــوي علــى م

 معّین.

 خصائص دافعیة اإلنجاز: -03
 یتمیز التالمیذ ذوي دافعیة اإلنجاز المرتفعة في المدرسة بما یلي:

أنهــم یتســمون بالقــدرة علــى التنــافس وتحمــل المســؤولیة ویتوقعــون نجــاحهم الــذي یتوقــف علــى مجهــودهم  -

 الشخصي.

إلــى تــولي المناصــب التــي تتطلــب روح المبـادرة ویتجنبــون العمــل الروتینــي ویضــعون أنفســهم فــي  یمیلـون -

 مواقف التحدي.

 لهم أهداف واقعیة ومنطقیة وعقلیة ویعملون بصورة جدیة. -

 ختبار.طیبا في معظم مواقف التحدي و اال یؤدون أداء -

 ).66ص  ،2005بي فالح، ( الزعیوجهون أهدافهم لیحققوا معدالت مرتفعة.  -

متیــاز خاصــیة شخصــیة ممیــزة لألشــخاص ذوي المســتوى المرتفــع مــن دافعیــة تعــد الرغبــة بــالتفوق و اال -

 اإلنجاز.

 یحققون نجاحات أكثر في حیاتهم. -

40 
 



 .دافعیة اإلنجاز                                                            :ثثالالفصل ال

نتهاز الفرص وأخذ المجازفات بعكس المنخفضین من دافعیة اإلنجـاز إمـا أن یقبلـوا بـالواقع واقعیون في ا -

افعیـة كبر بكثیر من قدراتهم على تحقیقـه، وبـالرغم مـن رغبـة األفـراد ذوي دالبسیط أو أن یطمحوا في واقع أ

 ستقاللیة إّال أنهم ال یعجزون عن التعامل مع اآلخرین والعمل معهم.اإلنجاز المرتفعة بالعمل با

 ).75، ص 1993میمونة،  ( الصوماليیتمیزون بسرعة في إنجاز الواجبات و المهام.  -

ختیـــار الطـــرق الشـــاقة المخـــاطرة والمغـــامرة والمجازفـــة وا العالیـــة لإلنجـــاز إلـــى یمیـــل األفـــراد ذو الدافعیـــة -

 والصعبة.

ة مـن إنجـاز العمـل. امهم بتحقیق إنجاز معین أكثر من اهتمامهم بالعوائـد المادیـة المتوقعـیتمیزون باهتم -
 ).178محمد فتحي، فرج الزلیتني، ص (

 :الوسط  التربويأهداف دافعیة اإلنجاز  -04
 دافعیة اإلنجاز على مجموعة من األهداف التي ترید تحقیقها في المدرسة وهي كما یلي:تحتوي 

نجــاز، حیــث معتدلــة لیجعــل الفــرد قــادرا علــى اإلالتأكیــد علــى الســعي نحــو تحقیــق هــدف صــعب بصــورة  -

 یعتبر ذلك الهدف نقطة هامة یجب تضمینها وٕاضافتها في تفسیر دافعیة اإلنجاز والتحفیز على اإلنجاز.

 بالتعلم. االدافعیة في عالقته من مظاهر التأكید على التحدي وقیمة مهام النجاح في تفسیر مظهر -

 ).33، ص 2009( بني یونسي، تهیئ االستعداد لإلنجاز والتعلم وتقوي كذلك النشاط الذهني و الجسمي.  -

 إنجاز أي وظیفة. تأكیدها على النجاح المرتفع في -

 خل القسم بین المعلم و التالمیذ وبین التالمیذ أنفسهم.التأكید على وجود التفاعلیة دا -

شــعرون تعتمــد علــى التأكیــد علــى دوافــع اإلنجــاز كمطلــب قبلــي للــتعلم فهــو إلــى حــد مــا یجعــل الطــالب ی -

 نخراط في أداء أي عمل أو التعلم ذاته.بالمسؤولیة والحاجة قبل اال

 تحقیق نجاح الموقف التعلیمي التعلمي. -

 هتمام والحیویة لدى المتعلم.اره وتزید من االستمر توجه انتباه المتعلم وتعمل على ا -

تثیــر العملیــات للمــتعلم بصــورة إیجابیــة وتوجــه نشــاطه نحــو تحقیــق الهــدف وتقلــل فــرص الشــرود الــذهني  -

 ).186، ص 2001( ملحم، والتشتت والسرحان 

م بصورة كبیرة من أجل تحقیق هـدف نجـاح من خالل ما ذكرناه نجد بأن المدرسة تهتم بالمتعل إذن

المتمــدرس، وتحصــله علــى تحصــیل دراســي أكــادیمي مرتفــع مــن خــالل تقلیــل فــرص الشــرود الــذهني وعــدم 
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بــین المعلــم والتلمیــذ وبــین التالمیــذ أنفســهم، ومنــه تحقیــق نجــاح  التركیــز داخــل الصــف وتفعیــل العالقــة مــا

 الموقف التعلیمي التعلمي داخل الصف الدراسي.

 أهمیة دافعیة اإلنجاز: -05
یعبــر عــن رغبــة الفــرد فــي القیــام باألعمــال الصــعبة ومــدى قدرتــه علــى تنــاول األفكــار واألشــیاء بطریقــة  -

 منظمة وموضوعیة.

 له أهمیة أیضا في تحقیق التوافق النفسي لألفراد. -

-58، ص ص 2009عظیمــي،  . ( مســعودةیرفــع مســتوى أداء الفــرد وٕانتاجیتــه فــي مختلــف المجــاالت واألنشــطة -

59( 

 من خالل ما یلي: الوسط التربويوتبرز أهمیة دافعیة اإلنجاز في 

 تعدد دافعیة اإلنجاز من الوجهة التربویة هدفا تربویا بحد ذاتها. -

هتمامات معینة لدیهم تجعلهم یقبلون على ممارسة نشاطات معرفیة وعاطفیة وحركیة خارج نطاق تولید ا -

 ).85، ص 1999( الزیات، لحجرة الصفیة. العمل المدرسي في ا

 تعتبر من األهداف التربویة الهامة التي یناشدها أي نظام تربوي.  -

 ستخدامها في سبیل إنجاز األهداف التعلمیة على نحو فعال.تعتبر كوسیلة یمكن ا -

 تعتبر من أحد العوامل المحددة لقدرات الطالب على التحصیل والمحفزة له. -

 نتباهه إلى بعض النشاطات دون األخرى وهي على عالقة بحاجاته.بة فهي توجه ابمیول الطلترتبط  -

ط یتجعــل مــن بعــض المثیــرات معــززات تــؤثر فــي ســلوكه وتحثــه كــذلك علــى المثــابرة والعمــل بشــكل نشــ -

 وفعال.

تركـز علــى أهمیــة دور المعرفــة فــي تحریــك وتوجیــه الســلوك اإلنســاني بصــفة عامــة وفــي الــتعلم واإلنجــاز  -

ــالتعلم اإلدراك واالبصــفة خاصــة فتــؤثر الــدوافع علــى عملیــات  نتبــاه والتخیــل والتفكیــر فهــي بــدورها تــرتبط ب

 واإلنجاز فتأثر فیه وتتأثر به.

سـتقاللیة مـع تحقیـق مسـتوى مرتفـع ة وبقدر كبیـر مـن االاألشیاء بسرع تدفع الطالب إلى المیل إلى عمل -

، 1992( قطـامي، من التفـوق علـى الـذات والرقـي بهـا، وكـذلك منافسـة اآلخـرین بجـدارة وتحقیـق الفـوز علـیهم. 

 ).193ص 
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ى اســتثارة وتوجیــه مـن خــالل مــا قمنــا بــذكره فــي هــذا العنصــر نجـد أن المدرســة تــولي أهمیــة كبیــرة إلــ إذن -

نها تهتم بمیول الطلبة وتقوم كذلك بتنمیتها مما معینة لدیهم لتحقیق النجاح، كما أهتمامات ا الطالب وتولید

یـزیح شــعور الطالــب بــالخوف والعجـز فتدفعــه لإلنجــاز بســرعة، ممــا یشـكل شخصــیة مســتقلة تســعى للحفــاظ 

فــي حــد ذاتهــا علــى بقــاء النجــاح والتفــوق علــى اآلخــرین بصــورة مســتمرة وال ننســى بــأن دافعیــة اإلنجــاز تعــد 

 هدفا تربویا تسعى المنظومة التربویة لتحقیقه.

 أنواع الدافعیة لإلنجاز: -06
 بین نوعین من الدافعیة لإلنجاز هما: Veroffلقد میز 

 ذاتي: دافع إنجاز .1

علــى خبراتــه الســابقة، حیــث یجــد لــذة فــي اإلنجــاز والوصــول إلــى  باالعتمــادینبــع مــن داخــل الفــرد، وذلــك 

 الهدف، فیرسم لنفسه من خالل ذلك أهدافا جدیدة بإمكانه بلوغها.

 جتماعي:دافع إنجاز ا .2

ئیـة حیــث ینـدمج الــدافع بتداالتكون فـي ســن المدرسـة االیخضـع لمعـاییر ومقــاییس المجتمـع، ویبـدأ بــ

سـتفادة مـن وكذا اإلحساس بالثقة بـالنفس واال متكامل ینمو مع تقدم السن،جتماعي لیتشكل دافع الذاتي واال

 )163، ص1977( نعیمة الشماع، الخبرات الناجحة لألقران.

هذین النوعین في نفس الموقف، ولكن قوتیهما تختلف وفقا ألیهما أكثر سیادة في ویمكن أن یعمل 

لبـا مـا تتبعهـا دافعیـة كبر وسیطرة في المواقف فإنهـا غاالموقف، فإذا كانت دافعیة اإلنجاز الذاتیة لها وزن أ

 ).95، ص 2000( خلیفة، جتماعي والعكس صحیح اإلنجاز اال

 مكونات الدافعیة لإلنجاز: -07

 الرغبة في الوصول إلى األهداف المخططة وبذل الجهد الالزم لذلك. الطموح: -

 جتهاد والسرعة في إنجاز العمل.الجهد، اال المثابرة: -

التغلــب علــى الضــعف، كبــت الخــوف، التغلــب علــى العقبــات   الرغبــة فــي إعــادة التفكیــر فــي العقبــات: -

 والصعوبات.

 ویمثل التخطیط المكثف للمستقبل.تجاه نحو المستقبل: اال  -
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ـــة: - خـــرین وأن یتحمـــل نتـــائج عملـــه ویوظفهـــا یكـــون الفـــرد مســـؤوال أمـــام نفســـه واآلأن  المســـؤولیة الفردی

 لمسؤولیة أكبر.

لتــــي تملیهــــا الســــلطات المســــیطرة أي تحــــرر الفــــرد مــــن القیــــود والتخلــــي عــــن األنشــــطة ا قاللیة:تســــاال -

 طه وتحدي األعراف.یة الفرد وعدم ارتباستقاللیة وحر واال

 .في سلوك اآلخرین هتحكم الفرد في البیئة وتأثیر  السیطرة: -

 تزان والدقة.ترتیب األشیاء وتحقیق النظام، اال التنظیم: -

نــادر فهمــي (النجــاح فــي ممارســة بعــض المواهــب وبلــوغ أكبــر مســتوى مــن النجــاح.  عــن التقــدیر: البحــث -

 ).35، ص 1989الزیود، 

 العوامل المؤثرة في الدافعیة لإلنجاز: -08

یتوقع أن األشخاص الذین لدیهم الدافع لإلنجاز عالي یكون إدراكهم لألشیاء التي یؤدونهـا أو التـي 

یطمحــون إلیهــا واضــحة، وذلــك مقارنــة باألشــخاص الــذین لیــدهم دافــع لإلنجــاز مــنخفض، وذلــك راجــع إلــى 

 تدخل عدة عوامل وهي: 

 عوامل شخصیة: )1

 متغیرات نفسیة وعقلیة: .1
 الذات:تقدیر  .1.1

سـتعداداته وقدراتـه، وهـو مـا یطلـق علیـه تقـدیر الـذات مـدى اعتقـاده وثقتـه وا مفهوم الفـرد ومـایعتبر 

ختیـار، المثـابرة أو نوعیـة علـى سـلوك إنجـاز الفـرد مـن حیـث اال التي تعتبـر أحـد العوامـل الهامـة التـي تـؤثر

الحمـاس والمثـابرة والثقـة  تقدیر ذات إیجـابي لـألداء یتوقـع أن یؤیـده بقـدر كبیـر مـناألداء، فالفرد الذي لدیه 

 نجازي.ذلك فهذا یؤثر سلبا على سلوكه اإلبالنفس، أما إذا كانت قدراته ال تسمح له بأداء 

 الحاجة و اإلستعداد لإلنجاز: .2.1

ویتوقف نحو موقف معین مقارنة بموقف آخر،یمكن أن یتمیز السلوك اإلنجازي للفرد بدرجة عالیة 

أو الفشـــل، ومســـتوى الحاجـــة إلـــى حتمـــال النجـــاح علیـــه فـــي ضـــوء اة الحـــافز الـــذي یحصـــل ذلـــك علـــى قیمـــ

( ثـائر أحمـد اإلنجاز یتوقع أن یؤثر في سلوك الفرد من حیث تحمـل المبـادرة واإلقبـال علیهـا وتطـویر األداء. 

 ).254 -253، ص 2008غباري، 
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ســتعداد ویقصــد باال ســتعداد لإلنجــاز یعتبــر أحــد أســباب تــدني دافعیــة اإلنجــازكــذلك عــدم تــوفر اال

عـرض لـه وقـد تـم الحالة التي یكون فیها المـتعلم قـادرا علـى تلبیـة متطلبـات الموقـف التعلیمـي والخبـرة التـي ت

فتــرض أن حــدد االســتعداد النمــائي حیــث ا تجاهــات " بیاجیــة " الــذي قــداد وفــق اســتعدتحدیــد نــوعین مــن اال

خبـرة التـي تقـدم لـه وتمثـل ال لالسـتیعابعداده ستحدد مدى االمرحلة التطوریة النمائیة التي یمر بها المتعلم ت

فتــرض أن لكــل خبــرة أو موضــوع یقــدم للطالــب الخــاص الــذي ســماه بالقابلیــات إذ ا ســتعدادویوجــد كــذلك اال

هو یرى أنه حتى للتعلم الحالي لذلك ف یتطلب توفر خبرات سابقة كما یتطلب مفاهیم أساسیة قبلیة ضروریة

عاب للخبــرة الجدیــدة ومعالجتهــا البــد مــن تــوافر مفــاهیم وخبــرات ســابقة ضــروریة لهــا یســتیتســنى للمــتعلم اال

( قطــامي، ص سـتعدادهم العـام والخـاص علـى حالـة اللخبـرة، یتوقـف  واسـتیعابهمفـیمكن القـول أن تعلـم الطلبـة 

173( 

 الدافع لإلنجاز والسن: .3.1

جتمـاعي فـي الـدافع لإلنجـاز بحیـث ع االإلى وجود تحفیز بین الـدافع الـذاتي والـداف فیروف توصلت

ینبــع األول مــن داخــل الفــرد ویخضــع لمقــاییس شخصــیة یحــددها الفــرد لنفســه، بینمــا یخضــع الثــاني لمعــاییر 

 یرسمها اآلخرون، وترى هذه الباحثة أن كل من الدافعین یندمجان في تقدم السن في الدافع لإلنجاز واحد.

 50إلـى  35سـنة وبـین 24إلـى  21رتفع أكثـر بـین سـنتي وتوصلت الباحثة إلى أن هذا الدافع یكون م

 .)60، ص 2001حداد نسیمة، (سنة. 

 العوامل الصفّیة: .2
 الممارسات الصفیة للطلبة: .1.2

وى دافعیـة اإلنجـاز ونـذكر منهـا یقوم الطلبة داخـل الصـف بعـدة ممارسـات صـفیة تـؤدي إلـى تـدني مسـت

 یلي:ما

 محایدة أو قد تكون عدوانیة. الصفي السائد وما یسوده من عالقات ودیة أو الجو -

 قتصادیة مع أبناء الطبقة الغنیة.بة في مستویاتهم التحصیلیة أو االختالف الشدید بین الطلالتباین واال -

ســـتغالل قـــوتهم یتـــیح لمجموعـــة مـــن الطلبـــة الفرصـــة الكـــذلك التبـــاین فـــي أعمـــار الطلبـــة وأجســـادهم ممـــا  -

 سیطرة على الطلبة ضعاف البنیة أو هزیلي الصحة.وال

 عیق حریة الحركة والتواصل بین الطلبة.یالتنظیم الصفي السلبي الذي  -

 ).173( قطامي، ص بإساءة أو فشل حاد في اإلنجاز.  بعض المواد الدراسیة أو ارتباطهاكراهیة  -
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بات التـي یعانیهـا الطلبـة ممـا ختفـاء كثیـر مـن الصـعو الطلبة فـي الصـف یمكـن أن یسـهم فـي ازیادة عدد  -

 یؤدي إلى إهمالها وعدم معالجتها.

سـیادة جـو التنافسـي الشـدید قـد یسـهم هـو اآلخـر فـي زیـادة حـاالت العـدوان بـین الطلبـة والشـعور بــالتفوق  -

 .لجو الصفي خالي من التعاونوالتفرد واألنانیة مما یجعل ا

ســـي أي غیـــاب مـــثال النمـــاذج الحیـــة الناجحـــة مـــن الـــروتین الیـــومي الدراشـــعور الطلبـــة بالملـــل والضـــجر  -

 ).186، ص 2011. ( نوفل وأبو عواد، والصالحة للتقلید

 تبین الدافعیة أن: ممارسات المعلمین: .2.2

عدم سعي المعلم إلى معرفة مستویات الطلبـة التحصـیلیة حتـى یحسـن مـن تفاعلـه معهـم بصـورة إیجابیـة  -

 .)180( قطامي،  ص وتعلمهم.ویستطیع مراعاة ذلك في إنجازهم الواجبات 

 تهاون المعلم في تقدیم التعزیزات للطلبة. -

 سیطرة الروتین على األنشطة واإلجراءات الصفیة. -

 هتمام واإلنجاز.ة والتركیز على الخبرات كمحور االوفعالیة الطلب نشاط وحیویةإهمال  -

 الجمود والنظام الشدید المتشدد في غرفة الصف. -

 ستجابات التي یصدرها الطلبة.قیمة اال علىتركیز المعلمین  -

ائج المتدنیـة التـي یحصـولون علیـه متحانات كأسالیب عقاب ومن ثم تعنیف الطلبـة علـى النتـاستخدام اال -
 ).40، ص 2008غباري، (

 العوامل األسریة: .3

تكون األشكال األسریة التـي یكـون فیهـا أحـد  فقد تتخذ األسرة أشكاال متباینة في الثقافات المختلفة.

 بن مع أحدهما أكثر األشكال األسریة تأثیرا في اإلنجاز.الوالدین غائبا عن األسرة ویعیش اال

 كذلك ترتیب الطفل في األسرة دورا هاما أیضا في تحدید مستوى دافعیة اإلنجاز.

بمختلــف  هــمئراآا الوالــدین التــي یمثلهــكــذلك أســالیب التنشــئة داخــل األســرة تتــأثر إلــى حــد كبیــر بقــیم 

محمد (. قیم الوالدین تمارس تأثیرا غیر مباشر على مستوى دافعیة اإلنجاز عند األبناء، وبالتالي فإن أنواعها

 ).183فتحي، فرج الزلیتي، ص 
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 النظریات المفسرة لدافعیة لإلنجاز: -09

هـه النظـري واحـد حسـب توجختلفـت آرائهـم، كـل وع الدافع لإلنجاز عـدة نظریـات، واموض لقد تناول

 ونذكر منها:

 نظریة موراي: )1
ـــــى اإلنجـــــاز تتحـــــدأن ســـــب "مـــــوراي"یـــــرى  ـــــوع االل إشـــــباع الحاجـــــة إل ـــــى حســـــب ن هتمـــــام أو د عل

تكـون  ته في المجال الریاضيوحاج تكون على هیئة اإلمتیاز العقليالعقلي في المجال  یهفالحاجة إلالمیل،

 متیاز الریاضي.على هیئة رغبة في اال

 للدافع ما یلي: "موراي"ویتضح من منظور 

جتماعیة التي یعیش فیها الفـرد مـن حیـث توفیرهـا للفـرص التـي یسـتطیع مـن همیة البیئة االالتأكید على أ -

تتحـدد علـى حسـب نوعیـة المیـل أو شـباع هـذا اإلخاللها إشباع هذه الحاجـة ویظهـر هـذا فـي ذكـره أن سـبل 

 هتمام.اال

ـــــ - ـــــد عل ـــــي االتأكی ـــــة دورا فـــــاعال ف ـــــة االجتماعی ـــــة ســـــتثارة الحاى أن للبیئ جـــــة لإلنجـــــاز فهـــــو یؤكـــــد الدافعی

 وأن الفرد البد أن یستثار في وجود األخرین لیتفوق.ستثارة،لال

فقــد  )T.A.T( ختبــار " تفهــم الموضــوع الــدافع لإلنجــاز حیــث وضــع أساســیات اهتمامــه بقیــاس ا -

 ).28، ص 1999باهي مصطفى حسین، (ستثارة اإلبداع األدبي.هو ان الهدف أو الغرض من هذا االختبار قرر أ

 نظریة ماكلیالند: )2
ختیـــار كـــل بنـــاه فـــي دراســـة الشخصـــیة ورغبـــة فـــي االـــذي ت "مـــوراي"بأعمـــال  ماكلیالنـــد تـــأثر دافیـــد

 الحقائق المتعلقة بالشخص.

 بالحاجـة إلـى اإلنجـازتصوره للدافعیة إلى اإلنجاز في ضوء تفسیره لحالة السعادة أو المتعـة ویقوم 

نهمــاك فــي الســلوكیات للفــرد فإنــه یمیــل إلــى األداء واال فــإذا كانــت مواقــف اإلنجــاز األولیــة إیجابیــة بالنســبة

المنجزة، أمـا إذا حـدث نـوع مـن الفشـل وتكونـت بعـض الخبـرات السـلبیة فـإن ذلـك سـوف ینشـأ عنـه لتحاشـي 

 الفشل.
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بح مواقـف مثیـرة معینـة مرتبطـة بالحـاالت الوجدانیـة إلى أنه في سیاق الحیاة تص "ماكلیالند"یذهب 

وتــرتبط األعمــال بانفعــال إیجــابي أو بانفعــال ســلبي ألنهــا ســبقت أن أدت إلــى هــذه المشــاعر فــي المواقــف 

 السابقة.

الــدافع یتضــمن نقطتـــین علــى متصـــل إلـــى مــا هــو أبعـــد مــن ذلــك إذ یعتقـــد أن  "ماكلیالنــد"ویــذهب 

والحالــة  ســواء كانــت إیجابیــة أو ســلبیة ومحایــدة تحــدد مــن خــالل الــتعلم الســابق،نفعــالي فالحالــة المتوقعــة ا

و النقصان في اللذة أو األلم بالنسـبة للحالـة الراهنـة، ومـن ثمـة تسـتثار الـدوافع التـي الثانیة تتضمن الزیادة أ

وره علـى تصـ "ماكلیالنـد"نفعالیـة المتوقعـة، ویطلـق ة االنفعالیـة الراهنـة والحالـة االیوجد فیها تباین بـین الحالـ

 ).37، ص 1979قشوط إبراهیم وطلعت منصور، (. نفعالیةالدافعیة نموذج االستثارة اال

 ).40، ص 2001(حداد نسیمة،  "ماكلیالند"ستثارة الدوافع لدى ضح الشكل التالي التصور العام لالیو 

 

 

 

 

 

 

 ستثارة الدافعیة حسب ماكلیالند): یبین نموذج إ1الشكل (

یئیــــة الطبیعــــة ودراســــة فــــي دراســــة المهــــام التعلیمیــــة التجریبیــــة إلــــى الب "ماكلیالنــــد"أعمــــال  تمتــــداو 

قتصــادي فــي عالقتــه بمســتوى للنمــو اال تهم نظریتــه مــن خــالل دراســجتماعیــة وذلــك لكــي یــدعاالالمشــكالت 

اإلنجــاز لــدى بعــض المجتمعــات فهــو یــرى أن ظــاهرة التخلــف أساســها نفســي ولــیس مــادي وأن الفــرق بــین 

ت الفطریـة سـتعدادااز ولـیس إلـى القـدرات واالالدول المتقدمة والمتخلفة یعود بالدرجة األولى إلى دافع اإلنجـ

 األخرى كالذكاء مثال.

ربـــط بـــین األحـــداث اإلیجابیـــة والخبـــرات الســـلبیة  "ماكلیالنـــد"نســـتنتج مـــن خـــالل هـــذه النظریـــة بـــأن 

ومتغیـــر الـــدافع لإلنجـــاز، فیـــرى أن الفـــرد یمیـــل إلـــى أداء الســـلوكات عنـــدما تكـــون مواقـــف اإلنجـــاز األولیـــة 

افـع لتحاشـي الفشـل خبـرات السـلبیة فإنـه ینشـأ عنـده دإیجابیة أما إذا حدث نوع مـن الفشـل وتمونـت بعـض ال

 الموقف األصلي خبرة سابقة

جدید مماثلة لتلك  مثیرات موقف

 الخاصة بالموقف األصلي

توقع إنفعال سلبي أو 

 إیجابي

 سلوك إقدام أو إحجام
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نفعالیـة ة االنفعالیـة الراهنـة والحالـة االنفعالیة عندما یكـون هنـاك تبـاین بـین الحالـاال ستثارةفحسبه تحدث اال

 المتوقعة.

 )Atkinson,1966نظریة أتكنسون (  )3
هـم هـذه المالمـح ومـن أ "ماكلیالنـد"التـي یمیزهـا عـن نظریـة  تسمت هذه النظریة بعدد مـن المالمـحا

یــرات التــي تختلــف عــن المتغیــرات وجهــا معملیــا وتركیــز علــى المعالجــة التجریبیــة للمتغأن أتكنســون أكثــر ت

ى التوقـع القیمـة مراعیـا ظریـة الـدافع لإلنجـاز فـي إطـار منحـجتماعیة لمواقف الحیاة ، ووضع أتكنسـون ناال

فتـراض دور الصـراع بـین الحاجـة لإلنجـاز والخـوف فـي ا "مانتر " ات كل من كورت، لیفن وفي ذلك توجیه

 من الفشل.

كما قام أتكنسون بإلقاء الضوء على العوامل المحددة لإلنجاز القـائم علـى المخـاطرة وأشـار إلـى أن 

 المخاطرة تحددها ألربع عوامل هي:هذه 

 عامالن یتعلقان بخصال الفرد. -

 زه وذلك كما هو موضح على النحو التالي:عامالن یرتبطان بخصائص المهمة أو العمل المراد إنجا -

 عامالن یتعلقان بخصال الفرد: .1

 هناك نمطان من األفراد یعمالن بطریقة مختلفة في مجال التوجیه بالنسبة للخوف من الفشل.

 األشخاص الذین یتسمون بارتفاع الحاجة لإلنجاز بدرجة أكبر بالنسبة للخوف من الفشل.:1النمط  -

 األشخاص الذین یتسمون بارتفاع الخوف من الفشل بالمقارنة مع الحاجة لإلنجاز. :2النمط  -

 عامالن مرتبطان بخصائص المهنة: .2

ان أو متغیـران یتعلقـان بالمهنـة، یجـب أخـذهما هـذین العـاملین للشخصـیة هنـاك موقفـ باإلضافة إلى

 عتبار هما:االبعین 

 العامل األول:

 إلى الصعوبة المدركة للمهنة وهي أحد المحددات المخاطر. PSیر حتمالیة النجاح وتشا

 العامل الثاني:

یتأثر األداء في مهمة ما بالباعث، ویحدد أتكنسون النشاط المنجز بأنه النشاط  ISالباعث المهمة 

رد ویتوقــع أن یــتم بصــورة متمــایزة، وهــذا النشــاط المنجــز یكــون محطــة بــین هــدفین الــذاتي الــذي قــام بــه الفــ

 متعارضان:
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 المیل نحو تحقیق النجاح. -

 المیل نحو تحاشي الفشل -

 دالت لشرح هذین العاملین:اوقد أقدم أتكنسون مع

 ISمعادلة المیل لتحقیق النجاح:  -

 

 

 

 العوامل الثالثة: نتیجة من خالل هذه المعادلة أن المیل إلى النجاح هو ویتضح

ختبـار تفهـم الموضـوع بواسـطة درجـة الحاجـة لإلنجـاز علـى ایتم تقدیره  MSعامل الدافع إلى النجاح:  -1

TAT. 

 عتقاد الشخص وتوقعه بأنه سوف ینجح في أداء مهمته.ا PSعامل إحتمالیة النجاح:  -2

 قیمة الباعث في أداء مهمة ما: عامل -3

 معادلة المیل لتحاشي الفشل. -

 

 

 

 ة لثالثة عوامل هي:والمیل لتحاشي الفشل محصل

 أعده ماندر. Taqختبار القلق تقدیره على ا :MaFعامل الدافع لتحاشي الفشل  -

 هي محددة في معلم المواقف التجریبیة. :PFإحتمالیة الفشل  -

: باعــث قیمــة تلبیــة ألن الفشــل فیهــا هــو تقــدیر نــاتج أو محصــلة الــدافع IFعامــل قیمــة الباعــث للفشــل  -

 ویساوي إلى میل لبلوغ النجاح + المیل لتحاشي الفشل. Trاإلنجاز 

)Tr – Is + Taf( 

Tr     ة الدافع لإلنجازمحصل 

Is     میل لبلوغ النجاح 

 المیل لتحقیق النجاح: الدافع لبلوغ النجاح احتمالیة النجاح قیمة الباعث

TS – MS    PS   IS 

 

 میل لتحاشي الفشل: الدافع لتحاشي الفشل       إحتمالیة النجاح

 قیمة الباعث للفشل.

TAF – MAF    PFIF 
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Taf        73، ص 2009نوال،  سید(میل لتحاشي المثل.( 

یـرات التـي تختلـف عـن نستخلص من خالل نظریـة أتكنسـون انـه ركـز علـى المعالجـة التجریبیـة للمتغ

المخــاطرة، وفیهــا تنــاول جتماعیــة كمــا تطــرق أیضــا إلــى العوامــل المحــددة لإلنجــاز القــائم علــى المتغیــرات اال

 عامالن یتعلقان بخصال الفرد وعامالن یرتبطان بخصائص المهنة أو العمل المراد إنجازه.

 یور:ننظریة را )4

متـــداد لنظریـــة لإلنجـــاز المســـتقبلي والتـــي تعتبـــر ا نظریـــة فـــي الـــدافع1971ســـنة  "یـــورنرا"لقـــد قـــدم 

جتماعیــة، إال الرضــا االجتمــاعي والمكافئــات االأكبــر بقیمــة الحــافز مــثال أتكنســون وأن كانــت تهــتم بصــورة 

نـب أنها تشترك مع نظریة أتكنسون في أن الدافع لإلنجـاز محطـة المیـل إلـى تحقیـق النجـاح والمیـل إلـى تج

 ستعداد ثابت نسبیا لدى الفرد.الفشل وأن الدافع لإلنجاز هو ا

اء فـــي المرحلـــة الســـابقة باإلنجـــاز المســـتقبلي تسلســـل خطواتـــه بحیـــث یشـــترط األد "رانیـــور" ویقصـــد

لألداء في المرحلـة الحالیـة وهكـذا حتـى الوصـول إلـى آخـر مرحلـة فیـه، وتحـت هـذه الظـروف یكـون یسـتوي 

أفضل من یتمیز بانخفاض مستواها، وقد یعكس إن لم یكون  إلنجازلأداء من یتمیز بارتفاع مستوى الدافع 

أن المیـل إلـى إحـراز النجـاح فـي النشـاط الحـالي  یفترض "رانیور"یتضمن العمل تسلسال أو تتابعا، ونموذج 

Ta نجازیــة فــي كــل خطــوة بعــد ذلــك وكــل میــل إنجــازي مــرتبط د باســطة مجموعــة مكونــات المیــول االحــدی

حتمــاالت الذاتیــة لإلنجـــاز ؤدي إلــى زیــادة كـــل مــن الــدوافع واالبخطــوة معینــة مــن الخطــوات الكلیـــة، ممــا یــ

 الناجح ویعبر عن ذلك ریاضیا:

Ts – Ts1 + Taf2….Tsn 

هــو مجموعــة المیــول  Ieهــو ترتیــب الخطــوات بالمیــل فــإن المیــل لتجنــب الفشــل  N....2،1 حیــث

 المحیطة باإلنجاز:

Ts – Tf1 + Tf2….Tfn 

ویــرى رانیـــور أن قــوة المیـــل للتوجـــه لإلنجــاز للنشـــاط الحــالي یمكـــن الحصـــول علیهــا مـــن مجموعـــة 

، ص 1999بـاهي مصـطفى حیسـن، () Ts – Tf(ل إلـى تجنـب الفشـل المیول لإلحراز النجاح مطروحا منه المیـو 

39.( 
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 أركسون: نظریة )05

المراحـل التـي یمـر بهـا اإلنسـان، ومـن  أركسـونوهي التصور النظري للشخصیة، ولقد وضح فیهـا 

 بین هذه المراحل المرحلة الرابعة التي یحدث فیها اإلنجاز.

باإلحســـاس باإلنجـــاز مقابـــل اإلحســـاس بـــالنقص، حیـــث تحـــدث أزمـــة فـــي مرحلـــة الطفولـــة  وتســـمى

بالنجـاح المدرسـي والتفـوق الدراسـي، وهـو مـا تهیئـه لـه البیئـة المنزلیـة  اإلحسـاسالمتأخرة، ویتولد لدى الفـرد 

 والدراسیة بخبرات النجاح.

لمنزلیة لها عالقة باإلنجـاز أن البیئة ا )Wolf.1999وولف( ولقد أوضحت الدراسات التي قدمها 

جتماعیـة فـي المنـزل نحـو زل لـدافع لإلنجـاز للفـرد وطمـوح لآلبـاء، والضـغوط االمثل المناخ الذي یهیئه المنـ

 اإلنجاز والكفاءات التي تقدم على اإلنجاز.

ویــتعلم الطفــل فــي مرحلــة اإلحســاس باإلنجــاز تكــوین وجهــة نظــر صــحیحة عــن ذاتــه، مــن خــالل 

كفاءتــه المتزایــدة فــي األداء وٕانجــاز المهــام التــي یكلــف بهــا، ویكمــن الخطــر الــذي یواجهــه الطفــل فــي هــذه 

حمیدة، زهرة (عتراف بجهده وقبوله كفرد منتج نقص، الذي ینجم بشكل خاص عن عدم االمرحلة اإلحساس بال

 ).113، ص 2006

نستنتج من خالل نظریة أركسـون للـدافع لإلنجـاز أنـه ركـز علـى مراحـل النمـو للفـرد، وخاصـة منهـا 

مرحلـــة الطفولـــة المتـــأخرة. التـــي ســـماها اإلحســـاس باإلنجـــاز، كمـــا أكـــد علـــى دور البیئـــة فـــي تنمیـــة الـــدافع 

 لإلنجاز لدى الطفل في هذه المرحلة.

 نجاز عند الطلبة:دافعیة اإل  دور األستاذ في زیادة -10

 لألستاذ دور في زیادة دافعیة اإلنجاز للمتمدرسین داخل الصف الدراسي وذلك من خالل ما یلي:

 التغذیة الراجعة: .1

تــوفیر التغذیــة الراجعــة ألســباب نجــاحهم وفشــلهم یزیــد مــن توقعــات التحصــیل لــدیهم ففــي حالــة  إن

الطالب الذي یجید إتقان وٕانجاز مسائل الضرب الطویلة یمكن لألستاذ أن یسـتخدم النجاحـات السـابقة التـي 

اذ التحسـین اللـولبي الثقة فـي تعلـم وٕانجـاز المهمـات الجدیـدة وهنـا یسـتعمل األسـتحققها الطالب. وذلك لبناء 

فبإمكــان األســتاذ تزویــد الطالــب بــدلیل مثــابر عــن نمــوهم األكــادیمي، وذلــك خــالل فتــرة مــن الوقــت وٕاحــدى 

األمثلــة علــى ذلــك مــا یســمى بالطریقــة اللولبیــة فــي إعــداد الخطــة الدراســیة ویكــون التعیــین لولبیــا إذا أعیــد 
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أنفسهم وعلى طریقتهم في التفكیر مقارنة مـع مـا تقدیمه من وقت ألخر، وبذلك یستطیع الطلبة الحكم على 

ســبق مــع التأكیــد بقــوة علــى أن مــا كــان یبــدوا أنــه طریقــة ســخیفة فــي أول مــرة فعنــد القــرب مــن نهایــة العــام 

یقـول لهـم " أكتـب مقالـة حـول الدراسي یطلب المعلم من الطلبة كتابة موضوعا إنشـائیا مألوفـا لـدیهم، حیـث 

د كتبنا مثله بالضبط منذ شهرین " فیجیب األستاذ " أكتبوه مـرة أخـرى " وفـي الیـوم " فیجیب الطلبة " لقالفقر

مـن طلبتـه مقارنـة بـین المقـالتین التالي یراجع مع طلبته الموضوع الذي قد طلـب مـنهم منـذ شـهرین ویطلـب 

ي كتشــاف مــواطن التحســن التــي طــرأت لــدیهم فیجــد معظــم الطلبــة أن المقــال الثــاني أفضــل مــن األول وفــال

 ).72، ص 2007( الحدیدي، األخیر یناقش معهم الظروف التي أدت إلى إحداث تلك التغیرات على الموضوع

 صیاغة األهداف: .2

یســتطیع المعلــم زیــادة دافعیــة اإلنجــاز مــن خــالل تمكــین الطلبــة مــن صــیاغة أهــدافهم بإتبــاع العدیــد 

علــى المتمــدرس إتباعهــا ســتراتیجیات المناســبة التــي یجــب اطات كتــدریب الطــالب علــى تحدیــد االمــن النشــ

 ).88، ص 1981موسى، (أثناء محاولة تحقیقها 

 إستثارة حاجات الطلبة إلنجاز: .3

یبلـغ مسـتوى  إن حاجات الفـرد لإلنجـاز متـوفرة لـدى جمیـع الطلبـة، ولكـن بمسـتویات متباینـة وقـد ال

ون مـن صـیاغة أهــدافهم وبـذل الجهـود الالزمــة هـذه الحاجـات عنــد بعـض الطلبـة لســبب أو ألخـر فـال یتمكنــ

نتبـاه خـاص لهـؤالء الطـالب وخاصـة عنـدما یظهـرون سـلوكا یـدل ها لذلك یترتب علـى المعلـم توجیـه التحقیق

علــى عــدم رغبــتهم فــي أداء أعمــالهم المدرســیة لــذلك فــإن تكلیــف ذي الحاجــة المنخفضــة لإلنجــاز والنجــاح 

د ألن النجاح یمكنه من الثقة بنفسه وقدراته ویدفعـه لبـذل المزیـد مـن بمهام سهلة وزیادة رغبته في بذل الجه

 ).551، ص 2009بني یونس، (الجهد 

إذا مــن خــالل مــا قــد ذكرنــاه ســابقا نجــد أن للمعلــم دور فعــال فهــو یــوفر التغذیــة الراجعــة ألســباب 

اإلنجـاز للطلبـة لإلنجـاز نجاحهم وفشلهم في عملیة اإلنجاز داخل الصـف ویعمـل كـذلك علـى زیـادة دافعیـة 

مــن خــالل زیــادة رغبــتهم فــي بــذل الجهــد والنجــاح، وهــذا مــن أجــل دفــع الطالــب إلــى تحقیــق النجــاح داخــل 

 ل على اكبر قدر من المعارف واألفكار والمعلومات.یالصف المدرسي ومنه التحص

 اإلنجاز: خصائص البرنامج المتكامل لتنمیة دافعیة-11

 خصائص البرنامج المتكامل لتنمیة دافعیة اإلنجاز وهو: ماكلیالند لقد وضع
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 ینبغي تعلیم المشاركین في البرنامج شیئا عن مفهوم دافعیة اإلنجاز وأهمیتها في إحراز النجاح. -

أن یخلــق البرنــامج توقعــات إیجابیــة قویــة لــدى المشــارك بأنــه یمكــن أن یصــیر موجهــا أكثــر نحــو  یجــب -

 اإلنجاز وبأنه سوف یصبح عند هذا المستوى الذي نبغي أن یكون فیه.

ینبغــي أن یحفــز البرنــامج المشــارك إلــى أن یكــرس نفســه لتحقیــق أهــداف واقعیــة وعملیــة ومحــددة كنتیجــة  -

 نجاز.لدافعیة الجدید إلى اإل

 ینبغي أن یحفز البرنامج المشارك إلى أن یسجل تقدمه نحو األهداف التي یتكرس لها. -

حترامـــا كشـــخص قـــادر علـــى توجیـــه شـــعر فیـــه الفـــرد بأنـــه یلقـــى تقـــبال واالبرنـــامج جـــوا ی یهیـــئینبغـــي أن  -

 ).199، ص 2006د. حیسن أبو ریاش، (مستقبله.

 قیاس دافعیة اإلنجاز: -12

 ستخدمت في قیاس دافعیة اإلنجاز إلى فئتین:اتنقسم المقاییس التي 

 سقاطیة.المقاییس اإل الفئة األولى: -

 المقاییس الموضوعیة. الفئة الثانیة: -

 المقاییس اإلسقاطیة: .1

هي الوسیلة التـي نسـتطیع مـن خاللهـا التمییـز بـین مختلـف مسـتویات الدافعیـة لإلنجـاز حیـث یقـوم 

ختبار تفهم قصة علیها، وتتضمن هذه الطریقة ا وجعله یحكيفي هذه الطریقة بوضع صور غامضة للفرد 

حیــث یــرى أن الفــرد یكشـف عــن حاجاتــه لإلنجــاز مــن  1938عـام  "مــوراي"الــذي أعــده  )TAT(الموضـوع 

ثانیـة أمـام المبحـوث، وبعـدها یطلـب  20خالل هذه القصـص حیـث یـتم عـرض الصـور علـى الشاشـة لمـدة 

 لة لكل صورة واألسئلة هي:من المبحوث كتابة قصة تغطي أربعة أسئ

 ماذا یحدث؟ من هم األشخاص؟ -

 ما الذي أدى إلى هذا الموقف؟ -

 ما محور التفكیر؟ وما المطلوب؟ -

بعدها یقوم المبحوث باإلجابة على هذه األسئلة األربعة لكل صورة، وذلك في مدة ال تتجـاوز أربـع 

رشـاد عبـد (سـتخدام الصـور األربـع حـوالي عشـرین دقیقـة. ختبـار كلـه فـي حالـة استغرق إجـراء ادقائق، حیث ی

 ).21، ص 1994العزیز موسى، 
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ختبار أساس بتخیل اإلبداعي، ویتم تحلیل القصص او نواتج الخیال لنوع معین من ویرتبط هذا اال

ا وزمالئـه قـد كشـفو  "ماكلیالنـد"المحتوى في ضوء ما یمكن أن یثیر إلى الدافع لإلنجاز وعلـى الـرغم مـن أن 

وٕالــى  0.96ختبــار تفهــم الموضــوع، فقــد وصــل معامــل ثباتــه إلــى عــن معــامالت ثبــات وصــدق مرتفعــة ال

تبـار فـي خاسـتخدمت هـذا االفي دراسة أخرى، على الرغم من هذا فقد كشفت أغلب الدراسـات التـي  0.58

 نخفاض ثباته.مجال الدافع لإلنجاز عن ا

ختبـار تفهــم الموضــوع، وكـل مــن مقیــاس ن اتوجـد عالقــة بــیأمـا بخصــوص الصــدق فقـد تبــین أنــه ال

للمیـــل إلنجـــاز ) A.Mehrabian( "مهربیـــان"ومقیـــاس ) Edwards Epps(التفضـــیل الشـــخص إلدوارد 

وتعرضت هذه الطرق واألسالیب اإلسقاطیة في قیاس الدافع لإلنجاز للنقد الشـدید أیضـا مـن جانـب  العدیـد 

ـــبعض أن هـــذه الطـــرق  ـــاحثین، فیـــرى ال ـــى اإلطـــالق، ولكنهـــا تصـــف اإلســـقاطیة لیســـت مـــن الب مقـــاییس عل

 ، وتتسـم بالذاتیـةكبیـرن طریقـة تصـحیحها تحتـاج إلـى وقـت مشـكوك فیـه، كمـا أنفعاالت المبحوث بصـدق ا

 ).99، 98عبد اللطیف خلیفة، ص ص ( نخفاض ثبات وصدق هذه الطرق اإلسقاطیةباإلضافة إلى ا

 المقاییس الموضوعیة: .2

 من بینها ما یلي:تعددت هذه المقاییس 

حیـــث أعـــد مقیــاس الدافعیـــة إلنجـــاز لــدى األطفـــال والمـــراهقین  :)Weiner )1970وینـــز مقــاییس

ختبــار الجبــري، وقــام عبــارة مــن عبــارات اال 20تكونــت مــن  حیــث " أتكنســون "عبارتــه مشــتقة مــن نظریــة 

صــل علــى نتــائج الباحــث بإیجــاد صــدق المقیــاس وحصــل علــى نتــائج مرضــیة وبالنســبة لثبــات المقیــاس وح

مرضیة وبالنسبة لثبات المقیاس رغم أنه طبق في البیئة األمریكیة في دراستین إال أنه لم تذكر أیة تفاصیل 

تلمیــذا وتلمیــذة مــن  124بتطبیقــه علــى عینــة تتكــون مــن ) 1985( علــى ثبــات المقیــاس، وقــام " موســى " 

 0.85ألفــا كرونبــاخ وصــل معامــل الثبــات إلــى  نجلترا وباســتخدامالمــدارس االبتدائیــة فــي مدینــة بــراد فــورد بــإ

 ).25، ص 1994( رشاد موسى، وهو دال 

ـــاس قشـــقوش (  ـــراهیم قشـــقوشقـــام  ):1975مقی  "ماكلیالنـــد"بتصـــمیم أول أداة عربیـــة علیـــه  إب

 بنـد 32ثالثة محكمین أختیرت منهم  ستبیان عنع اإلنجاز حیث عرض قشقوش بنود االوأصحابه عن داف

طالب جامعي لتأكد من ثبات االختبار وتوصل إلى  100لقیاس دافعیة اإلنجاز وتمت إعادة اإلجراء على 

 ).95، ص 1979. ( إبراهیم قشقوش وطلعت منصور، وتوصل نتائج مرضیة 0.89رتباط بلغ معامل ا
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 الفصل: خالصة
منظومـــة الـــدوافع ز تعتبـــر أحـــد الجوانـــب المهمـــة فـــي یظهـــر مـــن خـــالل مـــا ســـبق أن دافعیـــة اإلنجـــا

اإلنسانیة لذلك اهتم بدراستها الباحثون فـي مختلـف المجـاالت نظـرا ألهمیتهـا لـیس فقـط فـي المجـال النفسـي 

قتصـــادي، المجـــال خـــرى كالمجـــال: الریاضـــي، المجـــال االوكـــذا أیضـــا فـــي العدیـــد المجـــاالت والمیـــادین األ

 التربوي.

الفرد، كما یعتبر مكونا أساسیا یسـعى الفـرد حیث یعد الدافع لإلنجاز عامال مهما في توجیه سلوك 

 من خالله تحقیق ذاته وتأكیدها.
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 .االجراءات المنهجیة للدراسة                                               :الفصل الرابع
 

 تمهید

مـن خـالل االجـراءات ، فقد جـاء هـذا الفصـل هلبعد التطرق للجانب النظري للدراسة واستعراض فصو 

مواصـفات ،فرضیات الدراسة و الدراسة االستطالعیة، منهج الدراسةبنهجیة المتبعة انطالقا من: التذكیر الم

 أخیرا أسالیب معالجة المعطیات. نة الدراسة، أدوات جمع البیانات عی

 :یات الدراسةالتذكیر بفرض -1

تحقیــــق أهــــداف موضــــوع  احــــث علــــىتســــاعد الب روض مــــن أهــــم مراحــــل البحــــث العلمــــي إذتعــــد الفــــ

 الحقائق المتصلة به، فهي حلقة وصل بین العمل النظري و المیداني.و البحث،

هـي حیث تعّرف الفروض بأنها "حل مؤقت لمشكلة ما"، أو تخمین ذكي مـن قبـل الباحـث لحـل مشـكلة، أو 

و األســـئلة تنبـــؤات الباحـــث عـــن نتـــائج بحثـــه و یمكـــن أن تكـــون هـــي االجابـــات المتوقعـــة بمشـــكلة البحـــث أ

 ).57ص ،  2012(محمد خلیل عباس ، المتفرعة عنها.

 الفرضیة:

 طالب البكلوریا. وصیة في زیادة دافعیة االنجاز لدىتساهم الدروس الخص

 الدراسة االستطالعیة: -2

و تشـمل  لتحدیـد وبنـاء اإلشـكالیة وبنـاء أداة الدراسـةهي عبارة عن دراسـة أولیـة یهـدف منهـا الباحـث 

 لوریا.امقابلة نصف موجهة مع طالب البك

 شبكة المقابلة: 2-1

 هل تأخذ الدروس الخصوصیة؟ .1

 ماهي األسالیب التي دفعتك ألخذ هذه الدروس؟ .2

 النظامیة؟بماذا تتمیز الدروس الخصوصیة عن الدروس  .3

 بماذا أفادتك هذه الدروس؟ .4
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 عینة الدراسة االستطالعیة و مواصفاتها: 2-2

 5طالـــب،  15 حیـــث تمثلــت عینـــة الدراســة االســـتطالعیة علــى لوریــااتالمیـــذ البكعلــى د أجرینــا الدراســـة لقــ

 إناث، یأخذون الدروس الخصوصیة. 10ذكور، و 

 نتائج الدراسة االستطالعیة: 2-3

مــن الــدروس الخصوصــیة  أّن التالمیــذ یلجــؤون إلــى وجــدناة لدراســة االســتطالعیاجرائنــا ل مــن خــالل

المــواد  األســتاذ و یكونــون أكثــر إقبــاال علــى ذاتهــم أو مــن طــرف حــذّ فــي أجــل تعــویض الــنقص ســواء كــان 

 األساسیة للشعبة التي یدرسونها.

خالف األسـاتذة الـذي كـان لهـم رأي  یمدحون الدروس الخصوصیة بكثرة علىأّن التالمیذ  وجدناكما 

آخر أّنهـا ال تقـدم بطریقـة نظامیـة و هـذا مـا یـؤثر حسـب رأیهـم فـي التالمیـذ ، و لكـن تبقـي المالحظـات أن 

  .في الغالب تتحسن نتائج التالمیذ بعد أخذهم لها

 السؤال األول: .1

 ماهي األسباب التي دفعتك ألخذ الدروس الخصوصیة؟ -

 النسبة المئویة التكرارات اإلجابات

 26,66 4 نقص الفهم

 20 3 قلة التطبیق

 13,33 2 ضیق الوقت

 26,66 4 تحسین النتائج و دعم القدرات

 13,33 2 ضعف كفاءة األستاذ في الشرح و توصیل المعلومات

 %99,98 15 المجموع

ســبب ح الجــدول ان هنــاك مجموعــة مــن االســباب التــي تــدفع الــى اخــد دروس خصوصــیة، بــان ضــیو 

ن قلــة أكمـا  %26.66نقـص الفهـم وتحســین النتـائج ودعـم القــدرات تمثـل فــي نسـبتین متسـاویتین قــدرت ب 

فـي  األسـتاذ اتمـا ضـیق الوقـت وضـعف كفـاءأ، %20یضا كان السبب في ذلـك بنسـبة قـدرت بأالتطبیق 

 .%33.13الشرح وتوصیل المعلومات كان 
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 :نيالثانتائج الدراسة االستطالعیة الخاصة بالسؤال  .2

 بماذا تتمیز الدروس الخصوصیة عن الدروس النظامیة؟ -

 النسبة المئویة التكرارات اإلجابات

 20 3 حل عدد كبیر من التمارین

 26,66 4 زیادة الفهم و االستیعاب

 33,33 5 قلة التالمیذ داخل حجرة الدروس الخصوصیة

 20 3 اتساع الوقت للمناقشة

 %99,99 15 المجموع

من خالل الجدول یتضح لنا ان الدروس الخصوصیة تختلف عن الدروس النظامیة، من قلـة التالمیـذ      

 %26.66ما بالنسبة لزیادة الفهـم واالسـتیعاب قـدرت أ، %33.33داخل حجرة الدرس والتي كانت نسبتهم 

 %20وتلیها االجابتین حل عدد كبیر من التمارین واتساع الوقت للمناقشة ب

 :الثالث السؤال .3

 بماذا أفادتك هذه الدروس الخصوصیة؟ -

 النسبة المئویة التكرارات اإلجابات

 26,66 4 زیادة الفهم

 33,33 5 تحسین النتائج

 20 3 االصرار علي النجاح

 20 3 التعلیمي ىتحسین المستو 

 %99,99 15 المجموع

یتضـح مــن خــالل الجـدول ان الــدروس الخصوصــیة لهــا فائـدة تمثلــت فــي تحسـین النتــائج وذلــك بنســبة      

، أمـا اجـابتي االصـرار %26.66، اما نسبة التالمیذ الذین بزیادة الفهـم فكانـت نسـبتهم %33.33قدرت ب

 .%20على النجاح وتحسین مستوى تعلیمي فكانت 
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 منهج الدراسة: -3

لحقائق التـي لهـا قصد اكتشاف ا ،مایعتبر المنهج مجموعة إجراءات نتبعها لدراسة مشكلة أو ظاهرة 

جابة علـي عـدد مـن األسـئلة التـي تطرحهـا و التأكـد مـن صـحة فرضـیات أو نفیهـا ، حیـث عالقة بها، و اإل

یعنــي الطریقــة التــي تحــدد طبیعــة الظــاهرة المدروســة نوعیــة المــنهج المســتعمل، و المــنهج مهمــا كــان نوعــه 

 ).95ص ، 1995و الذنیبات محمد محمود، بوحوش عمار . (یتبعها الباحث لدراسة مشكلة موضوع البحث

فعیـــة االنجـــاز لـــدي طـــالب و بمـــا أّن موضـــوع الدراســـة الحـــالي هـــو عالقـــة الـــدروس الخصوصـــیة بزیـــادة دا

علي دراسة الظاهرة كما هي موجودة فـي ألّنه یعتمد " ،هو المنهج الوصفي المناسبلوریا، فإّن المنهج االبك

. (جــابر عبــد الحمیــد جــابر و أحمــد خیــري كــاظم، "و یعبــر عنهــا تعبیــرا كمّیــا أو كیفیــا ،الواقــع و وصــفها وصــفا دقیقــا

 ).135، ص 1984

وصـــف البیانـــات حـــول ظـــواهر أو غیرهـــا مـــن الخصـــائص التـــي تقـــوم علیهـــا  فـــالمنهج الوصـــفي یقـــوم علـــى

 الدراسة و من خطواته نذكر ما یلي:

 تحدید معضلة البحث و جمع البیانات عنها. -

 هیئة سؤال أو عدد من األسئلة . صیاغة معضلة البحث على -

 وعة.الموضوضع فرضیات كحل مبدئي لمعضلة البحث و توجیه البحث بهدف اختبار الحلول  -

لحجـــــم العینـــــة و طریقـــــة  اختیـــــار العینـــــات التـــــي ســـــتتم علیهـــــا الدراســـــة، باإلضـــــافة إلـــــي شـــــرح مفصـــــل -

 یقوم الباحثون بتحدید أدوات البحث التي تساعدهم في:تحدیدها،و 

جمـع البیانـات و المعلومــات كاالسـتبیانات و المقـابالت و االختبــارات و المالحظـة، و ذلـك بحســب   •

 طبیعة معضلة المشكلة.

 لبدء بجمع البیانات المطلوبة بطرق دقیقة و منظمة.ا  •

 .وضع تفسیرات لها و استخالص التعمیماتاخراج النتائج و   •

 :مجتمع الدراسة -

فقــد تــم اختیــار هــذه الفئــة مــن خــالل االطــالع علــي ع دراســتنا فــي طلبــة ســنة ثالثــة ثــانوي مــتمثــل مجت

و هم تالمیذ المرحلـة  ،توجها نحو الدروس الخصوصیةنتائج الدراسات السابقة التي أكدت أّن الفئة األكثر 

 الثانویة المقبلین علي شهادة البكالوریا.
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 :عینة الدراسة -4

عملیـــة اختیـــار عینـــة الدراســـة مـــن أهـــم الخطـــوات األساســـیة فـــي البحـــث العلمـــي ألنهـــا تعتبـــر  تعتبـــر

لـة تمثــیال صـادق لمجتمــع المجتمـع األصـلي للدراســة و تمثلـه بطریقـة علمیــة إذ ینبغـي أن تكــون العینـة متمث

، ص 2000، (الرشـدي بشـیر صـالح .ذلك كي تكون معبرة عن حقیقـة الواقـع و تماشـیا مـع هـدف البحـثالدراسة و 

149.( 

استنتاجات سلیمة عن المجتمع األصلي الذي نبعث منه المشـكلة  فهدف كل باحث هو التوصل إلى

فهـي إذا "ذلـك الجـزء مـن المجتمـع الـذي یجـري  ،أو الظاهرة قید الدراسة، و هذا ال یتم إّال مـن خـالل العینـة

 ).212، ص 2009غربي كمال محمد، (الم."بحیث تمثل المجتمع تمثیال صحیحا اختیارها وفق طرق علمیة

 وبذلك فقد أخدت عینة الدراسة بطریقة قصدیة

 عینة الدراسة: مواصفات -

 بالنسبة لمتغیر الجنس:: 1

 ع أفراد العینة وفق متغیر الجنس.) توزی1یوضح الجدول (

 البیانات            

 الجنس

 %النسبة التكرارات

 % 39,4 41 ذكور

 % 60,6 63 إناث

 %100 104 المجموع

، إذ بلغـت نسـبة اإلنـاث متباعـدة كانـتنالحظ من خالل الجدول السابق أن نسبة توزیع أفراد عینـة الدراسـة 

 . %39,4أما نسبة الذكور فبلغت ، % 60,6

 

 

62 
 



 .االجراءات المنهجیة للدراسة                                               :الفصل الرابع
 

 بالنسبة إلى متغیر الشعبة::  2  

 ) توزیع أفراد العینة وفق متغیر التخصص.2یوضح الجدول (

 النسبة المئویة التكرارات البیاناتالشعبة               

 %11,5 12 فلسفة

 %71,2 74 علوم تجریبیة

 %13,5 14 تسییر و اقتصاد

 %3,8 4 لغة أجنبیة

 %100 104 المجموع

بنســبة یمثلــون النســبة االكبــر مــن ) أن التالمیــذ الدارســین بشــعبة العلــوم التجریبیــة 2یوضــح الجــدول (

شعبة و ، %11,5بنسبة  ثم تلیها آداب و فلسفة ،%13,5اقتصاد بنسبة ثم تلیها شعبة تسییر و ، 71,2%

 .%3,8لغات أجنبیة بنسبة 

 : بالنسبة إلعادة السنة الدراسیة3

 ) یوضح إعادة التالمیذ للسنة الدراسیة3جدول رقم (

 البیانات            

 اإلعادة

 %النسبة التكرارات

 %27,9 29 معید 

 % 72,1 75 غیر معید

 %100 104 المجموع

نالحــظ مــن خــالل الجــدول أّن أغلبیــة عینــة الدراســة غیــر معیــدین للســنة الدراســیة، إذ بلغــت نســبتهم 

و هـــم أیضـــا یأخـــذون الـــدروس الخصوصـــیة مـــن أجـــل  %27,9 فنســـبتهم التالمیـــذ المعیـــدینأمـــا  % 72,1

صعوبة بعض المواد الدراسیة خاصة  المواد الدراسیة أكثر، إضافة إلى واستیعابتحسین مستواهم الدراسي 

 بالنسبة لتالمیذ الشعبة العلمیة.
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 : بالنسبة لمواد الدروس الخصوصیة4

 البیانات                 

 المواد

 %النسبة التكرارات

 % 89,4 93 مواد أساسیة

 % 10,6 11 مواد ثانویة

 %100 104 المجموع

روس الخصوصـیة فـي المـواد الدراسة یأخـذون الـد ) أن أغلبیة عینة4نالحظ من خالل الجدول رقم (

 .%10,6بینما التالمیذ الذین یأخذون هذه الدروس في المواد الثانویة  %89,4و ذلك بنسبة األساسیة، 

 :أدوات جمع البیانات -5

 :االستمارة -1

هـــي نمـــوذج یضـــم مجموعـــة أســـئلة توجـــه إلـــي المبحـــوثین مـــن أجـــل الحصـــول علـــى معلومـــات حـــول 

 .یتم ملؤها مباشرة أو بطلب من المبحوثین أو االجابة عنها مباشرة ،مشكلة أو موقفموضوع أو 

نوعیـة األسـئلة و تعـدیل العدیـد منهـا  االتفـاق مـع األسـتاذة المشـرفة علـى وقد قمنا ببناء استمارتنا من خالل

علومـات األولیـة جمـع أكبـر قـدر مـن المتـم  بعد الدراسـة االسـتطالعیة التـي سـبقت الدراسـة المیدانیـة بحیـث 

الفــروض، و قــد تــم اعتمــاد االســتمارة النهائیــة بعــد ادخــال  اتجــاهحــول الظــاهرة المدروســة للتأكــد مــن ســالمة 

عــدة تعــدیالت ســواء فــي الصــیاغة أو ترتیــب طــرح األســئلة و قــد تــم تحدیــد بنــود االســتمارة وفقــا للمحــاور 

 التالیة:

 .4.3.2.1ضم العبارات : و المتعلق بالبیانات الشخصیة و یالمحور األول  •

 5مـن : المتعلـق بالعوامـل المؤدیـة إلـى أخـذ الـدروس الخصوصـیة و یضـم العبـارات المحور الثـاني  •

 .28إلى 
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 .43إلى 29: المتعلق بعالقة الدروس الخصوصیة بدافعیة االنجاز و تضم العبارات: المحور الثالث

 )كرونبــاخ(لمقیــاس ااالســتمارة فــي ثــالث بــدائل وفقــوقــد تــم تحدیــد بــدائل االجابــات التــي احتــوت علیهــا    

 معارض، محاید، موافق المتمثلة في:و 

 الخصائص السیكومیتریة:

ــــى       ــــي الدراســــات  عتكــــون النتــــائج المتحصــــل علیهــــا بواســــطة أي أداة مــــن أدوات جمــــ حت البیانــــات ف

ــــة ذ ــــدة موجــــودة، ینبغــــي التأكــــد مــــن ســــالمة و صــــ اتاالجتماعی الســــیكومیتریة (الصــــدق ة شــــروطها حفائ

 .الثبات)و 

 الثبات:  •

 نحصل على قیمة الثبات: )كرونباخ( بتطبیق معادلة 

a= 0,94 

 ثبات عالي.ذات فإن هذه االستمارة  a= 0,94و بما أن 

 :الداتي الصدق •

 لحساب صدق استمارة هذه الدراسة تم االعتماد على المعادلة التالیة:

 معامل الثبات� الصدق= 

قیمـــة الصـــدق تســـاوي  تطبیـــق هـــذه المعادلـــة تـــم الحصـــول علـــى" فـــإن الصـــدق و ب0,94الثبـــات "و بمـــا أن 

 " و علیه یتضح أّن هذه االستمارة صادقة فیما أعد لقیاسه.0,96"

 ثم اعتمدنا في الدراسة على:  

 : و ذلك لتمثیل العینة و خصائصها و ذلك لیسهل علینا المقارنة بین هذه المتغیرات.النسب المئویة
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 .االجراءات المنهجیة للدراسة                                               :الفصل الرابع
 

: وهــو مــن أشــهر مقــاییس النزعــة المركزیــة التــي توضــح مــدي تقــارب الــدرجات مــن المتوســط الحســابي •

 بعضها البعض و اقترابها من المتوسط أو من المركز.
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 عرض و تحلیل نتائج الدراسة: الخامسالفصل 

 عرض نتائج الدراسة. -1
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 .عرض و تحلیل نتائج الدراسة                                           :الفصل الخامس
 

 تمهید

بعــدما تعرضــنا فـــي الفصــل الســابق للجانـــب المنهجــي للدراســـة، فقــد تطرقنــا الـــى تحدیــد االجـــراءات  

و أدوات جمــع  ،و تحدیــد عینــة الدراســة ،مــن خــالل تحدیــد الفرضــیات و المــنهج المتبــعالمنهجیــة للدراســة 

و تحدید األسالیب االحصائیة المستخدمة في معالجـة بیانـات  البیانات، و حساب خصائصها السیكومیتریة

تحلیل النتائج المتوصل إلیها، و تفسیرها قصد التحقق ول في هذا الفصل عرض و مناقشة و الدراسة، سنتنا

 من صدق الفرضیات.

 :عرض نتائج الدراسة -1
 : العوامل المؤدیة إلى أخذ الدروس الخصوصیة.المحور األول

قلـــــة الفهـــــم فـــــي الحصـــــة هـــــو الـــــذي جعلهـــــم یأخـــــذون الـــــدروس  النتـــــائج الخاصـــــة بالعبـــــارة:" ):5الجـــــدول(

 ."الخصوصیة

 %النسبة التكرارات البدائل

 11,5 12 معارض

 24 25 محاید

 64,4 67 موافق

 %100 104 المجموع

نسـبة فـي یتضح من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة اختاروا االجابـة "موافـق" الـذي تمثلـه أعلـى 

و كانــت النســبة األخیــرة بــین  %24االجابــة "محایــد" مقــدرة ب  م تلیهــا نســبة، ثــ%64,4 ب الجــدول المقــدر

 .%11,5االجابة "معارض" بنسبة 

وبذلك یمكن القول أن قلة الفهم في الحصة هـو السـبب الـذي جعلهـم یأخـذون الـدروس الخصوصـیة و ذلـك 

 .%64,4بنسبة تقدر ب 
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 .عرض و تحلیل نتائج الدراسة                                           :الفصل الخامس
 

 "عدد أكبر من التمارین لحلالدروس الخصوصیة توفر لك فرصة  النتائج الخاصة بالعبارة: " ):6الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 12,5 13 معارض

 12,5 13 محاید

 75 78 موافق

 %100 104 المجموع

في الجـدول یتضح من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة اختاروا االجابة "موافق" الذي تمثله أعلى نسبة 

االجابة "معارض و محایـد" فقـد الحظنـا أنهـم أخـذوا نفـس ، أما نسبة التالمیذ الذین أجابوا %75المقدرة ب 

و بــذلك یمكــن القــول أن الــدروس  "موافــق" باإلجابــةو هــي نســبة ضــعیفة مقارنــة  ،% 12,5النســبة و هــي 

نســبة ى االجابــة "موافــق" بــأعل تــهو هــذا مــا أكد،الخصوصــیة تمــنح لنــا فــرص لحــل عــدد أكبــر مــن التالمیــذ 

 مسجلة في الجدول.

ـــــدروس  النتـــــائج الخاصـــــة بالعبـــــارة:" ):7الجـــــدول( النتـــــائج الضـــــعیفة هـــــي التـــــي حفزتـــــه لإلقبـــــال علـــــى ال

 "الخصوصیة

 %النسبة التكرارات البدائل

 25 26 معارض

 23,1 24 محاید

 51,9 54 موافق

 %100 104 المجموع

أغلبیــة التالمیـــذ مـــوافقین علـــى أن نتــائجهم الضـــعیفة هـــي التـــي تحفـــزهم یتضــح مـــن خـــالل الجـــدول أن     

و هـي نسـبة  ،%51,9لإلقبال على الدروس الخصوصیة و ذلك الختیارهم االجابة "موافق" بنسـبة تقـدر بــ 

و التــي تعنــي أن نتــائجهم  ،%25مســجلة فــي الجــدول و تلیهــا نســبة بــین االجابــة "معــارض" بنســبة تقــدر 
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 .عرض و تحلیل نتائج الدراسة                                           :الفصل الخامس
 

نخفضـة إلـى تحفیـزهم لإلقبـال علـى الـدروس الخصوصـیة و فـي حـین تـم تسـجیل نسـبة م الضعیفة ال تـؤدي

 .%23.1لإلجابة "محاید" مقدرة بـ 

 "الدروس النظامیة ال توفر الوقت الكافي للشرح النتائج الخاصة بالعبارة:" ):8الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 26.0 27 معارض

 25.0 26 محاید

 49.0 51 موافق

 %100.0 104 المجموع

اإلجابـة "موافـق" بنسـبة أكبـر إذ و صـلت إلـى  اختـاروایتضح مـن خـالل الجـدول أن معظـم أفـراد العینـة     

و التي تمثل أن الدروس النظامیة ال توفر الوقت الكافي للشرح، في حین عـارض آخـرون علـى  ،49.0%

و هـي نسـبة متقاربـة مـع اإلجابـة "محایـد" المقـدرة  %26.0بنسبة بلغـت  الفكرة باختیارهم اإلجابة "معارض"

 .%25.0بنسبة 

صعوبة في فهم أفكار األستاذ هي التي دفعتك للجوء إلى الدروس الالنتائج الخاصة بالعبارة:"  ):9الجدول(

 "الخصوصیة

 %النسبة التكرارات البدائل

 29,8 31 معارض

 18,3 19 محاید

 51,9 54 موافق

 %100.0 104 المجموع
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 .عرض و تحلیل نتائج الدراسة                                           :الفصل الخامس
 

أقـروا أّنهـم یجـدون صـعوبة  %51,9من خالل هذا الجدول یتضح لنا أن معظم أفراد عینة البحث بنسبة   

في حین  ،و ذلك باختیار بدیل اإلجابة "موافق" ،إلى الدروس الخصوصیة لجأوافي فهم أفكار األستاذ لهذا 

 األخرى. بالبدائل رنةو هي نسبة منخفضة مقا، %18,3بلغت نسبة إجابة األفراد بالبدیل "محاید" 

 "مراقبة األسرة لنتائج التلمیذالنتائج الخاصة بالعبارة:"  ):10الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 25 26 معارض

 17,3 18 محاید

 57,7 60 موافق

 %100.0 104 المجموع

تتعلــق و هــي نســبة متوســطة و ، %57.7مــن خــالل الجــدول أعــاله نالحــظ أن أعلــى نســبة مســجلة هــي   

هـــذا مـــا أكـــده بعـــض التالمیـــذ، أّمـــا ب األســـر یراقبـــون نتـــائج أبنـــائهم و باإلجابـــة "موافـــق" الـــذي یؤكـــد أن أغلـــ

أكــدوا أن أســرهم ال یراقبــون نتــائجهم الدراســیة، و البقیــة ، %25الــبعض اآلخــر فأجــابوا بـــ "معــارض" بنســبة 

 .%17.3أجابوا بـ "محاید "بنسبة 

 ."التالمیذ للدروس الخصوصیة دور في لجوء لمراقبة األسرة النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):11الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 25 26 موافق

 49 51 معارض

 26 27 محاید

 %100 104 المجموع

معارضــین  %49نالحــظ مــن خــالل الجــدول أن معظــم أفــراد العینــة اختــاروا اإلجابــة معــارض بنســبة 

أمـا بالنسـبة لإلجـابتین "موافـق" "محایـد"  بذلك أن مراقبة األسـرة لهـا دور فـي لجـوءهم للـدروس الخصوصـیة،

 .%26و االجابة محاید بنسبة  %25إجابتین متقاربتین إذ تقدر اإلجابة موافق بنسبة 
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 .عرض و تحلیل نتائج الدراسة                                           :الفصل الخامس
 

 "تقبل علیها أخذ أقرانك للدروس الخصوصیة جعلتكالنتائج الخاصة بالعبارة:"  )12الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 62,5 65 معارض

 24 25 محاید

 13,5 14 موافق

 %100 104 المجموع

و ذلــــــك بنســـــــبة یتضــــــح مـــــــن خــــــالل الجـــــــدول أن معظــــــم أفـــــــراد العینــــــة اختـــــــاروا االجابــــــة "معـــــــارض"    

أمـا نسـبة  علیهـا،،معارضین على أن أخد األقران للـدروس الخصوصـیة لـم یكـن سـبب إقبـالهم %62,5تقدر

، أما نسـبة الـذین وافقـوا علـى أن أخـذ أقـرانهم للـدروس %24 قدرت ب التالمیذ الذین اختاروا إجابة "محاید"

 .%13,5الخصوصیة جعلهم یقبلون علیها فكانت 

 ."لظروف المعیشیة الجیدة جعلته یأخذ الدروس الخصوصیةاالنتائج الخاصة بالعبارة:"  ):13الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 65,4 68 معارض

 24 25 محاید

 10,6 11 موافق

 %100 104 المجموع

مـــن خـــالل المعطیـــات االحصـــائیة المســـجلة فـــي الجـــدول أعـــاله نالحـــظ أن معظـــم أفـــراد العینـــة اختـــاروا   

ــــة ــــدة جعلــــتهم یأخــــذونمعارضــــین  %65"معــــارض" بنســــبة   االجاب الــــدروس  أّن الظــــروف المعیشــــیة الجی

 %10,6فــي حــین لوحظــت نســبة  ،%24"محایــد" بنســبة ، ثــم اختــار الــبعض اآلخــر االجابــة ةالخصوصــی

 مّما یعني أن الظروف المعیشیة الجّیدة جعلتهم یأخذون الدروس الخصوصیة. لإلجابة "موافق"
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 .عرض و تحلیل نتائج الدراسة                                           :الفصل الخامس
 

 "الدروس الخصوصیة أخذههو سبب  التلمیذ إصرار الوالدین علىالنتائج الخاصة بالعبارة:"  14الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 53,8 56 معارض

 22,1 23 محاید

 24 25 موافق

 %100 104 المجموع

معـارض ثـم تلیهـا  إجابـةو التي تمثـل  % 53,8نالحظ من خالل الجدول أّن أعلى نسبة فیه هي   

 اختارها فئة محاید. % 22.1و نسبة  ،موافق اإلجابة ها فئةتي اختار ،الت % 24 نسبة

الـــذي دفعــه ألخـــذ الـــدروس  الطمــوح للوصـــول إلــى الجامعـــة هــوالنتـــائج الخاصــة بالعبـــارة:"  ):15الجــدول(

 ."الخصوصیة

 %النسبة التكرارات البدائل

 22,1 23 معارض

 15,4 16 محاید

 62,5 65 موافق

 %100 104 المجموع

 و قــــد اختارهــــا أغلــــب أفــــراد العینــــة  %62,5نالحــــظ مــــن خــــالل الجــــدول أّن أعلــــى نســــبة فیــــه هــــي 

 و مــا دفعهـم ألخــذ الــدروس الخصوصــیةموافــق للتعبیــر علـى أّن الطمــوح للوصــول إلــى الجامعـة هــباإلجابـة 

و هـي نسـبة  % 15,4قدرت نسبتها بـ  "محاید"، أّما االجابة %22,1اختیرت االجابة معارض بنسبة فیما 

 اختارها بعض أفراد العینة. منخفضة
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 .عرض و تحلیل نتائج الدراسة                                           :الفصل الخامس
 

أخـذ الـدروس الرغبة في إفراح الوالدین هو ما یجعـل اإلقبـال علـى النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):16الجدول(

 "الخصوصیة

 %النسبة التكرارات البدائل

 12,5 13 معارض

 16,3 17 محاید

 71,2 74 موافق

 %100 104 المجموع

و التي تمثل االجابة "موافق" ما یدل أن  ،%71,2من خالل الجدول أّن أعلى نسبة فیه هي  یتضح

أّمـا أقـل نسـبة  ،علـى أخـذ الـدروس الخصوصـیة ونلـهـم یقبأغلب التالمیـذ یقـرون أن إفـراح الوالـدین مـا یجعل

 .%16,3أّما االجابة "محاید" التي تمثل النسبة  ،التي تمثل االجابة "معارض" %12,5فیه هي 

 ."عدم وجود الجو المناسب في المدرسة للتحفیز على الدراسة النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):17الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 26,9 28 معارض

 23,1 24 محاید

 50 52 موافق

 %100 104 المجموع

 %50یتضح من خالل الجدول أعاله أن معظم أفراد العینة أجابوا بإجابة "موافق" التي تمثل بنسـبة 

 وجود الجو المناسب في المدرسة للتحفیز على الدراسة جعلهـم یلجـؤون للـدروس الخصوصـیة مأقروا أن عد

 وهما نسبتین متقاربتین. 23,1و اإلجابة "محاید" بـ  ،%26,9"معارض" بنسبة اإلجابة ثم تلیها 
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هـــذه إعطـــاء االمتحانـــات قیمـــة كبیـــرة یجعلـــه یلجـــئ إلـــى  أخـــذ  النتـــائج الخاصـــة بالعبـــارة:"  ):18الجـــدول(

  "الدروس

 %النسبة التكرارات البدائل

 24 25 معارض

 25 26 محاید

 51 53 موافق

 %100 104 المجموع

أقـروا أن إعطـاء االمتحانـات قیمـة  %51من خالل الجدول یتضـح لنـا أن معظـم أفـراد العینـة بنسـبة 

فـي حـین بلغــت  ،كبیـرة هـو مـا جعلهـم یلجــؤون ألخـذ الـدروس الخصوصـیة و ذلـك باختیــار االجابـة "موافـق"

 .%25و هي نسبة جد متقاربة مع نسبة االجابة محاید التي قدرت بـ  ،%24نسبة االجابة معارض بـ 

المدرســة فــي تتبــع حــاالت الطــالب الضــعاف وتــوجیههم  تقصــیر النتــائج الخاصــة بالعبــارة:"  ):19الجــدول(

 "دفعهم للدروس الخصوصیة

 %النسبة التكرارات البدائل

 35,6 37 معارض

 26 27 محاید

 38,5 40 موافق

 %100 104 المجموع

قد أجـابوا أفـراد عینتهـا  ،%38,5یتضح لنا من خالل الجدول أن نسبة االجابة موافق التي تقدر ب 

أن التقصــیر المدرســي فــي تتبــع حــاالت الطــالب الضــعاف و تــوجیههم هــو الــذي جعلهــم یأخــذون الــدروس 

، أمـا النسـبة األخیـرة %35,6لكـن هنـاك نسـبة متقاربـة و هـي االجابـة معـارض التـي تقـدر بــ  ،الخصوصیة

 .%26هي االجابة  محاید التي تقدر ب و 
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الدراســي یــؤثر علــى قــدرة ارتفــاع عــدد الطــالب فــي الصــف أن  الخاصــة بالعبــارة:" +النتــائج  ):20الجــدول(

 "استیعابهم

 %النسبة التكرارات البدائل

 32,7 34 معارض

 22,1 23 محاید

 45,2 47 موافق

 %100 104 المجموع

أعلـى یتضح من خالل الجدول یتضح لنـا أن معظـم أفـراد العینـة اختـاروا اإلجابـة موافـق الـذي تمثلـه 

و كانـت أخفـض  ،%32,4ثـم تلیهـا نسـبة االجابـة معـارض مقـدرة بــ ، %45,2نسبة في الجـدول المقـدرة بــ 

 .%22,1نسبة هي نسبة االجابة محاید مقدرة بـ 

عدم وجود تحفیز من طرف أستاذ الدروس النظامیة جعله یلجـئ  النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):21الجدول(

 "للدروس الخصوصیة

 %النسبة التكرارات البدائل

 36,5 38 معارض

 26,9 28 محاید

 36,5 38 موافق

 %100 104 المجموع

یتضح من خالل الجدول أن نسبتي االجابة "معارض" و "موافق" نسبتین متساویتین إذ تقدر نسـبتهم 

 .%26,9أما النسبة المتبقیة هي نسبة االجابة "محاید" و التي تقدر ب  ،36,5%
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 "النظامیة ال تتیح فرصة المناقشة أّن الدروس النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):22الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 35,6 37 معارض

 23,1 24 محاید

 41,3 43 موافق

 %100 104 المجموع

فرصـة المناقشــة و مـن خـالل الجـدول نالحـظ أن أغلـب التالمیــذ یعتبـرون الـدروس النظامیـة ال تتـیح 

ار بعــض أفــراد العینــة لإلجابــة "معــارض" ، فــي حــین اختــ%43باختیــار االجابــة "موافــق" بنســبة بلغــت ذلــك 

أمـا الـبعض اآلخـر  ،للتعبیر عـن عـدم مـوافقتهم أن الـدروس النظامیـة ال تتـیح فـرص المناقشـة %37بنسبة 

 .%23,1فاختاروا االجابة "محاید" بنسبة 

 "ضل من الدروس النظامیة إلى حد ماروس الخصوصیة أفالدالنتائج الخاصة بالعبارة:"  ):23الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 26,9 28 معارض

 24 25 محاید

 49 51 موافق

 %100 104 المجموع

مــن خــالل هــذا الجــدول یتضــح لنــا أن أغلــب التالمیــذ موافقــون علــى اعتبــار الــدروس الخصوصــیة 

فــي حـین اختــار ، %49" بنسـبة موافــق"و ذلـك باختبــار االجابـة  ،أفضـل مـن الــدروس النظامیـة إلــى حـد مــا

ـــ "معــارض" اأمــا الــبعض اآلخــر فأجــابو  ،%24بعــض أفــراد العینــة االجابــة "محایــد" بنســبة   26,9بنســبة  ب

 على معارضتهم. یأكدون
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 ."الدروس الخصوصیة تساعد على فهم المادة المدروسةالنتائج الخاصة بالعبارة:"  ):24الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 10,6 11 معارض

 14,4 15 محاید

 75 78 موافق

 %100 104 المجموع

أن الـدروس  ه أن أغلبیـة التالمیـذ یتفقـون علـىتبین الشواهد الكمیة المتعلقـة فـي الجـدول المبـین أعـال

بنسبة  االجابة "موافق"و ذلك واضح من خالل اختیارهم تساعدهم على فهم المادة المدروسة، الخصوصیة 

أن الدروس الخصوصیة ال تساعد على فهم المادة و هي نسبة مرتفعة، في حین یري البعض منهم  75%

أمـا البقیـة فاختـاروا  ،و هـي نسـبة منخفضـة %10,6المدروسة و ذلـك باختیـارهم االجابـة "معـارض" بنسـبة 

 .%14,4االجابة "محاید" بنسبة 

 "توفر وقت كافي للشرحالدروس الخصوصیة النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):25الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 16,3 17 معارض

 20,2 21 محاید

 63,5 66 موافق

 %100 104 المجموع

و هي نسبة متوسطة و تتعلـق  %63,5من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة مسجلة هي 

باإلجابــة موافــق التــي تؤكــد أن الــدروس الخصوصــیة تــوفر وقــت كــافي للشــرح، فــي حــین عــارض الــبعض 

أمــا البــاقي فاختــاروا االجابــة "محایــد" و ذلــك  ،%16,3اآلخــر هــذه الفكــرة باختیــار االجابــة معــارض بنســبة 

  .%20,2بنسبة تقدر ب 
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لــى تحســین نتــائج أســلوب أســتاذ الــدروس الخصوصــیة یحفــز عالنتــائج الخاصــة بالعبــارة:"  ):26الجــدول(

 "التلمیذ الدراسیة

 %النسبة التكرارات البدائل

 16,3 17 معارض

 21,2 22 محاید

 62,5 65 موافق

 %100 104 المجموع

و التـي تمثـل االجابـة "موافـق"  %62,5من خالل الجدول أعـاله نالحـظ أن أعلـى نسـبة هـي یتضح 

مــا یــدل أن أغلــب التالمیــذ یقــرون أن أســلوب أســتاذ الــدروس الخصوصــیة یحفــزهم علــى تحســین نتــائجهم 

و التـي تمثـل اختبـار بعـض التالمیـذ لإلجابـة "معـارض" لیأكـدوا  %16,3الدراسیة، أما أقل نسبة فقد كانـت 

 .%21,2اید" بنسبة معارضتهم للفكرة أما البقیة فاختاروا االجابة "مح

 تساعده على مراجعة الدروسیوضح أّن أستاذ الدروس الخصوصیة یقدم للتلمیذ تطبیقات  ):27الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 7,7 8 معارض

 19,2 20 محاید

 73,1 76 موافق

 %100 104 المجموع

ـــــة فـــــي الجـــــدول ( ـــــة االحصـــــائیة المبین ـــــل الشـــــواهد الكمی ـــــي 27تمث ـــــل)، الت ـــــدروس  تمث أّن أســـــتاذ ال

الخصوصـیة یقــدم للتلمیــذ تطبیقــات تســاعده علــى مراجعــة الــدروس أن أغلــب أفــراد العینــة یتفقــون علــى ذلــك 

و هي نسبة مرتفعة في حین بلغت نسبة التالمیذ الذین اختاروا  ،%73,1باختیارهم االجابة "موافق" بنسبة 

ة و ذلـــــك باختیـــــارهم االجابـــــة "معـــــارض" بنســـــبة أمـــــا البقیـــــة فقـــــد عارضـــــوا الفكـــــر  %19,2االجابـــــة محایـــــد 

 هي نسبة منخفضة مقارنة مع نسبة االجابة "موافق".و ،7,7%
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 .تعمل على التحفیز و النجاحالدروس الخصوصیة النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):28الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 10,6 11 معارض

 17,3 18 محاید

 72,1 75 موافق

 %100 104 المجموع

مــن خــالل الجــدول أعــاله یتضــح لنــا أن معظــم أفــراد العینــة یوافقــون علــى أن الــدروس الخصوصــیة 

والتـي هـي  72,1 %والذي  یؤكد ذلك من خالل النسبة  تحفزهم للنجاح، و ذلك باختیارهم االجابة "موافق"

أمـــا البقیـــة  ،%610, فـــي حـــین عـــارض الـــبعض هـــذه الفكـــرة باختیـــارهم اإلجابـــة معـــارض بنســـبة ،مرتفعـــة

 .%17,3فاختاروا "محاید" بنسبة 

 تحلیل نتائج الدراسة :
 :المحور الثاني نتائجتحلیل  - 

الخاصة للمحور الثاني أن هناك مجموعـة مـن العوامـل المتعـددة التـي أدت یالحظ من خالل النتائج 

یعلـل ذلـك بـأّن نظـام التعلـیم إلى أخذ التالمیذ للدروس الخصوصیة، و نذكر منها: قلة الفهم في الحصـة و 

فــة و إنمــا اكســابهم طریقــة الحفــظ فــي المدرســة ال یعمــل علــى اكســاب الطــالب طریقــة الحصــول علــى المعر 

التلقـین، باإلضـافة إلـى عــدم تـوفر فـرص لحــل عـدد أكبـر مـن التمــارین فقـد وافـق الكثیــر مـن التالمیـذ علــى و 

ر قــادر علــى التقــدم كمــا أن التالمیــذ ال یجــدون فــي هــذه العوامــل، فأخــذ التالمیــذ لنتــائج ضــعیفة یجعلــه غیــ

الدروس النظامیة وقت كافي للشرح، و صـعوبة فهـم ألفكـار األسـتاذة سـواء كـان ذلـك راجـع إلـى األسـتاذ أو 

إلى اختالف القدرات العقلیة للتلمیذ یدفعهم ألخذ الدروس الخصوصیة، كذلك یمكـن أن نرجـع أخـذ التالمیـذ 

لها علـى الطـالب و تكثیـف المراقبـة األسـریة كـذلك أخـذ األقـران لهـذه الـدروس یولّـد  لها إلى إصرار الوالدین

 م).2000الغیرة و العناد عند التلمیذ فیلجأ إلیها، و (هذا ما أشارت له دراسة عبد المعطي 

ة فــــي تتبــــع حــــاالت الطــــالب الضــــعاف قیمــــة كبیــــرة و تقصــــیر المدرســــ كــــذلك اعطــــاء االمتحانــــات

امتحانات صعبة االجابة مع ضعف المستوي التعلیمي لدیهم و اختالف القدرات العقلیة توجیههم أو تقدیم و 

بعض المواد الدراسیة بسبب المعلومات المكثفة في المناهج كما تعد الكثافة الطالبیة في الصف أو صعوبة
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الــدرس  الدراســي عــامال مــؤثرا فــي انتشــار هــذه الظــاهرة حیــث ال یســتطیع المعلــم أن یغطــي جمیــع متطلبــات

الیـــومي بشـــكل متكامـــل و جیـــد مـــن حیـــث الشـــرح، و التفصـــیل و اجـــراء التـــدریبات الالزمـــة فارتفـــاع كثافـــة 

الفصــول یجعــل المــدرس ال یهــتم االهتمــام األكیــد بالتالمیــذ و مــن ثــم صــعوبة االســتفادة مــن الشــرح داخــل 

 )  .60، ص 2007المدرسة(حسن محمد حسان وآخرون، 

مـــادة دراســـیة أو أكثـــر، و رغیتـــه  اء فـــي مـــادة معینـــة أو ضـــعفه فـــيكـــذلك خـــوف الطالـــب مـــن االخفـــ

طموحــه فــي التفــوق و االلتحــاق بالكلیــة، لكــن مــن خــالال المالحظــات الیومیــة نجــد أن التلمیــذ یلهــث و راء و 

الدروس الخصوصیة اعتقـاد منـه بأنهـا السـبب األوحـد للنجـاح و االنتقـال إلـى صـنف أخـر حتـي و لـو كـان 

 ه تحصیل علمي مرتفع.هذا التلمیذ  لدی

 .: الدروس الخصوصیة و عالقتها بدافعیة االنجاز3المحور 

 "تحسین نتائجك الدراسیة من خالل أخذك للدروس الخصوصیة النتائج الخاصة بالعبارة:" ):29الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 10,6 11 معارض

 27,6 29 محاید

 61,5 64 موافق

 %100 104 المجموع

و التــي تمثــل االجابــة  % 61,5نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أن أفــراد العینــة اختــاروا االجابــة 

"موافق" و هذا ما یدل أن تحسین النتائج الدراسیة من خـالل أخـذ الـدروس الخصوصـیة، أمـا أقـل نسـبة فقـد 

و التــــي تمثــــل اختیــــار االجابــــة "محایــــد"، أمــــا البقیــــة فاختــــاروا االجابــــة "معــــارض" بنســــبة  %27,9كانــــت 

10,6%. 
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 "لنجاحزادت رغبتك ل بعد أخذ للدروس الخصوصیة النتائج الخاصة بالعبارة:" ):30الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 14,4 15 معارض

 21,2 22 محاید

 64,4 67 موافق

 %100 104 المجموع

الــذین  و%64,4یتضــح مــن خــالل الجــدول أن معظــم أفــراد العینــة أجــابوا بـــ "موافــق" بنســبة تقــدر بـــ 

تلیهـا هــي نسـبة االجابـة "محایــد" زادتهـم رغبـتهم للنجـاح بعــد أخـذهم للـدروس الخصوصـیة، أمــا النسـبة التـي 

 .%14,4، ثم بعد ذلك تأتي نسبة االجابة "معارض" بنسبة %21,2التي تقدر بـ و 

 "أصبح مستواك التعلیمي أفضل مما كان علیه من قبل النتائج الخاصة بالعبارة:" ):31الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 15,4 16 معارض

 27,9 29 محاید

 56,7 59 موافق

 %100 104 المجموع

و التــي تمثــل االجابــة "موافــق"  %56,7نالحــظ مــن خــالل الجــدول أن أفــراد العینــة اختــاروا االجابــة 

 %15,4وهذا ما یدل أن مستواهم التعلیمي أصبح أفضل مما كان علیه من قبل، أما أقل نسـبة فقـد كانـت 

 .%27,9التي تمثل اختیار االجابة "معارض"، أما البقیة فاختاروا االجابة "محاید" بنسبة و 
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 "التي أخذت فیها الدروس الخصوصیة استیعابك أكثر للمادة زاد النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):32الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 12,5 13 معارض

 18,3 19 محاید

 69,2 72 موافق

 %100 104 المجموع

یتضـــح لنـــا الجـــدول المقـــدم أعـــاله أن زیـــادة اســـتیعاب التالمیـــذ أكثـــر للمـــادة التـــي أخـــذ فیهـــا الـــدروس 

و هــي أعلــى نســبة، أمــا الــذین عارضــوا ذلــك  %69,2فقــد وصــلت نســبتهم  الخصوصــیة فوافقــوا علــى ذلــك

 . %12,5أما البقیة فقد اختاروا االجابة "محاید" بنسبة  %18,3فوصلت نسبتهم ب 

 )النتائج الخاصة بالعبارة "طریقة المراجعة و حل التمارین" 33الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 15,4 16 معارض

 14,4 15 محاید

 70.2 73 موافق

 %100 104 المجموع

مـن خـالل المعطیــات االحصـائیة المســجلة فـي الجــدول أعـاله نالحــظ أن معظـم أفــراد العینـة اختــاروا 

لتعبـر لـه عـن توضـیح طریـق المراجعـة و حـل التمـارین، ثـم اختـار  %70,2االجابة "موافق" و ذلـك بنسـبة 

لإلجابـة  %15,4، في حین لوحظت نسبة %14,4البعض اآلخر االجابة "محاید" للتعبیر عن ذلك بنسبة 

 "معارض".
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 "زیادة االصرار للوصول إلى الجامعة النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):34الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 18,3 19 معارض

 14,4 15 محاید

 67,3 70 موافق

 %100 104 المجموع

و التـــي تمثـــل االجابـــة  %67,3حـــظ مـــن خـــالل هـــذا الجـــدول أن أفـــراد العینـــة اختـــاروا االجابـــة  نال

 %14,4"موافق" و هذا ما یدل على زیادة إصـرارهم للوصـول إلـى الجامعـة، أمـا النسـبة الموالیـة فقـد كانـت 

 .%18,3و التي تمثل اختیار االجابة "محاید" أما البقیة فاختاروا االجابة "معارض" بنسبة 

متاحـــة للتفـــوق فـــي المـــادة محاولـــة اســـتغالل الفـــرص ال النتـــائج الخاصـــة بالعبـــارة:"  یوضـــح ):35الجـــدول(

 "الدراسیة

 %النسبة التكرارات البدائل

 13,5 14 معارض

 19,2 20 محاید

 67,3 70 موافق

 %100 104 المجموع

یتضح لنا الجدول الموضح في األعلى أن معظم التالمیذ اتفقوا على أنهم یحاولون استغالل الفرص 

، أمــا الــذین %67,3باختیــارهم االجابــة "موافــق" و ذلــك بنســبة  ،المتاحــة أمــامهم للتفــوق فــي المــادة الدراســیة

و الذین عارضوا ذلك فنسبتهم ضعیفة نوع ما و التي تقدر  %19,2ما و ذلك بـ  ا"حایدوا" فنسبة قلیلة نوع

 .%13,5بـ 
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 "یذ في تحقیق أفضل لألداء الدراسيلنا االستمرار للتالم النتائج الخاصة بالعبارة:"  ):36الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 9,6 10 معارض

 20,2 21 محاید

 70,2 73 موافق

 %100 104 المجموع

و التي تمثل نسـبة االجابـة "موافـق"  %70,2من خالل الجدول أعاله أن أعلى نسبة هي یتضح لنا 

و هــذا مــا یــدل أن أغلــب التالمیــذ یســعون باســتمرار إلــى تحقیــق أفضــل فــي األداء الدراســي، و تلیهــا نســبة 

 أمـــا الـــذین أجـــابوا ب "معـــارض" فنجـــد %20,2التالمیـــذ الـــذین أجـــابوا ب "محایـــد" و ذلـــك بنســـبة تقـــدر ب 

 .%9,6نسبتهم ضعیفة تقدر ب 

 "ت لدیهم رغبة في منافسة األصدقاءالتالمیذ الذین أصبحالنتائج الخاصة بالعبارة:"  ):37الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 20,2 21 معارض

 31,7 33 محاید

 48,1 50 موافق

 %100 104 المجموع

الرغبــة فــي منافســة األصــدقاء اآلخــرین فــي  یوضــح لنــا الجــدول التــالي التالمیــذ الــذین أصــبحت لــدیهم

ــــذین أجــــابوا "موافــــق" ب  ،الدراســــة یــــد" اأمــــا الــــذین أجــــابوا ب "مح ،%48,1حیــــث تقــــدر نســــبة التالمیــــذ ال

 .%20,2المیذ الذین أجابوا بـ "معارض" فنجد نسبتهم و تلیها نسبة الت ،%31,7ـب
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الصــدارة فــي  مركــز یحبــون أن یكونــوا فــيالتالمیــذ الــذین  نســبةالنتــائج الخاصــة بالعبــارة:"  ):38الجــدول(

 "التحصیل الدراسي

 %النسبة التكرارات البدائل

 15,4 16 معارض

 28,8 30 محاید

 55,8 58 موافق

 %100 104 المجموع

مــن خــالل الجــدول نالحــظ أن نســبة التالمیــذ الــذین أجــابوا علــي أنهــم یحبــون أن یكونــوا فــي مركـــز 

أمـا الـذین حایـدوا فتقـدر  ،و قـد أجـابوا بــ "موافـق" %55,8التحصـیل الدراسـي تقـدر نسـبتهم ب الصدارة فـي 

 .%415,و تلیها التالمیذ الذین عارضوا ذلك بنسبة  %28,8نسبتهم ب 

 "فضل من المستوي الذین كانوا علیهالمستوي الحالي أالنتائج الخاصة بالعبارة:"  ):39الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 18,3 19 معارض

 22,1 23 محاید

 59,6 62 موافق

 %100 104 المجموع

یتضـح لنــا مــن خـالل الجــدول المقــدم أعــاله أن التالمیـذ الــذین یشــعرون بـأن مســتواهم الحــالي أفضــل 

و هــي أعلــى  %59,6ذلــك فقــد وصــلت نســبتهم إلــى  علــى وافقــوا لمســتوي الــذین كــانوا علیــه مــن قبــل مــن ا

أمــا البقیــة فقــد اختــاروا االجابــة "محایــد" بنســبة  %18,3الــذین عارضــوا ذلــك فنســبتهم قــدرت بـــ  أمــا ،نســبة

 .%22,1قدرت 
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 "روس الخصوصیة زادت رغبتهم للتفوقبعد أخذ التالمیذ للدالنتائج الخاصة بالعبارة:"  ):40الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 16,3 17 معارض

 20,2 21 محاید

 63,5 66 موافق

 %100 104 المجموع

نالحظ من خالل الجدول المقدم أعاله أن نسبة التالمیذ الذین "وافقوا" على أنهم بعد أخذهم الدروس 

أما الذین حایدوا ، %63,5تقدر نسبتهم ب  ،الخصوصیة زادت رغبتهم للتفوق و الحصول على معدل جید

 .%16,3فنجد الباقي عارضوا ذلك و نسبتهم وصلت إلى  ،%20,2ذلك فنسبتهم هي 

 "كبر للنجاح و القبول إلى الجامعةحماسة التالمیذ أالنتائج الخاصة بالعبارة:"  ):41الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 15,4 16 معارض

 19,2 20 محاید

 65,4 68 موافق

 %100 104 المجموع

 65,4نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أن معظــم التالمیــذ اختــاروا االجابــة "موافــق" و ذلــك بنســبة 

أما الذین حایدوا ذلـك فتقـدر  ،و قد اتفقوا على أن حماستهم أصبحت أكبر للنجاح و القبول إل الجامعة،%

 .%15,4لها و ذلك بـ  و هي سبة متقاربة للذین عارضون  %19,2نسبتهم 
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 "زیادة الثقة بالنفس بعد أخذ هذه الدروس الخصوصیة النتائج الخاصة بالعبارة:" ):42الجدول(

 %النسبة التكرارات البدائل

 20,2 21 معارض

 26,9 28 محاید

 52,9 55 موافق

 %100 104 المجموع

الـذین أقـرو  % 52,9یتضح من خالل الجدول أن معظم أفراد العینة أجابوا ب "موافق" تقدر بنسـبة 

أمـا النسـبة التـي تلیهـا نسـبة االجابـة "محایـد و التـي  ،بعد اخذ الدروس الخصوصـیة زادت ثقـتهم بـالنفس أن

  .%20,2ثم بعد ذلك تأتي نسبة االجابة "معارض" بنسبة تقدر ، %26,9ـب

 المحور الثالث  نتائجتحلیل  -2
حیـث تكمـن هـذه الخصوصـیة عالقـة بدافعیـة االنجـاز،  أن للدروسنالحظ من خالل المحور الثالث 

القــدرة علــى الحــوار و المنافســة تحســن النتــائج الدراســیة و زیــادة الرغبــة فــي النجــاح، و ارتفــاع  :العالقــة فــي

للشـــرح، وحـــل عـــدد أكبـــر مـــن وصـــیة عـــن الـــدروس النظامیـــة بالوقـــت الكـــافي ذلـــك لتمیـــز الـــدروس الخصو 

مما یسمح لهم بمتابعـة الـدرس  ، كما أن الدروس الخصوصیة تشمل على عدد صغیر من التالمیذالتمارین

و االهتمام بینهم، كما یمكنهم طرح األسئلة و الحصول و على االجابة علیهـا فـي نفـس الوقـت ، كمـا تزیـد 

إلــى تقویــة التالمیـذ الضــعاف فــي بعــض مـن دافعیــة التالمیــذ و تشـجیع المتفــوقین دراســیا ممــا یـدفعهم أیضــا 

 المواد األساسیة .

التــي یأخــذ فیهــا هــذه الــدروس ، و توضــح لهــم طریقــة  تالمیــذ أكثــر للمــادةیعاب الاســت باإلضــافة إلــى

الجامعة، كما أنهـا تـؤدي  أمن اصرارهم بالنجاح و الوصول إلىالمراجعة و حل التمارین كما أنها تزید من 

توي األدائـي و التعلیمـي لـبعض معلمـي المـواد فـي المدرسـة، ممـا تسـاعد األولیـاء الـدین ال إلى ضعف المس

     ) 2020، نمحمد حسان و آخرو حسن  یملكون وقتا كفیا لتدریس أبناءهم و متابعتهم (

ل علــى و و الرغبــة فــي التفــوق و الحصــ كمــا تلعــب الــدروس الخصوصــیة فــي زیــادة حماســة أكبــر للنجــاح 

 معدل جید، اذ ان لدافعیة االنجاز أثر كبیر فـي شخصـیة التالمیـذ، فهـي تجعـل التلمیـذ یتعـرف علـى حقیقـة

رغباتــه وطموحــه، فوصــول التلمیــذ الــى مســتوى إنجــاز مناســب فــي دراســته للمــواد یبعــث الثقــة فــي نفســه، اذ 
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تعمل علـى اعـادة شـرح محتـوى الـدروس النظامیـة وتقـدیمها مجموعـة مـن التمـارین والواجبـات المنزلیـة التـي 

لـــى اهـــم المفـــاهیم تســـاعد علـــى فهـــم المـــادة الدراســـیة، وتقـــدیمها لـــبعض ملخصـــات الـــدروس التـــي ترتكـــز ع

والمصطلحات األساسیة للدرس، اضافة الى تقدیم اساتذة دروس خصوصیة لنماذج عن اسـئلة االمتحانـات 

الرسـمیة التــي تسـاعد التالمیــذ فــي التعـرف علــى طبیعــة هـذه االســئلة وطـرق االجابــة علیهــا، وهـذا مــا یــؤدي 

یة، كمـا تعـود هـذه الـدروس التالمیـذ الى تحسن كبیر في مستوى التالمیذ الذین یأخذون الـدروس الخصوصـ

على المواظبة والحفظ والمراجعة، والتشجیع التالمیذ المتفوقین دراسـیا وتعویضـها لضـعف المسـتوى االدائـي 

 .والتعلیمي لبعض معلمي المواد في المدرسة

 االستنتاج العام:

صـحة الفرضـیات من خـالل مـا توصـلنا إلیـه مـن عـرض و تحلیـل لنتـائج الدراسـة، و بعـد التأكـد مـن 

تســاهم الــدروس الخصوصــیة فــي زیــادة  :ادهــاكــدت صــدق الفرضــیة الرئیســیة التـي مفالفرعیـة للدراســة التــي أ

 و توصلنا إلي النتائج التالیة: ،دافعیة االنجاز لدي الطالب البكالوریا

 طالب الباكالوریا للدراسة.خصوصیة في الرفع لطموح تساهم الدروس ال -

 زیادة حماسة الطالب في الحصول على نتائج الجیدة. إلىتؤدي الدروس الخصوصیة  -

 .یساهم أسلوب تقدیم األستاذ للدروس الخصوصیة للدارس على فهم المادة الدراسیة -

  .القدرة على الحوار و المناقشة ارتفاعالدروس الخصوصیة إلى  تؤدي -

 الدروس الخصوصیة إلى زیادة دافعیة التعلم للتالمیذ. تؤدي -

 الخصوصیة على توضیح طریقة المراجعة و حل التمارین.الدروس  تؤدي -

 تزداد ثقة التعلم عند التالمیذ مع أخدهم للدروس الخصوصیة. -

 .یساعد أسلوب تقدیم أستاذ الدروس الخصوصیة على فهم المادة الدراسیة -

 .الدروس الخصوصیة افضل من الدروس النظامیة -

 .التحفیز على النجاح والتفوق -

  .الخصوصیة الى زیادة الثقة بالنفس والرغبة في التفوق والحصول على معدل جیدتؤدي الدروس  -

 .توفر الدروس الخصوصیة الوقت الكافي للشرح -
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 :خالصة الفصل
لقد تم خالل هذا الفصل عرض بیانات البحث المیـداني ثـم تحلیلهـا و تفسـیرها و اسـتخالص النتـائج 

عیــة اإلنجــاز لطــالب الباكالوریــا عالقــة بزیــادة دافلهــا  العامــة، حیــث توصــلنا إلــى أن للــدروس الخصوصــیة

 .التي تحقق فرضیة الدراسةو 
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خاتمةال  
 

 :خاتمةال

وفي ختام بحثنا وبعد تعمقنا فـي قضـیة مـن القضـایا التربویـة أال وهـي الـدروس الخصوصـیة وعالقتهـا  

بالـــدروس الخصوصـــیة علـــى  االهتمـــامجیجـــل، فـــال شـــك أن  تيبدافعیـــة اإلنجـــاز لـــدى طـــالب البكالوریـــا بثـــانوی

مســتوى التالمیـــذ یــرتبط أساســـا بســعیهم لتحســـین مســتواهم العلمـــي، خاصــة فیمـــا یتعلــق بتحســـین قــدرتهم علـــى 

ـــم تعـــد الـــدروس الخصوصـــیة مختصـــرة علـــى  االســـتیعابالتـــذكر، الفهـــم، و  و زیـــادة دافعیـــتهم نحـــو الـــتعلم، فل

  تمام التالمیذ بضرورة العمل على تحسین قدراتهم التالمیذ ذو المستوى الضعیف و إنما تعددت إلى تزاید اه

و العمـل علـى النجــاح و التفـوق بدرجـة عالیــة، ومـن خـالل دراســتنا هـذه یمكـن القــول أن الـدروس الخصوصــیة 

أصــبحت كمؤسســـة تعلیمیـــة یعتمـــد علیهـــا التالمیــذ فـــي عملیـــة الـــتعلم و ذلـــك مــن خـــالل اإلقبـــال الكبیـــر علیهـــا 

محتوى الدروس النظامیة، و تقـدیمها مجموعـة مـن التمـارین التـي تسـاعد علـى فهـم على إعادة شرح  العتمادنا

الرســمیة التــي تســاعد  االمتحانــاتالمــادة الدراســیة، و تقــدیمها لــبعض ملخصــات الــدروس و نمــاذج عــن أســئلة 

 التالمیـذ فــي التعـرف علــى طبیعــة هـذه األســئلة وطــرق اإلجابـة علیهــا، وهــذا مـا یــؤدي إلــى تحسـین فــي مســتوى

 دروسا خصوصیة. یأخذونالتالمیذ الذین 

م ثـوفي مجمل مـا قـدمناه مـن معلومـات نظریـة و بیانـات میدانیـة مـن خـالل اتبـاع اسـتراتیجیة منهجیـة  

العمــل بهــا مــن خــالل عرضــنا لإلشــكالیة و األهــداف و أهمیــة هــذا الموضــوع و الدراســات العربیــة و األجنبیــة 

 اإلنجاز و الدروس الخصوصیة.تبین لنا بأن هناك عالقة بین دافعیة 

وعلیـه و فـي ضـوء مـا تقـدم نأمـل أن تكـون هـذه الدراســة قـد سـاهمت ولـو بشـكل بسـیط فـي إبـراز مــدى  

 عالقة الدروس الخصوصیة بزیادة دافعیة اإلنجاز لطالب البكالوریا.

 

91 
 



 ملخص الدراسة بالعربیة:

تمحـــور موضـــوع دراســــتنا حـــول عالقــــة الـــدروس الخصوصـــیة بزیــــادة دافعیـــة اإلنجــــاز لـــدى طــــالب 
 البكالوریا، حیث تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عالقة الدروس الخصوصیة بدافعیة اإلنجاز.

 واشتملت دراستنا على األسئلة التالیة:

 التساؤل الرئیسي:

 الخصوصیة بزیادة دافعیة اإلنجاز لدى طالب البكالوریا؟ما عالقة الدروس 

ـــــى هـــــذا التســـــاؤل اســـــتخدمنا المـــــنهج الوصـــــفي واألدوات الدراســـــیة : الدراســـــة اإلســـــتطالعیة  ـــــة عل ولإلجاب
 والمالحظة واإلستمارة مع مجموعة تالمیذ البكالوریا، فقد توصلنا إلى النتائج التالیة: 

 طموح للحصول على أكبر معدل في شهادة البكالوریا.تساهم الدروس الخصوصیة في زیادة ال −
 للدروس الخصوصیة تأثیر إیجابي على التحصیل الدراسي. −
 تؤدي الدروس الخصوصیة إلى زیادة دافعیة التعلم عند التالمیذ. −

 وبالتالي نتوصل إلى أن الدروس الخصوصیة لها عالقة بزیادة دافعیة اإلنجاز.

 

Résumé de l’étude en français : 

Notre étude concentré sur le sujet de la relation de tutorat privé pour 
accroitre la motivation de rédiment des élèves du baccalauréat, cette étude vise a 
savoir la relation motivation a la réussite de cours particuliers. 

L’étude a parte sur les questions suivantes : 

Qu’est ce que les leçons privées pour accroitre la motivation de réussite 
chez les élèves du baccalauréat ?  

Et pour répondre a cette question, nous avons utilisé l’approche descriptive 
et des outilles scolaires : reconnaissance de l’étude et l’observation et la forme 
avec un groupe d’étudiants du baccalauréat nous sommes arrivés aux résultats 
suivants :  

- Les cours particuliers contribuent a accroitre l’ambition d’obtenir le plus 
grande taux au baccalauréat. 

- Les laçons de la vie privée impact positif sur la réussite scolaire  
- Le sons privées sont assistes et nous atteignons aussi que des cours 

particuliers lies a une motivation a le réussite de l’augmentation. 
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