
5518-ISSN:  2148  Route Educational and Social Science Journal  

Volume 5(6), April 2018 

 
 Article  History  

Available Online / Yayınlanma Accepted/ Kabul Received/Geliş 
30 /4/2018 28 /4/2018 24 /4/2018 

 

        Route Educational and Social Science Journal    

275            Volume 5(6), April 2018 

 
 

 دراسة تشخيصية عالجية ألسباب لجوء الطلبة للتدريس الخصوصي

 في المدارس االعدادية من وجهة نظرهم

 أ.م. د. خنساء عبد الرزاق عبد

  ملخص ال

 -يهدف البحث اىل التعرف على :

 أسباب جلوء طلبة املرحلة االعدادية للدروس اخلصوصية من وجهة نظرهم. -1

 إناث(. -عدادية للدروس اخلصوصية و حبسب متغري اجلنس )ذكوراسباب جلوء طلبة املرحلة اال -2

 وضع سبل عالجية للحد من ظاهرة الدروس اخلصوصية . -3

نننننننتفدم املننننننننه/ الوصننننننناس بالدراسنننننننة ا الينننننننة  و  بنننننننناء اسنننننننتبانة م وننننننننة منننننننن           )  ( فقنننننننرة اقنننننننيس اذباهنننننننات  45مننننننننه/ البحث/أ س 
 صوصية.طلبة املرحلة االعدادية حنو الدروس اخل

الوسنننننناصل االحصنننننناصية/   اسننننننتفدام الحصنننننناء الوصنننننناس املت ،ننننننل ا اسننننننتفراج املتوسنننننن ات ا سننننننابية   واالحنرافننننننات املعياريننننننة  والنسننننننب 
 املئوية.

حنننننازت ا سنننننباب الننننن  اتعلنننننس بال النننننب علنننننى أعلنننننى وسنننننري حسنننننا  ومنننننن   ا سنننننباب الننننن  اتعلنننننس باملننننندرس وأ نننننريا -1نتننننناص/ البحنننننث/
 باملنه/.ا سباب ال  اتعلس 

 أناث(. -ذكور ال اوجد فروق ا أسباب جلوء طلبة املرحلة االعدادية للدروس اخلصوصية ابعا ملتغري اجلنس ) -2

 .التوصيات / ابرز التوصيات كانت ا رص على اوفري املدرسني املفتصني واملؤهلني عل ياً واربوياً ىف املدارس

 وس اخلصوصية على الوضع الناسس لل الب.اجراء دراسة ابحث ا آثار الدر -1املقرتحات /

 اجراء دراسة ابحث ا عالقة الدروس اخلصوصية باملستوى االجت اعس واالقتصادي لألسرة.   -2

التنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندريس اخلصوصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننس -دراسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة ا فيصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننية عالجيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننةال ل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات املاتاحيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة: 



 دراسة تشخيصية عالجية ألسباب لجوء الطلبة للتدريس الخصوصي

 في المدارس االعدادية من وجهة نظرهم

 أ.م. د. خنساء عبد الرزاق عبد

        Route Educational and Social Science Journal    

276            Volume 5(6), April 2018 

 
 

 

A diagnostic and therapeutic study of the reasons for students' resort 

vate teaching in middle schools from their point of viewto pri 

Khansaa AbdulRazzaq Abed 

 
Abstract 

The study aimed at:- 

1- Recognizing the spread of the special lessons phenomenon among secondary schools. 

2- Recognizing the spread of the special lessons phenomenon among secondary schools according to 

of type (males –females). 

3- The development of therapeutic ways to reduce the phenomenon of private lessons. 

Research Methodology:-It use descriptive approach the present study, It was built a questionnaire 

consisting of (45) items Measure trends secondary school students about special lessons 

phenomenon. 

Statistical methods:- Descriptive statistics were used goal of extracting the arithmetic means, 

standard deviations, and percentages. 

Research results:- 

1- It won the reasons that relate to the student at the highest center of my account and then reasons 

that relate to the teacher and finally causes that relate to the curriculum.  

 2- There are no differences in the reasons for asylum secondary school students lessons Privacy 

according to gender (males- females). 

Recommendations:- The main recommendations was to ensure the provision of teachers, specialists 

and qualified scientifically and educationally in schools. 

Suggestions:- 

1- A study looking at the impact of tutoring on the psychological status of the student. 

2- A study looking at the relationship of private lessons and socio-economic level of the family. 

private teaching -A diagnostic and therapeutic study Key word: 
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 م  لة البحث

وزارة  ااالمننننننور وال لبننننننة واملسننننننؤولني   ولينننننناءا نننننن ل مصنننننندرا للقلننننننس و اصننننننبحت النننننندروس اخلصوصننننننية ظنننننناهرة عننننننند ال ننننننالب ا العننننننراق 
 الرتبية.

وهنننننس ع لينننننة اعلي ينننننة انننننتم بنننننني طالنننننب ومننننندرس ينننننتم دبوجبهنننننا اننننندريس ال النننننب منننننادة دراسنننننية أو جننننن ء منهنننننا لوحننننند  أو ضننننن ن   وعنننننة 
  رفني وحسب ااااقهم.بأجر حيدد من قبل ال

وهتنننننتم وزارة الرتبينننننة بظننننناهرة الننننندروس اخلصوصنننننية نتيلنننننة حرصنننننها املتواصنننننل علنننننى اقلينننننل ا ننننندر ا النظنننننام الرتبنننننوي وزينننننادة كااينننننة وفاعلينننننة 
  لن ظنننننننناهرة الننننننندروس اخلصوصنننننننية قنننننننند أرب نننننننت ا سنننننننرة وا ت ننننننننع والنظنننننننام التعلي نننننننس   ودفعننننننننت بعننننننن  املدرسننننننننني التعلنننننننيم ا العنننننننراق

أدوارهنننننم ا قيقيننننننة ا إع ننننناء املننننننادة الدراسننننننية وادريسنننننها   واقصننننننريهم ا ع لهنننننم   وعنننننندم اهت نننننامهم بتوضنننننني  امل ننننننامني  للتفلنننننس عننننننن
الغام ننننننة  وربينننننن هم إىل طننننننالب دون وننننننريهم بسننننننبب أوننننننم يأ ننننننرون عننننننندهم دروس  صوصننننننية   ولننننننرا فنننننن ن هننننننر  الظنننننناهرة أصننننننبحت 

ا سنننننناعات الصننننننباح قنننننناصم علننننننى نظننننننام اعلي ننننننس لنننننن  قواعنننننند  وأسسنننننن   مقلقننننننة و  ننننننرية   و اصننننننة عننننننندما  نننننند أن هننننننناك اعلي نننننناً ر ينننننناً 
وضننننوابري اناينننننر  يقابلننننن  نظنننننام  صوصننننس يتعلنننننس دبدرسنننننس املنننننواد الدراسننننية املفتلانننننة بعننننند االنتهننننناء مننننن التعلنننننيم الصنننننباحس منننننوازي للتعلنننننيم 

ل ال لبننننننة وننننننري م رتثننننننني بننننننالتعليم الر ننننننس ول ننننننن  ا البيننننننوت   فال لبننننننة ينتقلننننننون مننننننن املدرسننننننة مبا ننننننرة إىل البيننننننوت   ا مننننننر الننننننري جعنننننن
دا ننننل املدرسننننة   بننننل ال يه هننننم مننننا حينننندث دا لهننننا مننننن اعلننننيم  وننننم مسننننتندين علننننى النننندروس اخلصوصننننية النننن  يبننننرل املنننندرس فيهننننا كننننل 

 ما يست يع مقابل بع  امل ي ات املادية .

وسننننناصل وطنننننرق عالجهنننننا   وذلننننن  للحننننند وخل نننننورة انت نننننار هنننننر  الظننننناهرة وساولنننننة مننننننا إىل إبنننننراز أسنننننبا ا   والسنننننعس إىل إ ننننناد  
الباح،ننننننة القيننننننام بدراسننننننة عل يننننننة وفننننننس  اراننننننأتمنهننننننا حننننننت ال اتا ننننننى واتع ننننننس ا ا ت ننننننع لدرجننننننة يصننننننعب الننننننتفل  منهننننننا ا املسننننننتقبل 

 اىل الدروس اخلصوصية ومن وجهة نظرهم. عداديةجلوء طلبة املدارس اال  سباباملت لبات الرتبوية بدراسة ا فصية عالجية 

 البحثأمهية 

اعننننننند ظننننننناهرة الننننننندروس اخلصوصنننننننية إحننننننندى الظنننننننواهر الننننننن  اقلنننننننل منننننننن قننننننندرة النظنننننننام التعلي نننننننس علنننننننى االحتانننننننا  ب،قنننننننة ال لبنننننننة باملدرسنننننننة  
 رسالتها على ا  وج .  اأديةك ؤسسة اعلي ية هتدف اىل 

ية واننننؤثر علننننى سننننلوكهم اذ الظنننناهرة   ننننورة كبننننرية مننننن حيننننث اوننننا ال اتنننني  لل لبننننة الاننننرص املت افئننننة مننننن الناحيننننة التحصننننيل  وا نننن ل هننننر
ابعنننندهم عنننننن اجلنننننو الصننننناس وامل ننننناركة اجل اعينننننة ا دروس املدرسنننننة ومنننننن   انننننؤثر علنننننى قننننندرهتم علنننننى الت يننننن  االجت ننننناعس والتااعنننننل منننننع 
املعلنننننم اثنننننناء التننننندريس االمنننننر النننننرى ينننننؤدى اىل فقننننندان ثقنننننتهم ا املدرسنننننة ك ؤسسنننننة  نننننا اهنننننداف اربوينننننة واجت اعينننننة  ويننننننلم عنننننن هنننننر  

 ياع ا مد الت التعليم من اموال وجهود ب رية .الظاهرة ض
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وا ننننري الدراسننننات  ننننر  الظنننناهرة باوننننا ظنننناهرة معقنننندة انننننلم عننننن العدينننند مننننن االسننننباب املتنوعننننة واملتدا لننننة اتانننناوت مننننن بيئننننة اىل ا ننننرى 
ين يع ننننننون ( النننننن  اوصننننننلت اىل أن نسننننننبة الننننننر1980وكننننننرل  ا مننننننادة وأ ننننننرى  منهننننننا دراسننننننة )أدم وآ ننننننرون ومننننننن مدرسننننننة اىل مدرسننننننة

 بننننناصهم دروسنننناً  صوصننننية ومننننن ال يع ننننون مننننن حيننننث املتغننننري التعلي ننننس ل ننننل مننننن الوالنننندين كانننننت مرااعننننة لنننندى ا بنننناء املتعل ننننني أك،ننننر 
منننننن ا مينننننني  أمنننننا بالنسنننننبة لل نننننواد الدراسنننننية الننننن  يأ نننننر املتعل نننننون فيهنننننا دروسننننناً  صوصنننننية قننننند جننننناءت منننننادة الرياضنننننيات ا املقدمنننننة   

  1ال لي ية  فاللغة العربية  فالارنسية    العلوم سواء أكان ذل  ا مدينة القاهرة أو ا ا قاليم املفتلاةاليها مادة اللغة 

للننننننندروس اخلصوصنننننننية   عدادينننننننةجلنننننننوء طلبنننننننة املننننننندارس اال  سنننننننبابب وونننننننا دراسنننننننة ا فيصنننننننية عالجينننننننة وا  نننننننن أمهينننننننة البحنننننننث ا نننننننا  
هت نننننني بدراسنننننة هنننننر  الظننننناهرة ملسننننناعدهتم علنننننى ربديننننندها وبالتنننننا  التف نننننيري للحننننند وبالتنننننا  يايننننند منننننن نتننننناص/ هنننننرا البحنننننث العننننناملني وامل

 منها.
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ن مع ياهتننننا ويتلنننننب بنننندا التعلننننيم مننننع النسننننان منننننر أن وجنننند علننننى ا رن فهننننو يننننتعلم مننننا حيننننيري بنننن  مننننن م ونننننات البيئننننة ليسننننتايد منننن   
 ما ي ر .

   أ رت داصرة التعلم اتسع واتعقد  يئاً ف يئاً حت أصب  التعلم ضرورة من ضرورات ا ياة.   

والبنننننند ا حالننننننة الننننننتعلم مننننننن وجننننننود مرسل)معلم(ومسننننننتقبل)طالب(  فاملسننننننتقبل يتلقننننننى العلننننننم مننننننن املرسننننننل بعنننننندة طننننننرق منهننننننا التنننننندريس 
 ي ية ي رتك فيها فرد واحد أو   وعة بأجر أو بدون .اخلاص)اخلصوصس( على   ل جلسات اعل

ق.م (  399نننننن347ويعتقننننند أن ) أول منننننن منننننارس الننننندروس اخلصوصنننننية ا الرتبينننننة هنننننو الايلسنننننوف واملنننننر  اليوننننننا  امل نننننهور سنننننقرا     
 حيث كان معل اً  فالطون وأفالطون معل اً  اصاً  رس و الري أصب  معل اً  اصا لإلس ندر املقدو .

والنننننوالة والنننننوزراء وامليسنننننورون حي نننننرون معل نننننني  بنننننناصهم لتعلننننني هم وانننننأديبهم   ومنننننا يعنننننرف بنننننامل وع ا  ننننند أو املنننننال ا اخللننننني/ النننننري    
 يقوم بالتدريس ما هو إالَّ مدرس  صوصس.

مل يلنننننر الننننندروس اخلصوصنننننية  و مهيننننة التعلنننننيم ا حيننننناة ا منننننم وال نننننعوب فقننننند ظهنننننر التعلنننننيم النظننننامس ب رقننننن  وأسننننناليب  وأهدافننننن  إالَّ أنننننن    
  2بل أ رت منحى آ ر فأصبحت ظاهرة سيئة هتدد النظام التعلي س وربسب م  لة من م  الا 

 دراسات سابقة

 - يت:اظاهرة الدروس اخلصوصية وهس ك ستستعرن الباح،ة بع  الدراسات السابقة ال  اناولت

 أسباب ظاهرة الدروس اخلصوصية-(:1968دراسة ال ن اوي ) -1
 ولت أسباب ظاهرة الدروس اخلصوصية   حيث حصر الباحث ال  ا سباب ا النقا  الرصيسة التالية: انا
املعلننننم :  و اصننننة عننننندما ي ننننون وننننري قننننادر علننننى القيننننام بع ليننننة التنننندريس ووننننري مننننت  ن مننننن مننننادة زبصصنننن    ا مننننر الننننري  -أ

 وفه ها. يساعد على أن يللأ املتعل ون إىل معلم آ ر يساعدهم ا ربصيل دروسهم
 املتعلم :  إذ يللأ املتعلم إىل أ ر دروس  صوصية لتقليد أقران  واملاا رة برل . -ب
 ا سرة :  حيث ياتقد املتعلم امل ان املناسب للدراسة وامل لع على ذل . -ج
  ننننننر  ا ت ننننننع ناسنننننن  :  والننننننري حيننننننث املتعل ننننننني للحصننننننول علننننننى ال ننننننهادات واملبالغننننننة ا ذلنننننن     ننننننا ينننننندفع املتعل ننننننني -د

 دروس  صوصية .
 السياسة التعلي ية :  التوسع ال  س ا التعليم دون التوسع النوعس ا الم انات. -هن
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وأوصننننننننى الباحننننننننث بننننننننأن حينننننننندد مقينننننننناس آ ننننننننر لتقيننننننننيم املتعل ننننننننني وننننننننري مقينننننننناس       )ا  ننننننننوع(   وأن يع ننننننننل ا ت ننننننننع علننننننننى 
السنننننننباق اجلننننننننو  وراء ا ننننننناميع ال بنننننننرية والننننننن  هنننننننس اسنننننننتيعاب جيينننننننع اخلنننننننر ني حنننننننت يقنننننننل القلنننننننس والزعننننننناج   وزباننننننن  حننننننندة 

 3.إحدى ا سباب ا ساسية ا انت ار ظاهرة الدروس اخلصوصية
أسنننننننننباب ظنننننننننناهرة الننننننننندروس اخلصوصننننننننننية ا التعلنننننننننيم ال،ننننننننننانوي العنننننننننام دبحافظننننننننننة البحننننننننننرية  -(:1994 ) دراسنننننننننة البننننننننننوهس -2

 والس ندرية

علننننيم ال،نننننانوي العنننننام دبحافظنننننة البحنننننرية والسننننن ندرية وحلنننننم الننننن  هنننندفت التعنننننرف علنننننى أسنننننباب ظننننناهرة الننننندروس اخلصوصنننننية ا الت
فننننرد مننننن أولينننناء  300امل نننن لة ومنننندى انت ننننارها بننننني طلبننننة ال،انويننننة العامننننة  إذ طبننننس الباحننننث أدوات حب،نننن  علننننى عينننننة ات ننننون مننننن 

ت ننننننناراً واسنننننننعاً طالبننننننناً وطالبنننننننة   واوصنننننننل الباحنننننننث إىل أن الننننننندروس اخلصوصنننننننية منت نننننننرة ان 1260معلنننننننم ومعل نننننننة   200ا منننننننور  
دبنننننا  علهنننننا ظننننناهرة ا كنننننل منننننن سنننننافظ  البحنننننرية والسننننن ندرية   حينننننث كاننننننت نسنننننبة ال لبنننننة النننننرين يأ نننننرون دروسننننناً  صوصننننننية 

طالبننننننناً وطالبننننننننة   بين نننننننا كاننننننننت نسننننننننبة املعل نننننننني الننننننننرين يع نننننننون دروسنننننننناً  1260% منننننننن إجينننننننا  ال لبننننننننة البنننننننالر عننننننننددهم 76ر4
معلننننننم  ومعل ننننننة   ا حننننننني أوضننننننحت الدراسننننننة أن أك،ننننننر مننننننن  200 البننننننالر % مننننننن إجيننننننا  عنننننندد املعل ننننننني75 صوصننننننية بلغننننننت 

يع ننننننننون أبننننننننناءهم دروسنننننننناً  صوصننننننننية   وعللننننننننوا ذلنننننننن  بننننننننأوم يرضننننننننون  300% مننننننننن عينننننننننة أولينننننننناء ا مننننننننور البننننننننالر عننننننننددهم 86
 .4ض اصرهم حنو أبناصهم 

سافظننننننننة ونننننننن ة أسننننننننبا ا  ظنننننننناهرة انت ننننننننار النننننننندروس اخلصوصننننننننية باملرحلننننننننة ال،انويننننننننة ا -(:1999والعنننننننناج ) عاانننننننننةدراسننننننننة  -3
 وعالجها

ىل دراسننننننة ظنننننناهرة انت ننننننار النننننندروس اخلصوصننننننية باملرحلننننننة ال،انويننننننة ا سافظننننننة ونننننن ة   حيننننننث طبننننننس الباح،ننننننان اسننننننتبانة ا هنننننندفت
طالبًنننننا وطالبنننننة منننننن طلبنننننة املرحلنننننة ال،انوينننننة للتعنننننرف إىل أسنننننباب انت نننننار الننننن  الظننننناهرة      557علنننننى عيننننننة ع نننننواصية قوامهنننننا 

ولتحقيننننس ذلنننن  اسننننتفدمت عنننندة أسنننناليب إحصنننناصية لإلجابننننة عننننن أسننننئلة الدراسننننة مننننن أمههننننا ا تبننننار  ربدينننند طننننرق عالجهننننا 
 ربليل التباين ا حادي ووريها   واوصل الباح،ان إىل ما يلس: -ت 
سب،لنننننت أسنننننباب انت نننننار ظننننناهرة الننننندروس ا عننننندة عوامنننننل منننننن أمههنننننا املنهننننناج امل بنننننس   املعلنننننم  املنننننتعلم . وذلننننن  ك نننننا يراهنننننا -1

ال اوجنننننننند فننننننننروق ذات داللننننننننة إحصنننننننناصية ا درجننننننننة االقتننننننننناع بأسننننننننباب أ ننننننننر النننننننندروس اخلصوصننننننننية  -2ون أناسننننننننهم املتعل نننننننن
 باملدارس ال،انوية ا سافظة و ة اع ى إىل التفص  )عل س  أد (.

                                                           
 .  58-48 ص1968  20 ا لد   بيةالرت  صحياة: اهلل  س   ال ن اوي  "  اجت اعية م  لة   اخلاصة الدروس"  3
 42-33ن .1994  70 اجل ء   اربوية دراسات  لة:  فاروق     البوهس"  العام ال،انوي التعليم ا اخلصوصية الدروس"  4
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ا درجننننننة االقتنننننناع بأسننننننباب أ نننننر  النننننندروس اخلصوصنننننية اعنننننن ى  0.01اوجننننند فنننننروق ذات داللننننننة إحصننننناصية عننننننند مسنننننتوى -3
 5دراسس.إىل الص  ال

 -اعليس على الدراسات السابقة:

ال علننننننى املسننننننتوى العل ننننننس ا ت ننننننع املت اينننننند بننننننالتعليم ي ينننننند مننننننن اخلننننننوف والقلننننننس أفننننننراد ابننننننني الدراسننننننات السننننننابقة علننننننى أن اهت ننننننام   -1
   ننننننا ينننننندفع  ننننننم إىل البحننننننث عننننننن معل ننننننني آ ننننننرين يع ننننننون أبننننننناءهم دروسنننننناً  صوصننننننية   و اصننننننة عننننننندما مل ي،ننننننس أفننننننراد  بننننننناصهم

 ت ع بقدرات املعلم .ا 
 أن ظاهرة الدروس اخلصوصية منت رة واؤثر سلباً على كااية النظام التعلي س وإمهال املعلم لواجباا  . -2
انننن داد ظنننناهرة النننندروس اخلصوصننننية لنننندى أولينننناء ا مننننور املتعل ننننني أك،ننننر مننننن ا ميننننني   وقنننند يرجننننع ذلنننن  إىل عنننندم ثقننننة أولينننناء ا مننننور  -3

 عت دة باملدارس  بسبب ازدحام الصاوف الدراسية وازدياد أعداد ال لبة .املتعل ني بأساليب التدريس امل
 صوصية .اخلدروس للسب،ل هر  الظاهرة عبئا ماديا على أولياء ا مور من حيث الت الي  ال  يدفعووا  -4

 ولقد سبي ت الدراسة ا الية عن الدراسات السابقة ا عدة نقا  نوج ها في ا يلس: 

مننننن وجهننننة  االعداديننننةليننننة علننننى التعننننرف علننننى أسننننباب ظنننناهرة النننندروس اخلصوصننننية لنننندى طلبننننة املرحلننننة ركنننن ت الدراسننننة ا ا -1
إذ مل ذبنننننند الباح،ننننننة أي -هننننننرا علننننننى حنننننند علننننننم الباح،ننننننة -نظننننننرهم   وهننننننرا مننننننا مل اتناولنننننن  الدراسننننننات السننننننابقة مننننننن قبننننننل 

 دراسة اناولت هر  الظاهرة من وجهة نظر ال لبة حبد ذاهتا.
لبننننننة الننننننرين يأ ننننننرون فقننننننري دروسنننننناً  صوصننننننية واسننننننتبعاد ال لبننننننة الننننننرين ال يأ ننننننرون دروسنننننناً اهت ننننننت هننننننر  الدراسننننننة بال  -2

 صوصننننننية  حيننننننث طبقننننننت الباح،ننننننة أداة البحننننننث علننننننى  ال لبننننننة الننننننرين يأ ننننننرون دروسنننننناً  صوصننننننية ا منننننندارس املرحلننننننة 
لننننننى ال لبننننننة   ا حننننننني اناولننننننت الدراسننننننات السننننننابقة عينننننننات اتل ننننننة مننننننن ال لبننننننة  إذ   ا بيننننننس أداة البحننننننث ععداديننننننةاال

النننننرين ال يأ نننننرون دروس  صوصنننننية وال لبنننننة النننننرين يأ نننننرون دروس  صوصنننننية   بين نننننا الدراسنننننة ا الينننننة اناولنننننت فقنننننري 
  ت ع ال لبة الرين يأ رون دروس  صوصية فقري.
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 إجراءات البحث

 منه/ البحث
 البحث ستعت د الباح،ة املنه/ الوصاس ا حب،ها. ال هدافربقيقا 
  ت ع البحث :  –اواًل 
مشل  ت ع البحث ا ا  طلبة املرحلة االعدادية للدراسة الصباحية فقري من الدارسني ا املدارس االعدادية لل ديرية العامة لرتبينة  

( طالب 21004( طالب وطالبة من طلبة املراحل الدراسية ) الرابع  اخلامس   السادس( بواقع )38677))*(سافظة دياىل  والبالر عددهم
 ( يوض  ااصيالت اضافية ا رى . 1طالبة  وللارعني العل س وا د   واجلدول )( 17673و )

 (1جدول )
 افراد  ت ع البحث موزعني حبسب املرحلة والارع والنوع

  املرحلة والارع النوع
  ا  وع ال لس

 طالب
 السادس اخلامس الرابع

 اد  عل س اد  عل س اد  عل س
2309 3147 2233 3065 4595 5655 21004 

 17673 4111 3499 2758 2083 2991 2231 طالبات
 38677 9766 8094 5823 4316 6138 4540 ا  وع

 عينة البحث  -ثانياً 
 -و ا ت ل عينة البحث على: 6املقصود بالعينة هس   وعة ج صية سب،ل ا ت ع الري ا تار  الباحث لدراست   

التابعننننننة ملديريننننننة اربيننننننة دينننننناىل  و)إعداديننننننة ال ننننننري  الرضننننننس للبنننننننني ( ة  ثويبننننننة االسننننننل ية للبنننننننات(  ا تيار)إعدادينننننن-عينننننننة املنننننندارس:-1
 بال ريقة الع واصية.

منننننن النننننرين يأ نننننرون دروسننننناً  صوصننننننية إنننننناث  (75ذكنننننور و) (75طالبنننننا وطالبنننننة بواقنننننع) (150بلنننننر عننننندد ال لبنننننة)-عيننننننة ال لبنننننة:-2
سنننننننة مننننننوزعني علننننننى  (18-15)  اننننننرتاوح أع ننننننارهم بنننننننيرة بال ريقننننننة الع ننننننواصية املفتننننننا عداديننننننةا الصنننننناوف املفتلاننننننة مننننننن املنننننندارس اال

 بالارعني العل س واالد . مراحل دراسية )الرابع واخلامس و السادس العدادي( ثالثة

                                                           
 تم الحصول  على البيانات اعاله من شعبة االحصاء التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة ديالى .   ( *)

 
6  -Stantrock , john w. w.(2005): psychology, Updated, (7th ed.) Mc Graw –Hill companies ,U.S.A,p45. 
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 -أداة البحث:-ثال،ا:

 لقد   إعداد أداة البحث ا ا  بااباع اخل وات التالية : 

إنننننناث (  20ذكنننننور و 20طالبنننننا وطالبنننننة   بواقنننننع 40)  عدادينننننة منننننن طلبنننننة املرحلنننننة االإجنننننراء دراسنننننة اسنننننت العية علنننننى عيننننننة   -1
للتعنننننرف علنننننى أهنننننم ا سنننننباب الننننن  اننننندفع ال لبنننننة لاللتحننننناق بالننننندروس اخلصوصنننننية  إذ ا ننننن نت االسنننننتبانة علنننننى سنننننؤال ماتنننننوح وهنننننو : 

ية املفتلانننننننة  (  ك نننننننا أن الباح،نننننننة قننننننند   نننننننر دروس  صوصنننننننية ا املنننننننواد الدراسننننننن عدادينننننننة)منننننننا ا سنننننننباب الننننننن  اننننننندفع طلبنننننننة املرحلنننننننة اال
مننننننننن ا دب الرتبننننننننوي ا وضننننننننع فقننننننننرات االسننننننننتبانة  هننننننننرا ف ننننننننال عننننننننن االطننننننننالع علننننننننى بعنننننننن  االسننننننننتبانات ا الدراسننننننننات  اسننننننننتاادت

 .والعاج ( عاانة)ودراسة ( البوهس )            السابقة  منها دراسة

  ننننننر  عداديننننننةهننننننم ا سننننننباب النننننن  ربننننننث طلبننننننة املرحلننننننة االفقننننننرة اناولننننننت ا   وعهننننننا أ مخسننننننونا ضننننننوء مننننننا سننننننبس فقنننننند   جيننننننع -2
  وذلننننن  لتعنننننديل بعننننن  الاقنننننرات اخلننننن اء ا الرتبينننننة وعنننننل النننننناسدروس  صوصنننننية  حينننننث   اوزينننننع هنننننر  الاقنننننرات علنننننى   وعنننننة منننننن 

فقننننند     اء  فانننننس ضنننننوء آراء اخلننننن عراقينننننةأو أونننننا ونننننري مراب نننننة خبصننننناص  البيئنننننة ال  ثالبحنننننأو حنننننرف بع نننننها لعننننندم مالص تهنننننا ملوضنننننوع 
 فقرات من فقرات االستبانة ك ل. 4فقرات واعديل  5حرف 

فقننننرة سب،ننننل ا   وعهننننا أهننننم ا سننننباب النننن  انننندفع أو  45بعنننند ا ننننرف والتعننننديل لاقننننرات االسننننتبانة أصننننب  عنننندد فقراهتننننا  -3
علنننننننى    حينننننننث ا نننننننت لت االسنننننننتبانة ا صنننننننورهتا النهاصينننننننة عنننننننداديربنننننننث ال لبنننننننة إىل أ نننننننر دروس  صوصنننننننية بنننننننالتعليم اال

 ثالثة  االت وهس ك ا يلس :

 فقرة   وهس ك ا يلس : 15: وا  ن هرا ا ال   البأ( أسباب اتعلس بال

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14  15 

 19   18   17   16   22 فقرة   وهس ك ا يلس : 15ب( أسباب اتعلس باملنهاج املدرسس : وا  ن هرا ا ال 
  20   21   23   24   25   26   27   28   29   30.  

 37   36   35   34   33  32   31فقنننننننننرة   وهنننننننننس ك نننننننننا يلنننننننننس : 15: وا ننننننننن ن هنننننننننرا ا نننننننننال  درسج( أسنننننننننباب اتعلنننننننننس باملننننننننن
.38   39   40   41   42   43   44   45. 

 4جننننننداً   تاس)مبننننننديلتلابة حيننننننث أع ننننننس اللالسنننننن بننننننداصل أربننننننعلقنننننند ا ننننننت لت االسننننننتبانة علننننننى مقينننننناس متنننننندرج يت ننننننون مننننننن  -4
( وبالتنننننا  فننننن ن  درجنننننة1جننننندا   تانننننس)ونننننري م بنننننديل( وال تنننناندرج 2   تانننننسم ونننننري) بنننننديلدرجنننننات (  وال 3   متانننننس) بنننننديلدرجننننات (  وال

 درجة ل ل بعد. 60بعدل   درجة 180االستبانة صححت من درجة كلية مقدارها 
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فتصني   ف ن    إ اد صدق أداة البحث ب ريقة االاسناق الندا لس   حينث   حسناب بالضافة إىل صدق اخل اء وامل  صدق ا داة :
( يبنني معنامالت االرابنا  بنني ا ناالت 2معامل ارابا  بريسون بني درجات كل بعند منن أبعناد ا داة بالندرجات ال لينة  نا   اجلندول رقنم )

 املفتلاة لألداة وا داة ك ل .
 (2جدول رقم )

 ساق الدا لس  داة البحثيبني صدق االا
مستوى الداللة  معامل االرابا  البيان الرقم

 الحصاصية
 0ر01دالة عند  0ر809  الب أسباب اتعلس بال 1
 0ر01دالة عند  0ر8.6 أسباب اتعلس باملنهاج املدرسس 2
 0ر01دالة عند  0ر785 درسأسباب اتعلس بامل 3

أبعنناد أداة البحننث بننا داة ك ننل   هننس معننامالت دالننة إحصنناصيا عننند مسننتوى  ارابننا ( أن معننامالت 2ضنن  مننن اجلنندول رقننم )يو 
 ( وهرا يدل على أن أداة البحث على درجة عالية من االاساق.0ر01)

   نا يؤكند   0ر82كرونباخ   وكاننت قي نة معامنل ال،بنات  نر  ال ريقنة الاا    استفراج معامل ثبات االستبانة ب ريقة   ثبات ا داة :
 حية استفدام هر  ا داة ا الدراسة ا الية .على صال

 
 .SPSSالباح،ة ا قيبة االحصاصية  استفدمتالحصاصية :وساصل ال

 نتاص/ البحث

 نتاص/ البحث وااسريها

ربقيقننننناً  هنننننداف البحنننننث   فقننننند أجرينننننت التحلنننننيالت الحصننننناصية للبياننننننات وفي نننننا ينننننأيت عنننننرن ملنننننا   التوصنننننل إليننننن   -عنننننرن النتننننناص/ :
 / مع مناق تها . من نتاص

 للدروس اخلصوصية من وجهة نظرهم. عداديةالتعرف على أسباب جلوء طلبة املرحلة اال -أوال:

واجلنندول   لالسنتبانةوحبسنب االبعناد ال،الثنة لاقنرات االسنتبانة    والنسننبة املئوينةف نن    إ ناد املتوسنري ا سنا   ربقيقنا  نرا ا ندف 
 ذل ( يبني 3رقم)
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 (3جدول رقم )
 اسباب جلوء طلبة املرحلة ال،انوية للدروس اخلصوصية من وجهة نظرهم.ني يب

الوسري  البيان الرقم
 ا سا 

 النسبة املئوية

 %40 51,58 أسباب اتعلس بال الب  1
 %29 34,32 أسباب اتعلس باملدرس 2
 %31 36,25 أسباب اتعلس باملنهاج املدرسس 3
( وجنننناءت باملرابننننة ال،انيننننة 51,58تعلننننس بال الننننب حننننازت علننننى أعلننننى وسننننري حسننننا  وهننننو)( إن االسننننباب النننن  ا3يتبننننني مننننن اجلنننندول )

( ا حننننننني حصننننننلت االسننننننباب النننننن  اتعلننننننس باملنننننندرس 36,52االسننننننباب النننننن  اتعلننننننس باملنهنننننناج الدراسننننننس إذ بلننننننر املتوسننننننري ا سننننننا   ننننننا)
 (.34,32على أقل وسري حسا  إذ بلر)

 إناث(. -ال،انوية للدروس اخلصوصية و حبسب متغري اجلنس)ذكورالتعرف على اسباب جلوء طلبة املرحلة  -ثانيا:
( للتعرف على داللة الاروق ا أسباب جلوء طلبة املرحلة ال،انوية t-testو لتحقس من ذل    استفدام اال تبار التاصس لعينتني مستقلتني)  

 يوض  ذل . (4أناث( و اجلدول) -للدروس اخلصوصية ابعا ملتغري اجلنس )ذكور
 
 

 (4اجلدول)                                            
 الناثالتاصس للارق بني الركور و  اال تبارقي ة                     

مسننننننتوى الداللننننننة  القي ة التاصية         الناث الركور البيانات
 اجلدولية املستفرجة 0.05

 دالة 1,98 0,57 144,56 145,55 الوسري
 7,88 7,5 التباين

 
( و باسنننننننتفدام اال تبنننننننار التننننننناصس لعينتنننننننني 144,56) لإلنننننننناث( و املتوسنننننننري ا سنننننننا  145,55أذ بلنننننننر املتوسنننننننري ا سنننننننا  للنننننننركور)  

( عنننننننننند درجنننننننننة 1,98) و عنننننننننند مقارنتهنننننننننا بالقي نننننننننة التاصينننننننننة اجلدولينننننننننة (0,57) ( كاننننننننننت القي نننننننننة التاصينننننننننة ا سنننننننننوبةt-testمسنننننننننتقلتني)
علننننننننى وفننننننننس متغننننننننري اجلنننننننننس بننننننننني الننننننننركور و  إحصنننننننناصية( مل اظهننننننننر هننننننننناك فروقننننننننا ذات داللننننننننة 0,05) ( و دبسننننننننتوى داللننننننننة149حرينننننننة)
 .الناث

و ااسننننننننر هننننننننر  النتيلننننننننة أننننننننن  ال اوجنننننننند فننننننننروق ا أسننننننننباب جلننننننننوء طلبننننننننة املرحلننننننننة ال،انويننننننننة للنننننننندروس اخلصوصننننننننية ابعننننننننا ملتغننننننننري اجلنننننننننس )
 أناث(. -ذكور 
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 صية .وضع سبل عالجية للحد من ظاهرة الدروس اخلصو  -ثال،ا:
عنننننالج هنننننر  الظننننناهرة أو ا ننننند منهنننننا   فقننننند   ا ننننن ني االسنننننتبانة سنننننؤال ماتنننننوح  فنننننراد عيننننننة البحنننننث لإلجابنننننة عنننننن  والسنننننؤال   جنننننلو 

املاتنننننوح هنننننو " منننننا هنننننس مقرتحااننننن  للحننننند منننننن ظننننناهرة الننننندروس اخلصوصنننننية " فانننننس ضنننننوء السنننننؤال امل نننننروح واطنننننالع الباح،نننننة و  هتنننننا   
 بع  السبل لعالج هر  الظاهرة وذل  ك ا يأيت: وا ضوء نتاص/ البحث ا ع الباح،ة

الع نننننل علنننننى اوعينننننة ال لبنننننة وأوليننننناء ا منننننور منننننن   نننننورة اا نننننس ظننننناهرة الننننندروس اخلصوصنننننية ومنننننا  نننننا منننننن آثنننننار سنننننلبية علنننننى   -1
 ال الب وا ت ع  وذل  من  الل : 

 عقد ندوات ا،قياية   ولياء ا مور وال لبة . - 

 دى   ورة اا س هر  الظاهرة السلبية.إصدار ن رات اربوية اوض  م - 

ظننننناهرة  هننننناا عنننننالج ال ،ننننري منننننن امل ننننناكل السنننننلوكية من  مهيتننننن االعت ننننناد علنننننى النننننناس لننننندى طلبننننة املرحلنننننة ال،انوينننننة   ان يننننة  - 
 الدروس اخلصوصية .

 است، ار وساصل العالم املرصية واملس وعة ا معاجلة هر  الظاهرة . - 

 درسني متفصصني ومؤهلني أكادميياً واربوياً .أن اعد وزارة الرتبية م  -2

أن اع نننننل وزارة الرتبينننننة علنننننى انننننوفري أبنينننننة دراسنننننية كافينننننة حنننننت انننننت  ن جيينننننع املننننندارس بالع نننننل بنظنننننام الننننندوام الواحننننند والينننننوم الدراسنننننس -3
 ال امل ملا ل  من أمهية كبرية اعود على ال لبة والع لية التعلي ية بأسرها.

 من م اركة جييع ال لبة ا ا ن  ة التعلي ية . درسلبة دا ل الصاوف حت يت  ن املأعداد ال  من تقليلال -4

 و اصة طراصس التدريس ا دي،ة. املناه/ الدراسية لل لبة   وذل  باستفدام طراصس متعددة ا التدريس درسنيابسيري امل -5

سنننننيب ا االمتحاننننننات وإع ننننناصهم ا منننننان واالط ئننننننان عننننندم التلنننننوي  لل لبنننننة بالرت و  درسنننننني علنننننى ابنننننادل ال،قنننننة منننننع ال لبنننننة حنننننث امل -6
 . لديهموالبعد عن زبوياهم من االمتحانات إضافة إىل الع ل على زيادة ثقتهم بأناسهم   واقليل قلس االمتحانات 

ادة كنننننس حيسننننننوا اداصهنننننم عنننننند  نننننرح املنننننوفقنننننا ملعنننننايري سنننننددة أمنننننال ا ربسنننننني أداصهنننننم   درسننننننيسنننننددة لنننننبع  امل  ويرينننننةعقننننند دورات ا-7
 االعت اد على الدروس اخلصوصية . عنال الب  العل ية حت يبتعد
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أن اع نننننننل وزارة الرتبينننننننة علنننننننى إعنننننننادة النظنننننننر ا نظنننننننام االمتحاننننننننات العامنننننننة والنننننننري ينننننننتم الرتكيننننننن  فيهنننننننا علنننننننى جواننننننننب املعرفنننننننة  -7 -8
  ت ع.النظرية فقري دون االهت ام دبا لدى ال لبة من كااءات ومهارات عل ية مي ن اوظياها ا ا

 االستنتاجات

 -ا ضوء نتاص/ البحث ا ا  مي ن اخلروج باالستنتاجات ا اية :  

إن ظننننناهرة الننننندروس اخلصوصنننننية هنننننس مسنننننؤولية ثالثنننننة عناصنننننر: ا ول  هنننننو املننننندرس النننننري مل يسنننننت ع اوصنننننيل املعلومنننننة بصنننننورة واضنننننحة 
أمنننننر  دبسننننناعدا  بننننندرس  صوصنننننس  أمنننننا العنصنننننر ال،النننننث   وسنننننهلة للتالمينننننر  وال،نننننا   هنننننو ال النننننب النننننري مل ياهنننننم جينننننداً  وي النننننب و 

 فهو ال تاب املدرسس .

وعلننننى ذلننننن   فننننن ن اا نننننس النننن  الظننننناهرة يرجنننننع إىل اقصنننننري املننننندرس ف نننناًل عنننننن أن ال تننننناب املدرسنننننس ذاانننن  حباجنننننة إىل ثنننننورة  ننننناملة منننننن 
م اوضنننننننيحية وبياننننننننات وصنننننننور حينننننننث التقسنننننننيم  والتاسنننننننري والاهرسنننننننة  و نننننننرح املصننننننن لحات الصنننننننعبة  والبننننننند أن اصننننننناحب املنننننننادة رسنننننننو 

و نننننراصري وإ نننننراج جيننننند كنننننس زبلنننننس حالنننننة منننننن االرابنننننا  بنننننني ال النننننب وال تننننناب املدرسنننننس  فنننننال يللنننننأ إىل ال تنننننب املسننننناعدة الننننن  يقبنننننل 
 عليها ال الب دبلرد بدء العام الدراسس  إىل جانب ذل  حنن حباجة إىل إعادة النظر ا نظام ا سئلة.

 -اوصس الباح،ة بااليت:ا ضوء نتاص/ البحث  -:التوصيات

 املدارس . اا رص على اوفري املدرسني املفتصني واملؤهلني عل ياً واربوياً  -

 اعت اد نظم ا واف  لل درسني لت لع املفلصني على برل امل يد من اجلهد . -2

 املواد الدراسية ا ك،ر إقبااًل . اإجراء دراسات للوقوف على أسباب ضع  ال لبة  -3

 لة ا وير نظم اال تبارات املدرسية حبيث اعت د على البحث واملعرفة والدراية واملهارات العل ية .مواص -4

 بوقت كاف على املناه/ واملقررات اجلديدة . الدراسساملست ر قبل بداية العام  درسنيادريب امل -6

 . ااعيل ا بيس نظم ا اسبة الدارية ل ل من ي لع الدروس اخلصوصية وميارسها -7

عقنننننند الننننننندوات املدرسننننننية لر نننننناد ال ننننننالب عننننننن كيايننننننة االعت نننننناد علننننننى الننننننناس وطننننننرق املننننننراكرة الصننننننحيحة وكيايننننننة انظننننننيم الوقننننننت  -8
 واعل هم حب العلم واملراكرة والتاوق واالطالع املست ر من أجل العلم وليس من أجل االمتحان فقري .
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 اوعية أولياء أمور ال الب بسلبيات الدروس اخلصوصية . -9

 -اقرتح الباح،ة االيت : وا ضوء نتاص/ البحث   -: املقرتحات

 آثار الدروس اخلصوصية على الوضع الناسس لل الب. اجراء دراسة ابحث ا -1

 .لألسرةاجراء دراسة ابحث ا عالقة الدروس اخلصوصية باملستوى االجت اعس واالقتصادي    -2

 املصادر

ا لننننننة االجت اعيننننننة القوميننننننة   العنننننندد ا ول     آدم   س نننننند وآ ننننننرون  روس اخلصوصننننننية" ظنننننناهرة النننننند -" اسننننننت الع للننننننرأي العننننننام  -1
 .م 1980

 .1994   70 لة دراسات اربوية   اجل ء البوهس   فاروق: " الدروس اخلصوصية ا التعليم ال،انوي العام "    -2

 .1968. 20الرتبية   ا لد صحياة ال ن اوي    س اهلل  " الدروس اخلاصة   م  لة اجت اعية "    -3

 1999 ال بعة ا وىل   العبي ان للن ر والتوزيع   الريان السويد  فاي  بن عبداهلل  ظاهرة الدروس اخلصوصية   -4

  عنننننن و  إ اعينننننننل عاانننننننة و فنننننننؤاد علنننننننس ظنننننناهرة انت نننننننار النننننندروس اخلصوصنننننننية باملرحلننننننة ال،انوينننننننة ا سافظننننننة وننننننن ة أسننننننبا ا وعالجهنننننننا -5
  1999العاجننن   

رسنننننننالة اخللننننننني/ العنننننننر      م تنننننننب الرتبينننننننة العنننننننر  لننننننندول اخللننننننني/   " دراسنننننننة ظننننننناهرة الننننننندروس اخلصوصنننننننية  حل هنننننننا وأسنننننننبا ا "   -6
                                                              1989   الريان  31العدد 

 7-Stantrock , john w. w.(2005): psychology, Updated, (7th ed.) Mc Graw –Hill 
companies ,U.S.A. 



 دراسة تشخيصية عالجية ألسباب لجوء الطلبة للتدريس الخصوصي

 في المدارس االعدادية من وجهة نظرهم

 أ.م. د. خنساء عبد الرزاق عبد

        Route Educational and Social Science Journal    

289            Volume 5(6), April 2018 

 
 

 1ملحس 

 أ اء السادة اخل اء مرابة حبسب درجاهتم العل ية وزبصصاهتم حبسب ا روف ا جبدية .

 التفص  م ان الع ل         اسم اخلبري و اللقب العل س ت 

 علم ناس اربوي جامعة دياىل/كلية الرتبية االساسية ا. م .د إ الص حسني عباس 1

 علم الناس الرتبوي كلي  الرتبية /االص عس   /جامعة دياىل .د اياد ها م السعدي أ.م 2

 إر اد ناسس معهد الانون اجل يلة للبنني/دياىل .د عبد ال رمي س ود أ.م 3
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 2ملحس 

 عداديةيبني ا سباب   ر الدروس اخلصوصية لدى طلبة املرحلة اال

متانننننننننننننننننننننس  الاقرة الرقم
 جداً 

منننننننننننننننت
 فس

وننننننننننننننننننننننننننننري 
 تاسم

ونننننري متانننننس 
 جدا

     أسباب اتعلس بال الب 
     روب  ا ا صول على معدل مرااع ا املادة الدراسية . 1
     التنافس بيين وبني زمالصس ا الص  2
     نصيحة زمالصس   ر دروس  صوصية. 3
     إحساسس با اجة إىل التع س ا املادة الدراسية 4
     ئلة قبل االمتحانالتعرف على م  ون ا س 5
     ضعاس ا املادة الدراسية. 6
     عدم قدريت على متابعة  رح املدرس لل ادة الدراسية 7
     قصر فرتة ا صة الدراسية ا املدرسة. 8
     صعوبة فه س واستيعا  لل ادة الدراسية. 9

     عدم مواظب  على الدراسة ا املدرسة . 10
     زمالصس التباهس بني 11
      وا من أن يرسبين املدرس ا واية العام الدراسس 12
     ربسني ربصيلس العل س ا املواد الدراسية 13
     .دراس  احت أااوق  اط ئنا  وثق  بناسس 14
     روب  ا االلتحاق بال لية ال  أف لها 15
     أسباب اتعلس باملدرس 

     من املادة الدراسية . عدم سب ن املدرس 16
     عدم إع اء املدرس ا صة حقها ل ،رة نصاب  التدريسس. 17
     استفدام املدرس أسلوب اعلي س حيث على ا اظ 18
     املدرس ل راصس التدريس ا دي،ة استفدامعدم  19
     عدم قدرة املدرس على اوصيل املادة الدراسية. 20
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     دة الدراسية .اعقيد املدرس لل ا 21
     قلة استفدام املدرس للوساصل الي احية ا التدريس . 22
     عدم قدرة املدرس على ضبري الص  أثناء ا صة الدراسية. 23
     اصعيب املدرس لالمتحانات ال هرية 24
     ل لبة وإمهال  لآل رين ا الدرس.ساباة املدرس لبع  ا 25
     درس السابس بالدرس اجلديدعدم ربري املدرس ال 26
     قلة استفدام املدرس للوساصل الي احية ا التدريس . 27
     إع اء املدرس دروس  صوصية لعدد كبري من طلبة الص  28
     ابسي ها عدم اكرتاث املدرس بتيسري املادة لعل ية او 29
     ارويب املدرس بالدروس اخلصوصية. 30
     ملنهاج الدراسسأسباب اتعلس با 

      رحها ال تاب ا واية كل موضوع. صعوبة ا سئلة ال  ي 31
     ك،رة املواد الدراسية املقررة. 32
     أسلوب ال تاب املقرر صعب ومعقد 33
     ك،رة الواجبات املن لية اليومية  34
     عدم وجود دروس للتقوية ا املدرسة 35
     ا املناه/ الدراسية التغيري املست ر 36
     صعوبة بع  املااهيم ال  حيتويها ال تاب املدرسس. 37
     اد  مستوى التعليم ب  ل ظاهر. 38
     قلة ا ص  املقررة لل ادة الدراسية 39
     قلة ا م،لة التوضيحية ا ال تاب املدرسس 40
     عدم وجود وقت كاف لالستاسار ا ا صة. 41
     موضوعات ال تاب وري منظ ة من قياً. 42
     قلة ا م،لة التوضيحية ا ال تاب املدرسس 43
     ا اجة إىل مناق ة بع  املوضوعات ا امة مع املدرس . 44
     عدم اوافر املالزم التلارية املساعدة لل ادة الدراسية . 45

 


