
 

 

 هل يحتاج طفلك إلى مدّرس خصوصي ؟

 تساعد اآلباء على اختيار المدّرس الخصوصي األفضل شروط 4

 ؟ راسيس خصوصي لزيادة تحصيله الد  إلى مدر   هل يحتاج طفلك

 ة بالطفل ؟ضر  هل يمكن أن تكون الدروس الخصوصي ة م  

 س الخصوصي األفضل لطفلك ؟وكيف يمكنك اختيار المدر  

 

ة أشكال المساعدة والد عم ألطفالنا فيما يخص  كآباء لتقديم كاف  نسعى جميعاً 

خاص ة أولئك  ،عظم اآلباءيرى مو .دراستهم وتحصيلهم العلمي والمعرفي

طفالهم هو س خصوصي ألأن  وجود مدر   ،الذين لديهم التزام وظيفي

ضي قدماً وتذليل كافة المعوقات والعثرات على الم   ضرورة لمساعدتهم

تعليم الطفل وزيادة تحصيله  وألن   .يواجهونها خالل فترة تعليمهمالتي قد 

 نسوأعينهم ويكر   صب  األهداف التي يضعها اآلباء ن   الدراسي هو أهم  

خل ى أولئك الذين هم من أصحاب الد  حت   ،حياتهم للعمل من أجل تحقيقها

يسارعون قبل بداية العام الد راسي للبحث من أجل لذا نجدهم توسط، الم  

س الخصوصي س خصوصي لطفلهم، ولكن! هل فعالً المدر  إيجاد مدر  

قه ة لتحسين المستوى التعليمي للط  حاجة ملح   فل والمحافظة على تفو 

المدرسة غير كافي ة  األساليب والمعلومات التي توف رهاوهل ؟ الد راسي

 فل ؟لتعل م الط  

 

ة لتلك األسئلة، حيث تختلف بناًء  توجدال  ه  علينا أن نتفق بدايةً أن   إجابة عام 

وضعهم الوظيفي وطبيعة عوامل كالمستوى المعرفي لألبوين،  على عد ة

تطوير ورغبة األبوين في عملهم، شخصي ة الطفل وحاجته للتعل م الفردي، 

ق والتفو  المهارات واإلمكانيات المعرفي ة ألطفالهم لتحقيق القدرة الت نافسي ة 

قة بالمستوى راسي، باإلضافة إلى العوامل المتعل  داخل الفصل الد  األكاديمي 

 بعة داخل الفصل ...ت  ة الم  األكاديمي للمدرسة واألساليب التعليمي  



 

 

راسية س الخصوصي على األمور الد  غم من إشراف المدر  على الر  

قة بالطفل، ولكن ال غنى عن اهتمام أبويه وإشرافهم وإدارتهم عن المتعل  

عملي ة ر األمور ومساعدة الطفل لالندماج بشكل بن اء وإيجابي في كثب لسي

راسية األولى وخصوصاً في المراحل الد   ،التعل م وتنمية المهارات الد راسي ة

 .ة والعزيمة التي ال يمكنه االستغناء عنهاحيث يستمد الطفل من أبويه القو  

هم بحثاً عن س خصوصي لطفلمدر   في توفيررغبة األبوين  وبالتالي فإن  

احة أو لقضاء أوقات هادئة لالستجمام والت   ر إال عن اهتمام عب  سلية ال ت  الر 

 غني وجوده شيئاً !ال ي   زائفأبوي 

 

التي يكون فيها الط فل بحاجة فعلي ة سنبحث في هذا المقال عن األسباب 

س خصوصي، كما سنقد م لآلباء  س أربع لمدر  ة الختيار المدر  شروط هام 

 األفضل لطفلهم. الخصوصي

 

 

 

 

 

 :أسباب حاجة الّطفل لمدّرس خصوصي 
 

  ّفل ونقص الموارد لديهضعف األداء األكاديمي للط 

أخذها بعين االعتبار للتفكير ملي اً على اآلباء من أهم  األسباب ال تي يجب 

س خصوصي يهتم   بشؤون طفلهم الد راسي ة هي وجود نقص في  بتعيين مدر 

الط فل وخاص ة في المرحلة االبتدائي ة واإلعدادي ة المخزون المعرفي لدى 

ي إلى ضعف األداء مما يؤد  ، من حياة الط فل الدراسي ة "المرحلة الت أسيسي ة"

في  وبذل الجهود وصراعهعاناة الط فل م  ويزيد من األكاديمي للطف ل، 



 

 

قدير المنشودة! حيث تكون دون الحصول على عالمات الت   الد راسة

 .قص وترميمهالفصل الد راسي غير كافية لتالفي ذلك الن  الحصص داخل 

س خصوصي يعمل على تقوية نقاط  وهنا يتم   ة لمدر  إيكال تلك المهم 

ارات فل من خالل تعزيز المهعف وتحسين األداء األكاديمي للط  الض  

 .المعرفي ة والد راسي ة لديه

 حاجة الّطفل لمساحة فرديّة خاّصة 

جد فيه ما يزيد عن عشرين تلميذاً، قد ال يشعر داخل فصل دراسي قد يتوا

احة والقدرة على االستيعاب والفهم، أو قد يعاني من الخجل  طفلك بالر 

يميل  . لذاوالقلق ما يمنعه من طرح الت ساؤالت والت فاعل داخل الفصل

بعض األطفال إلى التعل م الفردي ال ذي يمنحهم مساحة فردي ة خاص ة 

احة داخل متشعرهم بالمزيد من ا زنازلهم وتلر  الش جاعة والجرأة لديهم  عز 

بثقة وقدرة أكبر على الت فاعل، باإلضافة إلى للذ هاب إلى الفصل الد راسي 

احة تجاه أساليب تعلي مية محد دة قد ال يحققها  رغبة الط فل وشعوره بالر 

 معل م الفصل.

 انشغال اآلباء في العمل 

الهتمام األبوين في شؤون أطفالهم الد راسي ة غم من األهمي ة البالغة على الر  

في الوظيفة رار األبوين لالنشغال ورعايتها واإلشراف عليها، إال  أن  اضط  

وعدم قدرتهم على منح الط فل الوقت الكافي لتأمين كاف ة احتياجات الط فل 

حضير الجي د والت  المدرسي ة  في أداء الواجبات والمهام  للمساعدة 

س خصوصي يرعى شؤون الطفل  ،لالختبارات يحت م عليهم تعيين مدر 

الد راسية، ومع ذلك كل ه فإن ه ال غنى عن بعض الوقت الذ ي يخص صه 

 اآلباء للتأك د من أن  كافة األمور تسير على ما يرام.

  التعلّمعمليّة عدم قدرة اآلباء على مواكبة 

ر الكبير لعملي ة الت عليم داخل المدرسة من وس ائل وأساليب تعليمي ة مع التطو 

حديثة، تطوير في المناهج الد راسية ودخول عالم التكنولوجيا والمعلومات 

ر بشكل كاٍف،  في طرق تعل م الط فل، قد ال يستطيع اآلباء مواكبة ذلك التطو 



 

 

باإلضافة إلى عدم قدرة اآلباء على منح الط فل التعليم المنزلي الكافي حول 

لي ال تي ستزداد صعوبة بشكل تدريجي، وبالتا المواد الت خصصية المختلفة

ص يرعى عملي ة الت عليم المنزلي س متخص  من الضروري هنا وجود مدر  

 منح الط فل االهتمام الكافي لتحسين مستوى أدائه األكاديمي.يبشكل جي د و

 

س خصوصي ال تي تحت م على اآلباء تعيين مدر   بعض األسباببعد طرح 

وانطالقاً من التأكيد على ضرورة اهتمام  الد راسية،يرعى شؤون أطفالهم 

س  األبوين في جميع األحوال، يأتي الس ؤال األهم؛ كيف يمكن اختيار المدر 

 الخصوصي األفضل ؟

 

 

 

 فل :شروط الختيار المدّرس الخصوصي األفضل للطّ  4

 بل المّدرس الخصوصيمن ق  المحافظة على مهاّم الّطفل  .1

س خصوصي للطفل يرعى شؤونه الد راسي ة فيقوم بتحضير  إن  تعيين مدر 

حصول على كامل من أجل الالواجبات المدرسي ة بدالً عن الط فل لمساعدته 

وواجباته ال يعدو كونه استراتيجي ة  ت لميذصة ألعمال الالدرجات المخص  

ة التي من الش   .فلفاشلة في رفع مستوى األداء األكاديمي للط   روط الهام 

س الخصوصي هي قيام يجب أخذها  بعين االعتبار عند اختيار المدر 

س بالمحافظة على المهارات التفاعلي ة وتعزيز قدرته على أداء  للطفل المدر 

من  للطفل ، وعدم تنمية الشخصي ة االت كالي ة حمايةً بمفردهالدراسي ة  المهام  

س هي تعزيز  .عواقب ذلك في الوقت الحاضر والمستقبل ة المدر  فمهم 

إنجاز مهامه وواجباته بنجاح وليس تقديم  التي ت ساعده علىفل كانيات الط  إم

 الحلول الجاهزة لتلك الواجبات !

   ه الدراسي ة. يعتمد على نفسهأن  طفلك  تأك د  في أداء واجباته وإنجاز مهام 



 

 

   د من باختبار المهارات المعرفي ة والد راسي ة لطفلك بشكل دوري للتأك   قم

 المدرس الخصوصي يقوم بعمله بشكل جي د. أن  

 تواصل مع معل م الص ف ألخذ تقرير حول أداء طفلك الد راسي بق  علىإ 

 .داخل الفصل

المحافظة على إنجاز الط فل لواجباته المدرسي ة بنفسه شرط هام الختيار 

سه الخصوصي األفضل.  مدر 

 

تعيين مدّرس ل الشرط األهمفل قص لدى الطّ تقوية مكامن الّضعف والنّ  .2

 خصوصي.

تكمن س خصوصي لطفلهم ألن  أبرز األسباب ال تي تدفع اآلباء لتعيين مدر  

ضعفاً في األداء األكاديمي ونقصاً في الموارد القادمة  لديهإدراكهم أن   في

س الخصوصي  غير أن .من المدرسة ذلك  بتقويةعدم اهتمام المدر 

قص وسعيه الض عف وتعزيز المهارات المعرفي ة للطفل لملء ذلك الن  

على رضى له بالتالي وحصو ،الط فل على عالمة تقدير كاملةلحصول 

ة الفشل األبوين ظن اً منهم أن  طفلهم يحصل على أفضل تعليم منزلي ، هو قم 

 !التعليمي والتربوي بعينه

أساليب تعليمي ة تعتمد على وفق فل إن  قيام المد رس الخصوصي بتعليم الط  

الحفظ الخالي من الفهم أو عن طريق طرح األسئلة المتكررة ذات 

دة وبخاص ة في عملي ة تعليم أطفال المرحلة االبتدائية الذين  ،اإلجابات الموح 

طفلك  أن تجدلذلك قد عد  خيانة المد رس لمهنته، ت   ،هم في طور التأسيس

ياضيات بشكل آلي يذهب واثقاً بنفسه ويجيب  على كاف ة مسائل اختبار الر 

 دون أن يدرك الحلول ويفهم أسبابها بشكل جي د!

إن  بذل المد رس الجهد للبحث عن مكامن الض عف لدى الطفل والعمل على 

من أجل  لديهتعزيزها لتأسيس مهارات دراسي ة ومعرفي ة بشكل إيجابي 

ة واألساسي ة ال تي على اآلباء  البناء عليها الحقاً هي أحد الشروط الهام 

س الخصوصي ألطفالهم. عندأخذها بعين االعتبار   اختيار المدر 



 

 

   س الخصوصي. تأك د  أن طفلك يفهم جي داً ما يتعل مه من المدر 

   د من تحس ن مهاراته المعرفي ة بعض االختبارات لطفلك للتأك   أجر

 والد راسي ة.

  س الخصوصي  لمعرفة ومتابعةكتب أطفالك دوماً تفق د ما يعل مه المدر 

 ألطفالك.

س خصوصي لطفلك هولتعيين مد من األهداف األهم   تقوية نقاط ضعفه  ر 

 وتعزيز مهاراته الد راسي ة.

 

 

 قيام المدّرس الخصوصي بتعزيز الجانب النّفسي للطفل .3

يعاني داخل الفصل الد راسي من االنطواء، الخجل،  في حال كان طفلك

وهذا ما سب ب له ضعفاً في األداء الدراسي، القلق، أو عدم الث قة بالنفس ... 

س خصوصي له لتحسين أدائه داخل الفصل  بتعيينتقوم  يمكنك أن مدر 

س ل لجانب النفسي وتعزيز مهاراته الد راسي ة، ولكن! في حال إهمال المدر 

لتخفيف كافة مشاعر القلق لديه  جاعةالش  و ةثقوعدم تعزيز مشاعر الفل للط  

فطفلك في  .لطفلعلى اتعود جلسات التعليم المنزلي بالض رر  فقد، والخوف

وعدم تحسين الجانب النفسي لديه  ،عليم المدرسيالنهاية ال غنى له عن الت  

لى ما أصبح ع الطفليعني أن  اعتماد  الفصل لالندماج والت فاعل داخل

 وبالتالي فإن طفلك سيصبح متك الً، انطوائياً، غير   فقط يتعل مه في المنزل

 بنفسه وبمهاراته! واثقٍ 

س الخصوصي التي ال يجب إغفالها هي تعزيز الجانب  من مهام   المدر 

ة مشاعر القلق والخوف لديه وتعزيز الش عوري والن فسي للطفل لتخفيف كاف  

ة ال تقع  قدرته الت فاعلي ة ورفع ثقته بنفسه وتقديره لذاته، ولعل  تلك المهم 

س فحسب بل تكون بالتعاون مع األبوين للبحث في  على عاتق المدر 

ية واثقة وشجاعة لدى  الوسائل األفضل لتنمي ة عقلي ة مرنة وتفاعلي ة وشخص 

 الط فل.



 

 

   سمع  تشارك  الخصوصي في تعزيز الجانب الن فسي لطفلك. المدر 

  د من بن اء مع طفلك من وقت آلخر حول المدرسة للتأك  قم بإجراء حوار

 تسير بالشكل المطلوب.الد راسي ة إزالة مخاوفه  أن  

ة لتعيين فل وإزالة مخاوفه من األهداف األساسي  تعزيز الجانب النفسي للط  

س خصوصي.  مدر 

 

مع بع من قبل المدّرس الخصوصي عليمي المتّ األسلوب التّ  توافق .4

 فل الطّ شخصيّة 

ي عن األساليب الت عليمية، قد تجد العديد من  في عملي ة البحث والتحر 

يميل بعض األطفال األصغر سن اً إلى األساليب الت عليمية حيث األساليب، 

والت فاعل عن هم في التعل م نافسة، وينجح بعض  التي تعتمد على الت حدي والم  

 أسلوبٍ  اآلخر في ، كما يرغب البعض  ةاأللعاب الت عليمية المحف ز طريق

 ٍ  ة بالواقع الملموس ..يربط المعلومات النظري   تعليمي 

ب على المدر   س الخصوصي البحث عن األسلوب الت عليمي وبالتالي يتوج 

ذي يتناسب بشكل إيجابي مع شخصي ة الط فل وعقلي ته بهدف األفضل ال  

القدرة تعزيز الجانب الن فسي ولتحسين األداء األكاديمي للطفل من جهة، و

شخصي ة  يدرك   ال أحد   وال شك  أن   .أخرى التفاعلي ة لدى الط فل من جهةٍ 

س طفلهم لهم  الط فل كوالديه، وبالت الي البد   من الت واصل الد ائم مع مدر 

لكافية حول جوانب شخصي ة الطفل بهدف الخصوصي لمنحه المعلومات ا

 األسلوب التعليمي المناسب واألفضل.ات باع 

 الخصوصي إلطالعه على  طفلك تواصل دائم مع مد رس على بق  إ

 فل.شخصي ة الط  

   س طفلك الخصوصي عن األساليب التي يمكن من  أخبر  خاللهامدر 

 .جذب الط فل واالستحواذ على اهتمامه

   أساليب باع صائح ال تي يمكن تقديمها للمد رسين هي العمل على ات  ومن الن

 والحقاً يمكن اختيار األسلوب األنسب.في البداية، تعليمي ة متعد دة 



 

 

باع أسلوب عليم المنزلي هو ات  من شروط نجاح المد رس الخصوصي في الت  

 تعليمي يتناسب مع شخصية الطفل.

فيد  ؟هل ترى أن  المقال م 

س خصوصي ألطفالك  ؟ بشكل دائم هل تعي ن مدر 

 وفي حال اإلجابة بنعم ...

 ما األسباب ال تي تدفعك  للقيام بذلك ؟ 

س الخصوصي ألطفالك ؟  وما الش روط ال تي تختار على أساسها المدر 

 


