
  .2222 (،1ملحق ) ،الثاني جلد السابع، العدداألردنية، الممجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

392 

لطلبة الثانوية العاّمة في مديرّية التربية والتعليم لقصبة  المؤّثرة في التحصيل الدراسي العوامل
 من وجهة نظر المعّلمينعّمان 

 *هيام إبراهيم عوض الحايك

 ملخص:
التحصيل الدراسّي لطلبة الثانوية العاّمة في مديرّية في  المؤّثرة هدفت الدراسة تعّرف العوامل

 وبلغت( مدرسة. 11تكّون مجتمع الدراسة من )من وجهة نظر المعّلمين، و عّمان  التربية والتعليم لقصبة
( فقرة. 11ة. وتّم تطوير أداة للدراسة مكّونة من )( معّلم ومعّلمة للمرحلة الثانويّ 122عّينة الدراسة )

وأظهرت نتائج الدراسة أّن مستوى تقديرات أفراد عّينة الدراسة ودرجة استجاباتهم على فقرات االستبانة 
اختالف في تقديرات المعّلمين في المشكالت  ، وتبّين وجود(3.720 وبلغت ) كّكل كانت بدرجة مرتفعة

د اختالف في تقديرات المعّلمين وتبّين عدم وجو ، التي تواجه الطلبة تعزى لمتغّير المؤهل العلمّي للمعّلم
ضرورة قيام وزارة بوأوصت الدراسة في المشكالت التي تواجه الطلبة تعزى لمتغّير سنوات الخبرة للمعّلم. 

المؤّثرة  العوامل تلك االعتبارفي حديثة تأخذ  وأدوات برامج وأنشطة تتبّنى أساليب التربية والتعليم بعقد
لمعرفة مدى تأثير العوامل على  مين بالخطط الالزمةتزويد المعلّ همّية أ  وتأكيد .في التحصيل الدراسيّ 

 ة الدراسّية وانعكاسها على التحصيل الدراسّي للطلبة.المادّ  أهداف تحقيق
 .التحصيل الدراسيّ العوامل المؤّثرة في التحصيل الدراسّي،  الكلمات المفتاحية:
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The Factors Affecting the Academic Achievement of Public Secondary 

School Students in the Directorate of Education for Kasabaht Amman 

from Teachers' point of View  

Heyam Ibrahem Awad Al Hayek* 

 

Abstract: 

The study aimed at finding out the factors affecting the academic 

achievement of public secondary school students in the directorate of 

education for kasabaht Amman from teachers' point of view. The 

population of the study consisted of (41) schools. The study sample consisted 

of (400) male and female secondary school teachers. The study tool was 

developed. It consisted of (15) items. The study findings showed that the level 

of sample subjects estimates were high. The mean was (3.720).  It was found 

that there were differences in teachers’ estimates in the problems that face 

students attributed to the academic qualification of teachers. While there were 

no significant difference in the problems that face students attributed to the 

experience of teachers. The study recommended the need for the Ministry of 

Education to establish programs and activities that adopt modern methods and 

tools that take into consideration those factors affecting academic 

achievement. And emphasizing the importance of providing teachers with the 

necessary plans to know the extent of the impact of these factors on achieving 

the objectives of the courses and its reflection on the academic achievement of 

students. 

Keywords: Factors Affecting the Academic Achievement, Academic 

achievement. 
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       :المقدمة
تحقيقهدا لددى الطالدب  ة التدي يدتمّ مجموعة األهدداف التعليمّيد بأّنه التحصيل الدراسيّ ُينظر إلى 

الشدخص  مقدرةر عن ة للشخص والتي ُتعبّ العقليّ  ا المقدرةا كبير  ة، ويرتبط ارتباط  سة التعليميّ أو المؤسّ 
مدن خدخص  المقددرة، وتختلد  هدذ  ةة وفطرّيدة وذهنّيدن مدن خدالل أفعدال حسديّ على إنجاز عمدل معديّ 

 للطالددب، والتدي يددتمّ  مقدددار التحصديل الدراسديّ  فدير مجموعدة مددن العوامدل التدي تددؤثّ  وثّمددةإلدى خخدر. 
ق بالشدخص نفسده، تصنيفها إلى ثالث مجموعات رئيسة؛ المجموعة األولدى مدن العوامدل والتدي تتعّلد

العوامددل مددن  المجموعددة األخيددرة ين تتعّلددقفددي حددق بالبيئددة المحيطددة واألسددرة، والمجموعددة الثانيددة تتعّلدد
 .بالمدرسة

وفدددي عصدددر الثدددورة المعر ّيدددة باتدددت المنظومدددة التعليمّيدددة تواجددده صدددعوبات متنّوعدددة نتجدددت عدددن 
وهددذا بدددور  انعكدد   ،اإلنجددازات الكثيددرة فددي المجددال العلمددّي والتددي ألغددت فواصددل الحدددود بددين الدددول

والنفسدددّي، فظهدددرت توّجهدددات حديثدددة فدددي العدددالم نحدددو  ر مجددداالت القيددداق والتقدددويم التربدددو ّ علدددى تطدددوّ 
 Abdul. )تطدددوير األسددداليب واألدوات المسدددتخدمة فدددي تقدددويم الطالدددب لمعرفدددة تحصددديله الدراسددديّ 

Majeed,2008,p.42.)   
بدأ التربويون في فقد وكرّد فعل لما حدث في مجال التربية والتعليم وبيئات التعّلم والمتعّلمين، 

ن القددرن العشددرين وبدددايات القددرن الحدداد  والعشددرين إعددادة النظددر فددي عناصددر مدد السددنوات األخيددرة 
العملّيددة التربوّيددة، مددن حيددث الظددروف االجتمايّيددة التددي يعيشددها المتعّلمددون والتغّيددرات التددي فر ددتها 

 بوصددفهاالّتجاهددات التربوّيددة الحديثددة التددي أّكدددت علددى االهتمددام بالطالددب كمحددور للعملّيددة التعليمّيددة 
ددا بددين مجموعددة مددن الطلبددة المتعّلمددين، كددّل ذلددك مددن أجددل  ددمان جددودة فددرد   ددا عددن كوندده رقم  ا، عو  

 (,p.322212Ibrahim) .ةمخرجات العملّية التعليمّية التعّلميّ 
ددا مددن المحّركددات الرئيسددة للتنميددة فددي ل قددد أصددبحت األنشددطة الدراسددّية بجميددع مكّوناتهددا محّرك 

طة باتت تسهم في التقّدم العلمّي وفي االزدهار العام للمعدارف. القرن الحاد  والعشرين، وهذ  األنش
وهذا يرتهن إلدى حدّد كبيدر بمسدتوى اإلعدداد النفسدّي الدذ  يتّلقدا  األفدراد، ومدن ثدّم فد ّن االسدتثمار فدي 

-Al). مجددددددال التعلدددددديم خددددددر  البددددددّد مندددددده للتنميددددددة االقتصددددددادّية واالجتمايّيددددددة علددددددى المدددددددى البعيددددددد
Zahrani,2003,p.62) 

وفدددي إطدددار مدددا تسدددعى إليددده وزارة التربيدددة والتعلددديم مدددن تطدددوير و صدددال  العملّيدددة التعليمّيدددة مدددن 
خالل القيام بتحسين المدخالت التعليمّيدة وجعدل المخرجدات جّيددة، فد ّن األمدر يسدتدعي العمدل علدى 
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كمدددخل  ددرورّ   بددةمددن خاللهددا تحسددين أدا  الطل يمكددنإعددادة النظددر فددي األسدداليب واألدوات التددي 
 (Al-Nsor,2004,p.41)وأساسّي من أجل تحقيق اإلصال  التربوّ  والتعليمّي المنشود.

ناك ثالثة عوامل رئيسة ه ف نّ  (Ebel & Frisbie, 1986,p.54)إيبل وفريسبي وحسب 
تثير الجدل والنقاش حول مستوى أدا  الطالب وتحصيله وتقدير  لذلك التحصيل؛ وهي الصعوبات 

يل الدراسّي، واختالف الفلسفات التربوّية للمعّلمين في التقويم الصفّي الفنّية في قياق التحص
عضو هيئة ونظرتهم إلى العوامل التي تتحّكم في تقدير مستوى أدا  الطالب؛ والصراع بين دور 

 .كمؤّيد لممارسات التقويم من جانب، ودور  كحكم على تلك الممارسات من جانب خخرالتدري  
هّمة للنشا  العقلّي الذ  يقوم به الطالب والذ  مراسّي أحد الجوانب الكما يعّد التحصيل الد

إّن فلسفة المعّلم في التقويم من جهة، ومستوى الطالب  إذيظهر أثر  جليًّا في التفّوق الدراسّي، 
دور ا مهمًّا في تقويم مستوى تحصيل الطالب، كما أّن  يؤّديانمن جهة أخرى،  مقدراتهالعلمّي و 
مات الطالب ومستوى أدائه الدراسّي يجب أن يعتمد على قياق تحصيل الطالب تقدير عال
  (Al-Dossari,2004,p4) .الدراسّي؛"

أمر ا  تالتحصيل الدراسّي لطلبة الثانوّية العاّمة أصبحفي  المؤّثرة وبذلك ف ّن دراسة العوامل
من هذ  المعطيات ف ّنه يتوّجب على وانطالق ا  مهمًّا و روريًّا لكي يتّم تأهيل المعّلم للتعامل معها.

المعنيين إيال  هذا المو وع االهتمام الكافي من خالل تعّرف احتياجات الطلبة في التكّيف مع 
 وبما يتفق مع احتياجاتهم.التحصيل الدراسّي متطّلباته الشخصّية في 

 مشكلة الدراسة
مدددن  عديدددا   التابعددة لهددا فددي األردنمددديرّيات المدددارق التابعددة لددوزارة التربيددة والتعلدديم والتواجدده 

نتقادات في الّنظم واألساليب المّتبعدة لمعرفدة العوامدل المدؤّثرة فدي التحصديل الدراسدي؛ المشكالت واال
مّمددا يجعددل الحكددم علددى تحصدديل الطلبددة الدراسددّي بطريقددة عادلددة مسددألة ايددر موثددوق بهددا بسددبب مددا 

 ّلق بالمعّلم ذاته.توص  به هذ  النظم واألساليب بشكل عاّم أّنها تتع
 جرا  مزيددد مدن الدراسددات والبحددوث بدد(، Al-Shahwan,2014الشدهوان ) وقدد أوصددت دراسددة

ة رات دراسدديّ م أفضددل فددي بددرامج ومقددرّ فددي تحقيددق نددواتج تعّلددأثددر الددتعّلم فددي التحصدديل المباخددر لبحددث 
 مختلفة.

ددا لدراسددة اسددتطاليّية أجرتهددا الباحثددة علددى عّينددة مددن المدددارق  ّيددة العاّمددة فددي مديرّيددة الثانو ووفق 
فدددي المديرّيدددة، فقدددد أرجدددع  هددداومعّلماتخدددملت معّلمدددي المرحلدددة الثانوّيدددة التربيدددة والتعلددديم لقصدددبة عمدددان 
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معّلمو هذ  المدارق أسباب انخفاض مستوى التحصيل الدراسّي إلى مجموعة عوامدل كاندت أبرزهدا  
سدرة والمهندة التدي يمارسدها رّب األسدرة اختالف المستوى التعليمدّي للوالددين والمسدتوى االقتصدادّ  لأ

أرجدع هدذ  األسدباب إلدى وجدود خالفدات أسدرّية بدين األب  وبعضدهموعدد األفراد في األسرة الواحددة، 
واألم وعدم العدالة في معاملة األبنا  في األسدرة وعددم وجدود ارفدة مخّصصدة للدراسدة لّكدل فدرد مدن 

 أفراد األسرة وعدم وجود مكتبة خاّصة.
فدددي  هددداومعّلمات رت الباحثدددة مقابلدددة مدددع عّيندددة عشدددوائّية مدددن معّلمدددي المرحلدددة الثانوّيدددةكمدددا أجددد

المدؤّثرة فدي  بهدف تعّرف خرائهم بشأن العوامدل المدارق التابعة لمديرّية التربية والتعليم لقصبة عمان
ى وجدود عددد مديرّيدة وأخدارت نتدائج تحليدل المقابلدة إلداللطلبدة الثانويدة العاّمدة فدي  التحصيل الدراسي

هددؤال  الطلبددة تددؤّد  إلددى  مددن الظددروف والعوامددل االجتمايّيددة الخاّصددة لدددى األسددر التددي ينتمددي إليهددا
   انخفاض مستوى تحصيلهم الدراسّي.

 المدؤّثرة فدي التحصديل الدراسديّ  العوامدلمعرفدة  في  و  ذلك يمكن تحديد مشدكلة الدراسدة فدي
يواجدده  إذمددن وجهددة نظددر المعّلمددين والتعلدديم لقصددبة عّمددان  ة العاّمددة فددي مديرّيددة التربيددةلطلبددة الثانوّيدد

طلبددة الثانويددة العاّمددة مشددكالت عديدددة خددالل هددذ  المرحلددة؛ مّمددا يددنعك  علددى تحصدديلهم الدراسددّي؛ 
أهدّم العوامدل التدي قدد تكدون مدن األسدباب الرئيسدة فدي  إلدىلذلك ف ّن هذ  الدراسة تسعى إلى التعّرف 

 ذلك.
 أسئلة الدراسة

 دراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية تسعى ال
ة العاّمدددة فدددي مديرّيدددة التربيدددة والتعلددديم لطلبدددة الثانوّيددد المدددؤّثرة فدددي التحصددديل الدراسددديّ  العوامدددلمدددا  .1

 من وجهة نظر المعّلمين؟ لقصبة عّمان 
المعّلمين في المشكالت التي تواجه الطلبدة تعدزى لمتغّيدر سدنوات في تقديرات  يوجد اختالفهل  .2

 ؟للمعّلم الخبرة
المعّلمدددين فدددي المشدددكالت التدددي تواجددده الطلبدددة تعدددزى لمتغّيدددر فدددي تقدددديرات  يوجدددد اخدددتالفهدددل   .3

 ؟المؤّهل العلمّي للمعّلم
 أهداف الدراسة

  يأتيتهدف هذ  الدراسة إلى تحقيق ما 
فددي المدددارق  هدداومعّلمات مددن معّلمددي المرحلددة الثانوّيددة تقددّديرات أفددراد عّينددة الدراسددة بيددان مسددتوى  .1



 هيام إبراهيم الحايك                                      المؤّثرة في التحصيل......                   العوامل

  392 

 ة التربية والتعليم لقصبة عمان ودرجة استجاباتهم على فقرات االستبانة كّكل.لتابعة لمديريّ ا
ة العاّمددة فددي مديرّيددة التربيددة والتعلدديم لطلبددة الثانوّيدد المددؤّثرة فددي التحصدديل الدراسدديّ  العوامددلمعرفددة  .2

 من وجهة نظر المعّلمين.لقصبة عّمان 
المعّلمدين فدي المشدكالت التدي تواجده الطلبدة تعدزى  في تقدديرات معرفة ما إذا كان يوجد اختالف .3

 ؟لمتغّير سنوات الخبرة للمعّلم
المعّلمدين فدي المشدكالت التدي تواجده الطلبدة تعدزى في تقدديرات  معرفة ما إذا كان يوجد اختالف .4

 .لمتغّير المؤّهل العلمّي للمعّلم
 أهمّية الدراسة

 اآلتية تنبع أهمّية الدراسة الحالية من القضايا الرئيسة 
 المددؤّثرة فددي التحصدديل الدراسدديّ  العوامددلبدراسددة مو ددوع علددى جانددب كبيددر مددن األهمّيددة يتعّلددق  .1

مددن وجهددة نظددر المعّلمددين فددي ة العاّمددة فددي مديرّيددة التربيددة والتعلدديم لقصددبة عّمددان لطلبددة الثانوّيدد
 .(المؤّهل العلمّي، سنوات الخبرة و  بعض المتغّيرات )

المددارق التابعدة فدي والمشرفون التربويون والمعّلمون  المديرون الدراسة يتوّقع أن يستفيد من هذ   .2
 العوامددل لتعزيددز نقددا  القددّوة لددديهم فددي مجددال دراسددة مددديرّياتها فددي األردنلددوزارة التربيددة والتعلدديم و 

مالحقدددة المسدددتجّدات فدددي هدددذا المجدددال، و  ة العاّمدددةلطلبدددة الثانوّيددد المدددؤّثرة فدددي التحصددديل الدراسددديّ 
 ك في خططهم الدراسّية، وأنشطتهم التعليمّية.وتوظيف ذل

ات التابعدة لهدا فدي مدديريّ من المؤّمل أن تفيد هدذ  الدراسدة المسدئولين فدي وزارة التربيدة والتعلديم وال .3
عة لتحسدين التحصديل الدراسدّي للطلبدة، وكدذلك تفيدد من أجل تطوير أساليب وأدوات متنوّ  األردن

الخاّصدددة العوامدددل زون علدددى اإلخدددرا ّية بالمددددارق بحيدددث يرّكدددالقدددائمين علدددى العملّيدددة التدريسدددّية و 
 بالطلبة.

 مصطلحات الدراسة اإلجرائّية
 فديهدي العوامدل التدي تدؤّثر بشدكل إيجدابّي أو سدلبّي : التحصييل الدراسييّ  فييالمؤّثرة العوامل 

لمسدتوى متدأخرين، ومدن هدذ  العوامدل ا ملدى الطلبة سوا  كانوا متفوقين أمستوى التحصيل الدراسّي 
التعليمدددّي للوالددددين، والمسدددتوى االقتصدددادّ  لأسدددرة، ومهندددة رّب األسدددرة، وعددددد أفدددراد األسدددرة، ومددددى 
وجدددود خالفدددات أسدددرّية، والمعاملدددة التدددي يتلّقاهدددا األبندددا  فدددي األسدددرة، ووجدددود ارفدددة خاّصدددة لكدددّل فدددرد 

 باألسرة مخّصصة للدراسة، وايرها من العوامل ذات الصلة.
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هددو المجمددوع العدداّم لدددرجات الطلبددة مددن الناحيددة الكمّيددة أو النويّيددة أو  :التحصيييل الدراسيييّ  
ة التربيدددة مديرّيدددمسدددتوى اإلنجددداز أو الكفدددا ة فدددي المدددواّد الدراسدددّية التدددي تددددّرق فدددي المددددارق التابعدددة ل

 .والتعليم لقصبة عمان
 حدود الدراسة

 أجريت الدراسة  من الحدود اآلتية 
مديرّية التربية التابعة لالثانوية  المدارق ق هذ  الدراسة فياقتصر تطبي الحدود المكانّية: .1

 .والتعليم لقصبة عمان
ة تطبيق هذ  الدراسة على عّينة من معّلمي ومعّلمات المرحلة الثانويّ اقتصر  الحدود البشرّية: .2

 .مديرّية التربية والتعليم لقصبة عمانلالتابعة  الثانوّية في المدارق
 .2112/2121الدراسة خالل العام الدراسي تطبيق  تمّ  الحدود الزمانّية: .3
من  لهاة المستجيبين يمكن تعميم نتائج هذ  الدراسة في  و  صدق األداة وثباتها ومو وييّ  .4

 .انعمّ قصبة ة تربية التابعة لمديريّ مدارق الفي  هاومعّلمات ةمي المرحلة الثانويّ معلّ 
 اإلطار الّنظرّي والدراسات السابقة

 يّ اإلطار النظر 
أدا  الطالب عنصر ا أساسيًّا لنجا  العمل األكداديمّي وهدو محدور أكثدر أهمّيدة فدي ارتباطده ُيعّد 

ة وتفصيالتها، فهو يبّين للطالب مسدتوا  ومددى اكتسدابه للمعلومدات يّ بمجمل العملّية التعليمّية والتعلم
يدة العمدل التعليمدّي كفا معرفدةوالمهارات التي تعّلمها، وهدو مصددر يعدين عضدو هيئدة التددري  علدى 

ددددا  بعناصددددر  المختلفددددة، وعددددن طريقدددده يددددتمّ  جوانددددب النجددددا  لتعزيزهددددا وجوانددددب القصددددور  تعددددّرفأيض 
 لمعالجتها.
ا ال يتجدّزأ منهدا، وهدو مّيدة علّ تأدا  الطالب أحد أهّم عناصر العملّية التعليمّيدة اليمّثل  ُيعدّد وجدز  

دددا أساسددديًّا مدددن مقّومدددات هدددذ  العملّيدددة ويواكب ختبدددارات المقّيدددد بافدددي جميدددع خطواتهدددا، فدددالمعّلم  اهدددمقّوم 
كوسددديلة وأسدددلوب متعدددارف عليددده مدددن أسددداليب تقدددويم الطلبدددة، وكدددذلك الطالدددب يعدددي  فددددي ظددددروف 

 ّن أهمّيدة التحصديل الدراسدّي اجتمايّية وقلق وا ّطراب نفسّي وعصبّي في بعدض األحيدان، كدذلك فد
يل الدراسدّي مدن خدالل إظهدار دور المعّلدم الكبيدر أظهرت الحاجة الماّسة إلى التقويم لمتابعدة التحصد

 ,Al-Harthyوالفّعال في مختل  االّتجاهات، فأهمّية التقويم وفوائد  تظهر علدى خخصدّية الطالدب

2011,p.28).) 
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وتبدو أهمّية التحصيل الدراسّي كذلك من خالل ارتقائه تصاعديًّا كونه يعمل على إعداد 
، كذلك مقدراتهإمكانّياته و  إلىد الطالب التعّرف بشكل حقيقّي الطالب، فالتحصيل الدراسّي يساع

ف ّن تحقيق الطالب لمستوى تحصيل دراسّي مناسب للمواّد المختلفة التي يدّرسها يمنحه الثقة في 
ا ينعك  على الّصحة النفسّية لديه، أّما ؛ ممّ نفسه ويبعد عنه القلق والتوتر ويدعم فكرته عن ذاته

لثقة في نفسه االدراسّي المناسب للمواّد التي يدّرسها، ف ّن ذلك يؤّد  إلى فقدانه فشله في التحصيل 
والتوّتر والقلق واإلحبا  والنقص، وهذا من الدعائم الداّلة على سو  الّصحة 

 (Badour,2003,p.773).النفسّية
 مفهوم التحصيل الدراسيّ 

 تقّدمال مدى يقي  فهو الدراسةو  بالتعليم المرتبطة من المفاهيم الدراسيّ  التحصيل ُيعد
يتّم التعبير عنه  الدراسيّ  التحصيل مستوى  فقياق الذ  يظهر عند الطالب التعّلم والتطّور في
إلى  وبعد أن يخضع معّين مقّرر االنتها  من دراسة بعد الطالب يستحّقها وينالها التي بالدرجة

خالل الفترة التي تعامل فيها مع  هاقدار ومكمّية األفكار التي تعّلمها  تقي  اختبارات تحصيلّية
 .((Al-Harthy, 2011,p.50الماّدة الدراسّية. 

يعرف التحصيل الدراسّي بأّنه"مستوى األدا  الذ  يصل إليه الطالب لعمٍل ما من الناحية 
قييمه أْ  إّنه"مستوى معّين من اإلنجاز أو الكفا ة في العمل الدراسّي كما يتّم ت ؛الكمّية أو النويّية"

ا"  المعّلممن قبل   .(Al-Zahrani,2003,p.58)أو باستخدام االختبارات المقّننة أو االثنين مع 
مفهوم التحصيل الدراسّي يرتبط بعّدة مصطلحات إلى أّن  (Tomas, 2006,p.123) وأخار

 أهّمها 
الدراسّية التحصيل األكاديمّي  ويعني المعارف أو المهارات التي اكتسبها الطالب في الماّدة  -

 .المعّلمالتي تعّلمها، ويتّم تحديدها بواسطة درجات االختبار التي تو ع من قبل 
عني الدراسة الموّجهة نحو يالتعليم األكاديمّي  الدراسة األكاديمّية أو المنهدج األكاديمّي الذ   -

 اكتساب المعارف النظرّية أو العملّية.
الظاهر للتعليم، عند مقابلة هذا التحصيل بقّوة  اإلنجداز األكاديدمّي  يعني مستوى التحصيل -

 التعّلم الكامنة، ويتم قياسه بالدرجات التي يحصل عليها الطلبة من خالل االختبارات.
 العوامل المؤّثرة في التحصيل الدراسي

هناك مجموعة من العوامل قد تؤّد  إلى إخفاق الطلبة في تحصيلهم الدراسّي، ومن هذ  
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 العوامل 
يؤّد  عضو هيئة التدري  دور ا ة التدريس كعامل مؤّثر في التحصيل الدراسّي: عضو هيئ .1

أساسيًّا ومباخر ا في مستوى تحصيل الطلبة الدراسي إّما سلب ا أو إيجاب ا، وذلك من خالل قدرته 
على التنويع في طرق وأساليب التدري  ومدى مراعاته للفروق الفردّية بين الطلبة، ونمط 

 .(Al-Nsour,2004,p.34)ه المزاجّية العاّمة وايرها خخصّيته وحالت
تشير الدافعّية إلى الحالة الداخلّية التي تحّرك الفرد وتحّفدز   التحصيل الدراسي ودافعية اإلنجاز: .2

علددى انتهدداو سددلوك معددّين وهددذ  الدافعّيددة هددي التددي تعمددل علددى اسددتمرارّية هددذا السددلوك وتوجيهدده 
قددددة قوّيددددة بددددين الدافعّيددددة نحددددو اإلنجدددداز وبددددين التحصدددديل نحددددو تحقيددددق هدددددف معددددّين، وهندددداك عال

الدراسدددّي، إذ يدددؤّد  ارتفددداع مسدددتوى الدافعّيدددة إلدددى تحقيدددق نجاحدددات كبيدددرة مّمدددا لدددو كدددان مسدددتوى 
 .(Qarni, 2009,p,182 ) الدافعّية أقلّ 

االسددددتعداد الدراسددددّي هدددو مدددددى تددددوافر القابلّيددددة عنددددد التحصيييييل الدراسييييي وااسييييتعداد الدراسييييّي:  .3
أو مهددارات عقلّيددة أو  سددلوكقدددرات علددى اكتسدداب مم أو مدددى امددتالك الص مددن أجددل الددتعلّ الشددخ

تعّلددم أنشددطة حركّيددة محددّددة بحددال مددا تتهّيددأ لدده ظددروف مناسددبة وهددو يعتمددد علددى تددوافر خبددرات 
تعليمّيدددة محدددّددة فدددي أحدددد المجددداالت الدراسدددّية. أّمدددا التحصددديل الدراسدددّي فهدددو مسدددتوى معدددّين مدددن 

فا ة فدي العمدل الدراسدّي التدي يدتّم تحدت ظدروف وخدرو  محدّددة باإلمكدان الدتحّكم اإلنجاز أو الك
 ,Abed Al-Hameed).بهدددا مدددن خدددالل التركيدددز علدددى مدددا تدددّم تعّلمددده بالحا دددر والما دددي

2011,p.248) 

وتقدددير  لدذواتهم عددامال  مددن  الطلبدةيعتبددر مفهدوم الددذات عنددد التحصييل الدراسييي ومفهييوم اليي ات:  .4
ّن تقددددير  لذاتددده يكسدددبه ثقدددة بالعمدددل الدددذ  يؤّديددده إعلدددى تحصددديلهم الدراسدددّي، إذ  العوامدددل المدددؤّثرة

ويمنحدده االجتهدداد واليقددين بتحقيددق النجددا  وتجدداوز المرحلددة الدراسددّية دون أّيددة مصدداعب، فمفهددوم 
 (.Al-Nsour,2004,p.39)الذات يحّسن من أدا  الطالب األكاديمّي في المدرسة

 جميددعهددي  المندداهج والمقددّررات المدرسددّيةوالتحصيييل الدراسييّي:  المنيياهو والمقييّررات المدرسييّية .5
الممارسات والمهارات واألنشطة المخّططة والميدول المطلوبدة الهادفدة إلدى مسداعدة الطالدب علدى 

قدددرات، معملّيددات الددتعّلم والتعلدديم وتحقيددق النتاجددات التعليمّيددة المراددوب الوصددول إليهددا بأفضددل ال
راسدددّي يرجدددع إلدددى المنددداهج والمقدددرّرات المدرسدددّية المالئمدددة للفدددروق فارتفددداع مسدددتوى التحصددديل الد

 .(Qarni, 2009,p.184)وتشبع ميولهم  همورغباتالفردّية والملبية الحتياجات الطلبة 
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 وذات الصلة الدراسات السابقة
 الوالدددددين معاملددددةوالتددددي كانددددت بعنددددوان ) (Al-Suwaiti,2018) دراسددددة السددددويطي هدددددفت

 عددد وفدق الخليدل فدي منطقدة االبتددائيّ  التعلديم مرحلدة في األبنا  لدى الدراسيّ وعالقتها بالتحصيل 
( إلدى معرفدة عالقدة معاملدة الوالددين بالتحصديل الدراسدّي لددى األبندا  وفدق متغّيدرات  راتالمتغّيد مدن

عمل األب، عمل األم، تعليم األب، تعلديم األم، الجدن ، الترتيدب بدين األخدوة، الددخل الشدهرّ . وقدد 
ا، 11( فقدددرة موّزعدددة علدددى)92ر الباحدددث لهدددذا الغدددرض اسدددتبانة مكّوندددة مدددن )طدددوّ   وتدددم إختبدددار( ُبعدددد 

مجتمددع الدراسددة وهددم طلبددة الصدد  التاسددع األساسددّي مددن مدددارق مديرّيددة التربيددة والتعلدديم فددي جنددوب 
طبقّيدة ( طالب دا وطالبدة تدّم اختيدارهم بالطريقدة ال312على عّينة مكّونة مدن ) إذ طبقت الدراسةالخليل 

العشدددوائّية مدددن مجتمدددع الدراسدددة، وقدددد كشدددفت الدراسدددة عدددن وجدددود فدددروق فدددي المعاملدددة الوالدّيدددة بدددين 
متغّيددرات عمدددل األب، والجدددن ، والترتيدددب بدددين األخدددوة، والدددخل الشدددهرّ . بينمدددا كاندددت هنددداك فدددروق 

 ترجع إلى متغّير تعليم األب وكانت لصالح اآلبا  الحاصلين على التعليم الجامعي.
وتددأثير  فددي  حجددم األسددرة والتددي كانددت بعنددوان ) (Rahmani,2017) ت دراسددة رحمددانيهدددف

تدأثير  إلدىف إلدى التعدرّ  (-العاليدة –ة بمتوسدطة زاادز جلدول )دراسة ميدانيّ  للطفل التحصيل الدراسيّ 
اسددددتخدمت هددددذ  الدراسددددة المددددنهج  ة،فددددي المرحلددددة االبتدائّيدددد سدددديّ سرة علددددى التحصدددديل الدرادحجددددم األدددد
 إذة كالمالحظددة والمقابلددة والوثددائق والسددجالت واالسددتمارة، مجموعددة مددن األدوات المنهجّيددو  الوصددفيّ 

نددة قددت علددى عيّ ثانيددة، ثالثددة، رابعددة(، وطبّ  ،ىسددنة أولدد) طةهددت لتالميددذ المتوّسددبنددا  اسددتمارة وجّ  تددمّ 
حجدددم  لت الدراسددة إلدددى  أنّ ا توّصددد، وبعددد تحليدددل إجابدددات المبحددوثين إحصدددائيًّ اتلميدددذ   01نددة مدددن مكوّ 

ة رات االجتمايّيدللطفل وذلك من خالل جملة من المتغيّ  في التحصيل الدراسيّ  تأثير كبيرله األسرة 
تكامدددل هدددذ   م فدددي حجدددم األسدددرة فددد نّ كدددذلك إلدددى الدددتحكّ  ،للوالددددين ة والمسدددتوى العلمددديّ والحالدددة المادّيددد

 ،والعكدد  صددحيح لأبنددا    إلددى الوصددول إلددى نتددائج مر ددية فددي التحصدديل الدراسدديّ ؤدّ يددرات المتغّيدد
ر الددوعي لدددى الوالدددين مددن أجددل نجددا  األسددرة واألبنددا  مددن خددالل تشددجيع التعلدديم والحددر  تددوفّ  وأنّ 

 .على نشر الوعي
 Emran, H.; Dakak, S. and )اك، صدقر، وصدقر، فتداة،دراسدة عمدران ودّكد بحثدت

Saqer, F.,2013 " صديل الدراسديّ العوامدل االجتمايّيدة لتددني مسدتوى التح( والتي كانت بعندوان  
فددي مدينددة الالذقيددة" فددي أهددّم  ة علددى تالميددذ الحلقددة األولددى مددن مرحلددة التعلدديم األساسدديّ دراسددة ميدانّيدد

ي مسدتوى التحصديل الدراسدّي، فدي الحلقدة األولدى مدن التعلديم العوامل االجتمايّية التي تسهم في تددنّ 
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 ، واسدتخدمت المدنهج الوصدفيّ ا  سدتجيبم (69هدا )أفراد عددد بلد  عشدوائّية عّينة أخذ تم فقداألساسّي. 
. وقدد تددّم تو ديح تلدك العوامددل مدن خدالل دراسددة ةالتحليلدّي لجمدع البيانددات الالزمدة مدن خددالل اسدتبان

(. وتضدددّمنت 2112 – 2111نظرّيدددة وأخدددرى ميدانّيدددة أجريدددت فدددي مديندددة الالذقّيدددة للعدددام الدراسدددي )
ا لمفهدوم التنشدئة االجتمايّيدة  للطفولدة، والددور التربدوّ  الدذ  تشدّكله األسدرة فدي الدراسة النظرّيدة خدرح 

حيدداة الطالددب المدرسددّية مددن خددالل الظددروف المحيطددة بهددا وأسدداليب التنشددئة المّتبعددة فيهددا. فددي حددين 
ة فدروض البحدث، وأظهدرت تضّمنت الدراسة الميدانّية إجرا ات البحث المنهجّيدة، والتحّقدق مدن صدحّ 

وبدددين الطلبدددة وأصددددقائهم ومددددى تدددأّثر  ،بدددين المعّلمدددين والطلبدددة النتدددائج أهمّيدددة العالقدددات االجتمايّيدددة
وقددد  ي التحصدديل.العالقددة بددين مشدداهدة التلفدداز وتدددنّ  فضددال  عددن ،تحصدديلهم الدراسددّي بتلددك العالقددات

ي التحصديل الدراسدي هدي  تدنّ  المؤّدية إلى أهّم العواملمن مفادها أّن  ةانتهى البحث إلى نتائج الفت
الدددور السددلبّي  ،أسدداليب التنشددئة الخاطئددة، ك األسددرةتفّكدد ،)المسددتوى االجتمدداعّي المددنخفض لأسددرة 

 .(خخصّية المعّلم السلبّية، ة مع األصدقا العالقة اير السويّ ، للتلفاز
ّي التحصدديل الدراسدد فدديلعوامددل المددؤّثرة اإلددى بيددان  ((Al-Nour,2012وهدددفت دراسددة النددور، 

طالددب،  411عددددهم  ةالطلبدد مددن لطدداّلب جامعددة الددزييم األزهددر ، وتددم إجددرا  الدراسددة علددى عينددة
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوّصلت إلى وجود مستويات منخفضدة فدي تحصديل 

تبدّين  لعوامل االجتمايّية واالقتصدادّية والنفسدّية للطداّلب، كمداا الطلبة والسبب في ذلك يعود إلى أثر
 أّن انتما  الطلبة إلى مستوى اقتصادّ  واجتماعّي معّين له تأثير في اإلنجاز والتحصيل الدراسي.

هددات ل اآلبددا  واألمّ العالقددة بددين مدددى تقّبدد (Andrsland, 2010) ندرسددالندأ وتناولددت دراسددة 
ّمهددددات، ( مددددن األ211وقددددد بلغددددت عيّنددددة الدراسددددة )، لأبنددددا  تحصدددديل الدراسدددديّ الألطفددددالهم ومسددددتوى 

تّم اختيار العّينة بصدورة عشدوائّية مدن بدين أّمهدات األطفدال  فقداستخدمت الدراسة المنهج التجريبّي، 
هدددات األبندددا  ذو  التحصددديل الدراسدددّي توّصدددلت الدراسدددة إلدددى أّن أمّ فدددي الّصددد  الحددداد  عشدددر، وقدددد 

ا ألبنائهّن من أّمهات األبنا  ذو  التحصيل الدراسّي ال مرتفع، وتبّين أّن رفدض المنخفض أكثر رفض 
 للبنات. اآلبا  ألبنائهم يرتبط بشكل كبير في مستوى التحصيل الدراسيّ 

، (Tomas W.H. NG, Kelly L. Sorenen Lillan T. Eby – 2006) هدفت دراسة

التي أجريت في أمريكا، فيالدلفيا والتي كانت بعنوان  )اعتقادات األطفال حول السيطرة واحترام 
السيطرة  عتقادات األطفدال حدولا عالقة بين تعّرف الإلى هما بالتحصيل األكاديمي( الذات وعالقت

وذلك باعتقاد أّن السيطرة تتّوّجه من مكان داخلّي بنا   على  ،واحترام الذات والتحصيل األكاديميّ 
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 ، واحترام الذات هذا نتيجة إنجاز سابق. وقد أخذت عّينة الدراسة من المستوى حترام ذات عالٍ ا
( من اإلناث، وتوصّلت الدراسة إلى 63( من الذكور، و)91(  تلميذ ا، منهم )113الرابع، وبلغت )

وحصلوا على أعلى ذات عاٍل  ا احتدراممستوى عاٍل من السيطرة لديهم أيض  األطفال الذين لديهم  أنّ 
إلناث في ، واختلفت هذ  العالقة من حيث الجن ، إذ تفّوقت ادرجات في التحصيل األكاديميّ ال

 التحصيل الدراسّي على الذكور وفّسر ذلك بسبب التربية التفا لّية بين الذكور واإلناث.

ممارسات  إلىف تعرّ المعّلم ا بهدف  2223( دراسة على  Stiggins, 2001 طّبق سدتجنز)
جمع ل التحليليّ  واستخدمت المنهج الوصفيّ ة، مين في الصفوف الثانويّ للمعلّ  تقييم الفصل الدراسيّ 

وأظهرت نتائجها أّن ممارسات المعّلمين في التقويم الّصفي ، ةالبيانات الالزمة من خالل استبان
يدخل فيها عوامل أخرى عند تقدير الدرجات التي يحصل عليها الطالب وهي ال تزال عوامل مهّمة 

الب، لدى المعّلمين وتنعك  على تحصيل الطالب الدراسّي، مثل المجهودات التي يبذلها الط
والمشاركة الصفّية، والتحّسن الذ  يظهر على الطالب في أثنا  دراسة المقّرر خالل الفصل 

 .الدراسيّ 
 ة منهاالتعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحاليّ 

رة ل إليهدا، والتدي تناولدت العوامدل المدؤثّ عرض عدد من الدراسات التي أمكن للباحثة التوّص  تمّ 
هددا تناولددت الجوانددب ة مددع الدراسددات السددابقة فددي أنّ تلتقددي الدراسددة الحالّيدد إذراسددّي. فددي التحصدديل الد

قددت لبيددان علددى حددد ، ولكددن تختلدد  هددذ  الدراسددة فددي كونهددا دراسددة تطرّ  قددة بهددذ  العوامددل كددلّ المتعلّ 
بة عّمان ة العاّمة في مديرّية التربية والتعليم لقصرة في التحصيل الدراسّي لطلبة الثانويّ العوامل المؤثّ 

 ق إليه الباحثون في الدراسات السابقة.وهذا ما لم يتطرّ ، مينمن وجهة نظر المعلّ 
ة ة والعملّيددمددن المجدداالت والجوانددب العلمّيدد عديدددالع علددى الدراسددات السددابقة أفدداد فددي االّطدد إنّ 
  تية للدراسة، وذلك على النحو اآلوالشكليّ 
العوامدددل مجموعدددة الدراسدددات التدددي تناولدددت الع علدددى اختيدددار مو دددوع الدراسدددة، حيدددث بعدددد االّطددد .1

 ا.، ارتأت الباحثة القيام بهذ  الدراسة التي تربط بينهرة في التحصيل الدراسيّ المؤثّ 
 لهددا لتمختلدد  المراجددع التددي اعتمدددتها الدراسددات السددابقة، والتددي سدداعدت الباحثددة وسددهّ  تعددّرف .2

 للدراسة. لبنا  اإلطار النظر ّ  ة المسح المكتبيّ عمليّ 
لة في االستبانة، عدن طريدق االسدتفادة مدن ت الدراسات السابقة في بنا  أداة الدراسة المتمثّ ساعد .3

 .االستبانات المعتمدة في تلك الدراسات
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ل الطريددق أمددام الباحثددة لبنددا  ات هددذ  الدراسددات وتسلسددل فقراتهددا بالشددكل الددذ  سددهّ ف منهجّيددتعددرّ  .4
 ة الدراسة.منهجيّ 

الع علددددى الوسددددائل ّطددددعددددن طريددددق اال ةالئمددددة للدراسددددة الحالّيددددة الماإللمددددام بالوسددددائل اإلحصددددائيّ  .6
 سئلة الدراسة.أمة لمناقشة  راسات وتحديد الوسائل األكثر مالالمستخدمة في تلك الد

 المنهجّية
 منهجّية الدراسة

 المسحّي نظر ا لمناسبته لهذا النوع من الدراسات.تتبّنى هذ  الدراسة المنهج الوصفّي 
 نةمجتمع الدراسة والعيّ 

التابعددة  الثانويددة المدددارق المعّلمددين والمعّلمددات العدداملين فددي مجتمددع الدراسددة مددن جميددع تكددّون 
دددددا ومعّلمدددددة( 029) هم، والبدددددال  عدددددددلمديرّيدددددة التربيدددددة والتعلددددديم لقصدددددبة عّمدددددان وذلدددددك حسدددددب  ،معّلم 
دددا( 422)ممدددنه ،2112إحصدددا ات وزارة التربيدددة والتعلددديم لعدددام  ل وذلدددك خددددال معّلمدددة( 474و) معّلم 

عّينددة الدراسددة باألسددلوب العشددوائّي  . وقددد تددّم سددحب2112/2121مددن العددام الدراسددي األّول الفصددل 
المرحلة الثانوّية فدي المددارق طلبة يدّرسون مّمن معّلم ومعّلمة ( 411بلغت ) إذمن مجتمع الدراسة 

 التابعة لمديرّية التربية والتعليم لقصبة عمان.
  أداة الدراسة

ة لتحديددد وتددّم اسددتخدام يبددارات تقييمّيدد، ةالباحثددة فددي اسددتبانطّورتهددا راسددة التددي تمّثلددت أداة الد
يشتمل الجدز  األّول علدى  .جزأين االستبانة والمكّونة مناألسئلة المحّددة ب عنإجابات عّينة الدراسة 

 ( تلك الخصائص.1سنوات الخبرة(. ويبّين الجدول )، خصائص عّينة الدراسة )المؤّهل العلمي
 (: توزيع أفراد عّينة الدراسة حسب فئات متغّيراتها1ول )الجد

 النسبة المئوية% العدد الفئات 
المؤهل 
 العلميّ 

 88.0 352 بكالوريوق فأقل
 12.0 48 دراسات عليا

 100.0 400 الكلي

 سنوات الخبرة
 21.0 84 سنوات 6من  أقلّ 
سنوات إلى من  6من 

 31.0 124 سنوات 11
 48.0 192 سنوات فأكثر 11

 100.0 400 الكّلي المجموع
صددّممة بنددا   علددى مقيدداق ليكددرت أّمددا الجددز  الثدداني فقددد اخددتمل علددى مجموعددة مددن األسددئلة م
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(Scale Likert)  6  أوافددق بشددّدة )يمسددتويات، هدداإلجابددة بخمسددة  تحددّددت خيددارات فقدددالخماسددّي 
ن( وال أوافق بشّدة )درجة واحددة(. درجات( ال أوافق )درجتي 3درجات(، محايد ) 4درجات(، أوافق )
ت فقدد حدددّ ق بالحدود التي اعتمدتها هذ  الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسدابّي، أّما  يما يتعلّ 
هددي ) ددعيفة، متوسددطة، مرتفعددة( وبنددا   علددى المعادلددة اآلتيددة  طددول الفئددة    درجدداتالباحثددة ثددالث 

   عدد المستويات /للبديل( الحد األدنى  –)الحد األعلى للبديل 
 وبذلك تكون المستويات كاآلتي  .1.33   4/3   3(/6-1)

 (.2.33إلى ) -(1من ) درجة  عيفة   
 (.3.97( إلى )2.34من ) متوسطة درجة 

 (.6( إلى )3.90من ) درجة مرتفعة
 صدق األداة

دددددة، من المحّكمدين المخّتصدين فدي مو دوع الدراس (6)للتأّكد من صدق األداة تّم عر ها على
ذو  الخبدددرة واالختصددددا  فدددي العلددددوم التربوّيدددة، ويدّرسددددون فدددي الجامعددددات األردنّيدددة، ووزارة التربيددددة 

كانددت  فقدددوطلددب مددنهم الحكددم علددى صددالحّية الفقددرات ومناسددبتها و بدددا  مددا يروندده مناسددب ا، والتعلدديم، 
وقد أجدرت ثة مجاالت، ( فقرة موّزعة على ثالثة محاور وثال32عدد فقرات األداة بصورتها األولّية )

المحاور من األداة، كما وحذفت حذفت  وقدالباحثة التعّديالت على األداة في  و  خرا  المحّكمين، 
  ( فقرة في صورتها النهائّية.16، وعّدل بعضها اآلخر، وأصبحت األداة مكّونة من )فقرة (17)

 ثبات األداة
ة علددى عّينددة مددن خددارو عّينددة الدراسددة بلدد  تددّم التأّكددد مددن ثبددات األداة عددن طريددق تطبيددق األدا 

معادلدة معامدل اإلتسداق الدداخلي باسدتخدام ، ومن ثّم اسدتخرجت الباحثدة معّلم ا ومعّلمة( 61عددهم )
 (. 1.07( وقد بل  معامل الثبات )Alpha- cronbachألفا كرونباخ )

 إجراءات التنفي 
  اّتبعت الباحثة مجموعة من اإلجرا ات تمثّلت  يما يأتي

 أداة الدراسة والتأّكد من صدقها وثباتها. تطوير .1
 مددن معّلمددي المرحلددة الثانوّيددةتحديددد مجتمددع الدراسددة، واختيددار عّينددة الدراسددة بالطريقددة العشددوائّية  .2

 الدراسددديّ  العدددامّ  الفصدددل األّول مدددن خددداللفدددي مديرّيدددة التربيدددة والتعلددديم لقصدددبة عّمدددان  هددداومعّلمات
2112/2121. 
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بعددددد خددددر  أهددددداف الدراسددددة  المعّلمددددين والمعّلمدددداتلددددى عّينددددة الدراسددددة مددددن توزيددددع االسددددتبانات ع .3
وقددد أّكدددت الباحثددة للمعّلمددين والمعّلمددات المشددمولين  ،ومشددكلتها، وكيفّيددة التعامددل مددع االسددتبانة

بالدراسدددة أّن هدددذ  االسدددتبانة سدددوف تعامدددل بسدددرّية تاّمدددة، وأّنهدددا لدددن تسدددتخدم إاّل ألادددراض البحدددث 
 العلمّي فقط.

جمع االستبانات تّم إحصاؤها، وتدقيقها، ومن ثدّم إدخدال البياندات إلدى الحاسدوب، وتحليلهدا بعد   .4
( للوصددول إلددى النتددائج، ومددن SPSSباسددتخدام برنددامج الرزمددة اإلحصددائّية للعلددوم االجتمايّيددة )

 ثّم تحليلها ومناقشتها واستخال  التوصيات منها.
 المعالجة اإلحصائّية

 ة تّم استخدام التحليالت اإلحصائّية اآلتية لإلجابة عن أسئلة الدراس
ة والرتبدددة وذلدددك لإلجابدددة عدددن ة واألهمّيدددة واالنحرافدددات المعيارّيدددحسددداب المتوسدددطات الحسدددابيّ  تدددمّ   .1

 ل.فقرات االستبانة ككّ  عنمين ق بدرجة استجابات المعلّ ل، وهو يتعلّ السؤال األوّ 
لبيدددان الفدددروق ذات الداللدددة  (One way ANOVA) اسدددتخدام تحليدددل التبددداين األحددداد ّ  تدددمّ  .2

، وسددنوات رات )المؤهددل العلمدديّ نددة الدراسددة تعددزى لمتغّيددمددين عيّ ة فددي اسددتجابات المعلّ اإلحصددائيّ 
 الثاني والثالث. ينالخبرة( وذلك لإلجابة عن السؤال

 نتائو الدراسة ومناقشتها والتوصيات
 مناقشة نتائو الدراسة
و النتااج الالعت   ل لطلبددة المرحلددة  رة فددي التحصدديل الدراسدديّ وامددل المددؤثّ العمددا  قاابللجلاااااولا:  

تدّم حسداب المتوّسدطات مدين؟ ان مدن وجهدة نظدر المعلّ الثانوية في مديرّية التربية والتعلديم لقصدبة عّمد
( 2والجدددول )، االسددتبانةفقددرات  عددنالحسددابّية واالنحرافددات المعيارّيددة لتقددديرات أفددراد عّينددة الدراسددة 

 يبّين ذلك.
 ااستبانة ودرجة األهمّية لفقرات والرتبة المتوّسطات الحسابّية واانحرافات المعيارّية (:2الجدول )

ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابيّ 
اانحراف 
درجة  الرتبة المعياريّ 

 األهمّية
يساعد المستوى االقتصادّ  الجيد لأسرة على تحسين  1

 مرتفع 3 81. 3.01 التحصيل الدراسّي لأبنا .
 متوسط 16 84. 3.92 .تمنح مهنة رّب األسرة فرصة للطالب لزيادة تحصيله الدراسيّ  2
إقامة األسرة في منطقة ذات مستوى اقتصادّ  متقارب يسهم  3

 متوسط 11 80. 3.96 .في زيادة التحصيل الدراسيّ 

ا من دخلها يؤّد  إلى تحسين  4  مرتفع 4 79. 3.00 التحصيل الدراسّي لأبنا .تخصيص األسرة جز  
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ترتيب 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابيّ 
اانحراف 
درجة  الرتبة المعياريّ 

 األهمّية
استعانة األسرة باألبنا  لتحسين مستوى دخلهم ومعيشتهم  6

 متوسط 11 76. 3.96 .يضع  من تحصيلهم الدراسيّ 

يسهم المستوى التعليمّي المرتفع للوالدين في زيادة التحصيل  9
 مرتفع 2 80. 3.02 ألبنائهم. الدراسيّ 

يزيد  درسّيةالمتشجيع الوالدين لأبنا  على أدا  الواجبات  7
 مرتفع 9 80. 3.76 من تحصيلهم الدراسّي.

زيادة المستوى التعليمّي للوالدين يمنح األبنا  فرصة لتحسين  0
 متوسط 0 83. 3.97 لديهم. التحصيل الدراسيّ 

تمّتع الوالدين بدرجة عالية من المستوى الثقافي يعّزز من  2
 طمتوس 13 87. 3.96 التحصيل الدراسّي لدى األبنا .

تزيد  في المدرسةمتابعة الوالدين المتعّلمين المستمّرة ألبنائهم  11
 مرتفع 6 84. 3.79 من تحصيلهم الدراسّي.

يؤّد  انخفاض عدد أفراد األسرة إلى زيادة التحصيل  11
 متوسط 11 81. 3.96 لدى الطلبة. الدراسيّ 

تحصيل التخصيص األسرة ارفة للدراسة يحّسن من  12
 مرتفع 1 74. 3.05 بنا .لأ الدراسيّ 

 مرتفع 7 83. 3.73 .يسهم وجود مكتبة خاّصة لأبنا  في زيادة تحصيلهم الدراسيّ  13
ترتيب الطالب بين أخوانه في األسرة يزيد من تحصيله  14

 متوسط 14 81. 3.94 الدراسّي.

المعاملة الجّيدة التي يتّلقاها األبنا  في األسرة تزيد من  16
 متوسط 0 74. 3.67 سّي.الدرا همتحصيل

 مرتفع 3.72 ااستبانة ككلالدرجة الكلية لفقرات 
فقرات االستبانة،  عن( مستوى تقديرات أفراد عّينة الدراسة ودرجة استجاباتهم 2يبّين الجدول )

 (.3.72العّينددة ودرجددة اسددتجابتهم بمسددتوى مرتفددع، وبمتوسددط حسددابي بلدد  )أفددراد جددا ت تقددديرات إذ 
"  ة التدددي تدددنّص علدددىجدددا ت الفقدددر  فقدددد، ( 3.92–3.06وسدددطات الحسدددابّية مدددابين ) وتراوحدددت المت

األولددى وبمتوسددط  الرتبددةفددي " تخصدديص األسددرة ارفددة للدراسددة يحّسددن مددن تحصدديل األبنددا  الدراسددّي 
بينمدددا جدددا ت الفقدددرة التدددي (، وبدرجدددة مرتفعدددة 74.، وبدددانحراف معيدددارّ  بلددد  )( 3.06حسدددابّي بلددد  )

األخيدرة وبمتوسدط  الرتبدةفدي " رّب األسرة فرصة للطالب لزيادة تحصيله الدراسيّ  تمنح مهنة" نّصها 
وفدددي ذلدددك إخدددارة إلدددى  (، وبدرجدددة متوسدددطة. 84.، وبدددانحراف معيدددارّ  بلددد  )( 3.92حسدددابّي بلددد  )

عدددن وجدددود فدددروق فدددي المعاملدددة الوالدّيدددة بدددين متغّيدددرات عمدددل األب، دراسدددة السدددويطي التدددي كشدددفت 
ين األخددوة، والدددخل الشددهر . بينمددا كانددت هندداك فددروق ترجددع إلددى متغّيددر تعلدديم والجددن ، والترتيددب بدد

عمران ودّكيا،  . في حين انتهت دراسدة األب وكانت لصالح اآلبا  الحاصلين على التعليم الجامعي
إلدى نتدائج الفتده  (Emran, H.; Dakak, S. and Saqer, F.,2013 صيقر  وصيقر  فتياة )
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ل المؤّديددددة إلددددى تدددددّني التحصدددديل الدراسددددي هددددي  )المسددددتوى االجتمدددداعّي مفادهددددا أّن مددددن أهددددّم العوامدددد
المددنخفض لأسددرة ، تفّكددك األسدددرة، أسدداليب التنشددئة الخاطئددة، الددددور السددلبّي للتلفدداز، العالقددة ايدددر 

 .السوّية مع األصدقا ، خخصّية المعّلم السلبّية(
ت المعّلمددين فددي المشددكالت هددل يوجددد اخددتالف فددي تقددديرا النتييائو المتعّلقيية بالسييؤال الثيياني:

 التي تواجه الطلبة تعزى لمتغير المؤّهل العّلمي للمعلم؟
مين في اختالف في تقديرات المعلّ  One way ANOVA)(: نتائو تحليل التباين )3الجدول )

 مللمعلّ  ل العلميّ ر المؤهّ المشكالت التي تواجه الطلبة تعزى لمتغيّ 
مجموع  مصدر التباين رالمتغيّ 

 اتالمربع
درجات 

 dfةالحري
متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 Fقيمة
 الجدولية

مستوى 
 Sigالمعنوية

المؤهل 
 العلمي

 1.029 2 2.059 بين المجموعات

 037. 397 14.814 داخل المجموعات 000. 2.22 13.68

  399 16.872 التباين الكلي

( وقيمتهدددددا 13.68المحسدددددوبة هدددددي ) Fقيمدددددة  ( أنّ 3يتبدددددين مدددددن البياندددددات الدددددواردة بالجددددددول )
دد ،ةكبددر مددن القيمددة الجدولّيددأالمحسددوبة  Fقيمددة  ضددح أنّ وبالمقارنددة بينهمددا يتّ  (3.22ة )الجدولّيدد ا ووفق 

هددذا  ة فد نّ الجدولّيد Fمدن قيمددة  قدلّ أالمحسددوبة  Fه إذا كاندت قيمدة لقاعددة القدرار التددي تدنص علدى أّندد
ر مددين فددي المشددكالت التددي تواجدده الطلبددة تعددزى لمتغّيدديوجددد اخددتالف فددي تقددديرات المعلّ ه " يعنددي أّندد
 .0.05( وهي أكبر من000.د  مستوى المعنوية )"، وهذا ما تؤكّ مللمعلّ  ل العلميّ المؤهّ 

مددين فددي المشددكالت هددل يوجددد اخددتالف فددي تقددديرات المعلّ  النتااج الالعت   قاابللجلاااااولال جلاا  
 م؟علّ الخبرة للمسنوات ر التي تواجه الطلبة تعزى لمتغيّ 

مين في ختالف في تقديرات المعلّ ا One way ANOVA)(: نتائو تحليل التباين )4الجدول )
 مالخبرة للمعلّ سنوات ر المشكالت التي تواجه الطلبة تعزى لمتغيّ 

مجموع  مصدر التباين رالمتغيّ 
 المربعات

درجات 
 dfةالحري

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 Fقيمة
 الجدولية

مستوى 
 Sigويةالمعن

سنوات 
 الخبرة

 080. 2 160. بين المجموعات

 042. 397 16.71 داخل المجموعات 391. 2.22 9442.

  399 16.87 التباين الكلي

( وقيمتهدددددا 9441.المحسدددددوبة هدددددي ) Fقيمدددددة  ( أنّ 4ن مدددددن البياندددددات الدددددواردة بالجددددددول )يتبددددديّ 
المحسددوبة أقددّل مدددن القيمددة الجدولّيددة ووفقدددا  F قيمددة ضدددح أنّ ( وبالمقارنددة بينهمددا يتّ 3.22ة )الجدولّيدد

الجدولّيدة فد ّن هددذا  Fمدن قيمددة  المحسددوبة أقدلّ  Fلقاعددة القدرار التددي تدّنص علدى أّندده إذا كاندت قيمدة 
ال يوجد اختالف فدي تقدديرات المعّلمدين فدي المشدكالت التدي تواجده الطلبدة تعدزى لمتغّيدر يعني أّنه " 
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 .0.05من( وهي أكبر 391.ة )تؤّكد  مستوى المعنويّ  "، وهذا ماسنوات الخبرة للمعّلم
 التوصيات

 بنا   على النتائج التي توّصلت إليها الدراسة توصي الباحثة باآلتي 
التحصيل لما لها من أثر في االجتمايّية قيام المعّلمين بأخذ دورهم في االهتمام بالعوامل  .1

 .الدراسّي للطلبة
تستطيع من  حديثة وأدوات برامج وأنشطة تتبّنى أساليب م بعقد رورة قيام وزارة التربية والتعلي .2

 خاللها تحقيق أهدافها بتحسين التحصيل الدراسّي للطلبة.

 أهداف على تحقيق االجتمايّية لمعرفة مدى تأثير العوامل مين بالخطط الالزمةتزويد المعلّ  .2
 .التحصيل الدراسّي للطلبة الدراسّية وانعكاسها على المادة

مزيد من الدراسات والبحوث لبحث العوامدل االجتمايّيدة وعالقتهدا بالتحصديل الدراسدّي فدي إجرا   .4
 مقرّرات دراسّية محّددة في  و  متغّيرات.
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