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العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي لطالب كلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
 التطبيقي والتدريب في دولة الكويت

 *جمال عبد الهادي الدوسري د. 
 

  ملخص:
العوامددا المدد فر  تددص التألكدديا األنددادةمص مددل ة  ددة ن ددر  ل ددة هددت  الدراةددة  لددف أعددر   هدد  

نليدددة التربيدددة األةاةدددية تدددص ال يتدددة العامدددة للتعلدددي  التو يددددص تدددص دةلدددة ال وي ،ةأألد دددد تيمدددا   ا  انددد  
( 033هنالددف تددرة  تددص اةددتجاداا  تددراد العينددة أعددس، لمتويددر الجددنر، ةأ وندد   ينددة الدراةددة مددل  

( تددر ، 03اةدت انة اتدتمل   لدف   ال ياناا مل  تراد العيندة أد  أودوير ةلجمع ، الب مل  ل ة ال لية
(  داماًل أعدد 03(  اماًل مل  صا  00ةقد أ  التأند مل صدق ا ةف اأ ا، ةأوصل  الدراةة  لف  ن  

مدل العوامددا المدد فر  تددص التألكدديا األنددادةمص ةدر دة مرأ عددة ةمتوةددوة، ة ددارا دديددة العوامددا ةدر ددة 
را النتددداوج ة دددود تدددرة  تدددص ة  ددداا ن دددر الول دددة أجدددا  العوامدددا المددد فر  تدددص  مدددا    ددد ،منخ ضدددة

 التألكيا األنادةمص أعس، للجنر ةلكالح تتة اإلناث.
: العوامددا المدد فر  تددص التألكدديا الدراةددص،  ليددة التربيددة األةاةددية، ال يتددة العامددة الكلماااا الماتاةيااة

 للتعلي  التو يدص ةالتدريب،دةلة ال وي . 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 الكويت. /الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كلية التربية األساسية *

 0/00/7302أاريخ ق ول ال ألث                     0/9/7302أاريخ اةتالم ال ألث 
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Factors Affecting the Academic Achievement of Students at the College 

of Basic Education in the Public Authority for Applied Education and 

Training (PAAET) in Kuwait 

Dr. Jamal. A. M. Aldousari * 

 

Abstract: 

The study aimed at identifying the most important factors affecting 

academic achievement from the point of view of the students of the Basic 

Education College in the Public Authority for Applied Education in Kuwait, 

and determining whether there were differences in the responses of the 

sample members due to gender variable. The sample consisted of (300) 

students in the College. To collect the data from the sample, a questionnaire 

was developed including (40) paragraphs. The study found that thirty-three 

paragraphs are considered factors affecting academic achievement at a high 

and medium level, and the rest of the factors are low. The results also 

showed differences in the students' perspectives towards the factors 

affecting academic achievement due to gender in favor of females. 

Keywords: factors affecting academic achievement, the College of Basic 

Education, Kuwait.  
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 المقّدمة:
ح ص موضوع أألكيا الول ة الدراةص داهتمام ال احثيل ةوص ه حاصا العملية التعليمية، ةمدا 
انتسدد ه الوالددب مددل معرتددة ةم ددار  ةم ددر  تددص المددواد التعليميددة التددص أمحندده تددص ممارةددة   مددال حياأدده 

ةمل هنا  الحظ اهتمام العد د مدل الدراةداا دالعوامدا  ،دالوريدة التص أجعا منه تخكًا منتجاً  ة مله
 هميدددددة قكدددددو، تدددددص الددددددةل الوربيدددددة ة  محاندددددةالتعدددددر   لدددددف هددددد   العوامدددددا  ، ةقدددددد احتددددداالمددددد فر  تي دددددا

 Martirosyan, Saxon, and Wanjohi, 2014.) 

 ة حكدا  ليده ال درد مدل معرتدة ةم در    ن  لمة "أألكيا" أشدير دالدر دة األةلدف  لدف مدا حددده
ةم ددار  تددص المجددال األنددادةمص ةلددير التدنددص  ة ال نددص،    ة ضددا  لمددار الددن ر  لمددة "ن اةددة" لوصدد  

ةبكددد ة  امدددة، ةشدددير التألكددديا الدراةددددص  ة  ،التألكددديا الم ندددص الددد ي  دددار نتيجدددة للتدددددريب ال ندددص
محنده تي دا ةمددرأده  لدف اةدتخدام ا تدص األنادةمص  لف مستو، المعرتة التص ةحتسد  ا الوالدب ةمدد، أ

(، ةحيث  ن المعيدار المسدتخدم تدص أديدي  مسدتو، الت دو  الدراةدص Mohammed, 2007االةتدالل 
لد، الوالب هو مستو، أألكيله الدراةص، تمل الو يعص االهتمام ةدراةة مستو، التألكيا الدراةص، 

 ةالتعر   لف  ه  العواما الم فر  تيه.
ةسدددعف  ليددده  ل ددة العلددد  تدددص المراحدددا التعليميدددة  اً دراةدددص للمدددواد المختل ددة هددددتةيعددد التألكددديا ال

المختل دددة،  لدددف  ن االنجدددال  ترأدددب  ليددده  ثيدددر مدددل األمدددور   ندددار الشخكدددية اإلنسدددانية ةأوويرهدددا  ة 
الن ر  ة اإلحسددا   ة أأنيددد الدد اا ةالثدددة ددد ، ة الشددعور دالرضددا ةالسددعاد  الشخكددية ،أألديددا الدد اا
اع الألا ددة لالةت شددا ، ةيترأددب  ليدده الألكددول  لددف الشدد اداا  ة الجددواوس ةأدددد ر   تدد دالسدديور   ة

اآلمريل مل األقران  ة اآلدار  ة المدربيل  ة المسا د   لف الألكول  لف ة ي يدة مدا، ةأألددا لل درد 
 (.Redadi  ،7337نو ًا مل االةتدرار تص حياأه  

 محانيدة ةيددان  هميدة أديددي   راةددص  لدفتدص دراةددته للتألكديا الد (Al-Rababeh, 2015)ة ندد 
 ن التألكددديا الدراةدددص ة يدددد تدددص التعدددر   لدددف تا ليدددة  :التألكددديا الدراةدددص مدددل مدددالل من دددوريل همدددا

تدص أديدي   اً م مد اً العملية التعليمية ةما  ترأب  لي ا مل مخر داا، ة ن التألكديا الدراةدص ةمثدا معيدار 
 اا. مددر  الوالب ة  ارأه تص االةت اد  مل ألف المخر 

ةأ ت  الدراةة الألالية دالتعر   لف العواما الم فر  تص التألكيا الدراةص مل ة  ة ن ر  ل دة 
 نلية التربية األةاةية دال يتة العامة للتعلي  التو يدص ةالتدريب.
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها
مددل  نوددوي التعددر   لددف العوامددا المدد فر  تددص التألكدديا الدراةددص لول ددة الجامعددة  لددف العد ددد 

المساةدددا، ةمدددل  هم دددا أديدددي  المسدددتو، المعرتدددص لدددد، الول دددة، ةأديدددي  تعاليدددة العمليدددة التدريسدددية ن سددد ا 
 Martirosyan et al., 2014 .)  ةيضددي Mohammed, 2007ن ةددعص الدراةدداا  لددف  ) 

ألن مسدتو، التألكديا هدو المعيدار  ؛أعر  العواما الم فر  تص التألكيا الدراةدص هدو ضدرةر  حتميدة
ةهنالف  امدا خمدر هدو  ن  ،دم  ند أديي  مد، أ و  الول ة مل الناحية الدراةية  ة األنادةميةالمستخ

التعر   لف التألكيا الدراةص ة يد متخ  الدرار مل حيث أسةيدد  دالمعلومداا ال اتيدة حدول مخر داا 
المد فر  تدص ةن رًا الحتمالية ة ود ترة  ةديل   ادداا الم ألدوفيل مدل حيدث العوامدا  ،العملية التعليمية

   ن التألكيا  رأ ط دأتراد هد  الوالدب   ة ةالم ةسة التعليمية ةالدةلة، التألكيا الدراةص أعس، للول
ةالمعل  ةاألةر ، ةيرأ ط دعواما  مر، مثا ال رة  األةرية، ةاالقتكادةة، ةاال تما يدة، ةبالم ةسدة 

يددة أددر،  ن المشددحلة أ مددل تددص  ن التعليميددة ن سدد ا ةمددا أتضددمنه مددل منددان أعليمددص، تدد ن الدراةددة الألال
ن  اند   د لف إل  غير معرةتدة، ة العواما الم فر  تص أألكيا الول ة تص  لية التربية األةاةية ما لا

تدد ن در ددة  هميت ددا لدد  أتضددح دعددد،األمر الدد ي ةسددتلسم أألد ددد مشددحلة الدراةددة ةوضددو ، ةالتددص أتألدددد 
 الس اليل اآلأييل: داإل ادة  ل

 ليدددة التربيدددة األةاةدددية التادعدددة لل يتدددة العامدددة للتعلدددي  التو يددددص تدددص دةلدددة مدددا مسدددتو، أديدددي   ل دددة  .0
 ال وي  للعواما الم فر  تص التألكيا األنادةمص مل ة  ة ن ره ؟

( تددددص أدددددد راا الول ددددة α  =3.30هددددا أو ددددد تددددرة   اا داللددددة  حكدددداوية  نددددد مسددددتو، داللددددة   .7
 وير الجنر؟ لمستو، العواما الم فر  تص التألكيا األنادةمص أعس، لمت

 أهداف الدراسة
 هدت  الدراةة  لف أعر :

أعددر  مسددتو، أديددي   ل ددة  ليددة التربيددة األةاةددية التادعددة لل يتددة العامددة للتعلددي  التو يدددص تددص دةلددة  .0
 ال وي  للعواما الم فر  تص التألكيا األنادةمص مل ة  ة ن ره .

لتألكدديا األندادةمص ةالتدص أعددس، أعدر  ال درة  تدص أدددد راا الول دة لمسدتو، العوامددا المد فر  تدص ا .7
 لمتوير الجنر.
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 أهمية الدراسة
أعد الدراةة الألالية ةاحد  مل الدراةداا التدص أ دت  ةدراةدة العوامدا المد فر  تدص أألكديا الول دة 
ة لف مل   ا  تاد  صانعص الدرار دما أتوصا  ليه مل نتاوج أخددم الول دة ةالم ةسداا التعليميدة تدص 

ددعةن ددر الوقدد ،  مددا أددددم ل ةلعددا  هدد  مددا ةميددس  ،ل دداحثيل ال رصددة لتندداةل هدد ا الموضددوع دكددور  موة 
الدراةة الألالية هو امتيارها لعدد  ن ر مل العواما الم فر  تص أألكيا الول ة،    أتعاما الدراةة مع 

ةقدد أد  التر يدس  ،(  اماًل مل ه   العواما، أ  رصدها ةالتعر   لي دا مدل ةاقدع الدراةداا السداددة03 
امتيددار هدد   العوامددا  ن أووددص  نثددر مددل  انددب، حيددث أدد  امتيددار مجمو ددة مددل العوامددا التددص  نددد 

أخددا الوالددب ن سدده، ةمجمو ددة  مددر، مددل العوامددا  اا  القددة دالعمليددة التدريسددية، ةمجمو ددة فالثددة 
 أتضمل  واما أخا األةر .

ل أودددوير  دا  ةانوالقدددًا مدددل  لدددف تددد ن  هميدددة الدراةدددة الألاليدددة تدددص  ان  دددا العلمدددص أتمألدددور حدددو 
دراةية ةالمتضمنة للعد د مل العواما الم فر  تدص أألكديا الول دة ةمحدل اةدتخدام ا مدل ق دا ال داحثيل 
لتندداةل ن ددر الموضددوع مددل مددالل اةددتخدام  يندداا مددل  ل ددة دديددة ال ليدداا تددص ال يتددة العامددة للتعلددي  

ة، تد ن ال احدث ةأمدا  ن  دت   ما مل حيث األهمية العملية للدراةد ،التو يدص  ة تص غيرها مل ال لياا
االةت اد  مل النتاوج التص أتوصا تص أوتير معلوماا حول العواما الم فر  تص أألكيا الول ة ةالتص 
  مددد  ة دددا مدددل   دددا ةضدددع السياةددداا ةاالةدددتراأيجياا المناةددد ة مدددع قضددداةا التألكددديا الدراةدددص لدددد، 

 الول ة. 
 مصطلحاا الدراسة

 نده مدد، اةدتيعاب الوالدب ( التألكيا الدراةدص Almzain, 2012 ر  التحصيل الدراسي: 
ةيعدر  ال احدث التألكديا الدراةدص للول دة مدل الناحيدة  ،لما أعلمه تص المدرراا الدراةية التدص  تلداهدا

اإل راوية دأنه مجما المعرتدة ةالم دار  التدص أشدحل  لدد، الوالدب دعدد ألديده لعمليدة التددرير ةانخرا ده 
 ص معيل. تص  ملية التعل  تص مجال معرت

أعدر  العوامدا المد فر  تدص التألكديا الدراةدص : العوامل المؤثرة فاي التحصايل الدراساي للطلباة
للول ة مل الناحية اإل راوية تص ه   الدراةة دأن ا العواما  اا الكدلة دالوالدب  ة العمليدة التدريسدية 

ةأددا   ،ألكديا الدراةدصةجاةص  ة ةدل ص تدص ارأ داع  ة أددنص الت ة  ةر  الوالب، ةالتص أس   دشحا  
األدا  المسدتخدمة  ه   العوامدا تدص الدراةدة مدل مدالل الدر دة ال ليدة التدص ةألكدا  لي دا الول دة  لدف

 تص الدراةة.
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 ةدود الدراسة
اقتكرا الدراةة الألالية  لف الول ة الملتألديل دحلية التربية األةاةية تص ال يتة العامة للتعلدي  

 .7302/7302ل كا الدراةص األةل مل العام التو يدص تص دةلة ال وي  مالل ا
 اإلطار النظري والدراساا السابقة

 ماهوم التحصيل الدراسي 
 نده نتدال للج دد العلمدص الد ي ة لده الوالدب التألكيا الدراةص  (Al-Rababeh, 2015) ر 

مددل   ددا انتسدداب المعرتددة ةالمعلومدداا تددص حدددا دراةددص معدديل، ةالدد ي ةسددت اد مندده تددص التعددر   لددف 
 مية مخر اا العملية التعليمية ةقدر  الوالب  لف االةت اد  من ا دح ار  ةتا لية. ه

تدده دأندده: مددا ةحتسدد ه الوالددب مددل معددار    (Al-Shuaile and Al-Balushi, 2004)ة رَّ
 ةم اراا ةقي  دعد مرةر  دالِخ راا ةالمواق  التعليمية لموضوع معيل.

م  دوم التألكديا الدراةدص ةكد  ةاحدد   التص ةين   ن (Mohammed, 2007ةتص دراةة   
 ة  نثر مل اال ت اراا التالية: المعرتة التص أسيد مل مدددر  الوالدب  لدف االةدتدالل، ةالمعلومداا  ة 
الم دداراا التددص ةألرلهددا الوالددب ةمددد، أمحندده من ددا، ةإأدددان الوالددب لم دداراا مألدددد ، ةمددد، اةددتيعاب 

ألددص التدددريب، ةاألدار   المحتسدد ة مدل ق ددا الوالدب دعددد الوالدب لمدا أعلمدده، ةمدددار المعرتددة  ة الم دار 
نجال الول ة تص المدرراا الدراةية، ةيدا  التألكديا الدراةدص دالدر دة التدص ةألكدا  لي دا  المدترن د

 الوالب تص االمت ار التألكيلص.
 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي

لمدد فر  تددص أألكدديا الول ددة: العوامددا ا (  ن مددلAzmi et al., 2014ةيندد    ددرا دراةددة  
 دتدد (Alos et al. 2015) ة مدا دراةدة ،المدددر  األنادةميدة للول دة، ةم دار  الوالدب تدص  دار  الوقد 

 العواما الم فر  تص التألكيا الدراةص للول ة  لف النألو اآلأص: صن 
ةددية، مثددا ةالعدداداا الدرا ، فنددار المألاضددر  العوامددا الشخكددية، ةمن ددا داتعيددة الوالددب ةأر يددس  تددص -

 ةقدداا الدراةدددة دالنسددد ة للوالدددب حيددث  ن دعدددن الول دددة ال  درةدددون  ال  تددص حدددال  دددان االمت دددار 
قريددب،  ة  دددم االهتمددام دانجددال الوا  دداا الدراةددية  ة اال تمدداد  لددف الددسمالر دةن ةدد ل  ي   ددد 

 تخكص تص  لف.
ةمدد، قرب دا  ة دعددها  مدو  تدص األةدر ،  ة منوددة السدحلما المرأ وة ددالمنسل، مثدا  ددد اإلالعوا -

  ل الجامعة. 
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ةالعوامددددا المرأ وددددة  ،ةمواقددددع المألاضددددراا  ط دالجامعددددة، مثددددا الجدددددةل الدراةددددصالعوامددددا المددددرأ -
 دالمدر  مثا أميس  دالتدرير ة ريدته تص  لف. 

(  ن هنالف مجمو ة مل العواما التص أ فر تص أألكديا Mohammed,2007  را دراةة  
ةرية للوالب، ةال رة  االقتكادةة للوالدب، ةال درة  اال تما يدة للوالدب، الول ة، ةمن ا:ال يتة األ

ةالألالددة الكددألية للوالددب، ةغيدداب  ة اندودداع الوالددب  ددل الدراةددة، ة القددة الوالددب ةددسمالر الدراةددة، 
 ةانشوال الوالب دأمور  مر،  ل الدراةة.

ةص أدع ضمل  ربعة ت يل  ن العواما الم فر  تص التألكيا الدرا (Al-Rababeh,2015)ة ما 
  نواع ةهص: 

العوامددا ال اأيددة، ةأتعلددا دالسددماا الشخكددية ةمددددراا الول ددة ةمددل  مثلت ددا المددددر   لددف االنت ددا   -
 ةالت  ر، ةالداتعية، ة ةاليب التعل ، ةالكألة الجسمية ةالن سية.

تا ليددددة العوامددددا الخاصددددة دالم ةسددددة التعليميددددة، مثددددا المنددددان التعليمددددص، ةالمعلمدددديل، ةالمندددداهج، ة  -
 السياةاا التعليمية. 

العوامدا الخاصددة دال يتدة األةددرية ةاال تما يددة، ةمن دا ال ددرة  اآلمنددة ةالمناةد ة للدراةددة، ةالددد    -
 المادي ةالن سص ال ي  تلدا  الوالب.

العوامددا المتعلدددة ةددسمالر الدراةددة، ةمن ددا دةر الرتددا  تددص أألد ددد االأجاهدداا نألددو الددتعل ، ةانجددال  -
 ية، ةالتولب  لف معوقاا التألكيا الدراةص. الوا  اا الدراة
 الدراساا السابقة

تيمدددا ةدددأأص  دددرد لددد عن الدراةددداا السددداددة التدددص أنددداةل موضدددوع الدراةدددة ةهدددص مرأ دددة أنالليدددا 
 حسب ةنواا نشرها:

دراةددة هدددت   لددف أألد ددد  هدد  المواقدد  الألياأيددة الضدداغوة لددد، (Al-Banna,2008)   ددر، 
(  الدب ة ال دة ةأد   مدع ال يانداا 733 وند   يندة الدراةدة مدل   ل ة  امعة األقكدف تدص غدس ، ةأ

ةواةددوة اةددت انة ةل دد   لددف الول ددة، ة   ددرا نتدداوج الدراةددة  ن المواقدد  الألياأيددة االن عاليددة  مثددا 
ةدددر ة أويدددر المدددسال ةالعكددد ية( أألتدددا المرأ دددة األةلدددف لدددد،  ل دددة الجامعدددة،  لي دددا المواقددد  الألياأيدددة 

صددعوبة المنددداهج مددل ة  دددة ن ددر الوالدددب(، فدد  المواقددد  الكددألية  مثدددا الدراةددية ةالشخكددية  مثدددا 
اإلصدددادة دمدددرد معددديل( ةاالقتكدددادةة  مثدددا انخ ددداد دمدددا األةدددر (، ة دددارا المواقددد  اال تما يدددة 

 ةاألةرية  مثا الخالتاا العاولية( تص المرأ ة األمير . 
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لياد  تا لية  دار  ( ة د  التعر   لف دةر الجامعة تص Almzain, 2012ةتص دراةة   راها 
(  ال ددًا مددل  ل ددة الجامعددة 703أ وندد   ينددة الدراةددة مددل  ة  ،الوقدد  ة فرهددا تددص التألكدديا الدراةددص

اإلةددالمية تددص غددس  ضددمل فالفددة أخككدداا هددص التعلددي  األةاةددص، ةالدراةدداا اإلةددالمية، ةاإلرتدداد 
ة ةدديل   اددداا الول ددة ةمددل  هدد  النتدداوج التددص أوصددل   لي ددا ة ددود تددرة   اا داللددة  حكدداوي ،التربددوي 

دشأن تا ليدة  دار  الوقد  ة القت دا دالتألكديا الدراةدص أعدس، لمتويدر الجدنر لكدالح اإلنداث، ةأعدس، 
ةتددص المداةددا،    ددرا النتدداوج  دددم  ،لمتويددر االمتكدداز أعددس، لكددالح نخكددا التعلددي  األةاةددص

 ة ود مثا ألف ال رة  أعس، لمتوير المستو، الدراةص.
( ت د   لف أعر  العواما الم فر  تص أألكيا  ل ة ال ليداا تدص Kreng, 2013ة ما دراةة  

( مدرةدًا. ةقدد 70(  ال دًا ةمدل المدرةديل أضدمن   700نم ودةا،ةأ  ةألب  ينة مدل الول دة ةلود   
   ددرا الدراةددة  ن مددل  هدد  العوامددا المدد فر  تددص أألكدديا الول ددة مددا  لددص: اهتمددام الول ددة ةمشددار ت   

ةبيند  نتداوج الدراةدة ة دود  ،نجدال الوا  داا المنسليدة ضدر ، ةالعمدا الجداد تدص فندار المألاال ا لة تص  
ترة   اا داللة  حكاوية ةيل   اداا الم ألدوفيل مدل حيدث انو ا داا الول دة أجدا  ال يتدة التعليميدة، 
نمددا  تددارا نتدداوج الدراةددة  لددف ة ددود ارأ دداا ةدديل الخ ددراا األنادةميددة السدداددة لددد، الول ددة ةمسددتو، 

 ا الدراةص للول ة، ة   را النتاوج ة ود  فر للمدر  ن سه تص التألكيا الدراةص للول ة. التألكي
( التدددص هدددت   لدددف أديددي  مسدددتو، رضددا الول دددة Martirosyan et al.,2014ةتددص دراةددة  

اةتخدم  الدراةة اةت انة ماصة لجمدع ة  ،تص  رمينيا ةالتألكيا الدراةص تص م ةساا التعلي  العالص
( م ةسدة أعليميدة، من دا 07(  ال دًا ممدل  نتمدون  لدف  027 تدراد العيندة ال دالد  ددده   ال يانداا مدل 

ةبين  نتاوج الدراةة ة ود ترة  ةيل   ادداا  ،( م ةساا  امة، ةال دية م ةساا أعليمية ماصة9 
الول ة مل حيث مستو، الرضا ةمستو، التألكيا الدراةص،  مدا    درا نتداوج الدراةدة ة دود  القدة 

 ا  اا داللة  حكاوية ةيل مستو، رضا الول ة ةمستو، التألكيا الدراةص. ارأ ا
( ةهددت   لدف أعدر  العوامدا المد فر  تدص التألكديا Azmi et al., 2014ةتص دراةة   راها  

( 0203أ  اةدتخدام اةدت انة ةل د   لدف  يندة أ وند  مدل  ، ة الدراةص لد،  ل ة أخكا الكيدلة
ةأوصدل  الدراةدة  لدف ة دود ارأ داا  ة  ، امعاا  امدة تدص ماليسيدا( 0 ال ًا مل  ل ة الكيدلة تص  

داللددة  حكدداوية ةدديل المددددر  األنادةميددة للوالددب ةم ارأدده تددص  دار  الوقدد  ةمعدددل التألكدديا الدراةددص 
 مددا أوصددل  الدراةددة  لددف ة ددود تددرة   اا داللددة  حكدداوية ةدديل   اددداا الول ددة ماصددة  ل ددة  ،لدةدده

 السنة الثانية ةالثالثة.
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تدد قام ةدراةة هدت   لف أعر   ةد اب التعثدر األندادةمص لدد،  ال داا (Saad, 2016)  ما ة 
ةبعدددد أوليدددع  ،(  ال دددة0303أ ونددد   يندددة الدراةدددة مدددل   ، امعدددة الددددمام مدددل ة  دددة ن دددر الوال ددداا

ةأوصل   ،( اةتمار  صالألة للتألليا اإلحكاوص907اةتماراا الدراةة  لف  تراد العينة أ  اةترداد  
( مدل %03اةة  لف ة ود  ربعة  واما رويسية ةرار التعثر األنادةمص للوال داا أ سدر مدا نسد ته  الدر 

الت ا ل ال لدص، ةهد   العوامدا هدص: الخكداوا األةدرية، ةاال تما يدة، ةاالقتكدادةة للوال داا، تضداًل 
يدددة التسدددجيا  دددل العمليدددة التعليميدددة ة ريددددة قيدددا   دار الول دددة، فددد  اإلرتددداد األندددادةمص، ة ميدددرًا،  مل

 لمدرراا ال كا التالص.
 الطريقة واإلجراءاا

 منهج الدراسة
 اةتخدم  الدراةة المن ج الوص ص المسألص لمناة ته ل  ا النوع مل الدراةاا.

 مجتمع الدراسة وعينتها
أأل  مجتمع الدراةة مل  ميع  ل دة  ليدة التربيدة األةاةدية تدص ال يتدة العامدة للتعلدي  التو يددص 

 ة ال ة.  (  الب  033نة ممثلة من   أضمن   ةأ  امتيار  ي ،وي تص دةلة ال 
 أداة الدراسة

لتعددر   العوامددا المدد فر  تددص التألكدديا الدراةددص لوددالب  ليددة التربيددة األةاةددية دال يتددة العامددة 
للتعلددي  التو يدددص ةالتدددريب تددص دةلددة ال ويدد ، أدد   أوددوير اةددت انة دعددد اإل ددالع  لددف األدب الن ددري 

(، Kreng, 2013(، ةدراةدة  7302الساددة  اا الكلة دموضوع الدراةة، دراةة ةعد  ةالدراةاا 
ةأ ون  االةت انة مدل قسدميل األةل اتدتما  لدف المعلومداا الشخكدية ألتدراد  يندة الدراةدة، ةالثدانص 
أضمل  دا  قيا  العواما الم فر  تص التألكيا الدراةص لوالب  لية التربيدة األةاةدية دال يتدة العامدة 

( تددر ، ة  ويد   دا تددر  03ةبلد  دد تدراا االةدت انة   ،للتعلي  التو يدص ةالتدريب تص دةلة ال وي 
ممسددة مسددتوياا ةتدددًا لمديددا  ليحددرا الخماةددص المتيددار ةاحددد مددل ال ددداوا لدددر اا المواتدددة اآلأيددة: 

مع األم  داال ت دار (. 0(، ةال  ةاتا دشد   7(، ةال  ةاتا  0(، ةمألا د  0(، ة ةاتا  0 ةاتا دشد   
 ن قي  متوةواا الألساةية التص أوصل   لي ا الدراةدة أد   التعامدا مع دا لت سدير ال يانداا  لدف النألدو 

 اآلأص: 
 7.00-0در ة  همية منخ ضة لل در : المتوةط الألساةص  تراة  ةيل  -
 0.22-7.00در ة  همية متوةوة لل در : المتوةط الألساةص  تراة  ةيل  -
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 0-0.20 عة لل در : المتوةط الألساةص  تراة  ةيل در ة  همية مرأ -
 صدق أداة الدراسة

للتأند مل صد   دا  الدراةة أ   اةتخدام صد  المألتو،، ة لف  دعرد  دا  الدراةة دكورأ ا 
األةلية  لف  شر  مل المختكيل تص المجاالا التربوية تص الجامعاا ال ويتية، للتألدا مل مد، 

دار مالح اأ   ةخراو    ل تدراأ ا ةانسجام ا مع مألاةر األدا ، ةموضوع صد  مألتو، تدراأ ا، ةإلة
الدراةة، ةتص ضور مالح اأ   أ  أعد ا صياغة دعن ال دراا مل حيث ال نار ةاللوة، ةل   ت  

 ح    ي مل تدراأ ا  ة  ضاتة  ي تدراا  د د ، ةةضع  االةت انة دكورأ ا الن اوية. 
 ثباا أداة الدراسة
(،    أ   أوليع األدا  test-retestف اا األدا ، أ   اةتخدام االمت ار ةإ اد  االمت ار   للتأند مل

( 03دكورأ ا الن اوية  لف  ينة اةتوال ية مل مجتمع الدراةة ةمل مارل  ينت ا محونة مل  
، ة  د  األدا  مر  فانية  لف العينة ن س ا دعد مرةر  ة و يل، ةأ   حساب معاما ًا ة ال ة ال 

(،  ما أ   حساب معاما الث اا دوريدة 3.02( ت لد  Pearson Correlationاالرأ اا ةيرةون  
 (.3.93(، ت لد  Cronbach’s Alphaاالأسا  الداملص داةتخدام معادلة  رةن ان  ل ا  

 المعالجة اإلةصائية
اةتخدم  الدراةة المتوةواا الألساةية ةاالنألراتاا المعيارية ة د  التعر   لف أرأيب 

 ما اةتخدم   ،تدراا األدا  حسب المتوةواا الألساةية، ة لف ة د  اإل ادة  لف الس ال األةل
الدراةة امت ار  ا( ة د  اإل ادة  لف الس ال الثانص ةأألد د ال رة  ةيل   اداا الم ألوفيل التص 

 د أعس،  لف نوع  نر الوالب. ق
 نتائج الدراسة 

النتاااائج المتعلقاااة بالساااؤال األول الاااسي نصاااي: ماااا مساااتور يقيااايم طلباااة كلياااة التربياااة  أواًل:
األساساية التابعاة للهيئاة العاماة للتعلايم التطبيقاي فاي دولاة الكويات للعوامال الماؤثرة فاي التحصايل 

 األكاديمي من وجهة نظرهم؟
لس ال أ  اةتخرال المتوةواا الألساةية ةاالنألراتاا المعيارية ل ا تددر  مدل لإل ادة  لف ه ا ا

تدددراا االةددت انة مددل   ددا أرأيددب ال دددراا حسددب المتوةددواا الألسدداةية أنالليددًا مددل الدددي  األ لددف  لددف 
الدي  األدنف ةالتعر   لف در ة  همية ه   ال دراا،    أتضمل  دا تددر   داماًل مدل العوامدا المألتملدة 
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فر  تددص التألكدديا األنددادةمص للول ددة تددص  ليددة التربيددة األةاةددية مددل ة  ددة ن ددر الول ددة. ةأ  ددر المدد  
 (.0النتاوج تص الجدةل  

 المتوسطاا الحسابية واالنحرافاا المعيارية للعوامل المؤثرة في التحصيل األكاديمي للطلبة (1الجدول )
رقم 
المتوسط  الاقرة الاقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة ريبةال المعياري 

 مرأ عة 0 3.990 0.02 اةتخدام االنترن  مل ق ا الول ة لألغراد التعليمية 00
 مرأ عة 7 3.239 0.00 مستو، الداتعية للدراةة لد، الول ة 03
 مرأ عة 0 3.297 0.30 نوع  نر الوالب 79
 مرأ عة 0 3.730 0.30 التر يس تص  فنار المألاضر  09
 مرأ عة 0 3.070 0.37 ي   ةقاأ   الدراةيةمددر  الول ة  لف أن  07
 مرأ عة 2 3.000 0.37   يعة االمت اراا مل حيث ة ولت ا  ة صعوبت ا 0
 مرأ عة 2 3.022 0.30 الألالة الكألية للوالب 70
 مرأ عة 2 3.033 0.30 مستو، الدلا الن سص لد، الوالب 72
 مرأ عة 2 3.200 0.30 الوياب المت رر  ل المألاضراا 0
 مرأ عة 03 3.733 0.99 الرغ ة دالتخكا ال ي  درةه الوالب 00
 مرأ عة 00 3.002 0.90 الت ا ا مع مدر  المدرر 2
 مرأ عة 00 3.000 0.90  دد ةا اا الدراةة اليومية مل ق ا الوالب 00
 مرأ عة 00 3.030 0.90 المتادعة ةاالهتمام مل ق ا األها 77
 مرأ عة 00 3.030 0.92 مشار ة الول ة تص المألاضر  9
 مرأ عة 00 3.002 0.92 امتالك الوالب لم اراا الت  ير اإلةدا ص 03
 مرأ عة 02 3.000 0.90 أوير اهتماماا الول ة ةالتر يس  لف ال واأ  ال  ية 7
 مرأ عة 02 3.000 0.90  ةاليب التدرير المستخدمة تص المألاضر  2
 مرأ عة 00 3.000 0.97 الم اراا الدراةية للول ة 0
 مرأ عة 09 3.020 0.90 اةتخدام المرا ع العلمية المساند  02
 مرأ عة 73 3.020 0.00  نجال الوا  اا الدراةية 73
 مرأ عة 70 3.237 0.00 األدألاث ةالتدارير المولوبة للماد  الدراةية 0
 مرأ عة 77 3.002 0.29 الوضع اال تما ص لألةر  70
 مرأ عة 70 3.290 0.27 تعلي  االل ترةنص مل ق ا ال ليةاةتخدام أو يداا ال 03
 مرأ عة 70 3.227 0.20 أأفير لمالر الدراةة 09
 متوةوة 70 3.900 0.20   يعة تخكية الوالب مل حيث ال دةر ةالعك ية 00
 متوةوة 72 0.00 0.00 الكور  التص  رغب  ن ة  ر ة ا الوالب  مام السمالر 70
 متوةوة 72 0.30 0.00 ب حيال المستد امد، أ اؤل الوال 00
 متوةوة 70 0.73 0.00 مددر  الوالب  لف التع ير ةالمناقشة 07
 متوةوة 79 0.00 0.32 المشار ة داألنشوة اال تما ية تص ال لية 00
 متوةوة 03 0.70 7.99 العالقاا اال تما ية للوالب مع السمالر 00
 متوةوة 00 3.903 7.22  دد الول ة تص المألاضر  02
 متوةوة 07 0.02 7.20 المدرةة الثانوية التص در  تي ا الوالب 00
 متوةوة 00 0.33 7.00 المستو، التعليمص للوالد ل 70
 منخ ضة 00 3.900 7.79 ر ي الوالب دددرأه  لف اإلنجال 72
 منخ ضة 00 3.200 7.72  دد مراا ليار  المحت ة مل ق ا الول ة 00
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رقم 
المتوسط  الاقرة الاقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة ريبةال المعياري 

 منخ ضة 02 3.220 7.72  اا تص االمت ار  أةا  لتديي  الوالبا تماد الدر  00
 منخ ضة 02 3.900 7.70 الوضع االقتكادي لألةر  70
 منخ ضة 00 3.030 7.30 منودة ةحل الوالب 02
 منخ ضة 09 3.200 0.09 ةق  المألاضر  غير  اتص 0
 منخ ضة 03 3.209 0.00 تعور الوالب دالألرمان مل  تيار متوتر  لد، السمالر 02

 متوةوة - 3.277 0.00 الدر ة ال لية
(  ن الدر دة ال ليدة لتديدي  الول دة للعوامدا المد فر  تدص 0 الحظ مل النتداوج الدوارد  تدص الجددةل  

( 0.00أألكددديل   األندددادةمص  انددد  متوةدددوة، ة لدددف ةداللدددة قيمدددة المتوةدددط الألسددداةص التدددص ةلوددد   
ةح  در ة  همية اةتجاداا الول دة أجدا  العوامدا الدوارد  ةقد أرا ،(3.277ةبانألرا  معياري مددار   

يتضدح ة  ،(  اماًل ةيل در دة  هميدة مرأ عدة ةمتوةدوة ةمنخ ضدة03تص اةت انة الدراةة ةالتص ةلو   
( تدددر  دمتوةددواا حسدداةية أراةحدد  70ن ال دددراا التددص  ددارا ةدر ددة مرأ عددة قددد ةلودد    مددل النتدداوج 

( تددراا 9ا التص  ارا ةدر ة  همية متوةوة التص ةلد  ددها  (، مدارنة دال درا0.20-0.02ةيل  
 مددا ال دددراا التددص  ددارا ةدر ددة  هميددة منخ ضددة  ،(7.00-0.20دمتوةددواا حسدداةية أراةحدد  ةدديل  

( التص 00ةقد  ارا ال در    ،(0.00-7.79( تدراا دمتوةواا حساةية أراةح  ةيل  2تدد ةلو   
التعليميدددة" تدددص المرأ دددة األةلدددف دمتوةدددط  لألغدددراد لول دددةا ق دددا مدددل االنترنددد  أدددنا  لدددف "اةدددتخدام

( التدص أ  دد  لدف "أدأفير 70( ةدر ة مرأ عة،  مدا ال ددر   3.990( ةانألرا  معياري  0.02حساةص  
 (. 0.20لمالر الدراةة" تدد  ان  األمير  ةيل ال دراا  اا الدر ة المرأ عة دمتوةط حساةص  

( التددص أددنا  لددف 00المتوةددوة، تدددد  ددارا ال دددر     مددا مددل حيددث رأددب ال دددراا  اا الدر ددة
( دمتوةدددط حسددداةص 70"  يعدددة تخكدددية الوالدددب مدددل حيدددث ال ددددةر ةالعكددد ية" تددددد احتلددد  الرأ دددة  

لدددد  (. ةال دددددر  األميددددر  تددددص مجمو ددددة ال دددددراا  اا الدر ددددة المتوةددددوة هددددص ال دددددر  التددددص أناة 0.20 
 (. 7.00ةص    ةلد المتوةط الألسا "المستو، التعليمص للوالد ل" 

( التددص أددنا  لدف "ر ي الوالددب دددرأدده  لدف اإلنجددال" ةدر ددة 72ةتدص المداةددا،   ددرا ال ددر   
( التص أنا  لف " دد مدراا ليدار  المحت دة مدل 00(،  لي ا ال در   7.79منخ ضة دمتوةط حساةص  

تدص االمت ددار  ( التددص أتعلدا ةدد "ا تمداد الددر اا00(، فد  ال ددر   7.72ق دا الول دة" دمتوةدط حسداةص  
( التددص أناةلدد  "تددعور الوالددب 02(. ة ميددرًا،  ددارا ال دددر   7.72نأةددا  للتديددي " دمتوةددط حسدداةص  

( ةدر ددددة منخ ضددددة ةبمتوةددددط حسدددداةص 03دالألرمددددان مددددل  تدددديار متددددوتر  لددددد، الددددسمالر" تددددص الرأ ددددة  
 0.00  .) 
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داللاة حةصاائية  ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني السي نصي: هل يوجد فاروق ااا
( فاي يقاداراا الطلباة لمساتور العوامال الماؤثرة فاي التحصايل α  =...0عند مستور داللة )

 األكاديمي يعزر لمتغير الجنس؟
لإل ادة  لف ه ا الس ال أ  اةتخدام المتوةواا الألساةية ةاالنألراتاا المعيارية لو  اا ن ر 

ص مكدن ة حسدب الجدنر،  مدا أد  اةدتخدام امت دار الول ة أجا  العواما الم فر  تص التألكيا األندادةم
 ا( مل   ا التعر   لف مستو، الداللة اإلحكاوية لتلف ال رة  تص المتوةدواا ةديل الجنسديل  ن 

 ( نتاوج التألليا. 7ة دا. ةي يل الجدةل  
نة يجاه ( المتوسطاا الحسابية واالنحرافاا المعيارية وقيمة اختبار )ا( لوجهاا نظر أفراد العي2الجدول )

 العوامل المؤثرة في التحصيل األكاديمي مصناة ةسب الجنس 
 مستور الداللة درجة الحرية قيمة )ا(  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس
 3.302 0.03 020 انثف 3.333 790 00.303 3.000 0.00 009   ر

ية ل تة اإلناث   لف مل المتوةدواا (  ن المتوةواا الألساة7 الحظ مل النتاوج تص الجدةل  
الألساةية ل تة ال  ور، ةه ا  دلا  لف ة ود ترة  تص ة  اا ن ر  تراد العينة أجا  العوامدا المد فر  

( دددانألرا  معيدداري 0.00تددص التألكدديا األنددادةمص للول ددة،    ةلددد المتوةددط الألسدداةص ل تددة الدد  ور  
(. 3.302( دددانألرا  معيدداري  0.03الدد ي ةلددد  ( مدارنددة دالمتوةددط الألسدداةص ل تددة اإلندداث 3.000 

 .  (α ≤ 0.05) ةقد  ان  ه   ال رة   اا داللة  حكاوية  ند مستو، 
 مناقشة النتائج والتوصياا

أواًل: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول السي نصي: "ما مستور يقييم طلبة كلية التربياة 
لتطبيقاي فاي دولاة الكويات للعوامال الماؤثرة فاي التحصايل األساساية التابعاة للهيئاة العاماة للتعلايم ا

 األكاديمي من وجهة نظرهم؟"
ةين  نتاوج الدراةدة  ن  ل دة  ليدة التربيدة األةاةدية قدد قي مدوا العوامدا المدترحدة ةوصد  ا  وامدا 

تددددد    دددرا  ةبكددد ة ماصدددة ،مدد فر  تدددص التألكددديا األندددادةمص للول دددة دكددد ة  امدددة ةدر دددة متوةدددوة
 اماًل( ةدر ة مرأ عة اأ دد  مدع نتداوج العد دد مدل الدراةداا  70  الول ة ل عن العواما  النتاوج أديي

اةدتخدام االنترند  مدل ق دا الول دة، مسدتو، الداتعيدة للدراةدة لددد، السداددة. ةأمثلد  هد   العوامدا دمدا  لدص:
ضددر  (، التر يددس تددص  فنددار المألاGarkaz et al.,2011(، نددوع  ددنر الوالددب  Kreng,2013الول ددة  

 Kreng,2013  مدددددر  الول دددة  لدددف أن دددي   ةقددداأ   الدراةدددية ،)Almzain,2012 ،Azmi et al., 
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الألالدة ة (، Martirosyan et al., 2014(،   يعدة االمت داراا مدل حيدث ةد ولت ا  ة صدعوبت ا  2014
 الرغ ددددةة الويدددداب المت ددددرر  ددددل المألاضددددراا، ة مسددددتو، الدلددددا الن سددددص لددددد، الوالددددب، ة الكددددألية للوالددددب، 

 دددد ةددا اا الدراةددة ة (، Kreng,2013الت ا ددا مددع مدددر  المدددرر ة دالتخكددا الدد ي  درةدده الوالددب، 
المتادعددددددة ةاالهتمددددددام مددددددل ق ددددددا األهددددددا، مشددددددار ة الول ددددددة تددددددص المألاضددددددر  ة اليوميددددددة مددددددل ق ددددددا الوالددددددب، 

 Kreng,2013 ،) أويدددر اهتمامددداا الول دددة ةالتر يدددس  لدددفة امدددتالك الوالدددب لم ددداراا الت  يدددر اإلةددددا ص، ة 
 ,.Azmi et alالم داراا الدراةدية للول دة  ة  ةاليب التددرير المسدتخدمة تدص المألاضدر ، ة ال واأ  ال  ية، 

األدألدددداث ة (، Kreng,2013إنجدددال الوا  دددداا الدراةدددية  ة اةدددتخدام المرا ددددع العلميدددة المسدددداند ، ة (، 2014
ل ترةندص مدل أو يدداا التعلدي  اإلاةدتخدام ة الوضدع اال تمدا ص لألةدر ، ة ةالتدارير المولوبة للمداد  الدراةدية، 

 أأفير لمالر الدراةة. ق ا ال لية، تضاًل  ل
ةمل   ة  مر،،  تارا النتاوج  لف أديي  الول ة لمجمو ة مدل العوامدا التدص  رضد   لدي   ةدر دة 

ةأمثلد   ،(  واما  ارا متواددة مع النتاوج التص أوصل   لي ا دعدن الدراةداا السداددة9متوةوة ةهص  
واما دما  لص:   يعة تخكدية الوالدب مدل حيدث ال ددةر ةالعكد ية، الكدور  التدص  رغدب  ن ة  در ه   الع

قدددر  الوالددب  لددف التع يددر ةالمناقشددة، ة مددد، أ دداؤل الوالددب حيددال المسددتد ا، ة ة ددا الوالددب  مددام الددسمالر، 
 العالقددددددددداا اال تما يدددددددددة للوالدددددددددب مدددددددددع الدددددددددسمالرة المشدددددددددار ة داألنشدددددددددوة اال تما يدددددددددة تدددددددددص ال ليدددددددددة، ة 
 Mohammed,2007) ، المدرةددددة الثانويددددة التددددص در  تي ددددا الوالددددب ة  دددددد الول ددددة تددددص المألاضددددر ، ة
 Kreng,2013.ةالمستو، التعليمص للوالد ل ،) 

ةبالنس ة ل ديدة العوامدا تددد قيم دا الول دة ةدر دة منخ ضدة داللدة  لدف  ددم  هميت دا مدل ة  دة ن دره  
(  واما ةهص: ر ي الوالدب دددرأده  لدف اإلنجدال، 2   مل حيث أأفيرها تص التألكيا األنادةمص، ةقد ةلو

الوضدع ة ا تمداد الددر اا تدص االمت دار  أةدا  لتديدي  الوالدب، ة  دد مدراا ليدار  المحت دة مدل ق دا الول دة، ة 
ةقددددددد  ة (، Kreng,2013منوددددددددة ةدددددددحل الوالدددددددب  ة ، (Mohammed,2007  االقتكدددددددادي لألةدددددددر 

 لألرمان مل  تيار متوتر  لد، السمالر.المألاضر  غير  اتص، تضاًل  ل تعور الوالب دا
ن مرا عدددة النتددداوج التدددص أوصدددل   لي دددا دعدددن الدراةددداا السددداددة ال  ت دددا مدددع  ةيددد  ر ة ددد ا الكددددد 

العوامددا المدد فر  تددص التألكدديا الدراةددص حسدد ما    ددرا نتدداوج الدراةددة الألاليددة، ةمن ددا مددثاًل الألالددة الكددألية 
م ة دددود ارأ ددداا ةددديل الكدددألة الن سدددية للوالدددب  دددد(Mohammed,2007 للوالدددب،       دددرا دراةدددة 

ةالتألكيا الدراةص، مع مالح ة  ن الدراةة الساددة   ري   لف  يندة مدل  ل دة المرحلدة الثانويدة. ة د لف 
 (.  Kreng, 2013 دم ة ود ترة  ةيل اإل اداا أعس، لنوع  نر الوالب  
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هاال يوجااد فااروق ااا داللااة ثانيااًا: مناقشااة النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثاااني الااسي نصااي: "
( فاااي يقااداراا الطلباااة لمساااتور العوامااال الماااؤثرة فاااي α  =...0حةصااائية عناااد مساااتور داللاااة )

 التحصيل األكاديمي يعزر لمتغير الجنس؟"
أوصددل  الدراةددة  لددف نتيجددة م ادهددا ة ددود تددرة   اا داللددة  حكدداوية تددص ة  دداا ن ددر  ل ددة  ليددة 

 ،فر  تددص التألكدديا األنددادةمص أ عددًا لمتويددر الجددنر ةلكددالح تتددة اإلندداثالتربيددة األةاةددية أجددا  العوامددا المدد  
ةقد    را دعن الدراةاا الساددة  ن التألكيا الدراةص للوال اا  تضا مدل التألكديا الدراةدص للد  ور 

 Garkaz et al., 2011 ةه ا   رر دو يعة الألال امتال  ة  اا ن در اإلنداث  دل الد  ور مدل حيدث )
ص التألكيا الدراةص، ةبما ةخا العواما التص أددع ضدمل ةديور  الوالدب ةلدير العوامدا العواما الم فر  ت

الخار دددة  دددل قدرأددده  لدددف الدددتألح  ة دددا تدددص  ثيدددر مدددل األحيدددان مثدددا العوامدددا الخاصدددة داألةدددر  ة رةت دددا 
ن دعددن العوامددا أ ددون ضددمل ةدديور  الوالددب ةمن ددا أ ا ددا الوالددب دامددا  ال   ،االقتكددادةة ةاال تما يددة

نجدددال  للوا  ددداا إة  يعدددة  القتددده ةدددسمالر الدراةدددة، ة الكددد ية، ةقدرأددده  لدددف أن دددي   ةقاأددده الدراةدددية،  الورتدددة
ةتددددص المداةددددا، ةيندددد  دراةددددة  ،الدراةددددية، ةأر يددددس  ة دددددم  تددددوال ن سدددده دددددأمور  مددددر، مددددارل   ددددار الدراةددددة

 Kreng,2013ةدددص (  ن  دددنر الوالدددب ةدددوار  دددان   دددر  م  نثدددف ال  ددد فر تدددص مسدددتو، التألكددديا الدرا
 للوالب.  
 التوصياا

 أوصص الدراةة الألالية تص ضور النتاوج التص أوصل  دما  لص:
ةإقامددة ةرا العمددا دالعوامددا المدد فر  تددص التألكدديا الدراةددص،  أو يددة الول ددة مددل مددالل مرانددس اإلرتدداد -

ة لددف مددل   ددا  حا ددة الوالددب ة دد   العوامددا ةأعسيددس السددلو ياا االةجاةيددة التددص أو دده اةددتخدام هدد   
مدع ضدرةر  التر يدس  لدف العوامدا التدص  ،عواما الو  ة الكأليألة التدص أتألددا مع دا النتداوج االةجاةيدةال

 ل  أألظ دأهمية   ير  ةيل الول ة. 
التعر   لف  همية  وامدا  مدر، مدل العوامدا المد فر  تدص التألكديا الدراةدص للول دة لد  أتناةل دا الدراةدة  -

ال لية  ة التخكا  ة تيمدا   ا  دان الوالدب ةعمدا تدص  الألالية مثا مد، رضا الول ة  ل الجامعة  ة
  لف الألالة اال تما ية للوالب.    فنار الدراةة، داإلضاتة

  دددرار دراةددداا مسدددتد لية أ ألدددث تدددص العوامدددا المددد فر  تدددص التألكددديا الدراةدددص للول دددة مدددل ة  دددة ن دددر  -
   ضار هيتة التدرير. 



 د.  مال الدةةري .....                           األةاةية العواما الم فر  تص التألكيا الدراةص لوالب  لية التربية

882 

ص التألكددديا الدراةدددص للول دددة داةدددتخدام  ينددداا   دددرار دراةددداا ة دددد  التعدددر   لدددف العوامدددا المددد فر  تددد -
 دألثية  ن ر ةمل مختل  ال لياا.
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