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 في المتوسطة المرحلة طلبة لدى الرياضيات مادة في الدراسي التحصيل تدني إلى المؤدية العوامل

 والمديرين المدرسين نظر وجهة من العراقية الرمادي مدينة مدارس

 إعداد

 رشيد ونسعد فكرت

 إشراف

 الدكتور جودت أحمد المساعيد األستاذ

 الملخص

 مدادر فد  الدراسد  التحصديج لتدد   المؤديد  العوامدج  لد  التعدرر الدراسد  ردذط رددفت
  ظدر وجهد  مدن العرا يد  الرمدادض مدي د  مددارس فد  المتوسد   المرحلد   لبد  لددى الريااديات
 الرياادديات مدرسدد  مددن عي دد  التيددار تدد  الدراسدد   أردددار ولتحقيدد  والمددديرين  المدرسددين
 (60) عددددرا والبددال  بال ريقدد  العشددوائي   ومددديريها الرمددادض  مدي دد  فدد  المتوسدد   للمرحلدد 
 مدرسدد  (18)و لإل دداث مدرسدد  (18) بوا ددع المدددارس   مددن%61  التيددر حيددث مدرسدد  
 مدديرر  و دا  (18)و مدديرا   (18)و   معلمد (36)و معلمدا   (36) العي د  أفدراد عددد وبلد  للدذكور 
 بال الددش  المتعلقدد   العوامددج :ردد  مجددا ت لمسدد  علدد  اشددتملت اسددتبا    بإعددداد الباحددث
 المدرسددي   بالبيئدد  المتعلقدد  والعوامددج باألسددرر  المتعلقدد  والعوامددج بددالمعل   المتعلقدد  والعوامددج
وكشددبت  تددائج اىجابدد   وثباتهددا  صددد ها مددن التأكددد وتدد    المدرسدد  بالم هدداج المتعلقدد  والعوامدج

 عن أسئل  الدراس  اآلت :  
 العوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد  ل لبدددددد  المرحلدددددد  المتوسدددددد   فدددددد    ن

 .والمديرين المدرسينمادر الرياايات كا ت متوس   من وجه   ظر كج من 
 فدددددددرو  ذات د لددددددد   حصدددددددائي  ع دددددددد مسدددددددتوى  وجدددددددود(4.43α=) يددددددد   لددددددد  تدددددددد   للعوامدددددددج المؤد

الدراسدددددد  ل لبدددددد  المرحلدددددد  المتوسدددددد   فدددددد  مددددددادر الرياادددددديات تعددددددعى لمتغيددددددر  يجمسددددددتوى التحصدددددد
 الج س.   رر ا  فرو  تععى لمتغي تكنف  حين ل   ن الوظيب   ولصالح المدرسي

 تد   مستوى التحصيج  الرياايات  المرحل  المتوس  . الدالة: الكلمات
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Abstract 

This study aimed at recognizing the factors behind the poor 

academic achievement in mathematics of the preparatory stage 

students at Al – Ramadi city schools in Iraq from teachers' and 

principals' point of view. In order to achieve the study purposes, A 

sample of preparatory stage mathematics teachers and principals at Al- 

ramadi city schools was chosen randomly, which was (60) schools. So 

(%60) of  school were chosen with (18) girls schools and (18) female 

principals, also the researcher designed questionnaire that included 

five dimensions, which were; (factors related to student, factors related 

to teacher, factors related to family, factors related to school  

environment, and factors related to school curriculum, and its 

reliability and validity were insured. The findings of the study 

questions reverend the following:  

- The factors behind the poor academic achievement in 

mathematics of the preparatory stage students were low from teachers' 

and principals point of view. 

        - There were statistical differences at the level of (a = 0.05) 

for the factors behind the poor academic achievement in mathematics 

of the preparatory stage students due to Job variable, in favor for 

teachers, while there were no statistical differences due to sex variable  
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 األول الفصل

 الدراسة وأهميتها خلفية

  :المقدمة

بدددددددددالر   مدددددددددن الحدددددددددديث المتعايدددددددددد فددددددددد  األوسدددددددددا  التربويددددددددد  ردددددددددذط األيدددددددددا  عدددددددددن دور    

التك ولوجيددددددا فدددددد   يجدددددداد الحلددددددوج العمليدددددد  للمشددددددك ت المستعصددددددي  فدددددد  مجدددددداج الددددددتعل  والتعلددددددي  

وعيددددددادر مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد  ع ددددددد ال لبدددددد   فمددددددا عاج اددددددعر التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد  

كأحددددد أردددد  المشددددك ت التدددد  تعيددددد مددددن حيددددرر  بيددددرا  الصددددبور الدراسددددي  الملتلبدددد  يشددددكج راجسددددا  ك

 المعلمين والدارسين عل  حد سواا ف  الكشر عن األسباش الت  تقر وراارا.

مواددددوع تددددد   التحصدددديج الدراسدددد  لل لبدددد  مددددن أردددد  رددددذط المشددددك ت التدددد  يجددددش  ويبقدددد 

بي  أن ت ددددداج حقهدددددا مدددددن ا رتمدددددا  والتددددد  تواجههدددددا المددددددارس الحديثددددد   فبددددددوررا ت عدددددد ظددددداررر سدددددل

عمليدددد  التدددددريس بوجددددود رددددذط  مددددارس  ل يددددرر تمتددددد مددددن المدرسدددد   لدددد  المجتمددددع. فيقددددر  كددددج مددددن 

المشددددددكل  تقريبدددددددا    ذ تتسددددددد  مجموعدددددد  مدددددددن ال لبددددددد  بعجددددددعر  عدددددددن مسدددددددايرر بقيدددددد  عم ئهددددددد  فددددددد  

تحصدددددديج المددددددد هج المقدددددددرر واسدددددددتيعاب . فتتميدددددددع رددددددذط المجموعددددددد  بإصددددددددار الشدددددددغش واىععددددددداج  

 راش فددددددد  العمليددددددد  التعليميددددددد  التعلميددددددد  دالدددددددج الغرفددددددد  ليتسدددددددبش ذلددددددد  فددددددد  حالددددددد  مدددددددن ا اددددددد

الصددددددددبي  بشددددددددكج لدددددددداص  أو اادددددددد راش الدراسدددددددد  دالددددددددج المدرسدددددددد  بشددددددددكل  العددددددددا   رريدددددددددض  

  .0111؛ عل   0110

يتبدددددين بدددددأن موادددددوع تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  مدددددن الموادددددوعات بالغددددد  الد ددددد   وبدددددذل 

لتعلقهددددددا بمسدددددددتقبج األب ددددددداا  وحيددددددداته  سدددددددواا أكا دددددددت اجتماعيددددددد  أ  مه يددددددد  ممدددددددا يددددددد عكس علددددددد  

اسدددددددتقرارر  ال بسددددددد  أو ااددددددد رابه  لددددددد ج مرحلتددددددد  ال بولددددددد  والشدددددددباش  فاددددددد   عدددددددن ال ظدددددددرر 

 تصددددددددددادي  والسياسددددددددددي  المتباعلدددددددددد  مددددددددددع الشددددددددددامل   حددددددددددو العوامددددددددددج األسددددددددددري  وا جتماعيدددددددددد  وا 
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بددددددوررا  والتددددد ا سدددددتعدادات والميدددددوج  وا تجاردددددات ال بسدددددي  اللاصددددد  بكدددددج  الدددددش علددددد  حددددددر  

تكدددددون بعيددددددر كدددددج البعدددددد عدددددن األحكدددددا  العشدددددوائي   وا تجاردددددات التعصدددددبي  مثدددددج: البكدددددرر  يدددددر 

والتللدددددر  الصدددددحيح  لددددددى بعددددد  المدرسدددددين واآلبددددداا  مدددددن أن التدددددألر الدراسددددد  مدددددرتب  بالغبددددداا

العقلددددد   فددددد  حدددددين أن ال ظدددددرر الموادددددوعي  للتدددددألر الدراسددددد  ع دددددد ال لبددددد  تقدددددو  علددددد  أسددددداس 

فهددددد  واادددددح وموادددددوع  لجميدددددع الجوا دددددش المحي ددددد  بال الدددددش  وبالعمليددددد  التعليميددددد  وتحليلهدددددا 

العددددددددوف    0111مددددددددن أجددددددددج واددددددددع األسددددددددباش الحقيقيدددددددد  لهددددددددذا التددددددددألر  بركددددددددات وحددددددددرع اهلل؛ 

0110.  

دراسدددددد  بمثابدددددد  المحصددددددل  لعدددددددد مددددددن العوامددددددج التدددددد  يددددددرتب  بعاددددددها التحصدددددديج ال وي عددددددد  

بالدافعيدددددد  والظددددددرور البيئيدددددد   فدددددد  حددددددين يددددددرتب  بعاددددددها اآللددددددر بالقدددددددرات العقليدددددد  والمعرفيدددددد  

ويعددددددد التحصددددددديج بقدددددددرر ال الدددددددش علدددددد  الحصدددددددوج علدددددد  المهدددددددارات  كمدددددددا . 0111 األسدددددد ج  

ديدددددرا بواسدددد   درجددددات ا لتبددددار المددددواد الدراسددددي  ويددددت  تح  حدددددىوالمعرفدددد  التدددد  اكتسددددبها فدددد  

  .  0111الصالح  المدرس  من  بج 

فبعادددددددها يتعلددددددد   رر معقددددددددر تدددددددؤثر فيهدددددددا عوامدددددددج كثيددددددد عمليددددددد يمثدددددددج التحصددددددديج  وبدددددددذل 

بددددددددالمعل  و دراتدددددددد  واسددددددددتعدادات   فادددددددد   عددددددددن صددددددددبات  المعاجيدددددددد  والصددددددددحي  وأم دددددددد  ال بسدددددددد   

والدددددددذض بددددددددورط يبدددددددو  تدددددددأثير وبعادددددددها يتعلددددددد  بممارسدددددددات الت شدددددددئ  الوالديددددددد   وتدددددددأثير الرفدددددددا  

الوالددددددين  فددددد  حدددددين يتعلددددد  بعادددددها اآللدددددر بددددداللبرر التعليمددددد  وكيبيددددد  المدددددرور بهدددددا  وبعادددددها 

لتتسدددددد  رددددددذط  نيتعلدددددد  بالبيئدددددد  الصددددددبي  فال الددددددش بحاجدددددد  لتشددددددكيج ع  ددددددات  ويدددددد  مددددددع المعلمددددددي

مكا يات  حدر     .0110البيئ  بالدرا وما يحي  بالمتعل   من ظرور وا 

حصددددددديج الدراسددددددد  وتد يددددددد   فالتدددددددد   فددددددد  التحصددددددديج يع ددددددد  ا لبدددددددا  بدددددددين الت وبدددددددالرب 

الدددددددرجات التدددددد  يحصدددددددج عليهددددددا ال الددددددش فددددددد  ا لتبددددددارات المواددددددوع  للمدددددددواد الدراسددددددي  عدددددددن 
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واألعمددددددددداج  ا لتبددددددددداراتمدددددددددن الدرجددددددددد  الكاملددددددددد   سدددددددددواا فددددددددد  ا لتبدددددددددارات البصدددددددددلي  أو  31%

  .0111أو الشهري   األس ج   مي اليو 

   التحصدددددديج الدراسدددددد  بعدددددددد مددددددن العوامددددددج أرمهددددددا تلدددددد  الو ددددددت  بسدددددد  يددددددرتب  تددددددد وفدددددد 

التعليميدددددددد  التعليمدددددددد . فكددددددددرط  عمليدددددددد وردددددددد  تمثددددددددج المحددددددددور األسددددددداس فدددددددد  ال ل لبدددددددد  المتعلقددددددد  با

ال الددددددش للمعلدددددد   تيجدددددد  لسددددددوا معدددددداملته  لدددددد  تددددددأثير كبيددددددر علدددددد  تحصدددددديل  الدراسدددددد   واددددددعر 

بدددددالمعل  فكثيدددددر مددددد ه   الر بددددد  والحدددددافع لدددددتعل  المدددددادر الدراسدددددي   ور دددددا  عوامدددددج متعلقددددد  لاصددددد 

يعتمدددددد اعتمدددددادا  كبيدددددرر علددددد  عمليددددد  اىلقددددداا والتلقدددددين فددددد  التددددددريس  واتجددددداره  بصدددددورر سدددددلبي  

 حددددددو المددددددادر الدراسددددددي  و حددددددو المه دددددد  التدريسددددددي   وعددددددد  ارتمددددددا  المعلدددددد  بصددددددورر كبيددددددرر علدددددد  

 الغرفدددددددد تحادددددددير الدددددددددروس فيددددددددؤدض علددددددد  اددددددددعر  دددددددددرته  بتحديددددددددد الم لدددددددوش مدددددددد ه  دالددددددددج 

  .0111هرا    الصبي   الش

وتوجدددددددد أيادددددددا  عوامدددددددج ألدددددددرى تتعلددددددد  بالمدرسدددددددين   ذ يجدددددددش ا رتمدددددددا  برفدددددددع مسدددددددتوى  

المعلمددددددين وتحسدددددددين  ددددددددراته   ومسددددددداعدته  علددددددد  التكيدددددددر مدددددددع التغيدددددددرات ال اتجددددددد  ومواكبتهدددددددا  

باىاددددددداف   لددددددد  تعويددددددددر  بدددددددأدوات ادددددددروري  مدددددددن أجدددددددج تحسدددددددين أدائهددددددد  فددددددد  التعامدددددددج مدددددددع 

 المت لبات الجديدر.

التقليديدددددد  التدددددد  تعتمددددددد علدددددد  التلقددددددين   ستعدددددداد المدددددددرس عددددددن أسدددددداليش التدددددددريأن اب كمددددددا

والتددددددد  تدددددددؤدض  لددددددد  عمليددددددد   مدددددددس التبكيدددددددر لددددددددى ال الدددددددش واللجدددددددوا  لددددددد  الحبدددددددظ مدددددددن أجدددددددج 

ا لتبدددددار  واسدددددتلدام  أسددددداليش تددددددريس و دددددر  مت وعددددد  محبدددددع ر علددددد  اىبدددددداع وا بتكدددددار  ممدددددا 

  .0119عابد  يؤدض  ل  تغي ر ف  توج   ال لب   حو التعل    

بدددددددين العوامدددددددج األلدددددددرى فددددددد  تدددددددد   التحصددددددديج الدراسددددددد  تلددددددد  العوامدددددددج المتعلقددددددد   ومدددددددن

والتدددددد  أواددددددحتها  وعارر التربيدددددد  والتعلددددددي    ال لبدددددد بددددددالم هج المدرسدددددد   واآلثددددددار السددددددلبي  علدددددد  
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  ف دددددوج الم هددددداج الدراسدددددد  واكتظاظددددد  لددددد  تددددددأثير سدددددلب  علددددد  ال الددددددش  وعدددددد  ارتبددددددا  0113

ا  تصددددددددادي  وا جتماعيدددددددد  والسياسددددددددي   وعددددددددد  وجددددددددود  الددددددددشوبيئدددددددد  ال  الم هدددددددداج بوا ددددددددع حيددددددددار

البدددددرو  البرديددددد  المتعدددددددر بدددددين المتعلمدددددين  لدددددذا فدددددإن الم هددددداج الدراسددددد  لددددد  تدددددأثير واادددددح علددددد  

مكا ددددددات و دددددددرات ال لبدددددد  باىادددددداف  لعددددددد  كبدددددداار المعلدددددد  واعتمددددددادط علدددددد   صددددددعوبات الددددددتعل  وا 

 المقررات الدراسي . 

  أن عددددددددد  ارتبددددددددا  الم هدددددددداج الدراسدددددددد  بددددددددالوا ع الحيددددددددات  0111يددددددددرى األسدددددددد ج   كمددددددددا

آثدددددارا  سدددددلبي  علددددد  تحصددددديله  الدراسددددد   فاددددد   عدددددن أن ذلددددد   يحمدددددجوالبيئددددد  لل لبددددد  يمكدددددن أن 

مددددددددن الممكددددددددن أن ي ددددددددتج عددددددددن  عددددددددد  ارتمددددددددا  الم هدددددددداج بددددددددالظرور ا  تصددددددددادي  وا جتماعيدددددددد  

   وعدددددد  مراعدددددار البدددددرو  العلميددددد روالسياسدددددي  السدددددائدر  كمدددددا أن عدددددد  التسلسدددددج فددددد   دددددر  المددددداد

البرديدددد  بددددين ال لبدددد  يمكددددن أن يددددؤثر سددددلبا  فدددد  تحصدددديله  الدراسدددد   رددددذا باىادددداف   لدددد  وجددددود 

عوامددددج ألددددرى تتعلدددد  بدددداىدارر والبيئدددد  المدرسددددي   مثددددج عددددد  م ئمدددد  المب دددد  المدرسدددد   للدراسدددد  

بسدددددبش  األ شددددد   ال صدددددبي  المتعدددددددر  وادددددعر  عدددددداد ال الدددددش فددددد  السددددد وات السدددددابق   ومعاولددددد

ممدددددددا يسددددددده  فددددددد  ا لبدددددددا  مسدددددددتواط   ا ق اعددددددد  عدددددددن الدراسددددددد  ا ق اعدددددددا  مسدددددددتمرا  أو متق عدددددددا  

التحصددددديل   وبدددددذل  يتدددددراك  الادددددعر مدددددع ا تقددددداج ال الدددددش  لددددد  صدددددبور أعلددددد   وفددددد  الو دددددت 

 بسدددددد   فددددددإن الغيدددددداش المسددددددتمر لددددددبع  المعلمددددددين  أو تسددددددارله  مددددددع ال لبدددددد   وعددددددد  ارتمددددددامه  

   تحصدددديله  الدراسدددد    ادددداف   لدددد  أن  بيعدددد  ال ظددددا  فدددد  بمتابعدددد  أدائهدددد   ددددد يددددؤدض  لدددد  تددددد

  .0111ف  ال لب   الشهرا     ا   د تؤثر سلبا  أو  يجاب  المدرس

التحصددددديج الدراسددددد  كدددددذل  بالعوامدددددج المحي ددددد  و  سددددديما الوادددددع األم ددددد   وبمدددددا  ويتدددددأثر

أن الدراسددددد  تت ددددداوج تدددددد   مسدددددتوى التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد   

وذلدددد  ألن الواددددع األم دددد  فدددد   ل لبدددد ؛المددددؤثرر فدددد  تحصدددديج ا عوامددددجفددددإن ذلدددد  يعددددد مددددن أردددد  ال
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ات لددددددى المدرسدددددين  ممدددددا يدددددؤدض  لددددد  تدددددد   المسدددددتوى العدددددرا  أصدددددبح  ددددداردا  للكبدددددااات واللبدددددر 

التحصددددديل  لددددددى ال لبددددد   وتسدددددر به  مدددددن المددددددارس  كمدددددا  ن   ددددد   المددددددارس  تيجددددد  الظدددددرور 

األم يددددددددد  ال ارئددددددددد  وحدددددددددا ت م دددددددددع التجدددددددددو ج  واسدددددددددتلدا  المددددددددددارس أل دددددددددرا   يدددددددددر تعليميددددددددد  

اكدددددع اعتقددددداج أو كم جدددددا لل ددددداعحين واألشدددددلاص المددددددم رر بيدددددوته   أو مراكدددددع عسدددددكري   أو كمر 

  يقار  ي اعر من تقد  العملي  التعليمي .

تددددددددددردض األوادددددددددداع  –مددددددددددن وجهدددددددددد   ظددددددددددر الباحددددددددددث  -تحددددددددددت رددددددددددذا اى ددددددددددار وي دددددددددددرج

األساسدددددددي   مدددددددن مدددددددؤن  ذائيددددددد  ولددددددددمات صدددددددحي   تياجددددددداتا  تصدددددددادي   وا فتقدددددددار  لددددددد  ا ح

ددددد   ممدددددا يدددددؤدض  لددددد   رمددددداج الدراسددددد  فددددد  سدددددبيج  شدددددباع ردددددذط ا حتياجدددددات  عددددد ن ولددددددمات عام 

 ريدددددد  التوجددددددد   لدددددد  توفيرردددددددا بالعمدددددددج أو بددددددال ر   يدددددددر المشدددددددروع   وا بتعدددددداد عدددددددن التبكيدددددددر 

 بالدراس  لما رو أر  بال سب  ل .

ارتبددددا  الواددددع األم دددد  بالواددددع ا  تصددددادض  ي عددددد مددددن األرميدددد  بمكددددان  كو دددد  يعددددد   ن

باحدددددث  لمدددددا فددددد  العمليددددد  التربويددددد  و تاجاتهدددددا حسدددددش رأض ال –سدددددلبا  أو  يجابدددددا  -المدددددؤثر الدددددرئيس 

لددددد  مددددددن آثددددددار جلي ددددد  وااددددددح  علدددددد  التحصدددددديج الدراسددددد  لل لبدددددد . فدددددد  يمكدددددن بددددددأض حدددددداج مددددددن 

التحصددددديج الدراسددددد  دون الت دددددر   لددددد  ردددددذا العامدددددج   األحدددددواج م ا شددددد  العوامدددددج المؤديددددد  لتدددددد 

عددددا  فدددد  الم ددددا   والدددددوج اآلم دددد   وبشددددكج لدددداص فدددد  الم ددددا   والدددددوج التدددد  تحددددددث  بشددددكج

تتدددددردى فيهدددددا األواددددداع األم يددددد   وتتع دددددج فيهدددددا العمليددددد  التدريسدددددي  فيهدددددا  عاعدددددات مسدددددل ح   أو 

بصددددددورر كاملدددددد  أو جعئيدددددد . كددددددج ذلدددددد  شددددددجع الباحددددددث علدددددد  التيددددددار رددددددذا المواددددددوع للدراسدددددد  

والتمحدددددديص بهدددددددر التعددددددرر  لدددددد  مدددددددى تددددددأثير تلدددددد  العوامددددددج فدددددد  تددددددد   التحصدددددديج الدراسدددددد  

 لل لب  ف  مدي   الرمادض.
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 الدراسة: مشكلة

ث علددددددددد  الوادددددددددع العدددددددددا  لدددددددددبع  المددددددددددارس العرا يددددددددد   وال تدددددددددائج   ددددددددد ع الباحددددددددد بعدددددددددد

فددددددددد  مدددددددددادر الريااددددددددديات  لاصددددددددد  بعدددددددددد ا حدددددددددت ج  اىعداديددددددددد التحصددددددددديلي  ل لبددددددددد  المرحلددددددددد  

   وجدددددد الباحدددددث ا لباادددددا  واادددددحا  فددددد   تدددددائج  لبددددد  المرحلددددد   0110األمريكددددد  للعدددددرا  عدددددا  

لبددددددددا  التحصدددددددديج المتوسدددددددد   فدددددددد  مدي دددددددد  الرمددددددددادض  مددددددددع أن تددددددددأثير العوامددددددددج المؤديدددددددد    

الدراسددددد  ظددددداررر فددددد  معظددددد  مددددددارس محافظدددددات جمهوريددددد  العدددددرا      أن  تدددددائج ال لبددددد  فددددد  

مدي دددددد  الرمددددددادض دعددددددت الباحددددددث  لدددددد  العمددددددج علددددددد  دراسدددددد  رددددددذط العوامددددددج مددددددن وجهدددددد   ظدددددددر 

 المدرسين والمديرين  وتقدي  التوصيات الم اسب  لها.

رس وعارر التربيددددد   فقدددددد لددددد ج ممارسددددد  الباحدددددث لعمليددددد  التددددددريس فددددد   حددددددى مددددددا ومدددددن

 حدددددددظ أن ا سدددددددتراتيجيات المعتمددددددددر فددددددد  تددددددددريس م هددددددداج الريااددددددديات للمرحلددددددد  المتوسددددددد     

تقدددددد  الحلدددددوج تجددددداط ا لبدددددا   تدددددائج ال لبددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات  وأ هدددددا تهددددددر  لددددد  تلقدددددين 

ال الددددددش مددددددادر الم هدددددداج المدرسدددددد   لمسدددددداعدت  علدددددد  اجتيدددددداع ا لتبددددددارات  دون التركيددددددع علدددددد  

المددددددادر العلميدددددد   ومددددددن ثدددددد  وجددددددد أن ارتمددددددا  الكثيددددددر مددددددن المدرسددددددين ي حصددددددر فدددددد    هدددددداا فهدددددد  

ال ظدددددددددر  لددددددددد  العوامدددددددددج المؤديددددددددد    لبدددددددددا  ال تدددددددددائج  نالمقدددددددددرر مدددددددددن الم هددددددددداج المدرسددددددددد  دو 

 لتقدي  التوصيات بهدر ع جها. مهيدا  التحصيلي  لل لب  ف  مادر الرياايات  ت

األ بدددددددددار   فظددددددددد حكوميددددددددد  فددددددددد  محا لددددددددد  ذلددددددددد  الحالددددددددد  الب يويددددددددد  للمددددددددددارس ال وياددددددددار

وأواددددددداعها الماديددددددد   والتددددددد  وصددددددددلت  لددددددد  مسدددددددتوى مددددددد لب  مددددددددن جهددددددد  المرافددددددد  واألب يدددددددد  

المدرسدددددي   فاددددد   عدددددن ا فتقدددددار  لددددد  اللددددددمات العامددددد   واكتظددددداظ المددددددارس بأعدددددداد ال لبددددد   

مسدددددددتقج فددددددد    ددددددد وتدددددددعاحمه  دالدددددددج الغرفددددددد  الصدددددددبي  فددددددد  المددددددددارس الوا عددددددد  ادددددددمن   دددددددار أم

 تلدمها المدرس .  الم  ق  الت 
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يمكددددددن   بدددددداج أواددددددداع المدددددددارس دالدددددددج الم ددددددا   التدددددد    تتمتدددددددع باسددددددتقرار أم ددددددد   و 

كددددارو  أو تلدددد  التدددد  تقددددع اددددمن م ددددا   ال ددددعاع  أو التدددد  تصدددد ر اددددمن م  قدددد  ل ددددرر أم يددددا  

بصددددددب  مؤ تدددددد   والتددددددد  يتع ددددددج فيهددددددا سدددددددير العمليدددددد  التعليميدددددد  بسدددددددبش عددددددد  ا تظددددددا  حادددددددور 

اىدارض والتدريسددددددد  فيهدددددددا  أو عدددددددد  تدددددددوافر المسدددددددتلعمات التدريسدددددددي   ال لبددددددد   أو  قدددددددص الكدددددددادر

 وص حي  المراف  التعليمي  ال عم  لدع  عملي  التعلي .

بعددددد  الدراسدددددات بعمدددددج المعيدددددد مدددددن الدراسدددددات للتعدددددرر  لددددد  العوامدددددج المؤديددددد   وأوصدددددت

  .0110   اموس أبوالتحصيج الدراس  مثج دراس    تد    ل 

راسددددددد  بهددددددددر تحديدددددددد ردددددددذط العوامدددددددج وبيدددددددان أثرردددددددا  وتقددددددددي  ر دددددددا جددددددداات ردددددددذط الد مدددددددن

حددددددددت المشددددددكل  بالعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   مسددددددتوى  مدددددداالم ئمدددددد    عاارددددددا  ك صددددددياتالتو 

التحصدددديج الدراسدددد  فدددد  مددددادر الرياادددديات لدددددى  لبدددد  المرحلدددد  المتوسدددد   فدددد  مدي دددد  الرمددددادض 

 العرا ي . 

 الدراسة: أسئلة

 الدراس  الحالي   ل  اىجاب  عن مجموع  من األسئل  كما يأت : سعت

مددددددا العوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد  مددددددادر الرياادددددديات  :ولاأل  الســــــؤال

ل لبدددددد  المرحلددددددد  المتوسدددددد   فددددددد  مدددددددارس مدي ددددددد  الرمددددددادض العرا يددددددد  مددددددن وجهددددددد   ظدددددددر 

 المدرسين؟

مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد  مددددددادر مددددددا العوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد    الثــــــاني: الســــــؤال

الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن 

 وجه   ظر المديرين؟
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ـــــــث: الســـــــؤال    فددددددد  وجهدددددددات  α=  1.13    حصدددددددائي ردددددددج ر دددددددا  فدددددددرو  ذات د لددددددد   الثال

  فددددد  ال ظدددددر فددددد  المجدددددا ت المتعلقددددد  بالعوامدددددج المؤديددددد   لددددد  تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد

مددددادر الرياادددديات لدددددى  لبدددد  المرحلدددد  المتوسدددد   فدددد  مدددددارس مدي دددد  الرمددددادض العرا يدددد  

 بالت ر الوظيب   مدرس  مدير ؟

  وجهددددات ال ظددددر فدددد   α=  1.13رددددج ر ددددا  فددددرو  ذات د لدددد   حصددددائي     الرابــــع: الســــؤال

تدددددددد   التحصدددددددديج الدراسددددددد   فددددددد  مددددددددادر   بالعوامدددددددج المؤديدددددددد   لددددددد علقددددددد المجدددددددا ت المت

اددددددديات لددددددددى  لبددددددد  المرحلددددددد  المتوسددددددد   فددددددد  مددددددددارس مدي ددددددد  الرمدددددددادض العرا يددددددد  الريا

 تععى لج س ال لب   ذكر  أ ث  .

 الدراسة: أهمية

أرميددددددد  الدراسددددددد  الحاليددددددد  مدددددددن أرميددددددد  مشدددددددكل  الدراسددددددد  التددددددد  تمدددددددت م ا شدددددددتها   ا بثقدددددددت

 وتتللص ف  اآلت :

تبيددددددد رددددددذط الدراسددددددد  المدرسددددددين والمدرسددددددات فددددددد  واددددددع اسددددددتراتيجيات مسدددددددتدام   ربمددددددا -

 لمعالج  تد   التحصيج الدراس  لل لب .

تبيدددددددد ردددددددذط الدراسددددددد  مدددددددديرض المددددددددارس ومدددددددديراتها فددددددد  تحديدددددددد حجددددددد  المشدددددددكل   ربمدددددددا -

والتددددددد   دددددددد تبيددددددددر  بوادددددددع ل ددددددد  ع جيددددددد  فاعلددددددد  للحدددددددد مدددددددن ظددددددداررر تدددددددد    حدددددد الم رو 

 رسه .التحصيج الدراس  ف  مدا

تبيدددددددد الدراسددددددد  المسدددددددئولين عدددددددن وادددددددع ا لتبدددددددارات التحصددددددديلي  فددددددد  المؤسسدددددددات   دددددددد -

التعليميدددددددد  لتعددددددددديج اسددددددددتراتيجيات التقددددددددوي  المت بعدددددددد  فدددددددد  معالجدددددددد  ظدددددددداررر تددددددددد   مسددددددددتوى 

 التحصيج الدراس .
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رددددددذط الدراسدددددد  مددددددن لدددددد ج ال تددددددائج التدددددد  ستتوصددددددج  ليهددددددا  لدددددد  مدددددد ح المشددددددرفين  تأمددددددج -

ادددددددمن رؤيددددددد  أوادددددددح  وتقددددددددي  المقترحدددددددات  المعلمدددددددين التربدددددددويين فرصددددددد  أفادددددددج لتددددددددريش

 لتعديج أساليش تدريبه .

صدددددورر متكاملددددد  لدددددرأس الهدددددر  التعليمددددد  والمتمثدددددج بمسدددددؤول  األ سدددددا  واىدارات   ع ددددداا -

والمدددددددديريات التعليميددددددد  التددددددد  ت ددددددددرج تحددددددددت   دددددددار وعارر التربيددددددد  العرا يددددددد  حدددددددوج العوامددددددددج 

 ا عل  سير العملي  التربوي . المؤثرر ف  تد   مستوى تحصيج ال لب  وآثارر

 الدراسة: حدود

 رذط الحدود ف  اآلت : وتتمثج

 : مدارس وعارر التربي  العرا ي  ف  مدي   الرمادض العرا ي .المكاني الحد  

: الحد    . 0113/0116البصج األوج من العا  الدراس   الزمني 

ومعلماتهددددددا للمرحلدددددد  : تدددددد  ت بيدددددد  الدراسدددددد  علدددددد  معلمددددددو مبحددددددث الرياادددددديات البشــــــري الحــــــد  

 الحكومي  ومديراتها ف  مدي   الرمادض العرا ي .  مدارسالمتوس    ومديرو ال

 الدراسة: محددات

 ف  اآلت : وتتللص

تعمدددددي   تدددددائج الدراسددددد  علددددد  المجتمدددددع الدددددذض سدددددحبت م ددددد  العي ددددد  والمجتمعدددددات  يتحددددددد -

 المشابه  ل .

 تددددددددددائج الدراسدددددددددد  بصددددددددددد  أدوات الدراسدددددددددد  وثباتهددددددددددا ومواددددددددددوعي  اللااددددددددددعين  تحدددددددددددد -

 للدراس  وأما ته  العلمي .

عوامدددددددج تدددددددد   التحصددددددديج التددددددد  ت ا شدددددددها الدراسددددددد  تبعدددددددا  للحدددددددد المكدددددددا    لصوصدددددددي  -

 لمواوع الدراس .
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 الدراسة: مصطلحات

 مص لحات الدراس  ف  اآلت : تتمثج

لمددددا اكتسددددبوط مددددن لبددددرات مددددن لدددد ج مقددددررات رددددو مدددددى اسددددتيعاش ال لبدددد   الدراســــي: التحصــــيل

ــــــــاً  مدرسددددددددي  معي دددددددد . جرائي ي عددددددددرر ويقدددددددداس بالدرجدددددددد  التدددددددد  يحصددددددددج عليهددددددددا ال الددددددددش فدددددددد   وا 

 ا لتبارات التحصيلي  المعد ر لهذا الغر .

ــــدني ــــي مبحــــث الرياضــــيات: ت ال الددددش  مدددداتع  دجرددددو أن يكددددون معدددد التحصــــيل الدراســــي ف

العدددددا  الدراسددددد   مدددددنفدددد  مدددددادر الريااددددديات فددددد  ا لتبدددددارات التحصددددديلي  للبصدددددج الدراسددددد  األوج 

مدددددددن الع مددددددد  العظمددددددد  حسدددددددش  ظدددددددا  ا متحا دددددددات  وأسدددددددس  %31أ دددددددج مدددددددن  0113-0116

 ال جا  والرسوش ف  العرا .
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 الثاني الفصل

 السابقة راساتالنظري والد األدب

 النظري األدب

مبهددددددو  التحصدددددديج الدراسدددددد   ومبهددددددو   ال ظددددددرض الدراسدددددد  الحاليدددددد  اددددددمن األدش  ت اولددددددت

تددددددد   مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد   وأردددددد  العوامددددددج المؤديدددددد   ليدددددد   باىادددددداف   لدددددد  الدراسددددددات 

 ذل : لكج السابق  ذات الع   . وفيما يأت  توايح

 الدراسي: التحصيل

تكددددون مؤشددددرا  مهمددددا  يع ي ددددا  مددددا صددددورر  يجابيدددد  أو صددددورر  سدددد  تددددائج التحصدددديج الدرا  ن

سددددلبي  عددددن ال الددددش وبيئتدددد  التدددد  تددددؤثر فدددد  تحصدددديل  الدراسدددد   فالبيئدددد  المحي دددد  مددددن الممكددددن 

أن تسددددداعد ال الدددددش علددددد  حصدددددول  علددددد   تيجددددد  معي ددددد   فاشدددددتماج عمليددددد  التحصددددديج الدراسددددد  

وى بمعرفدددد  مددددا يعددددو  تلدددد  ومددددا يددددرتب  بدددد  مددددن عوامددددج عديدددددر تددددرتب  بهددددا لهددددا األرميدددد  القصدددد

العمليددددددددد   وبالتدددددددددال  دراسدددددددددد  ال رائددددددددد  واألسدددددددددداليش الم اسدددددددددب  لتبددددددددددادض المعو دددددددددات والوصددددددددددوج 

بالتحصدددديج الدراسدددد   لدددد  أ صدددد  حددددد ممكددددن. ولمددددا كددددان مددددن ال بيعدددد  أن أض  صدددد   تربددددوض 

كدددددددان عليددددددد  أن يواكدددددددش  صدددددددورطيجدددددددش أن يبددددددددأ بمحاولددددددد  رصدددددددد الوا دددددددع با جاعاتددددددد  و دددددددواح   

بيدددددد  ت ددددددورا ممدددددداث  فدددددد  رفددددددع األداا الدراسدددددد  للوصددددددوج  لدددددد  مسددددددتوى عدددددداجو فدددددد  التر  لت ددددددورا

  . 0113متوس  من التحصيج العلم  لل لب   رشوان  

فدددددإن مبهدددددو  التحصددددديج الدراسددددد  يتسدددددع ليشدددددمج جميدددددع مدددددا يمكدددددن الوصدددددوج  ليددددد   وبهدددددذا

مددددن  بدددددج ال الدددددش ودرجدددد  اكتسددددداب   ومسدددددتوى ال جددددا  الدددددذض يحدددددرعط ليصددددج للمدددددادر الدراسدددددي  أو 

 . ويمكدددددن القدددددوج بدددددأن التحصددددديج الدراسددددد  يعبدددددر عدددددن  ددددداتج 0111مجددددداج التعليمددددد   عددددد    ال
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فددددد  المدددددادر الدراسدددددي  و ياسدددددها لتحقيددددد  األرددددددار  شال الددددد تسدددددبهااللبدددددرات العلميددددد  والمعرفيددددد  يك

 وواعها عل  أساس الم هاج الدراس . 

  أن التحصدددددددددديج الدراسدددددددددد  محصددددددددددل  لمددددددددددا يسددددددددددت يع ال الددددددددددش 0111البدددددددددددور   ويددددددددددرى

وج  ليددددددد  ومدددددددا يسدددددددت يع أن يت اسدددددددش معددددددد  مدددددددن  مكا ياتددددددد  ليتحقددددددد  بواسددددددد ت  الهددددددددر الوصددددددد

 التعليم . 

 لددددد  مبهدددددو  التحصددددديج الدراسددددد  وكيبيتددددد  والعوامدددددج المدددددؤثرر فيددددد   فإ ددددد  يعتبدددددر  وللوصدددددوج

محصدددددل  للعوامدددددج المرتب ددددد  بالدافعيددددد   والظدددددرور البيئيددددد   وأيادددددا  المرتب ددددد  بالقددددددرات العقليددددد  

  .0111والمعرفي   األس ج  

  بدددددأن ر دددددا  فر دددددا  بدددددين مبهدددددو  التحصددددديج الدراسددددد  باعتبدددددارط 1996وأكدددددد حمددددددان   كمدددددا

 بسددددي  ت ددددتج عددددن الددددتعل   وبددددين مبهومدددد  كمحصددددل  بيئيدددد  و تيجدددد  مدرسددددي    ذ يددددرى أن  ليدددد فاع

التحصددددديج والتعلدددددي  رمدددددا وجهدددددان لعملددددد  واحددددددر  أض أن حددددددوث أحددددددرما يع ددددد  حددددددوث اآللدددددر 

رددددو  تيجدددد  مباشددددرر للتعلددددي  والددددتعل  مررددددون بقدددددرر   سددددا ي  مهمدددد   بالاددددرورر  كمددددا أن التحصدددديج

 ف  الشلصي  البردي  تسم  الذكاا. 

مددددددن  عديدددددددبددددددأن مبهددددددو  التحصدددددديج الدراسدددددد  لدددددد  ال بدددددداحثينوت ددددددر  العديددددددد مددددددن ال كمددددددا

  بدددددددد  اى جددددددداع ألتحصددددددديل  لل الدددددددش فددددددد  7: 0111التعريبدددددددات فقدددددددد عرفددددددد  أحمدددددددد والمرا ددددددد   

  المدددددواد الدراسدددددي  مق ددددددطرا  بالدددددددرجات   بقدددددا  ل متحا دددددات المحليدددددد  مدددددادر دراسدددددي  مدددددا أو مجموعدددددد

 تجريها المدرس  آلر العا   أو ف   هاي  فصج دراس  . لت ا

  بأ ددددددددددد   كدددددددددددج أداا يقدددددددددددو  بددددددددددد  ال الدددددددددددش فددددددددددد  007: 0118عرفددددددددددد  الغربددددددددددداوض   كمدددددددددددا

للقيددددددداس عدددددددن  ريددددددد  دراجدددددددات   الموادددددددوعات المدرسدددددددي  الملتلبددددددد   والدددددددذض يمكدددددددن  لاددددددداع

 تقديرات المدرسين أو كليهما.  أوالتبار 
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  بأ ددددددد   ال تيجددددددد  التددددددد  يتحصدددددددج عليهدددددددا ال الدددددددش مدددددددن 011: 0116ل ددددددداش   وعرفددددددد 

لددددد ج دراسدددددت  فددددد  السددددد وات السدددددابق   أض مجمدددددوع اللبدددددرات والمعلومدددددات التددددد  حصدددددج عليهدددددا 

 ال الش . 

التحصددددددديج الدراسددددددد  بأ ددددددد  مددددددددى مدددددددا تحقددددددد  لددددددددى ال الدددددددش مدددددددن معلومدددددددات أو  وي عدددددددرر

هدددددارات مدددددن أرددددددار الدددددتعل   تيجددددد  لدراسددددد  موادددددوع مدددددن الموادددددوعات الدراسدددددي   معدددددارر أو م

ويعبددددر ع هددددا عددددن  ريدددد  اجتيدددداع التبددددار معددددد بشددددكج يمكددددن معدددد   يدددداس المسددددتويات المحددددددر 

  .0111والذض يتميع بالصد  والثبات والمواوعي   ف ت   

 أ ب  الذكر فقد  حظ الباحث بأ ها:  التعريبات ل   وبال ظر

  فددددد  اعتبدددددار أن التحصددددديج الدراسددددد  يتمثدددددج فددددد   تيجددددد  أداا ال الدددددش فددددد  ا لتبدددددارات  تتبدددد

 من جا ش المدرس .  رالتحصيلي  المعد

 أن التحصددددددددددديج الدراسددددددددددد  يعبدددددددددددر عدددددددددددن اكتسددددددددددداش ال الدددددددددددش لللبدددددددددددرات والمهدددددددددددارات  تدددددددددددرى

 والمعلومات والمعارر الت  تهدر  ليها المادر الدراسي .

بأ دددد : مقدددددار مددددا حصددددج عليدددد  ال الددددش مددددن  فقددددد عددددرر الباحددددث التحصدددديج الدراسدددد  لددددذا

المعلومددددددات والمهددددددارات بحيددددددث يقدددددداس بالدرجدددددد  التدددددد  يحصددددددج عليهددددددا ال الددددددش فدددددد  ا لتبددددددار 

 المعد ألض مادر دراسي .
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 مستوى التحصيل الدراسي:  تدني

تددددددددد   مسددددددددتوى التحصدددددددديج الدراسدددددددد  بارتمددددددددا  الكثيددددددددر مددددددددن التربددددددددويين واآلبدددددددداا  حظدددددددد   

 حلهدددددا وال لبددددد  أ بسددددده   لدددددذا يعدددددد تدددددد   مسدددددتوى التحصددددديج الدراسددددد  مشدددددكل  كبيدددددرر   بدددددد مدددددن 

اجتماعيددددد  اردددددت  بهدددددا  كل  بسدددددي  وتربويددددد   وتدددددارر ألدددددرى تكدددددون مشددددد ل فهددددد  أحيا دددددا تكدددددون مشدددددك

ون ا جتمددددداعيون واآلبددددداا  وارتمدددددا  ال لبددددد  لمدددددا علمددددداا الددددد بس  ومدددددن ثددددد  المربدددددون واأللصدددددائي

 يعدو المصدر األساس  ف   عا   ال مو والتقد . 

 ااتدددددد   مسدددددتوى التحصددددديج الدراسددددد  بشدددددكج عدددددا  يعبدددددر عدددددن  صدددددور ملحدددددوظ فددددد  أد  ن

ال الددددش  ورددددو كمددددا تقددددد  مشددددكل  تددددؤر  أ ددددرار العمليدددد  التعليميدددد  التعلميدددد   بددددداا  مددددن ال الددددش 

   وا تهدددددددداا  باألسددددددددرر. وتلتلددددددددر ال ظددددددددرر  لدددددددد  مبهددددددددو  تددددددددد   مسددددددددتوى  بسدددددددد   ومددددددددرورا  بددددددددالمعل

التحصدددديج الدراسدددد  بددددالت ر األسدددداس الددددذض ت ب دددد  عليدددد  تلدددد  ال ظددددرر  فيددددرى بعدددد  الدارسددددين 

أ ددددد  تعبيدددددر عدددددن ا لبدددددا  أداا ال الدددددش فددددد  مدددددادر دراسدددددي  أو أكثدددددر عدددددن متوسددددد  أداا أ را ددددد   

درجددددددد  معي دددددد   رريددددددددض   فدددددد  حددددددين يدددددددرى آلددددددرون أ ددددددد  تددددددد    سدددددددب  تحصدددددديج ال الدددددددش عددددددن

  .0111؛ عل   0110

فددددددإن تددددددد   التحصدددددديج فدددددد  أض مددددددادر دراسددددددي  أو مجموعدددددد  م هددددددا يعددددددد مددددددن أل ددددددر  لددددددذا

أ ددددددددواع التددددددددد   وأن أثددددددددرط سددددددددور يدددددددد عكس علدددددددد  كافدددددددد  المددددددددواد والمراحددددددددج الدراسددددددددي  والمؤديدددددددد  

  . 0111ل  هيار ف  العملي  التربوي   األس ج  

الدراسدددددددددد  يع دددددددددد : تددددددددددد   التحصدددددددددديج    أن اددددددددددعر التحصدددددددددديج0116عددددددددددواد   ويددددددددددرى

الدراسدددددد  لل الددددددش  لدددددد  مددددددا دون المسددددددتوى العددددددادض المتوسدددددد  لمددددددادر دراسددددددي  أو أكثددددددر  ويرجددددددع 

بالبيئددددات الملتلبدددد  المدرسددددي   راآللدددد اددددهاذلدددد  ألسددددباش متعددددددر  يتعلدددد  بعاددددها بال الددددش وبع

تؤرلددددددد  واألسدددددددري  وا جتماعيددددددد  والسياسدددددددي . وبدددددددالر   مدددددددن القددددددددرات التددددددد  يمتلكهدددددددا ال الدددددددش و 
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للوصددددوج  لدددد  مسددددتوى تحصدددديج دراسدددد  م اسددددش لعمددددرط العم دددد   فإ دددد   ددددد يرسددددش لمددددرر أو أكثددددر 

 ف  صب .

حدددددين يتدددددالج مبهدددددو  تددددد   مسدددددتوى التحصددددديج مددددع مبهدددددو  التلميددددذ المتدددددألر دراسددددديا   فدددد 

  بأ دددددد :  التلميددددددذ الددددددذض   يسددددددت يع تحقيدددددد  المسددددددتويات Burt,1999:21الددددددذض يعرفدددددد  بيددددددرت  

صددددددر الدراسدددددد   ورددددددو متددددددألر فدددددد  تحصدددددديل  األكدددددداديم  بالقيدددددداس  لدددددد  الم لوبدددددد  م دددددد  فدددددد  ال

 العمر التحصيل  أل را   .

  أن ادددددعر التحصددددديج الدراسددددد  ردددددو الادددددعر فددددد   تقدددددان 31 :0111علددددد    ويدددددرى

جملددددددد  مدددددددن المهدددددددارات والمعدددددددارر التددددددد  يمكدددددددن أن يمتلكهدددددددا ال الدددددددش  بعدددددددد تعراددددددد  للبدددددددرات 

مبهدددددو  ادددددعر التحصددددديج  مثدددددجمدددددواد  ويتربويددددد  فددددد  مدددددادر دراسدددددي  معي ددددد   أو مجموعددددد  مدددددن ال

عددددددد   دددددددرر ال الددددددش علدددددد  اسددددددتيعاش المددددددواد الدراسددددددي  المقددددددررر ومدددددددى  درتدددددد  علدددددد   دراسدددددد ال

 ت بيقها.

يشددددددمج تددددددد   مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد  جميددددددع المددددددواد الدراسددددددي   أو بعاددددددها   و ددددددد

فتدددددددددد   مسدددددددددتوى  -رأض الباحدددددددددث بحسدددددددددش–أو  حددددددددددارا  ويعتمدددددددددد ذلددددددددد  علددددددددد  عددددددددددر عوامدددددددددج 

الدراسددددد  فددددد  جميدددددع المدددددواد الدراسدددددي  يشددددددير  لددددد  وجدددددود ادددددعر عدددددا  فددددد   دددددددرات التحصددددديج 

الدراسدددددي   أمدددددا تدددددد   مسدددددتوى التحصددددديج  درال الدددددش الذر يددددد  بصدددددرر ال ظدددددر عدددددن  بيعددددد  المدددددا

فددددد  بعددددد  المدددددواد دون  يرردددددا  فيشدددددير  لددددد  وجدددددود ادددددعر فددددد  جا دددددش مدددددن القددددددرات العقليددددد  

ها مددددن حيددددث الحاجدددد   لدددد  وجددددود  دددددرات والذر يدددد  ال عمدددد  لعدددددد مددددن المددددواد التدددد  تددددرتب  ببعادددد

التحصددددديج فددددد   حددددددى المدددددواد الدراسدددددي  دون  يرردددددا يشدددددير  د  مشدددددترك   سدددددتيعابها  وتددددد ليددددد عق

 لددددددد  وجدددددددود عوامدددددددج متعدددددددددر  دددددددد تكدددددددون مشدددددددترك  بدددددددين المعلددددددد  والمدددددددتعل  والم هددددددداج وأسددددددداليش 

 التدريس.
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 التحصيل الدراسي: أهداف

  :0111؛ عل   0119التحصيج الدراس  أردار عدر م ها  صاد    ولقياس

 . رىتحديد  تيج  ال الش   تقال   ل  مرحل  أل – 1

  وع التلصص والدراس  الذض سي تقج  ليها ال الش من مرحل  أللرى. تعين– 0

 القدرر عل  التعرر عل  القدرات البردي  لل لب . – 0

 ل  تقاج من مدرس   ل  ألرى .ا ستبادر من  تائج التحصيج  – 1

العديددددددددددد مددددددددددن البحددددددددددوث بوجددددددددددود ع  دددددددددد  وظيبيدددددددددد  بددددددددددين التحصدددددددددديج الجيددددددددددد  وأكدددددددددددت

وا تجاردددددات الموجبدددددد   حدددددو المدرسدددددد   وردددددذا بدددددددورط يددددد عكس بصددددددورر  يجابيددددد  كا ددددددت أو سددددددلبي  

علدددد  سددددلو  ال لبدددد   حددددو المدرسدددد  والتعلددددي   ويسدددده  فدددد  تعددددديج التوافدددد  ال بسدددد  وا جتمدددداع  

 لل لب .

 إلى تدني مستوى التحصيل الدراسي:  يةالمؤد واملالع

العديددددد مددددن الدراسددددات مشددددكل  تددددد   مسددددتوى التحصدددديج الدراسدددد  لمددددا لهددددا مددددن  ت اولددددت

أرميددددددد  فددددددد  ال تاجدددددددات ال هائيددددددد  للعمليددددددد  التعليميددددددد  التعلميددددددد   واردددددددت  البددددددداحثون بدراسددددددد  ردددددددذط 

تشدددددددداررا الواسددددددددع وعددددددددد  الظدددددددداررر للو ددددددددور علدددددددد  أسددددددددبابها والعوامددددددددج المددددددددؤثرر فيهددددددددا   ظددددددددرا    

 عل  دول  دون ألرى.  رراا تصا

   لددددددد  ثددددددد ث فئدددددددات 0111  المشدددددددار  ليددددددد  فددددددد   األسددددددد ج  1996حمددددددددان   ويشدددددددير

 للعوامج المؤثرر ف  تد   مستوى التحصيج الدراس  ور  كما يأت : 

 مباشرر أساسي : أرمها: المعل  والمتعل  والم هاج.  عوامج 

 مركددددددع الوسددددددائج والتق يددددددات  ال لبدددددد ض أل ددددددران  اىرشدددددداد مباشددددددرر ثا ويدددددد : أرمهددددددا: ا عوامددددددج

 التربوي   المكتب   المقصر  والساحات المدرسي . 
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 يدددددددددر مباشدددددددددرر تقدددددددددع لدددددددددارج البيئددددددددد  المدرسدددددددددي : وسدددددددددائج اىعددددددددد   والمؤسسدددددددددات  عوامدددددددددج 

 ا جتماعي . 

 راسدددددد   لدددددد  التصدددددد يبات السددددددابق  للعوامددددددج المددددددؤثرر فدددددد  تددددددد   مسددددددتوى التحصدددددديج الد وبددددددال ظر 

  : 0110ت  جاات عل  ال حو اآلت  كما اشار اليها  آج  اج   وال

  : عوامل متعلقة بالطالب، وتشمل:أوالً 

العقليددددددد   والحالددددددد  الصدددددددحي  وال بسدددددددي   والتكيدددددددر ا جتمددددددداع : حيدددددددث تسددددددده   القددددددددرات

رددددددذط العوامددددددج فدددددد  مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد    ذ أن ال الددددددش الددددددذض يمتلدددددد   دددددددرات عقليدددددد  

متد يددددددد  جددددددداات  تيجددددددد  البدددددددرو  البرديددددددد  ال بيعيددددددد  فددددددد  مسدددددددتوارا لددددددددى األفدددددددراد  يكدددددددون مدددددددن 

  الحالدددددد  الصددددددحي  وال بسددددددي  التدددددد  المددددددرجح تددددددد   مسددددددتوى تحصدددددديل  الدراسدددددد   باىادددددداف   لدددددد

يدددددؤثر ترديهدددددا بالادددددرورر فددددد  مسدددددتوى   تاجيددددد  البدددددرد بشدددددكج عدددددا  وفددددد  مسدددددتوى األداا العلمددددد  

. كمددددددا أن تددددددد    دددددددرر ال الددددددش علدددددد  التكيددددددر ا جتمدددددداع   دع ددددددد ال لبدددددد  علدددددد  وجدددددد  التحديدددددد

  ذلددددد  يجعلددددد  أكثدددددر ععلددددد  وأ دددددج تبددددداع    وبالتدددددال  يكدددددون أ دددددج اكتسدددددابا  للمعرفددددد   ويترتدددددش علددددد

 كل  تد   مستوى تحصيل  الدراس .

 : عوامل متعلقة بالمعلم، وتشمل: ثانياً 

العلميدددددد   واللبددددددرر التدريسددددددي   وامددددددت   أسدددددداليش و رائدددددد  التدددددددريس الم ئمدددددد :  الكبدددددداار

فتدددددد   مسدددددتوى الكبددددداار العلميددددد  لددددددى المعلددددد   يددددد عكس بالادددددرورر علددددد  أدائددددد  التعليمددددد    ذ أن 

مدددددادر الدراسدددددي   دددددد يدددددؤثر سدددددلبا  فددددد  مددددددى دافعيددددد  ال لبددددد  للمعرفددددد  المعلددددد   يدددددر المدددددتمكن مدددددن ال

 دراكهددددد  تدددددد   كبددددداار  بشالتددددد  يع يهدددددا  وبالتدددددال  تراجدددددع مددددددى اكتسددددداش ال لبددددد  للمعرفددددد  بسددددد

المعلدددددد  فتددددددؤثر فدددددد  الصددددددورر العامدددددد  التدددددد   ع دددددددالمعلدددددد  العمليدددددد . أمددددددا  لدددددد  اللبددددددرر التدريسددددددي  
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  بعددددد  المهدددددارات األساسدددددي  التددددد  تسددددده  فددددد  يشدددددكلها ال لبددددد  ع ددددد   وبالتدددددال  فإ ددددد  يبتقدددددر  لددددد

 تقبج ال لب  للمادر العلمي   وبالتال  ي عكس ذل  عل  مستوى تحصيله  الدراس .

 :عوامل متعلقة بالمنهاج، وتشمل: ثالثاً 

األرددددددار  و ريقددددد  عدددددر  المدددددادر العلميددددد   ومددددددى التباعدددددج المتدددددا  لل الدددددش  وادددددو 

مكا يددددددد   يددددددداس األداا المعرفددددددد وى مدددددددع المحتددددددد  : وفددددددد  ردددددددذط العوامدددددددج ي  حدددددددظ أن الم هددددددداج وا 

باعتبددددددارط مكو ددددددا  رئيسددددددا  فدددددد  العمليدددددد  التعليميدددددد  التعلميدددددد   فددددددإن عددددددد  واددددددو  أردافدددددد  و ريقدددددد  

عراددددد  ومعالجتددددد  للمدددددادر العلميددددد  يسددددده  فددددد  ظهدددددور حددددداجع  دراكددددد  لددددددى ال لبددددد   فيععفدددددون 

 ت  ي رحها. اللو  في   ويشكلون شعورا  سلبيا  مرتب ا  بالمادر ال أوعن دراست  

 : عوامل متعلقة بالمدرسة، وتشمل: رابعاً 

المرافدددددددد  والملتبددددددددرات العلميدددددددد : فالبيئدددددددد   وتددددددددوافرالصددددددددبي   والب يدددددددد  التحتيدددددددد    البيئدددددددد 

المدرسددددي  التدددد  تبتقددددر  لدددد  ب يدددد  تحتيدددد  م اسددددب  وبيئدددد  صددددبي  تحقدددد  درجدددد  مقبولدددد  مددددن تهيئدددد  

  يكدددددون لهدددددا أثدددددر كبيدددددر فددددد  تدددددد   ال لبددددد  للدددددتعل  فاددددد   عدددددن تدددددوافر وسدددددائج التعلدددددي  الم اسدددددب 

مسدددددددتوى التحصددددددديج الدراسددددددد   وذلددددددد  بسدددددددبش ا عددددددددا  الجاذبيددددددد  البيئيددددددد   حدددددددو المدرسددددددد  ع دددددددد 

ال لبدددد   وبالتددددال  رددددروبه  أو ا شددددغاله  اليددددوم  بو ددددت ا تهدددداا الدددددوا  ولددددروجه  مددددن المدرسدددد   

 التحصيل .   مما ي عكس سلبا  عل  مكتسباته  المعرفي  وأدائه

 تعلقة باألسرة، وتشمل: : عوامل مخامساً 

ا جتمدددددداع   الواددددددع المددددددادض  والمسددددددتوى العلمدددددد  والثقدددددداف : فعددددددد  وجددددددود  ا سددددددتقرار

اسدددددتقرار اجتمددددداع  ومدددددادض لًسدددددرر  يدددددؤثر سدددددلبا  فددددد  دافعيددددد  ال الدددددش وتوجهاتددددد   حدددددو المدرسددددد  

والتعلدددددددي    ذ أن عدددددددد  تلبيددددددد  الحاجدددددددات األساسدددددددي  المرتب ددددددد  بالمأكدددددددج والمسدددددددكن والمصدددددددارير 
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ي  يسدددددده   لدددددد  حددددددد كبيددددددر فدددددد  ا شددددددغاج ال الددددددش بددددددالتبكير فدددددد  العمددددددج علدددددد  حسدددددداش الشلصدددددد

 الدراس . 

يركددددع الباحددددث فدددد  دراسددددت  الحاليددددد  علدددد  رددددذا التصدددد ير للعوامددددج المؤديدددد   لددددد   وسددددور

المرحلدددددددد  المتوسدددددددد   فدددددددد  مدي دددددددد  الرمددددددددادض   تددددددددد   مسددددددددتوى التحصدددددددديج الدراسدددددددد  لدددددددددى  لبدددددددد

 العرا ي . 

فدددددد  ل و هددددددا العريادددددد  أ بدددددد   مددددددجلدددددد  تلدددددد  العواأشددددددارت العديددددددد مددددددن الدراسددددددات   و ددددددد

  .0111   ودراس   األس ج  0111وم ها: دراس   مراد    الذكر

 عدم فهم الرياضيات مشكلة

م حظددددد  وجدددددود مشدددددكل  عامددددد  ع دددددد  لبددددد  المددددددارس تتمثدددددج فددددد  عدددددد  فهددددد  مدددددادر  يمكدددددن

والتدددددد  ردددددد  علدددددد   الرياادددددديات مددددددادر  يعدددددد الرياادددددديات والتلددددددور م هددددددا  ويرجددددددع ذلدددددد   لدددددد   ب

تراكمددددد    يمكدددددن تعلددددد  المعرفددددد  التاليددددد  أو المهدددددارر التاليددددد  فيددددد      ذا كدددددان ال الدددددش  دددددد فهددددد  

المعرفددددددد  والمهدددددددارر السدددددددابق   وردددددددو علددددددد  يتعامدددددددج مدددددددع العقدددددددج البشدددددددرض بصدددددددورر مباشدددددددرر و يدددددددر 

 أسس و واعد ومباري  و ظريات تشكج ف  المحصل  رياا  عقلي . منمباشرر  ويتكون 

مشدددددكل  فددددد  صدددددعوب  تعلددددد  الريااددددديات مدددددن  بيعددددد  المدددددادر ذاتهدددددا؛ فهددددد  مدددددادر ال وتكمدددددن

مجدددددردر فددددد  الغالدددددش  وردددددذا يع ددددد  ادددددعر ارتبا هدددددا بالعدددددال  المدددددادض  واسدددددتق لها ع ددددد  بسدددددبش 

 يامهددددددا علدددددد   واعددددددد ومبدددددداري  مجددددددردر تت لددددددش فهمددددددا  مسددددددبقا  حتدددددد  يمكددددددن واددددددعها فدددددد  حيددددددع 

  . 0110لمدرسي   الو ب   ما يظج  ظريا  ف  الم ارج ا والت بي  العمل   ور

الددددددذض يكددددددون لديدددددد  مقدددددددرر علدددددد  ممارسدددددد  علدددددد  الرياادددددديات بشددددددكج ممتدددددداع   والشددددددلص

ت مدددددددو لديددددددد   دددددددي  واتجاردددددددات وعدددددددادات  يجابيددددددد  مثدددددددج  الصدددددددبر, وال ظدددددددا  , والد ددددددد , والتعددددددداون  

  علددددد  حيدددددار البدددددرد الممدددددارس  و يرردددددا مدددددن العدددددادات, بمع ددددد  أن لددددد  ا عكاسدددددات ألدددددرى  يجابيددددد
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  المقدددددرر أكثددددر مددددن  يددددرط علدددد  حددددج المشددددك ت والتعامددددج معهددددا. ويجددددش التبريدددد   ذ تصددددبح لديدددد

بددددددين الرياادددددديات والحسدددددداش, فالرياادددددديات رددددددو دراسدددددد  الب يدددددد  الكليدددددد  لًعددددددداد وع  تهددددددا مددددددع 

  .0110بعاها  بي ما الحساش رو  جراا العمليات الحسابي   عدس  

 المشكلة في الرياضيات: مفهوم

يمكددن اعتبددار المشددكل  فدد  الرياادديات بأ هددا سددؤاج  ريددد اىجابدد  عليدد   فدد  يعتبددر بددأن أض  

سددؤاج مشددكل  لددذا يمثددج السددؤاج مشددكل  ل الددش فدد  الصددر الثددا   ا بتدددائ  بي مددا   يمثددج مشددكل  

 أبدددو عي ددد   ل الدددش فددد  الصدددبور العليدددا فدددإن المعرفددد  العلميددد  وا رتمدددا  الجددددض مدددن  الدددش آللدددر

  .0111وعباب    

بددددد مددددن تددددوافر شددددرو  معي دددد  لتمثيددددج السددددؤاج ومشددددكلت  المتعلقدددد  لل الددددش فددددذكر م هددددا   

  :0111 أبو عي   وعباب    

 جيكون في  تحدض لل الش يدفع   ل    جاع وحج رذا السؤا أن. 

 يست يع ال الش حج السؤاج بال ر  السابق  المعروف  لدي . أن   

 يت لددددش السددددؤاج مددددن ال الددددش للبيدددد  جيدددددر مددددن المعلومددددات والمهددددارات مددددع القدددددرر علدددد   أن

 تحليج ورب  األفكار وذل  لللروج باستجابات وافترااات يكون فيها ح   للمشكل .

 صعوبات تعلم الرياضيات مالمح

الريااددددديات علمدددددا  تراكميدددددا   فدددددإن المراحدددددج األولددددد  فددددد  دراسدددددت  تؤسدددددس للكيبيددددد   باعتبدددددار

سددددددديكون عليهدددددددا تعامددددددددج ال الدددددددش معددددددد   فإمدددددددا أن يواجدددددددد  ال الدددددددش صدددددددعوب  فددددددد  فهدددددددد  التددددددد  

الرياادددددديات تمتددددددد حتدددددد   هايدددددد  دراسددددددت   أو أن يتجدددددداوع رددددددذط الصددددددعوب  مددددددن البدايدددددد . ويمكددددددن 

  : 0116 صالح    ليها أشارتقسي  مراحج دراس  الرياايات كما 
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 درا  المبدداري  الريااددي   المرحلدد  تتاددمن  دددرر ال الددش علدد  ورددذطاألســاس القــوي:  مرحلــة . 1

الدذكر أن ردذط المرحلد  تسدم  مرحلد   الدتعل   ويجددروالعدد و يرردا.  بي األساسي  كالعمليات الحسدا

الحسددد    والمقصدددود أن المعلددد  فيهدددا يعدددالج ويددددرس محتدددوى الم هددداج ومهاراتددد  مدددن لددد ج أشدددياا 

مددع جميددع رددذط األدوات مددن  حقيقيدد  وفعليدد  ملموسدد   مثددج: المكعبددات واألدوات واأللددوان والتعامددج

 ل ج الحس والعمج.

ــــــة . 0 فمددددددادر الرياادددددديات علدددددد  يعتمددددددد علدددددد   ادددددداف  معلومدددددد   ممارســــــة الرياضــــــيات: مرحل

جديدددددر فددددو  المعلومدددد  السددددابق   فددددإذا لدددد  يكددددن الددددتعل  السدددداب   ويددددا  سددددتكون المعلومدددد  المادددداف  

أياددددا  اددددعيب . ورددددذط المرحلدددد  فدددد  الحقيقدددد  تعتمددددد علدددد  مددددا سددددبقها, فددددإذا كددددان أسدددداس ال الددددش 

الحسددددابي  بسدددددهول  أث دددداا المرحلددددد    ويددددا  فدددد   المرحلددددد  الحسددددي   ومدددددارس الرياادددديات والعمليدددددات

رددددددذط المرحلدددددد  تبدددددددأ فدددددد   نالتمثيليدددددد  , فددددددإن ا تقالدددددد  للمرحلدددددد  الثالثدددددد  يكددددددون سدددددده   وتلقائيددددددا , أل

الظهددددددور مددددددن الصددددددبين السددددددادس والسددددددابع ومددددددا بعددددددد ذلدددددد  مددددددن لدددددد ج دراسدددددد  القددددددوا ين, مثددددددج: 

تر والكيلدددددددومتر والسددددددد تم المتدددددددر مسددددددداح  المربدددددددع والمسدددددددت يج, واألوعان واأل دددددددواج والبدددددددر  بدددددددين

فإ هددددددا  ثيلدددددد  ذا معجددددددت بالتدددددددريس التم  وكيبيدددددد  التحويددددددج بي همددددددا  وفدددددد  رددددددذط المرحلدددددد  أياددددددا  

 ستكون أفاج من ل ج  حاار الوسائج التعليمي  عل  الصر.

مرحلدددددد  ا عتمدددددداد علددددد  الدددددد بس  فددددددإذا اسدددددت اع ال الددددددش المددددددرور  ورددددد الذاتيــــــة:  مرحلــــــة . 0

حلددددد  سدددددهل  عليددددد    ذ يحددددداوج فيهدددددا ال الدددددش مراجعددددد  بالمراحدددددج السدددددابق   فسدددددور تكدددددون ردددددذط الر 

دروسددددد  ومحاولددددد  حدددددج الواجبدددددات ب بسددددد   عدددددن  ريددددد  ا عتمددددداد علددددد   دراتددددد  ومهاراتددددد  التددددد  

  .0116اكتسبها من ل ج المراحج السابق   صالح  
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 مستوى التحصيل الدراسي في الرياضيات:  تدني

مشددددددكل  تددددددد   مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد  الرياادددددديات  مددددددن أردددددد  التحددددددديات  تعددددددد

التددددد  تواجدددددد  األ ظمدددددد  التعليميدددددد  فدددددد  ملتلددددددر دوج العدددددال   ولعددددددج ذلدددددد  مددددددرتب  ب بيعدددددد  مددددددادر 

الريااددددديات اللاصدددددد   وأسدددددداليش تدريسدددددها  فادددددد   عددددددن حاجتهددددددا  لددددد   دددددددرات عقليدددددد  بمسددددددتوى 

 . معين حت  يتمكن ال الش من استيعابها وفهمها

بعددددد  الدراسدددددات  لددددد  أرددددد  العوامدددددج التددددد  تدددددؤدض  لددددد  ادددددعر التحصددددديج فددددد   أشدددددارت

الرياادددديات  باعتباررددددا مددددادر أساسددددي  تقدددديس مسددددتوى تقددددد  ال ظددددا  التعليمدددد  وتحقيقدددد  لًردددددار 

المتعلمدددددين علددددد  فهددددد  التركيبدددددات الرياادددددي   درر    ن  ددددد08: 1996  عبا ددددد .  ذ يدددددرى مولددددد المأ

يمكددددن أن تتحسدددددن وتددددعداد   ذا مددددا اكتسددددش المتعلمددددون مهدددددارر القائمدددد  علدددد  مسددددلمات افترااددددي  

اسددددددت تاج تلدددددد  المسددددددلمات وفقددددددا  لقواعددددددد العقددددددج والم  دددددد   كمددددددا أن اكتسدددددداش أسدددددداليش التبكيددددددر 

السددددددلي  كو هددددددا تعددددددد أحددددددد أردددددددار تدددددددريس الرياادددددديات  يسدددددداعد المددددددتعل  علدددددد  اشددددددتقا  بعدددددد  

مدددددددي  وتكدددددددوين البدددددددرو  و يدددددددر العمليدددددددات البكريددددددد  مثدددددددج الم حظددددددد  وا لتيدددددددار والتجريدددددددد والتع

 ذل  . 

  :0111عوامج اعر التحصيج ف  الرياايات باآلت   بركات وحرع اهلل   وتتللص

 يؤثر ف  تحصيج ال لب  بمادر الرياايات.  الصح الاعر 

 السلوكي  تؤثر ف  أداا ال لب  التحصيل  ف  الرياايات. المشاكج 

  يؤدض  ل  تد   مستوى ال الش ف  مادر الرياايات. اس الر ب  الذاتي  ف  الدر  عد 

  الشعور با  تماا للمدرس  يدفع  ل  عد  ا رتما  بالدراس . عد 

  لمدددددددا  المعلمدددددددين بال ظريدددددددات التربويددددددد  وال بسدددددددي  الحديثددددددد  يدددددددؤدض  لددددددد  ادددددددعر أداا  عدددددددد 

 ال لب  الرياايات.
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الاددددددوا  اا لقددددددالباحددددددث أن لإل ددددددار ال ظددددددرض السدددددداب  أرميدددددد  وااددددددح  فدددددد   ويسددددددت لع

ال لبدددد  فدددد  الرياادددديات   وفائدددددر ذلدددد  أى ددددار فدددد   حصدددديجتددددد   مسددددتوى ت  لدددد العوامددددج   لدددد 

 تبسير أل تائج لهذط الدراس  ولغيررا من الدراسات المماثل  ف  المستقبج .
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 السابقة الدراسات

الباحدددددددث علددددددد  عددددددددد مدددددددن الدراسدددددددات العربيددددددد  واألج بيددددددد  السدددددددابق  ذات الصدددددددل   ا لدددددددع

 بالدراس  الحالي   وكان من أرمها:

 ا  التددد  رددددفت التعدددرر  لددد  الع  ددد  بدددين عمليدددات مدددا وراBenito,2000دراسددد  بي يتدددو   

المعرفدد  فدد  الرياادديات ومسددتوى التحصدديج فدد  التبددارات الرياادديات وحددج المشددك ت الريااددي  

بظيد . و دد تد  ت بيدد  ردذط الدراسد  علدد  مجموعد  مدن ت ميدذ الصددبين الثالدث والرابدع ا بتدددائ . الل

أشدددارت  تدددائج الدراسددد   لددد  أن مهدددارات حدددج المشدددك ت الرياادددي  اللبظيددد  تدددرتب  علددد   حدددو داج 

  بعمليات ما وراا المعرف .

   لددددد المؤديددددد   دراسددددد  رددددددفت  لددددد  الكشدددددر عدددددن العوامدددددج 0110أبدددددو  ددددداموس   و بددددد 

تددددد   التحصددددديج فددددد  الرياادددديات لددددددى  لبددددد  المرحلدددد  المتوسددددد   فددددد  مدي دددد  العدددددين فددددد  دولددددد  

اىمدددددارات  وأثددددددر عوامددددددج الجدددددد س والمسددددددتوى التحصددددديل  واللغدددددد   وتكو ددددددت عي دددددد  الدراسدددددد  مددددددن 

الدراسدددددددد   لدددددددد  وجددددددددود   تددددددددائج  وأشددددددددارت 0110-0111   البددددددددا  و البدددددددد  فدددددددد  العددددددددا  1101 

فدددددد  الرياادددددديات ومسددددددتوى  ددددددوته   ال لبدددددد ى اددددددعر ع  دددددد  ذات د لدددددد   حصددددددائي  بددددددين مسددددددتو 

فدددد  حددددج المسددددائج اللبظيدددد   كمددددا أظهددددرت ال تددددائج عددددد  وجددددود فددددرو  ذات د لدددد   حصددددائي  بددددين 

 مستوى ال لب  ف  حج المسائج الريااي  اللبظي  تععى لعامج الج س. 

  دراسدد  ردددفت  لدد  Ziegler, & Stoeger,2003كددج مددن عيجلددر وسددتوجر   وأجددرى

فاعليدد  أحكددا  ثدد ث مجموعددات مددن اآلبدداا والمعلمددين والت ميددذ فدد  تشددليص تددد   التعددرر علدد  

  مددن 163  مددن الددذكور و  130  شلصددا  مدد ه   017التحصدديج الدراسدد   شددار  فدد  الدراسدد   

فد  الدراسد  مقيداس المصدبوفات المتتابعد  العددادض  اسدتلد اى داث مدن ت ميدذ المرحلد  ا بتدائيد   و 

 SPMشلصا  موروبا   ف  06ب  العقلي   و د أظهرت  تائج الدراس  وجود    للكشر عن المور  
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  شلصدددددا  متوسددددد   71  مددددد ه  متدددددد   التحصددددديج  وكشدددددبت الدراسددددد  عدددددن أن  9حدددددين كدددددان  

  متد   التحصيج  كما أظهرت الدراس  أن أحكدا  اآلبداا فد  تقددير 16التحصيج  ف  حين كان  

 أو الت ميذ. معلمينا   من تقديرات المتد   التحصيج لدى الموروبين كا ت أفاج ح

  دراسدددددد  ردددددددفت  لدددددد  معرفدددددد  أسددددددباش تددددددد   مسددددددتوى التحصدددددديج 0111مددددددراد   و بقددددددت

الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  البدددددات الصدددددر األوج الثدددددا وض  وتكو دددددت عي ددددد  الدراسددددد  

   البددددد  مدددددن  البدددددات الصدددددر األوج الثدددددا وض بمدي ددددد  مكددددد  المكرمددددد   كمدددددا اشدددددتملت 067مدددددن  

الثدددددددا وض   وج  معلمددددددد  مدددددددن معلمدددددددات الريااددددددديات فددددددد  الصدددددددر األ13 ددددددد  الدراسددددددد  علددددددد   عي

  مشدددددددرف  مدددددددن مشدددددددرفات الريااددددددديات بدددددددإدارر التعلدددددددي  فددددددد  م  قددددددد  مكددددددد  10باىاددددددداف   لددددددد   

المكرمددددد . و دددددد للصدددددت  تدددددائج الدراسددددد   لددددد  وجدددددود عددددددد مدددددن األسدددددباش التددددد  تقدددددر وراا تدددددد   

ات الصدددددددر األوج الثدددددددا وض  كدددددددان مدددددددن مسدددددددتوى التحصددددددديج الدراسددددددد  فددددددد  الريااددددددديات ل البددددددد

أرمهدددددددددا: عدددددددددد  مراعدددددددددار البدددددددددرو  البرديددددددددد   وعدددددددددد   عدددددددددداد ا لتبدددددددددارات الصدددددددددبي  فددددددددد  ادددددددددوا 

اددددددعر اىمكا ددددددات المدرسددددددي   وعددددددد  ا دددددد ع   لدددددد المسددددددتويات العقليدددددد  لل البددددددات  باىادددددداف  

التعليمدددد  والميدددددا   فادددد  عددددن ا  عهدددد  علدددد  أردددد   رائدددد   لوا ددددعالتربددددويين علدددد  ا المشددددرفين

 لتدريس والتقوي .ا

  ب دددددداا  سددددددتراتيجي  لتوظيددددددر أسددددددلوش حددددددج المشددددددك ت 0113دراسدددددد   بددددددراري    وت اولددددددت

فددددد  حدددددج المشدددددك ت الرياادددددي  المتادددددم   فددددد  مقدددددرر الريااددددديات للصدددددر اللدددددامس ا بتددددددائ  

بجمهوريدددد  مصددددر العربيدددد . أجريددددت الدراسدددد  علدددد  مجموعدددد  مددددن الت ميددددذ فدددد   دارر كبددددر صددددقر 

الشددددددر ي . أشددددددارت ال تددددددائج  لدددددد  تبددددددو  ت ميددددددذ المجموعدددددد  التجريبيدددددد  التعليميدددددد  فدددددد  محافظدددددد  

درسدددددوا باسدددددتلدا  اسدددددتراتيجي  ا ستقصددددداا التعددددداو   علددددد  ت ميدددددذ المجموعددددد  الاددددداب    الدددددذين

الدددددذين درسدددددوا باسدددددتلدا  ال ريقددددد  ا عتياديددددد  فددددد  الت بيددددد  البعددددددض ل لتبدددددار التحصددددديل . كمدددددا 
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مهددددددددارات حددددددددج المسددددددددائج اللبظيدددددددد  والتحصدددددددديج وجددددددددد أن ر ددددددددا  ارتبا ددددددددا  يجابيددددددددا بددددددددين ت ميدددددددد  

 الدراس  ف  الرياايات لدى ت ميذ الصر اللامس ا بتدائ .

  بددددإجراا دراسدددد  Gorard & Smith, 2008و ددددا  كددددج مددددن جددددورارد وسددددميث   

فدددددددد  مددددددددادر   ردددددددددفت  لدددددددد  الكشددددددددر عددددددددن األسددددددددباش المؤديدددددددد   لدددددددد  تددددددددد   التحصدددددددديج الدراسدددددددد

الرياادددددددديات لدددددددددى  لبدددددددد  المرحلدددددددد  األساسددددددددي  فدددددددد  بري ا يددددددددا. وتألبددددددددت عي دددددددد  الدراسدددددددد  مددددددددن 

   البددددددا  و البدددددد   مددددددن ملتلددددددر المدددددددارس الحكوميدددددد  فدددددد  بري ا يددددددا  وأظهددددددرت  تددددددائج 0010 

الدراسددددد  بددددددأن  سددددددب   جددددددا  ال لبدددددد  فدددددد  مدددددادر الرياادددددديات كا ددددددت متد يدددددد  جدددددددا  كمددددددا أظهددددددرت 

 حصددددائيا فدددد  مسددددتوى تحصدددديج ال لبدددد  فدددد  الرياادددديات تعددددعى ال تددددائج عددددد  وجددددود فددددرو  دالدددد  

والعدددددر   فيمدددددا أظهدددددرت ال تدددددائج المتعلقددددد  بأسدددددباش تدددددد   مسدددددتوى  صدددددر لمتغيدددددرات الجددددد س  ال

التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  الريااددددديات أن عدددددد  اسدددددتلدا  أسددددداليش تددددددريس حديثددددد  ومت دددددورر كدددددان 

حملهددددا ال لبدددد  تجدددداط مددددادر التدددد  ي لسددددلبي مددددن أردددد  تلدددد  األسددددباش  باىادددداف   لدددد  ا تجارددددات ا

 الرياايات.

أسددددددددددلوش حددددددددددج   ردددددددددددفت التعددددددددددرر علدددددددددد  ع  دددددددددد اسدددددددددد   در 0119مللددددددددددوف    و بقددددددددددت

الريااددددددديات باىبدددددددداع لددددددددى ت ميدددددددذ الثالثددددددد  متوسددددددد  بور لددددددد . ورددددددددفت  رالمشدددددددك ت فددددددد  مددددددداد

الدراسدددد  أياددددا  لدددد  حددددث المدرسددددين علدددد  تربيدددد  اىبددددداع مددددن لدددد ج أسدددداليش و ددددر  التدددددريس 

وش حددددددج المشدددددددك ت فددددددد  ت ميدددددد  القددددددددرات العقليددددددد  للتلميددددددذ ولاصددددددد  القددددددددرر وألرميدددددد  دور أسدددددددل

 اىبداعي . أشارت  تائج الدراس   ل  ما يل :

 ع  ددددد  ذات د لددددد   حصدددددائي  بدددددين القددددددرر علددددد  حدددددج المشدددددك ت والتبكيدددددر اىبدددددداع   توجدددددد

 لدى ت ميذ الثالث  متوس  بور ل .
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 اددددد  التبكيددددددر اىبددددددداع  عي دددددد  وم لب توسدددددد  ع  دددددد  ذات د لدددددد   حصدددددائي  بددددددين م توجدددددد

 الدراس  ف  حله  للمشك ت.

     توجدددددد فدددددرو  ذات د لددددد   حصدددددائي  بدددددين الدددددذكور واى ددددداث عي ددددد  الدراسددددد  فددددد   تدددددائجه

 عل  التبار التبكير اىبداع .

  دراسدددددد  بهدددددددر الكشددددددر عددددددن أسددددددباش تددددددد   مسددددددتوى Cross,2009وأجددددددرى كددددددروس   

األساسددددددي   وكشددددددبت  تددددددائج الدراسدددددد  عددددددن عدددددددد مددددددن التحصدددددديج الدراسدددددد  لدددددددى  لبدددددد  المرحلدددددد  

األسدددددباش التددددد  تقدددددر وراا تدددددد   مسدددددتوى التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات كدددددان مدددددن 

ال لبدددددددد   حددددددددو تعلدددددددد   شتجددددددددذ سأرمهددددددددا: عددددددددد  اسددددددددتلدا  المعلمددددددددين ألسدددددددداليش و رائدددددددد  تدددددددددري

لهدددددددا الريااددددددديات  باىاددددددداف   لددددددد  ملدددددددعون اللبدددددددرات السددددددديئ  وا تجاردددددددات السدددددددلبي  التددددددد  يحم

ال لبددددددد  تجددددددداط مدددددددادر الريااددددددديات  فاددددددد   عدددددددن صدددددددعوب  المبددددددداري  الرياادددددددي  التددددددد  ت رحهدددددددا 

 م ارج الرياايات.

   لددددددد  التعدددددددرر  لددددددد  العوامدددددددج المؤديددددددد   لددددددد  تدددددددد   0111دراسددددددد  األسددددددد ج   ورددددددددفت

لددددددددى  لبددددددد  المرحلددددددد  األساسدددددددي  العليدددددددا بمددددددددارس وكالددددددد  الغدددددددوث  اادددددددياتالتحصددددددديج فددددددد  الري

الوصدددددددددب   المددددددددد هجي يين بق ددددددددداع  دددددددددعر. و دددددددددد اسدددددددددتلد  الباحدددددددددث الدوليددددددددد  ال جئدددددددددين البلسددددددددد 

  31  معلمددددددددا   و 90  معلمددددددددا ومعلمدددددددد  مدددددددد ه   116التحليلدددددددد   علدددددددد  عي دددددددد  مكو دددددددد  مددددددددن  

معلمددددد  مدددددن معلمددددد  مبحدددددث الريااددددديات فددددد  مددددددارس وكالددددد  الغدددددوث الدوليددددد   وأظهدددددرت  تدددددائج 

ود  لددددد : عوامدددددج الدراسددددد  أن أرددددد  العوامدددددج المؤديددددد   لددددد  تدددددد   التحصددددديج فددددد  الريااددددديات تعددددد

لل الدددددددش  وعوامدددددددج متعلقددددددد   جتماعيددددددد بالبيئددددددد  األسدددددددري  وا  علقددددددد متعلقددددددد  بدددددددالمعل   وعوامدددددددج مت

بم هدددددددداج الرياادددددددديات  وعوامددددددددج متعلقدددددددد  بال الددددددددش  بسدددددددد   وعوامددددددددج متعلقدددددددد  بدددددددداىدارر والبيئدددددددد  

المدرسددددي   كمددددا أظهددددرت الدراسدددد  عددددد  وجددددود فددددرو  دالدددد   حصددددائيا  فدددد  العوامددددج المؤديدددد   لدددد  



 28 

 لدددددد  متغيددددددر الجدددددد س معل  ومعلمدددددد    وعددددددد  وجددددددود  ىلتحصدددددديج فدددددد  الرياادددددديات تعددددددع تددددددد   ا

 فرو  دال   حصائيا  تععى لمتغير س وات اللبرر.

  دراسددددددددد  رددددددددددفت التعدددددددددر ر  لددددددددد  أسدددددددددباش تدددددددددد   0111بركدددددددددات وحدددددددددرع اهلل   و بددددددددد 

التحصددددددديج فددددددد  مدددددددادر الريااددددددديات لددددددددى  لبددددددد  المرحلددددددد  األساسدددددددي  الدددددددد يا مدددددددن وجهددددددد   ظدددددددر 

وا متغيددددددرات: الجدددددد س  والتلصددددددص الدراسدددددد   والمؤرددددددج العلمدددددد   واللبددددددرر. المعلمددددددين فدددددد  ادددددد

  معلمددددا  ومعلمدددد  وردددد  يمثلددددون 131و ددددد تدددد   ت بيدددد   جددددرااات الدراسدددد  علدددد  عي دددد  مكو  دددد  مددددن  

  مددددددددددن المجتمددددددددددع األصددددددددددل  لهدددددددددذط الدراسدددددددددد  والمحددددددددددد د بمعلمدددددددددد  مبحددددددددددث %63مدددددددددا  سددددددددددبت   

الصدددددددددر الرابدددددددددع   وج حتدددددددددالريااددددددددديات فددددددددد  الصدددددددددبور األساسدددددددددي  الدددددددددد يا  مدددددددددن الصدددددددددر األ

األساسدددددد   فدددددد  المدددددددارس الحكوميدددددد  فدددددد  محافظدددددد   ددددددولكر . و ددددددد توصددددددلت الدراسدددددد   لدددددد  أن 

رددددد  األكثدددددر أرميددددد  فددددد   -بحسدددددش تقدددددديرات المعلمدددددين –ر دددددا  عدددددددا  مدددددن األسدددددباش الرئيسددددد  

تدددددددد   التحصددددددديج فددددددد  مدددددددادر الريااددددددديات تشدددددددمج الادددددددعر الصدددددددح   والمشدددددددك ت السدددددددلوكي   

الدراسدددددد   فادددددد   عددددددن عددددددد  ا رتمددددددا  بالدراسدددددد  ال دددددداج  عددددددن عددددددد   وعددددددد  الر بدددددد  الذاتيدددددد  فدددددد 

الشددددددددعور با  تمدددددددداا للمدرسدددددددد   باىادددددددداف   لدددددددد  عددددددددد   لمددددددددا  المعلمددددددددين بال ظريددددددددات التربويدددددددد  

وال بسددددي  الحديثدددد . وفدددد  الو ددددت  بسدددد  أظهددددرت تقددددديرات المعلمددددين أن ر ددددا  أسددددبابا  أ ددددج أرميدددد  

المرحلدددد  األساسددددي  الددددد يا مثددددج: اعدحددددا   لدددددى  لبدددد  ااددددياتفدددد  تددددد   التحصدددديج فدددد  مددددادر الري

الصدددددددبور بال لبددددددد   عدددددددد  توفدددددددد ر األجهدددددددعر الحديثددددددد  والوسدددددددائج  الوادددددددع ا جتمددددددداع  المتدددددددد   

لًسدددددددددرر  ارتبددددددددداع  صددددددددداش المعلددددددددد  مدددددددددن الحصدددددددددص  وعدددددددددد  تلصدددددددددص المعلددددددددد  فددددددددد  مدددددددددادر 

الرياادددديات. كمددددا أظهددددرت  تددددائج الدراسدددد  وجددددود فددددرو  دالدددد   حصددددائيا  بددددين مسددددتويات تقددددديرات 

الددددد يا  اسددددي فدددد  المرحلدددد  األس لريااددددياتلمعلمددددين ألسددددباش تددددد   تحصدددديج ال لبدددد  فدددد  مددددادر اا
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تبعدددددا  لمتغيدددددر الجددددد س لصدددددالح المعلمدددددين الدددددذكور  وتبعدددددا  لمتغيدددددر التلصدددددص الدراسددددد  لصدددددالح 

 المعلمين ذوض تلصص الرياايات.

المحتملددددددددد  بدددددددددين  الع  ددددددددد   علددددددددد  الكشدددددددددر عدددددددددن 0111دراسددددددددد  الم صدددددددددور   وركدددددددددعت

  مددددددذرالرياادددددديات واألداا علدددددد  مقيدددددداس مهددددددارات التبكيددددددر لدددددددى عي دددددد  مددددددن تالتحصدددددديج فدددددد  

  تلميدددددذا وتلميدددددذر مدددددن ت مدددددذر 011الصدددددر السدددددادس األساسددددد . تكو دددددت عي ددددد  الدراسددددد  مدددددن  

 مدارس مدي   دمش  الرسمي . أشارت  تائج الدراس   ل  ما يل :

 بدددددين التحصددددديج فددددد  مدددددادر الريااددددديات واألداا علددددد  مقيددددداس  ابيددددد ع  ددددد  ارتبدددددا   يج وجدددددود

 مهارات التبكير.

 أثدددددر لمتغيدددددر الجددددد س  ذكدددددور    ددددداث  فددددد  مسدددددتوى التحصددددديج فددددد  مدددددادر الريااددددديات  وجدددددود

 وف  مستوى األداا الكل  عل  مقياس مهارات التبكير.

 أثددددددددر لمسددددددددتوى التحصدددددددديج فدددددددد  مددددددددادر الرياادددددددديات  متوسدددددددد   وسدددددددد   اددددددددعير   وجددددددددود

 اا عل  مقياس مهارات التبكير.ومستوى األد

  دراسدددددد  ردددددددفت التعددددددرر  لدددددد  العوامددددددج التدددددد  تددددددؤدض  لدددددد  0110تجددددددار وداود   وأجددددددرت

تدددددد   التحصددددديج األكددددداديم  لمدددددادر الريااددددديات للصدددددر الرابدددددع بمرحلددددد  األسددددداس محليددددد  الرردددددد 

أبددددددو دك دددددد . و ددددددد اسددددددتلدمت الباحثدددددد  المدددددد هج الوصددددددب ؛ حيددددددث تكددددددون مجتمددددددع الدراسدددددد  مددددددن 

  معلمدددددددا ومعلمددددددد . 373اددددددديات فددددددد  مددددددددارس مرحلددددددد  األسددددددداس البدددددددال  عدددددددددر   معلمددددددد  الريا

ولتحقيدددددد  أ دددددددرا  الدراسددددددد  اسدددددددتلدمت الباحثددددددد  أدار لجمددددددع البيا دددددددات ورددددددد  ا سدددددددتبا    التددددددد  

  فقدددددرر  و دددددد تددددد   ت بيددددد  ردددددذط األدار علددددد  عي ددددد  المددددددارس حيدددددث بلددددد  حجددددد  06مدددددن   تكو  دددددت

 لددددددددددد  أن  للكبايدددددددددددات األكاديميددددددددددد     معلمدددددددددددا  ومعلمددددددددددد . و دددددددددددد توصدددددددددددلت الدراسددددددددددد 38العي ددددددددددد   

التلصصدددددي  لمعلددددد  الريااددددديات دور ا كبيدددددرا  فددددد  التحصددددديج األكددددداديم  لمدددددادر الريااددددديات ب ددددداا  

علدددد  المعيددددار الددددذض اعتمدددددط الباحددددث بدرجدددد  عاليدددد  مددددن وجهدددد   ظددددر معلمدددد  الرياادددديات  كمددددا 
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ال  تتحقددددد  أن  اسدددددتلدا   دددددر  التددددددريس الجيددددددر تسددددداعد علددددد  ت دددددوير العمليددددد  التعليميددددد  وبالتددددد

المسدددددتمر علددددد  المدددددادر و دددددر  التددددددريس لمعلمددددد   يشفاددددد   عدددددن أن التددددددر   لوبددددد  ال تدددددائج الم

. وأشدددددددارت ال تدددددددائج كدددددددذل   لددددددد  وجدددددددود علدددددددي الريااددددددديات يسددددددداعد علددددددد  اسدددددددتلدا  مهدددددددارات الت

صدددددددعوبات تواجدددددددد  معلددددددد  الرياادددددددديات  ورددددددددذا يدددددددؤثر علدددددددد  التحصدددددددديج األكددددددداديم  فدددددددد  مددددددددادر 

لتعليميددددد  والسددددديكولوجي  اللاصددددد  بال الدددددش مثدددددج أعدددددداد ال لبددددد  الريااددددديات تتمثدددددج فددددد  البيئددددد  ا

 .  ف  البصج   م  ا لتبارات المقد   ل لب  مرحل  األساس يؤثر ف  األداا األكاديم  

 على الدراسات السابقة التعقيب

ال قددددددا   ر الحاليدددددد   يمكددددددن  دددددد بالدراسدددددد مراجعدددددد  الدراسددددددات السددددددابق  ذات الصددددددل   بعددددددد

 اآلتي :

 سددددددددددددددددددددميث   وجددددددددددددددددددددورارد و 0111ردددددددددددددددددددددر دراسدددددددددددددددددددد  كددددددددددددددددددددج مددددددددددددددددددددن مددددددددددددددددددددراد   كددددددددددددددددددددان 

 Gorard&Smith,2008  0111   وبركدددددددددددددددددددددددات وحدددددددددددددددددددددددرعاهلل  0111  واألسددددددددددددددددددددددد ج   

  يتمثدددددددج فددددددد  معرفددددددد  العوامدددددددج المؤديددددددد  Cross,2009   وكدددددددروس  0110 وداودوتجدددددددار 

  ل  تد   التحصيج الدراس  ف  الرياايات. 

 جردراسدددددد  عيجلددددددر وسددددددتو  أمددددددا  Ziegler&Stoeger,2003  ردددددددفت  لدددددد  التعددددددرر علدددددد  

فاعليدددددد  أحكددددددا  ثدددددد ث مجموعددددددات مددددددن اآلبدددددداا والمعلمددددددين والت ميددددددذ فدددددد  تشددددددليص تددددددد   

 التحصيج الدراس . 

  لدددددد  الدراسددددددات التدددددد  تتعلدددددد  بالعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   مسددددددتوى التحصدددددديج  وبال سددددددب 

الدراسدددددد  فدددددد  الرياادددددديات  فقددددددد وجددددددد الباحددددددث أ هددددددا تتبدددددد  علدددددد  أن ا تجارددددددات السددددددلبي  

تدددددريس  فدددد التدددد  يحملهددددا ال لبدددد  تجدددداط مددددادر الرياادددديات  وعددددد  اسددددتلدا  أسدددداليش حديثدددد  

وامددددددج  كمددددددا جدددددداا فدددددد  مددددددراد الرياادددددديات  واددددددعر اىمكا ددددددات  ردددددد  مددددددن أردددددد  تلدددددد  الع

 ,Crossوكدددروس    (Gorard & Smith, 2008   وجدددورارد وسددددميث  0111 

2009.  
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   وداود   وتجدددددددددددار 0111  اهللوجدددددددددددد الباحدددددددددددث أن دراسددددددددددد  كدددددددددددج مدددددددددددن: بركدددددددددددات وحدددددددددددرع 

  تتبدددددددد  فدددددددد  أن عوامددددددددج تددددددددد   مسددددددددتوى التحصدددددددديج تتددددددددوعع 0111   واألسدددددددد ج  0110 

 . اجلم هبين األسرر والمدرس  والمعل  وال الش وا

   ركدددددعت دراسدددددات ألدددددرى علددددد  الع  ددددد  المحتملددددد  بدددددين التحصددددديج فددددد  الريااددددديات واألداا

علدددددد  مقيدددددداس مهددددددارات التبكيددددددر وع  دددددد  أسددددددلوش حددددددج المشددددددك ت فدددددد  مددددددادر الرياادددددديات 

بددددددين عمليددددددات مددددددا وراا المعرفدددددد  فدددددد  الرياادددددديات ومسددددددتوى التحصدددددديج    دددددد باىبددددددداع والع

الريااددددددددددي  مثددددددددددج دراسددددددددددات الم صددددددددددور  فدددددددددد  التبددددددددددارات الرياادددددددددديات وحددددددددددج المشددددددددددك ت

  .Benito, 2000   وبي يتو  0119   ومللوف   0111 

     حدددددددددج  سدددددددددلوش  كيبيددددددددد  ب ددددددددداا اسدددددددددتراتيجي  لتوظيدددددددددر أ0113ت اولدددددددددت دراسددددددددد   بدددددددددراري

 المشك ت ف  حج المشك ت الريااي  المتام   ف  مقرر الرياايات.

   علددددد  حسدددددش علددددد  الباحدددددث-ا  تمتددددداع الدراسددددد  الحاليددددد  بأ هدددددا الدراسددددد  األولددددد  فددددد  العدددددر- 

التدددد  ت اولددددت العوامددددج المؤديدددد   لدددد  تددددد   التحصدددديج الدراسدددد  فدددد  مددددادر الرياادددديات لدددددى 

 لبدددددددد  المرحلدددددددد  المتوسدددددددد   فدددددددد  مدددددددددارس مدي دددددددد  الرمددددددددادض العرا يدددددددد   مددددددددن وجهدددددددد   ظددددددددر 

 المدرسين والمديرين.

 أفاد الباحث من الدراسات السابق  ف  اآلت :  لقد 

امددددددددج المؤديدددددددد   لدددددددد  تددددددددد   مسددددددددتوى التحصدددددددديج فدددددددد  مبحددددددددث  عددددددددداد تصددددددددو ر حددددددددوج العو  -أ

 .تالرياايا

 ب اا اى ار ال ظرض اللاص بالعوامج المؤثرر ف  تد   مستوى التحصيج فيها.  -ش

مددددن الكتددددش والبحددددوث التربويدددد  والمراجددددع التدددد  تلددددد  وتثددددرض  يدددددتعددددرر الباحددددث علدددد  العد -ج

 ائي  الم اسب  لدراست .الدراس  الحالي   فا   عن التعرر  ل  األساليش اىحص
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 الثالث الفصل

 واإلجراءات الطريقة

ردددددددددددذا البصدددددددددددج م هجيددددددددددد  الدراسددددددددددد  ومجتمعهدددددددددددا والعي ددددددددددد  الملتدددددددددددارر  واألدوات   ت ددددددددددداوج

جرااات الدراس .   والمعالج  اىحصائي   وا 

  الدراسة: منهج

يهددددددددت   بوصددددددددر العوامددددددددج  والددددددددذض  الوصددددددددب  المدددددددد هجالدراسدددددددد  الحاليدددددددد  علدددددددد   تقددددددددو 

لتدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد   يددددد المؤد

 وجه   ظر المدرسين والمديرين. منمدارس مدي   الرمادض العرا ي  

 الدراسة:  مجتمع

مجتمددددددددع الدراسدددددددد  مددددددددن جميددددددددع معلمدددددددد  مددددددددادر الرياادددددددديات ومعلماتهددددددددا للمرحلدددددددد   تكددددددددون

لدددد  جميددددع مددددديرض المدددددارس ومددددديراتها  فدددد  المتوسدددد   فدددد  مدي دددد  الرمددددادض العرا يدددد    ادددداف   

  مددددددديرا  06   فبلدددددد  عدددددددد المدددددددراا   0116/ 0113مدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  للعددددددا  الدراسدددددد  

   مدرس ومدرس .  70ومديرر  وبل  عدد المدرسين  

 :الدراسة عينة

الباحدددددث  ريقددددد  العي ددددد  الع قوديددددد  العشدددددوائي  فددددد  التيدددددار عي ددددد  الدراسددددد   حيدددددث  اعتمدددددد

  61والبدددددددال  عدددددددددرا   ضالمرحلددددددد  المتوسددددددد   كافددددددد  فددددددد  مدي ددددددد  الرمددددددداد دارستددددددد  تحديدددددددد مددددددد

  مدرسددددد  للدددددذكور ومثلهدددددا لإل ددددداث  18 م هدددددا مدددددن الج سدددددين بمعددددددج  %61مدرسددددد   والتيدددددر  

   يواح لصائص رذط العي  :1والجدوج  
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 (1) جدولال

 عينة الدراسة خصائص

 الجنس

 31 ذكر

 31 أ ث 

 118 الكل 

 الوظيفة

 06 مدير

 70 مدرس

 118 الكل 

 

 الدراسة: أداة

الباحددددددث بإعددددددداد اسددددددتبا   حددددددوج العوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   مسددددددتوى التحصددددددديج   ددددددا 

بعدددددد الرجدددددوع  لددددد  الدراسدددددات السدددددابق  ذات   للمرحلددددد  المتوسددددد   رياادددددياتالدراسددددد  فددددد  مدددددادر ال

الع  ددددددد  وا سدددددددتبادر م هدددددددا  وادددددددمن مقيددددددداس ليكدددددددرت اللماسددددددد   بحيدددددددث ت اولدددددددت المجدددددددا ت 

 اآلتي :  

 لشالعوامج المتعلق  بال ا مجاج. 

 العوامج المتعلق  باألسرر. مجاج 

 العوامج المتعلق  بالم هاج. مجاج 

 العوامج المتعلق  بالمدرس . مجاج 

 العوامج المتعلق  بالمعل . مجاج 

 1ت   عداد األستبا   بصورتها األولي  ملح    و د .  
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 أداة الدراسة: صدق

الباحددددددددث بإعددددددددداد اسددددددددتبا   حددددددددوج مجدددددددا ت تددددددددد   مسددددددددتوى التحصدددددددديج فدددددددد  مددددددددادر   دددددددا 

الرياادددددددديات وعراددددددددها  علدددددددد  لج دددددددد  مددددددددن المحكمددددددددين مددددددددن أصددددددددحاش اللبددددددددرر وا لتصدددددددداص 

ين  حيددددث اشددددتملت اللج دددد  علدددد  بعدددد  أسدددداتذر الم ددددارج والكبدددداار والبددددال  عددددددر  تسددددع  محكمدددد

واىدارر التربويدددددددد  مددددددددن الجامعددددددددات األرد يدددددددد  والعرا يدددددددد   ومددددددددن المشددددددددرفين التربددددددددويين ومددددددددديرض 

أدار الدراسددددد  مدددددن حيدددددث  ادددددو وذلددددد  لبيدددددان و   مدددددن ذوض اللبدددددرر ال ويلددددد  والمدرسدددددينالمددددددارس 

ت الدراسددددددد   ولتقددددددددي  سددددددد م  البقدددددددرات وصددددددديا تها بمدددددددا يت اسدددددددش وصددددددد حيتها لقيددددددداس مجدددددددا 

ا  تراحددددات والتعدددددي ت التدددد  يرو هددددا م اسددددب  لت ددددوير ا سددددتبا    وذلدددد  للتأكددددد مددددن أن فقددددرات 

ا سدددددتبا   ت اسدددددش موادددددوع الدراسددددد  وتقدددددر علددددد  العوامدددددج الحقيقيددددد  بد ددددد  وتعدددددديلها  ن ت لدددددش 

رائهدددد  وآ لمحكمددددينذلدددد . و ددددد تدددد   لددددراج ا سددددتبا   بصددددورتها ال هائيدددد  بعددددد األلددددذ بم حظددددات ا

  .0  كما ف  الملح   

 جداً  قليلة قليلة متوسطة كبيرة جداً  كبيرة

3 0 3 2 1 
 

 أداة الدراسة:  ثبات

عددددددددددددادر  للتأكددددددددددددد مددددددددددددن ثبددددددددددددات أدار ألدراسدددددددددددد  اسددددددددددددتلد  الباحددددددددددددث  ريقدددددددددددد  ا لتبددددددددددددار وا 

  11    ذ تددددددد  ت بيددددددد  األدار علددددددد  عي ددددددد  اسدددددددت  عي  مكو ددددددد  مدددددددن  (test–retestا لتبدددددددار

عم ددددد  مدتددددد  أسدددددبوعان بدددددين مرتددددد  ألت بيددددد  وتددددد  حسددددداش  بباصدددددج الد راسددددد مدددددن لدددددارج عي  ددددد  

معامددددددج الث بددددددات باسددددددتلدا  معامددددددج ارتبددددددا  بيرسددددددون  كمددددددا اسددددددتلد   ريقدددددد  ا تسددددددا  الدددددددالل  

علددددددد   ا    يبدددددددين معدددددددام ت ثبدددددددات ا سدددددددتب0   والجددددددددوج CronbachAlphaكرو بدددددددا) ألبدددددددا  

 ال حو اآلت : 



 35 

 (2) الجدول

ثبات أداة العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طلبة  معامالت

 المرحلة المتوسطة في مدارس مدينة الرمادي العراقية من وجهة نظر المدرسين والمديرين

 الفا كرونباخ بيرسون ارتباط معامل المجال الرقم
 1.87 1.88 بال الش المتعلق  العوامج 1
 1.83 1.87 بالمعل  المتعلق  العوامج 2
 1.91 1.86 المدرس  بالم هاج المتعلق  العوامج 3
 1.83 1.89 بالمدرس  المتعلق  العوامج 4
 1.89 1.80 باألسرر المتعلق  العوامج 5

  1.91 الكلي  الدرج  
المؤديددددد   لددددد  تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد   العوامدددددجمدددددن معدددددام ت ثبدددددات أدار  ي حدددددظ

مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن 

   1.91كدددددددان  معامدددددددج ارتبدددددددا  بيرسدددددددون البدددددددا ردددددددو   وجهددددددد   ظدددددددر المدرسدددددددين والمدددددددديرين   ذ

 دددددددرا    وتعدددددددد ردددددددذط القدددددددي  مقبولددددددد  أل 1.90كرو بدددددددا) البدددددددا بلددددددد    امدددددددجللدرجددددددد  الكليددددددد   ومع

 الدراس  الحالي . 

 الدراسة: إجراءات

 أردار الدراس    ا  الباحث باىجرااات اآلتي : لتحقي 

 مجتمع الدراس  والعي  . تحديد -

أدار الدراسدددددد  المتمثلدددددد  باسددددددتبا   حددددددوج عوامددددددج تددددددد   التحصدددددديج لل لبدددددد  فدددددد   ت ددددددوير -

 مادر الرياايات.

 من صد  األدار بتوعيعها عل  مجموع  محكمين. التأكد -
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  ومعامددددددددج ارتبددددددددا  بيرسددددددددون test-retestباسددددددددتلدا   ريقدددددددد    ارثبددددددددات األد حسدددددددداش -

   .Cronbach Alphaومعادل   

 عل  كتاش تسهيج مهم  من رئيس جامع  الشر  األوس . الحصوج -

مهمدددددد  مددددددن وعارر التربيدددددد  والتعلددددددي  العرا يدددددد    لت بيدددددد   يجعلدددددد  كتدددددداش تسدددددده الحصددددددوج -

 الدراس .

مدي ددددددد   فددددددد أدار الدراسددددددد  علددددددد  البئددددددد  المسدددددددتهدف  مدددددددن المدرسدددددددين والمدددددددديرين  توعيدددددددع -

 الرمادض العرا ي .

 ا ستبا ات وتحليج البيا ات حسش اىحصائيات الم اسب . جمع -

 ال تائج وا ترا  التوصيات الم ئم .  تبسير -

 الباحث للحك  عل  تد   مستوى التحصيج المعيار التال   اعتمد -

 ثير عدي  التأ 0.3 دون -أ

  ليج التأثير. 19. 0 -0.3 -ب

 متوس  التأثير.  1.19 – 0.3 -ت

 فأكثر عالي  التأثير. 1.3 -ث
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 اإلحصائية: المعالجة

 ف  اآلت : وتتمثج

الباحدددددددددث األوسدددددددددا  الحسدددددددددابي  وا  حرافدددددددددات المعياريددددددددد  والرتدددددددددش والمسدددددددددتوى  اسدددددددددتلد  -

 لإلجاب  عن السؤالين األوج والثا  .

لعي تددددددين مسددددددتقلتين للمقار دددددد  بددددددين وجهددددددات  ظددددددر  الباحددددددث ا لتبددددددار التددددددائ  اسددددددتلد  -

المدرسددددين والمددددديرين تبعددددا  لمتغيددددرات الوظيبدددد  والجدددد س المشددددار  ليهددددا فدددد  السددددؤالين الثالددددث 

 والرابع.
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 الرابع الفصل

 سةالدرا نتائج

رددددددذا البصددددددج عراددددددا  لل تددددددائج التدددددد  توصددددددلت  ليهددددددا رددددددذط الدراسدددددد  مددددددن لدددددد ج  يتاددددددمن

 اىجاب  عن أسئلتها  وعل  ال حو اآلت : 

العوامـــل المؤديـــة إلـــى تـــدني  مـــااإلجابـــة عـــن الســـؤال األول: ويـــنص علـــى اآلتـــي:  نتـــائج

ــــي مــــدارس  ــــة المتوســــطة ف ــــة المرحل ــــدى طلب ــــي مــــادة الرياضــــيات ل التحصــــيل الدراســــي ف

  ؟دي العراقية من وجهة نظر المدرسين مدينة الرما

عددددددددن رددددددددذا السددددددددؤاج تدددددددد  حسدددددددداش األوسددددددددا  الحسددددددددابي  وا  حرافددددددددات المعياريدددددددد   لإلجابدددددددد 

للعوامدددددج المؤديدددددد   لددددد  تددددددد   التحصددددديج الدراسدددددد  فددددد  مددددددادر الريااددددديات لدددددددى  لبددددد  المرحلدددددد  

عددددددا   بشددددددكج المتوسدددددد   فدددددد  مدددددددارس مدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المدرسددددددين 

   ذل :0الجدوج   ويظهرمجاج من مجا ت أدار الدراس    جولك

 (3) الجدول
المؤدية إلى تدني التحصيل الدراسي  للعواملالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  األوساط

في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس مدينة الرمادي العراقية من 
 ازلياً تن مرتبةوجهة نظر المدرسين 

 األوساط المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 التأثير
 متوسط 1 4.64 3.40 المدرسي بالمنهاج المتعلقة العوامل 3
 متوسط 2 4.37 3.42 بالطالب المتعلقة العوامل 1
 متوسط 3 4.41 3.41 بالمدرسة المتعلقة العوامل 4
 قليل 0 1.44 3.30 باألسرة المتعلقة العوامل 5
 قليل 3 1.12 2.33 بالمعلم المتعلقة العوامل 2

 متوسط 4.34 3.64 الكلية الدرجة
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المؤديددددد   لدددد  تدددددد   التحصدددديج الدراسددددد  فدددد  مدددددادر  العوامددددج  أن 0مددددن الجددددددوج   يتاددددح  

الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن وجهددددد  

  بدددددددددا حرار 0.61  الحسددددددددداب  الوسددددددددد كا دددددددددت بمسدددددددددتوى متوسددددددددد    ذ بلددددددددد    ظدددددددددر المدرسدددددددددين

   وجددددددداات مجدددددددا ت األدار فددددددد  المسدددددددتويين المتوسددددددد  والقليدددددددج   ذ تراوحدددددددت 1.39معيدددددددارض  

ــــــــلمجدددددددداج   ولدددددددد    وجدددددددداا فدددددددد  الرتبدددددددد  األ0.91 -0.88األوسددددددددا  الحسددددددددابي  بددددددددين    العوام

  1.61معيدددددددددارض    بدددددددددا حرار 0.91حسددددددددداب    بوسددددددددد    المتعلقـــــــــة بالمنهـــــــــاج المدرســـــــــي

 وسدددددد   بالمتعلقــــــة بالطالــــــب العوامــــــلوبمسددددددتوى متوسدددددد   وفدددددد  الرتبدددددد  الثا يدددددد  جدددددداا مجدددددداج  

  وبمسدددددتوى متوسددددد   وجددددداات فددددد  الرتبددددد  الثالثددددد  1.87  بدددددا حرار معيدددددارض  0.90حسددددداب   

  1.91معيددددددددددارض   ا حرار  بددددددددد0.91حسدددددددددداب    بوسددددددددد  "العوامـــــــــل المتعلقــــــــــة بالمدرســـــــــة"

  المتعلقــــة باألســــرة العوامــــللرتبدددد   بددددج األليددددرر جدددداا مجدددداج  وبمسددددتوى متوسدددد   وجدددداات فدددد  ا

  وبمسدددددددتوى متوسدددددد   وجددددددداا فدددددد  الرتبددددددد  1.19  بدددددددا حرار معيددددددارض  0.01  حسدددددداب  وسدددددد ب

  بدددددددا حرار معيدددددددارض 0.88حسددددددداب    بوسددددددد   المتعلقـــــــة بـــــــالمعلم العوامـــــــلاألليدددددددرر مجددددددداج  

   وبمستوى  ليج التأثير.1.10 

 بال سب  لبقرات كج مجاج عل  حدر فكا ت ال تائج عل  ال حو اآلت : أما

 . مجال العوامل المتعلقة بالمنهاج المدرسي:1

تدددددد  حسدددددداش األوسددددددا  الحسددددددابي  وا  حرافددددددات المعياريدددددد  والرتددددددش للعوامددددددج المؤديدددددد   لقددددددد

 لدددددد  تددددددد   التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد  مددددددادر الرياادددددديات لدددددددى  لبدددددد  المرحلدددددد  المتوسدددددد   فدددددد  

س مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مددددن وجهددددد   ظدددددر المدرسدددددين  لبقددددرات ردددددذا المجددددداج  والجددددددوج مدددددار 

   يواح ذل :1 
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 (0) الجدول

الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة والرتــــب للعوامــــل المؤديــــة إلــــى تــــدني التحصــــيل  األوســــاط

الرمـــادي  نـــةالدراســـي فـــي مـــادة الرياضـــيات لـــدى طلبـــة المرحلـــة المتوســـطة فـــي مـــدارس مدي

ــــة بالمنهــــاج المدرســــي  ــــي مجــــال العوامــــل المتعلق ــــة مــــن وجهــــة نظــــر المدرســــين  ف العراقي

 مرتبة تنازليًا:

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 لتأثير ا
 متوسط 1 4.46 0.31 المدرسي. الم نهاج   أهداف   وضوة   ضعف 1
 متوسط 2 4.76 0.13 العلمي ة. الماد ة عْرض   طريقة   وضوة   قلة   3
 متوسط 3 4.33 0.13 الط لبة. بين الفردي ة للفروق   المنهاج مراعاة قلة 8
. الجانب على المنهاج  تركيز قلة 6  متوسط 0 1.43 0.40 الت طبيقي 

 المنهاج من المطلوبة التعليمية النتاجات قلة 2
 متوسط 3 4.31 0.44 المدرسي.

 مسـتوى مـن أعلـى باعتبـاره المنهـاج صـعوبة 4
 متوسط 6 1.44 3.40 الطلبة.

. األداء قياس إمكاني ة   صعوبة   5  متوسط 7 4.42 3.42 المعرفي 

ــرة   7 ــاهيم كث  فــي المطروحــة الرياضــي ة المف
 قليل 3 1.13 3.44 المنهاج.

 متوسط 4.64 3.40 الكلية الدرجة
  أن العوامددددج المؤديدددد   لدددد  تددددد   التحصدددديج الدراسدددد  فدددد  مددددادر 1مددددن الجدددددوج   ي حددددظ  

الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن وجهددددد  

كدددددان متوسددددد ا    ذ بلددددد   المتعلقـــــة بالمنهـــــاج المدرســـــي العوامـــــل ظدددددر المدرسدددددين فددددد  مجددددداج 

   وجددددددداات فقدددددددرات ردددددددذا المجددددددداج فددددددد  1.61  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.91الحسددددددداب    وسددددددد ال

   0.11 -1.01 ذ تراوحدددددددددددت األوسدددددددددددا  الحسدددددددددددابي  بدددددددددددين   والقليدددددددددددج المسدددددددددددتويين المتوسددددددددددد  
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نهــــاج   ضــــعف  التدددد  تدددد ص علدددد   1وجدددداات فدددد  الرتبدددد  األولدددد  البقددددرر   وضــــوة  أهــــداف  الم 

  وبمسدددددددتوى متوسددددددد   وفددددددد  1.96  بدددددددا حرار معيددددددارض  1.01  حسددددددداب  بوسدددددد   المدرســـــــي"

ـــــة    التددددد  تددددد ص علددددد   0الرتبددددد  الثا يددددد  جددددداات البقدددددرر   ـــــاد ة  قل ـــــة  عـــــْرض  الم وضـــــوة  طريق

  وبمسددددددتوى متوسدددددد   وجدددددداات 1.76  وبددددددا حرار معيددددددارض  1.18  حسدددددداب  بوسدددددد   العلمي ــــــة

ـــــــاس األداء  صـــــــعوبة    التددددددد  تددددددد ص علددددددد  3البقدددددددرر   يدددددددررفددددددد  الرتبددددددد   بدددددددج األل ـــــــة  قي إمكاني 

ـــــي      وبمسدددددتوى متوسددددد   وجددددداات 1.90  بدددددا حرار معيدددددارض  0.90  حسددددداب  بوسددددد  "المعرف

المفـــــاهيم الرياضــــي ة المطروحــــة فـــــي  كثــــرة   علدددد   التدددد  تددددد ص 7فدددد  الرتبدددد  األليددددرر البقددددرر  

   وبمستوى  ليج التأثير.1.10  با حرار معيارض  0.11  حساب  بوس    المنهاج

 بالطالب: لقة. مجال العوامل المتع2

 لدددددد   المؤديدددددد حسدددددداش األوسددددددا  الحسددددددابي  وا  حرافددددددات المعياريدددددد  والرتددددددش للعوامددددددج  تدددددد 

تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس 

  3مدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المدرسددددددين  لبقددددددرات رددددددذا المجدددددداج  والجدددددددوج  

 يواح ذل :
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(3) الجدول  

ابية واالنحرافات المعيارية والرتب للعوامل المؤدية إلى تدني التحصيل الدراسي الحس األوساط

في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس مدينة الرمادي العراقية من 

 المتعلقة بالطالب مرتبة تنازليًا: لوجهة نظر المدرسين  في مجال العوام

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 التأثير

1 
 الَمفاهيم   إدراك   في الطالب   قدرات   َضْعف  

 متوسط 1 1.23 0.26 األساسي ة. الرياضي ة  

 متوسط 2 4.44 0.13 الطلبة. بعض   لدى تعل م صعوبات   وجود   2
 متوسط 3 1.47 0.47 الصفي ة. الغرفة   في الطالب ت ركيز ضعف   4
 متوسط 0 4.43 0.43 للطالب. النفسية الحالة تردي 8
. التكي ف   على الطالب   مقدرة   ضعف   3  متوسط 3 1.43 3.46 االجتماعي 
ر   الطالب   تغي ب   5  متوسط 6 1.47 3.36 الَمدرسة. عن المتكر 
 متوسط 7 1.43 3.32 للطالب. الص حي ة الحالة   َتَرد ي 7

 الرياضي ات مادة نحو للطالب السلبية االتجاهات 6
 قليل 3 1.36 3.60 صعوبتها. وفرضي ة

 قليل 4 1.34 3.07 للدروس. المسبق للتحضير   الطالب إهمال   9
 متوسط 4.37 3.42 الكلية الدرجة

  أن العوامدددددج المؤديددددد   لددددد  تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر 3مدددددن الجددددددوج   يتبدددددين

مدددددن وجهددددد   ا يددددد الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العر 

 الوسددددددد كدددددددان متوسدددددد ا   ذ بلددددددد   المتعلقــــــة بالطالـــــــب العوامـــــــل ظددددددر المدرسدددددددين فدددددد  مجددددددداج 

ت فقدددددرات ردددددذا المجددددداج فددددد  المسدددددتويين    وجددددداا1.87  بدددددا حرار معيدددددارض  0.90  الحسددددداب 

   وجددددددددداات فددددددددد  0.17 -1.06بدددددددددين   ابي المتوسددددددددد  والقليدددددددددج   ذ تراوحدددددددددت األوسدددددددددا  الحسددددددددد

قــــــدرات  الطالــــــب  فــــــي إدراك  الَمفــــــاهيم   َضــــــْعف    التدددددد  تدددددد ص علدددددد  1الرتبدددددد  األولدددددد  البقددددددرر  
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  وبمسدددددددددتوى 1.03معيدددددددددارض   ار  بدددددددددا حر 1.06  حسددددددددداب  بوسددددددددد    الرياضـــــــــي ة  األساســـــــــي ة

ـــــم  وجـــــود    التددددد  تددددد ص علددددد   0متوسددددد   وفددددد  الرتبددددد  الثا يددددد  جددددداات البقدددددرر   صـــــعوبات  تعل 

  وبمسدددددددددتوى 1.99  بدددددددددا حرار معيدددددددددارض  1.10  حسدددددددداب  بوسددددددددد   لـــــــــدى بعـــــــــض  الطلبـــــــــة

الســــلبية  االتجاهــــات  التدددد  تدددد ص علدددد   6متوسدددد   وجدددداات فدددد  الرتبدددد   بددددج األليددددرر البقددددرر  

  بددددددا حرار 0.61  حسدددددداب  بوسدددددد   ة الرياضــــــي ات وفرضــــــي ة صــــــعوبتهاللطالــــــب نحــــــو مــــــاد

  التددددددد  تددددددد ص 9األليدددددددرر البقدددددددرر   بددددددد  ليدددددددج  وجددددددداات فددددددد  الرت وى   وبمسدددددددت1.06معيدددددددارض  

  بددددددا حرار 0.17  حسدددددداب  بوسدددددد   الطالــــــب للتحضــــــير  المســــــبق للــــــدروس إهمــــــال  علدددددد  

   وبمستوى  ليج التأثير.1.09معيارض  

 ة بالمدرسة:. مجال العوامل المتعلق3

حسدددددداش األوسددددددا  الحسددددددابي  وا  حرافددددددات المعياريدددددد  والرتددددددش للعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد   تدددددد 

تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس 

  6المدرسددددددين  لبقددددددرات رددددددذا المجدددددداج  والجدددددددوج   ظددددددرمدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  مددددددن وجهدددددد   

 يواح ذل :
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(6) الجدول  

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للعوامل المؤدية إلى تدني التحصيل الدراسي  األوساط

في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس مدينة الرمادي العراقية من 

 وجهة نظر المدرسين  في مجال العوامل المتعلقة بالمدرسة مرتبة تنازليًا:

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 ألتأثير
 متوسط 1 1.11 0.20 الطلبة ألعداد الصفي ة الغ رفة   مالءمة   قلة 1

ــا بالرياضــي ات الخاصــة المختبــرات قلــة 6  مم 
 متوسط 2 1.47 0.43 للماد ة. التطبيقي   الجانب يضعف  

 متوسط 3 1.46 0.44 الصفي ة. الغرف   تجهيزات ضعف   2

 األسـواق مـن بـالقرب للمدرسـة السـي  الموق ـع   5
 متوسط 0 1.13 3.43 الط لبة. سكن   وأماك ن   العامة واألماكن

 المتـوافرة التعلـيم ووسـائل األجهـزة فاعلي ـة تـدن ي 3
 متوسط 3 1.43 3.32 المدرسة. في

 متوسط 6 4.46 3.76 المختلفة. والمرافق الَتحتَية الب نَية ضعف   4

7 
 التـي الت علمي ـة واألنشـطة   المعـارض   إقامـة   نـدرة  
بـرات وتبـادل   الطلبـة تفاعـل فـي تسـهم    بـين الخ 

 المعل مين
 قليل 7 1.13 3.33

 متوسط 4.41 3.41 الكلية الدرجة
  أن العوامددددج المؤديدددد   لدددد  تددددد   التحصدددديج الدراسدددد  فدددد  مددددادر 6مددددن الجدددددوج   ي حددددظ

مدددددن وجهددددد   يددددد الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا 

ــــــلمجدددددداج  فدددددد  ظددددددر المدرسددددددين  ــــــة بالمدرســــــة العوام  الوسدددددد كددددددان متوسدددددد    ذ بلدددددد   المتعلق

ت فقدددددرات ردددددذا المجددددداج فددددد  المسدددددتويين    وجددددداا1.91  بدددددا حرار معيدددددارض  0.91  الحسددددداب 

   وجددددددددداات فددددددددد  0.38 -1.01الحسدددددددددابي  بدددددددددين   ا  ذ تراوحدددددددددت األوسددددددددد والقليدددددددددج المتوسددددددددد  

ــــة" قلــــة  التدددد  تدددد ص علدددد   1الرتبدددد  األولدددد  البقددددرر     مالئمــــة الغ رفــــة  الصــــفي ة ألعــــداد الطلب
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 يدددددد    وبمسددددددتوى متوسدددددد   وفدددددد  الرتبدددددد  الثا1.11  بددددددا حرار معيددددددارض  1.01  حسدددددداب  بوسددددد 

ـــــا يضـــــعف    التددددد  تددددد ص علددددد  6جدددداات البقدددددرر   "قلـــــة المختبـــــرات الخاصـــــة بالرياضـــــي ات مم 

  وبمسددددددتوى 1.17  بددددددا حرار معيددددددارض  1.10  ب حسددددددا وسدددددد   بالجانــــــب التطبيقــــــي  للمــــــاد ة

الب نَيــــــة  ضــــــعف    التدددددد  تدددددد ص علدددددد  1متوسدددددد   وجدددددداات فدددددد  الرتبدددددد   بددددددج األليددددددرر البقددددددرر  

   1.96  بددددددددددا حرار معيددددددددددارض  0.76  حسدددددددددداب  سدددددددددد بو   الَتحتَيــــــــــة والمرافــــــــــق المختلفــــــــــة

إقامــــــة   نـــــدرة    التددددد  تددددد ص علددددد  7وبمسدددددتوى متوسددددد   وجددددداات فددددد  الرتبددددد  األليدددددرر البقدددددرر  

ـــــةالمعـــــارض  واألنشـــــطة  الت   بـــــرات بـــــين  علمي  التـــــي تســـــهم  فـــــي تفاعـــــل الطلبـــــة وتبـــــادل  الخ 

 التأثير.   وبمستوى  ليج1.18  با حرار معيارض  0.38  حساب  بوس  المعل مين"

 المتعلقة باألسرة: مل. مجال العوا0

حسدددددداش أألوسددددددا  الحسددددددابي  وا  حرافددددددات المعياريدددددد  والرتددددددش للعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد   تدددددد 

   يواح ذل :7تد   التحصيج الدراس  ف  مادر الرياايات  والجدوج  
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 (7) الجدول

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للعوامل المؤدية إلى تدني التحصيل الدراسي  أألوساط

المرحلة المتوسطة في مدارس مدينة الرمادي العراقية من  طلبةفي مادة الرياضيات لدى 

 وجهة نظر المدرسين في مجال العوامل المتعلقة باألسرة مرتبة تنازليًا:

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 التأثير
 قليل 1 1.36 3.04 لأل ْسرة االجتماعي   االستقرار   ضعف 1
 قليل 2 1.31 3.07 للوالَدْين. والث قافي   التعليمي   المستوى تدن ي 4

 بــين الخالفــات عــن الناجمــة األســري ة المشــكالت   3
 قليل 3 1.20 3.00 أفرادها.

 متابعـة   فـي والمدرسـة األسـرة بـينَ  الت نسـيق   ضـعف   5
 قليل 0 1.23 3.33 الط الب. شؤون  

ــالت فكير الط لبــة انشــغال   7  حســاب علــى بالعمــل ب
 قليل 3 1.21 3.33 لألسرة. االقتصادي الوضع بسبب الدراسة،

 تــوفير   فــي األســرة   وانشــغال   الحيــاة أعبــاء   كثــرة   6
 قليل 6 1.14 3.26 التعليم. حساب على األساسي ة الحاجات

 جانــب   مــن للطالــب الن فســي ة الحاجــات   إشــبا    قلــة   8
 قليل 7 1.16 3.21 األسرة .

 قليل 3 1.44 3.13 لألسرة. المادي   المستوى تدن ي 2
 متوسط 1.44 3.30 الكلية الدرجة

  أن العوامددددج المؤديددددد   لدددد  تدددددد   التحصدددديج الدراسددددد  فدددد  مدددددادر 7مددددن الجددددددوج   يتاددددح

الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن وجهددددد  

 الوسدددددد كددددددان متوسدددددد ا   ذ بلدددددد   باألســــــرةالمتعلقــــــة  العوامــــــل ظددددددر المدرسددددددين  فدددددد  مجدددددداج 

ات فقدددددددرات ردددددددذا المجددددددداج جميعهدددددددا فددددددد     وجدددددددا1.19  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.01  الحسددددددداب 

   وجدددددددداات فدددددددد  0.18 -0.19المسددددددددتوى المتوسدددددددد    ذ تراوحددددددددت األوسددددددددا  الحسددددددددابي  بددددددددين  
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ـــــــرة ضـــــــعف  التددددددد  تددددددد ص علددددددد   1الرتبددددددد  األولددددددد  البقدددددددرر      االســـــــتقرار  االجتمـــــــاعي  لأل ْس

   وفددددددد  الرتبددددددد  الثا يددددددد  جددددددداات البقدددددددرر 1.06  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.19بمتوسددددددد  حسددددددداب   

ــــــَدْينلتدددددد  تدددددد ص علدددددد    ا1  ــــــافي  للوال ــــــي  والث ق ــــــدن ي المســــــتوى التعليم  حسدددددداب  بوسدددددد   "ت

  التدددددددد  8   وجدددددددداات فدددددددد  الرتبدددددددد   بددددددددج األليددددددددرر البقددددددددرر  1.01  بددددددددا حرار معيددددددددارض  0.17 

 حسدددداب  بوسدددد   إشــــبا   الحاجــــات  الن فســــي ة للطالــــب مــــن جانــــب  األســــرة   قلــــة  تدددد ص علدددد   

  التددددددد  تددددددد ص 0  البقدددددددررفددددددد  الرتبددددددد  األليدددددددرر     وجددددددداات1.16  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.01 

  بددددددددا حرار معيددددددددارض 0.18  حسدددددددداب  بوسدددددددد "تــــــــدن ي المســــــــتوى المــــــــادي  لألســــــــرة" علدددددددد  

 1.19.  

 . مجال العوامل المتعلقة بالمعلم:3

الحسددددددابي  وا  حرافدددددات المعياريددددد  والرتددددددش للعوامدددددج المؤديددددد   لدددددد   األوسدددددا تددددد  حسددددداش  

تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس 

  8  وجمدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المدرسددددددين  لبقددددددرات رددددددذا المجدددددداج  والجددددددد

 يواح ذل :
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(3) الجدول  

المعياريــــة والرتــــب للعوامــــل المؤديــــة إلــــى تــــدني التحصــــيل  فــــاتاالحســــابية واالنحر  األوســــاط

المرحلـــة المتوســـطة فـــي مـــدارس مدينـــة الرمـــادي  ةمـــادة الرياضـــيات لـــدى طلبـــ فـــيالدراســـي 

 العراقية من وجهة نظر المدرسين  في مجال العوامل المتعلقة بالمعلم مرتبة تنازليًا:

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 التأثير
 قليل 1 1.24 3.46 للمعلم. المعرفية العلمي ة الكفاية تدن ي 1

ــم امــتالك   ضــعف   4  الت ــدريس لطرائــق المعل
 قليل 2 1.24 2.40 المالئ مة.

 قليل 3 1.26 2.43 الحديثة. الت قويم   بأدوات المعل م إلمام   ضعف   6

 قليل 0 1.23 2.42 للمعلم. المهني اإلعداد ضعف 2

ــة   إدارة   علــى المعل ــم مقــدرة ضــعف   5  الغرف
 قليل 3 1.14 2.34 الصفي ة.

 أسـاليب   إلـى للتعـرف المعلـم   دافعي ـة تـدن ي 7
 قليل 3 1.20 2.34 الحديَثة. الت دريس  

 قليل 7 1.13 2.36 للمعلم. الت دريسي ة الخبرة   سنوات   عدد قل ة   3

 خـاللَ  الفردي ـة للفـروق   المعل ـم مراعـاة قلـة 8
 قليل 3 4.47 2.36 الت عليمي ة. الماد ة عرض  

 قليل 1.12 2.33 الكلية الدرجة
فدددد  مددددادر  المؤديــــة إلــــى تــــدني التحصــــيل الدراســــي العوامــــل  أن 8مددددن الجدددددوج   يتبددددين

الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن وجهددددد  

ـــــالمعلم العوامـــــل ظدددددر المدرسدددددين فددددد  مجددددداج   الحسددددداب  وسددددد  ذ بلددددد    ليدددددج كدددددان  المتعلقـــــة ب

   وجددددددداات فقدددددددرات ردددددددذا المجددددددداج جميعهدددددددا فددددددد  المسدددددددتوى 1.10  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.88 

   وجددددددداات فددددددد  الرتبددددددد  األولددددددد  0.36 -0.16 ليدددددددج   ذ تراوحدددددددت األوسدددددددا  الحسدددددددابي  بدددددددين  
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ـــــة  تـــــدن يعلددددد    ص  التددددد  تددددد 1البقدددددرر   ـــــة المعرفي ـــــة العلمي   حسددددداب  بوسددددد   "مللمعلـــــالكفاي

  التددددددد  تددددددد ص 1    وفددددددد  الرتبددددددد  الثا يددددددد  جددددددداات البقدددددددرر  1.09  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.16 

  0.91  حسددددددداب  بوسددددددد    امـــــــتالك  المعلـــــــم لطرائـــــــق الت ـــــــدريس المالئ مـــــــة ضـــــــعف  علدددددد   

  التددددد  تددددد ص علدددددد  0   وجددددداات فدددددد  الرتبددددد   بدددددج األليدددددرر البقددددددرر  1.09بدددددا حرار معيدددددارض  

  بدددددا حرار معيدددددارض 0.86  حسددددداب  بوسددددد  "مللمعلـــــ الت دريســـــي ةعـــــدد ســـــنوات  الخبـــــرة   قل ـــــة   

المعل ــــــم  مراعــــــاة  التدددددد  تدددددد ص علدددددد    لدددددد  8   وجدددددداات فدددددد  الرتبدددددد  األليددددددرر البقددددددرر  1.18 

ــــــروق  الفردي ــــــة خــــــالَل عــــــرض  المــــــاد ة الت عليمــــــي     بددددددا حرار 0.36  حسدددددداب  بوسدددددد    للف

  .1.97معيارض  

مددددج المددددؤثرر فدددد  تددددد   التحصدددديج مددددن وجهدددد   ظددددر المعلمددددين كمددددا تللدددديص العوا ويمكددددن

 التأثير:  ستوى   مرتب  حسش م9ف  الجدوج 

 (4) الجدول

 وجهة نظر المعلمين  منالمؤثرة في تدني التحصيل، مرتبة حسب مستوى التأثير  العوامل

 التأثير مستوى العوامل
 متوس   ألسررالمتعلق  با العوامج
 متوس  بالمعل   تعلق الم العوامج
  ليج المتعلق  بال الش  العوامج
  ليج بالم هاج  ق المتعل العوامج
  ليج المتعلق  بالمدرس  العوامج
باألسدددددددرر  وتلددددددد  المتصدددددددل  بدددددددالمعل       أن العوامدددددددج المتعلقددددددد9ويتبدددددددين مدددددددن الجددددددددوج          

كا ددددددت متوسدددددد   فدددددد  تأثيررددددددا  فدددددد  حددددددين جدددددداا مسددددددتوى التددددددأثير لبقيدددددد  العوامددددددج  لددددددي   وردددددد  

 العوامج المتعلق  بال الش وبالم هاج وبالمدرس .
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ـــائج ـــدني  نت ـــى ت ـــة إل ـــي: مـــا العوامـــل المؤدي ـــى اآلت ـــنص عل ـــاني: وي ـــة عـــن الســـؤال الث اإلجاب

ــــادة الري ــــي م ــــي التحصــــيل الدراســــي ف ــــة المتوســــطة ف ــــة المرحل ــــدى طلب ــــدارساضــــيات ل  م

  ؟مدينة الرمادي العراقية من وجهة نظر المديرين

عددددددددن رددددددددذا السددددددددؤاج تدددددددد  حسدددددددداش أألوسددددددددا  الحسددددددددابي  وا  حرافددددددددات المعياريدددددددد   لإلجابدددددددد 

فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد   اسددددد  لددددد  تدددددد   التحصددددديج الدر  يددددد للعوامدددددج المؤد

الرمددددادض العرا يدددد  مددددن وجهدددد   ظددددر المددددديرين بشددددكج عددددا  ولكددددج المتوسدددد   فدددد  مدددددارس مدي دددد  

   ذل :11مجاج من مجا ت أدار الدراس   ويظهر الجدوج  

 (14) الجدول

المؤدية إلى تدني التحصيل الدراسي  للعواملالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  األوساط

العراقية من  لرماديلدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس مدينة ا اتفي مادة الرياضي

 تنازليًا: مرتبةوجهة نظر المديرين  

 االنحراف الحسابي الوسط المجال الرقم
 مستوى الرتبة المعياري

 التأثير

 متوسط 1 4.32 0.47 باألسرة المتعلقة العوامل 5

 متوسط 2 4.44 3.33 بالمعلم المتعلقة العوامل 2

 قليل 3 4.43 3.23 بالطالب المتعلقة العوامل 1

 بالمنهـــــاج المتعلقـــــة العوامـــــل 3
 قليل 0 1.16 3.41 المدرسي

 قليل 3 1.10 2.47 بالمدرسة المتعلقة العوامل 4

 قليل 4.30 3.03 الكلية الدرجة
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المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد   العوامددددددج  أن 11مددددددن الجدددددددوج   ي حددددددظ

مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن 

  0.10بمسدددددددددتوى متوسدددددددددد    ذ بلددددددددد  المتوسدددددددددد  الحسدددددددددداب    كا ددددددددددتوجهددددددددد   ظددددددددددر المدددددددددديرين 

 ذ  لقليدددددددج    وجددددددداات مجدددددددا ت األدار فددددددد  المسدددددددتويين المتوسددددددد  وا1.81بدددددددا حرار معيدددددددارض  

   وجددددددددداا فددددددددد  الرتبددددددددد  األولددددددددد  مجددددددددداج 0.97 -1.17الحسدددددددددابي  بدددددددددين   األوسدددددددددا تراوحدددددددددت 

  وبمسدددددتوى 1.80  بدددددا حرار معيدددددارض  1.17  حسددددداب  بوسددددد    المتعلقـــــة باألســـــرة العوامـــــل 

 حسددددددداب  بوسددددددد   المتعلقـــــــة بـــــــالمعلم العوامـــــــلمتوسددددددد   وفددددددد  الرتبددددددد  الثا يددددددد  جددددددداا مجددددددداج  

وى متوسددددددد   وجددددددداات فددددددد  الرتبددددددد   بدددددددج األليدددددددرر   وبمسدددددددت1.91  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.88 

ــــــة بالمنهــــــاج المدرســــــي العوامــــــلجدددددداا مجدددددداج     بددددددا حرار 0.11  حسدددددداب  بوسدددددد   المتعلق

المتعلقـــــــة  العوامـــــــل  وبمسدددددددتوى  ليدددددددج  وجددددددداا فددددددد  الرتبددددددد  األليدددددددرر مجددددددداج  1.16معيدددددددارض  

   وبمستوى  ليج التأثير.1.11  با حرار معيارض  0.97  حساب  بوس   بالمدرسة

 بال سب  لبقرات كج مجاج فكا ت ال تائج عل  ال حو اآلت : ماأ

 . مجال العوامل المتعلقة باألسرة:1

الحسددددددابي  وا  حرافددددددات المعياريدددددد  والرتددددددش للعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد   األوسددددددا حسدددددداش  تدددددد 

تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس 

  11مدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المددددددديرين  لبقددددددرات رددددددذا المجدددددداج  والجدددددددوج  

 يواح ذل :
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 (11) الجدول

الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة والرتــــب للعوامــــل المؤديــــة إلــــى تــــدني التحصــــيل  األوســــاط

لـــدى طلبـــة المرحلـــة المتوســـطة فـــي مـــدارس مدينـــة الرمـــادي  الرياضـــياتالدراســـي فـــي مـــادة 

 مجال العوامل المتعلقة باألسرة مرتبة تنازليًا: فيالعراقية من وجهة نظر المديرين  

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 ألتأثير
 متوسط 1 4.31 0.17 لأل ْسرة االجتماعي   االستقرار   ضعف 1

 فـي والمدرسـة األسـرة بـينَ  الت نسـيق   ضـعف   5
 متوسط 2 4.02 0.10 الط الب. شؤون   متابعة  

 مـن للطالـب الن فسـي ة الحاجـات   إشـبا    قلـة   8
 متوسط 3 4.37 0.43 األسرة . جانب  

 متوسط 0 4.33 0.46 لألسرة. المادي   المستوى تدن ي 2
 متوسط 0 4.03 0.46 للوالَدْين. والث قافي   التعليمي   المستوى تدن ي 4

 الخالفـات عـن الناجمـة األسـري ة المشـكالت   3
 متوسط 6 4.33 0.40 أفرادها. بين

6 
 فــي األســرة   وانشــغال   الحيــاة أعبــاء   كثــرة  
ــوفير   ــى األساســي ة الحاجــات ت  حســاب عل
 التعليم.

 متوسط 7 4.31 0.43

 حسـاب علـى بالعمـل بـالت فكير الط لبـة انشـغال   7
 متوسط 3 4.01 0.44 لألسرة. االقتصادي الوضع بسبب الدراسة،

 متوسط 4.32 0.47 الكلية الدرجة
  أن العوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد  11مددددددن الجدددددددوج   يتاددددددح

مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن 

 الوسددددد كدددددان متوسددددد ا   ذ بلددددد   المتعلقـــــة باألســـــرة العوامـــــلوجهددددد   ظدددددر المدددددديرين فددددد  مجددددداج 

ات فقدددددددرات ردددددددذا المجددددددداج جميعهدددددددا فددددددد     وجدددددددا1.80  بدددددددا حرار معيدددددددارض  1.17  الحسددددددداب 

   وجدددددددداات فدددددددد  1.11 -1.17المسددددددددتوى المتوسدددددددد    ذ تراوحددددددددت األوسددددددددا  الحسددددددددابي  بددددددددين  
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ـــــــرة"، ضـــــــعف  التددددددد  تددددددد ص علددددددد   1الرتبددددددد  األولددددددد  البقدددددددرر    االســـــــتقرار  االجتمـــــــاعي  لأل ْس

    وفدددددد  الرتبدددددد  الثا يدددددد  جدددددداات البقددددددرر 1.31  بددددددا حرار معيددددددارض  1.17بمتوسدددددد  حسدددددداب   

 الت نســـيق  بـــيَن األســـرة والمدرســـة فـــي متابعـــة  شـــؤون  الط الـــب" ضـــعف  التددد  تددد ص علددد     3 

   وجددددداات فددددد  الرتبددددد   بدددددج األليدددددرر البقدددددرر 1.80  بدددددا حرار معيدددددارض  1.11  حسددددداب  بوسددددد 

ـــرة    التددد  تددد ص علددد   6  ـــوفير  الحاجـــات األساســـ كث ـــي ت ـــاة وانشـــغال  األســـرة  ف ـــاء  الحي  ي ةأعب

   وجدددددداات فدددددد  1.31  بددددددا حرار معيددددددارض  1.10  حسدددددداب   بوسدددددد  علــــــى حســــــاب التعلــــــيم

الط لبــــة بــــالت فكير بالعمــــل علــــى حســــاب  انشــــغال    التدددد  تدددد ص علدددد   7الرتبدددد  األليددددرر البقددددرر  

  بدددددا حرار معيدددددارض 1.11  حسددددداب  بوسددددد   الدراســـــة، بســـــبب الوضـــــع االقتصـــــادي لألســـــرة.

 1.11.  

 . مجال العوامل المتعلقة بالمعلم:2

أألوسدددددددا  الحسدددددددابي  وا  حرافدددددددات المعياريددددددد  والرتدددددددش للعوامدددددددج المؤديددددددد   لددددددد  تددددددد  حسددددددداش  

تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس 

  10مدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المددددددديرين  لبقددددددرات رددددددذا المجدددددداج  والجدددددددوج  

 يواح ذل :
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(12) الجدول  

الدراسي  يلالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب للعوامل المؤدية إلى تدني التحص األوساط

في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس مدينة الرمادي العراقية من 

 وجهة نظر المديرين في مجال العوامل المتعلقة بالمعلم مرتبة تنازليًا:

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 التأثير
 متوسط 1 4.44 0.31 للمعلم. المعرفية العلمي ة الكفاية تدن ي 1
 متوسط 2 1.43 0.43 للمعلم. المهني اإلعداد ضعف 2

 التـ دريس   أسـاليب   إلـى للتعـرف المعلـم   دافعي ـة تـدن ي 7
 متوسط 3 1.24 0.47 الحديَثة.

 متوسط 0 1.43 3.43 المالئ مة. الت دريس لطرائق المعلم امتالك   ضعف   4
 متوسط 3 1.42 3.33 الصفي ة. الغرفة   إدارة   على المعل م مقدرة ضعف   
 متوسط 6 1.16 3.31 الحديثة. الت قويم   بأدوات المعل م إلمام   ضعف   6
 متوسط 7 1.40 3.73 للمعلم. الت دريسي ة الخبرة   سنوات   عدد قل ة   3

 عـرض   خـاللَ  الفردي ـة للفـروق   المعل ـم مراعـاة قلـة 8
 قليل 3 1.44 3.20 الت عليمي ة. الماد ة

 متوسط 4.44 3.33 الكلية الدرجة
  أن العوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد  10مددددددن الجدددددددوج   ي حددددددظ

لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن  اتمدددددادر الرياادددددي

 الوسددددد كدددددان متوسددددد ا   ذ بلددددد   المتعلقـــــة بـــــالمعلم العوامـــــلوجهددددد   ظدددددر المدددددديرين فددددد  مجددددداج 

   وجددددداات فقدددددرات ردددددذا المجددددداج فددددد  المسدددددتويين 1.91  بدددددا حرار معيدددددارض  0.88  الحسددددداب 

   وجددددددددداات فددددددددد  0.01 -1.01بدددددددددين   ذ تراوحدددددددددت األوسدددددددددا  الحسدددددددددابي   والقليدددددددددج المتوسددددددددد  

ـــدن ي  التددد  تددد ص علددد   1الرتبددد  األولددد  البقدددرر   ـــم" ت  بوسددد   الكفايـــة العلمي ـــة المعرفيـــة للمعل

  وبمسدددددتوى متوسددددد   وفددددد  الرتبددددد  الثا يددددد  جددددداات 1.99  بدددددا حرار معيدددددارض  1.01  حسددددداب 
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  1.18  حسدددددداب  بوسدددددد   اإلعــــــداد المهنــــــي للمعلــــــم ضــــــعف  التدددددد  تدددددد ص علدددددد   0البقددددددرر  

  0  بقدددددرر  وبمسدددددتوى متوسددددد   وجددددداات فددددد  الرتبددددد    بدددددج األليدددددرر ال1.18بدددددا حرار معيدددددارض  

  0.87  حسدددداب  بوسدددد  عــــدد ســــنوات  الخبــــرة  الت دريســــي ة للمعلــــم" قل ــــة  التدددد  تدددد ص علدددد    

  التددددد  8   وبمسدددددتوى متوسددددد   وجددددداات فددددد  الرتبددددد  األليدددددرر البقدددددرر  1.11بدددددا حرار معيدددددارض  

 بوسدددد   اعــــاة المعل ــــم للفــــروق  الفردي ــــة خــــالَل عــــرض  المــــاد ة الت عليمي ــــة " قلــــة مر تددد ص علدددد 

   وبمستوى متوس .1.19  با حرار معيارض  0.01  حساب 

 المتعلقة بالطالب: وامل. مجال الع3

الحسددددددابي  وا  حرافددددددات المعياريدددددد  والرتددددددش للعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد   األوسددددددا حسدددددداش  تدددددد 

 دارسالمرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددد بددددد لريااددددديات لددددددى  لتدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر ا

  10مدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المددددددديرين  لبقددددددرات رددددددذا المجدددددداج  والجدددددددوج  

 يواح ذل :
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(13) الجدول  

الدراسي  صيلالمؤدية إلى تدني التح ملواالنحرافات المعيارية والرتب للعوا بيةالحسا األوساط

في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس مدينة الرمادي العراقية من 

 وجهة نظر المديرين في مجال العوامل المتعلقة بالطالب مرتبة تنازليًا:

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 لتأثيرا
 مرتفع 1 4.47 0.36 الصفي ة. الغرفة   في الطالب ت ركيز ضعف   4
. التكي ف   على الطالب   مقدرة   ضعف   3  متوسط 2 1.43 0.00 االجتماعي 
 متوسط 3 1.31 3.44 الطلبة. بعض   لدى تعل م صعوبات   وجود   2
 متوسط 0 1.23 2.42 للطالب. النفسية الحالة تردي 8
ر   الطالب   تغي ب   5  متوسط 3 1.20 2.34 .الَمدرسة عن المتكر 

 مــادة نحــو للطالــب الســلبية االتجاهــات 6
 متوسط 6 1.22 2.36 صعوبتها. وفرضي ة الرياضي ات

 متوسط 6 1.33 2.36 .روسللد المسبق للتحضير   الطالب إهمال   9
 متوسط 3 1.10 2.31 للطالب. الص حي ة الحالة   َتَرد ي 7

 الَمفـاهيم   إدراك   فـي الطالـب   قـدرات   َضـْعف   1
 متوسط 4 1.13 2.73 األساسي ة. الرياضي ة  

 متوسط 4.43 3.23 الكلية الدرجة
  أن العوامدددددددج المؤديددددددد   لددددددد  تدددددددد   التحصددددددديج الدراسددددددد  فددددددد  10مدددددددن الجددددددددوج   يتبدددددددين

مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن 

ــــةالم العوامــــل جوجهدددد   ظددددر المددددديرين فدددد  مجددددا  الوسدددد كددددان متوسدددد ا   ذ بلدددد   بالطالــــب تعلق

   وجددددداات فقدددددرات ردددددذا المجددددداج فددددد  المسدددددتويين 1.93  بدددددا حرار معيدددددارض  0.00  الحسددددداب 

   وجدددددددداات فدددددددد  0.73 -1.36الحسددددددددابي  بددددددددين   األوسددددددددا  ذ تراوحددددددددت  والمتوسدددددددد   المرتبددددددددع

ــــي الغرفــــة  ال ضــــعف    التدددد  تدددد ص علدددد   1البقددددرر   ألولدددد الرتبدددد  ا ــــز الطالــــب ف   صــــفي ة"ت ركي
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  وبمسددددددتوى متوسدددددد   وفدددددد  الرتبدددددد  الثا يدددددد  1.97  بددددددا حرار معيددددددارض  1.36  حسدددددداب  بوسددددد 

ـــــف   ضـــــعف    التددددد  تددددد ص علددددد   0جددددداات البقدددددرر   ـــــى التكي  ـــــب  عل ـــــدرة  الطال " مق  االجتمـــــاعي 

  وبمسدددددتوى متوسددددد   وجددددداات فددددد  الرتبددددد   1.10  بدددددا حرار معيدددددارض  1.11  حسددددداب  بوسددددد 

ــــَرد ي"تدددد ص علدددد     التدددد 7البقددددرر   ليددددرر بددددج األ ــــحي ة للطالــــب َت  حسدددداب  بوسدددد    الحالــــة  الص 

   وبمسددددددتوى متوسددددد   وجددددداات فدددددد  الرتبددددد  األليدددددرر البقددددددرر 1.11  بدددددا حرار معيدددددارض  0.81 

  قـــــدرات  الطالـــــب  فـــــي إدراك  الَمفـــــاهيم  الرياضـــــي ة  األساســـــي ة َضـــــْعف    التددددد  تددددد ص علددددد   1 

 مستوى متوس .  وب1.18  با حرار معيارض  0.73  حساب  بوس 

 المتعلقة بالمنهاج المدرسي: امل. مجال العو 0

الحسددددددابي  وا  حرافددددددات المعياريدددددد  والرتددددددش للعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد   األوسددددددا حسدددددداش  تدددددد 

الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس  يجتدددددد   التحصددددد

  11مدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المددددددديرين  لبقددددددرات رددددددذا المجدددددداج  والجدددددددوج  

 يواح ذل :
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 (10) الجدول

إلــــى تــــدني التحصــــيل  المؤديــــةالحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة والرتــــب للعوامــــل  األوســــاط

الرياضـــيات لـــدى طلبـــة المرحلـــة المتوســـطة فـــي مـــدارس مدينـــة الرمـــادي  الدراســـي فـــي مـــادة

ــــاج المدرســــي  ــــل المتعلقــــة بالمنه ــــي مجــــال العوام ــــن وجهــــة نظــــر المــــديرين  ف ــــة م العراقي

 مرتبة تنازليًا:

 الوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 لتأثيرا
 قليل 1 1.36 3.10 المنهاج. في المطروحة الرياضي ة المفاهيم كثرة   7
 قليل 2 1.27 3.43 الط لبة. بين الفردي ة للفروق   المنهاج مراعاة قلة 8
 قليل 3 1.31 3.46 المدرسي. الم نهاج   أهداف   وضوة   ضعف 1
 قليل 3 1.26 3.46 العلمي ة. الماد ة عْرض   طريقة   وضوة   قلة   3

 مسـتوى مـن أعلـى باعتبـاره المنهـاج صـعوبة 4
 قليل 3 1.23 3.43 الطلبة.

ــة 2 ــة النتاجــات قل ــة التعليمي  مــن المطلوب
 قليل 6 1.23 2.47 المدرسي. المنهاج

. الجانب على المنهاج  تركيز قلة 6  قليل 7 1.22 2.40 الت طبيقي 
. األداء قياس إمكاني ة   صعوبة   5  قليل 3 1.11 2.33 المعرفي 

 قليل 1.16 3.41 الكلية الدرجة
  أن العوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد  11مددددددن الجدددددددوج   ي حددددددظ

مدددددن  را يددددد مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض الع

ــــلوجهدددد   ظددددر المددددديرين فدددد  مجدددداج  ــــة بالمنهــــاج المدرســــي العوام كددددان  ليددددج   ذ بلدددد   المتعلق

   وجدددددددددداات فقددددددددددرات رددددددددددذا المجدددددددددداج 1.16  بددددددددددا حرار معيددددددددددارض  0.11  الحسدددددددددداب  الوسدددددددددد 

   0.80 -0.11جميعهددددددددددا فدددددددددد  المسددددددددددتوى  ليددددددددددج   ذ تراوحددددددددددت األوسددددددددددا  الحسددددددددددابي  بددددددددددين  

المفـــــــاهيم الرياضـــــــي ة  كثـــــــرة    التددددددد  تددددددد ص علددددددد   7الرتبددددددد  األولددددددد  البقدددددددرر   فددددددد وجددددددداات 
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   وفددددددد  1.06  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.11حسددددددداب    وسددددددد    بالمطروحـــــــة فـــــــي المنهـــــــاج

ــــة  التدددد  تدددد ص علدددد   8البقددددرر  الرتبدددد  الثا يدددد  جدددداات  ــــروق   قل ــــاج للف ــــةمراعــــاة المنه  الفردي 

   وجدددداات فدددد  الرتبدددد    بددددج 1.07  بددددا حرار معيددددارض  0.18حسدددداب    وسدددد ب بــــين الط لبــــة"

ـــة  التددد  تددد ص علددد   6األليدددرر البقدددرر   ـــي   قل ـــب الت طبيق ـــى الجان ـــز  المنهـــاج عل  وسددد   ب تركي

  التدددددد  3  ر   وجدددددداات فدددددد  الرتبدددددد  األليددددددرر البقددددددر 1.00  عيددددددارض  بددددددا حرار م0.91حسدددددداب   

ــــــة  قيــــــاس األداء المعرفــــــي   صــــــعوبة  تدددددد ص علدددددد     بددددددا حرار 0.80  حسدددددداب  بوسدددددد   إمكاني 

  .1.11  يارضمع

 . مجال العوامل المتعلقة بالمدرسة:3 

للعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد   رتددددددشحسدددددداش أألوسددددددا  الحسددددددابي  وا  حرافددددددات المعياريدددددد  وال تدددددد 

صددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس تدددددد   التح

  13مدي دددددد  الرمددددددادض العرا يدددددد  مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المددددددديرين  لبقددددددرات رددددددذا المجدددددداج  والجدددددددوج  

 يواح ذل :
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(13) الجدول  

والرتــــب للعوامــــل المؤديــــة إلــــى تــــدني التحصــــيل  لمعياريــــةالحســــابية واالنحرافــــات ا األوســــاط

الدراســـي فـــي مـــادة الرياضـــيات لـــدى طلبـــة المرحلـــة المتوســـطة فـــي مـــدارس مدينـــة الرمـــادي 

 العراقية من وجهة نظر المديرين  في مجال العوامل المتعلقة بالمدرسة مرتبة تنازليًا:

 الوســــــــــــط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 لتأثيرا
 قليل 1 1.36 3.17 الطلبة ألعداد الصفي ة الغ رفة   مالئمة قلة 1
 قليل 2 1.33 3.11 الصفي ة. الغرف   تجهيزات ضعف   2

ــا بالرياضــي ات الخاصــة المختبــرات قلــة 6  يضــعف   مم 
 قليل 3 1.24 3.44 للماد ة. التطبيقي   الجانب

 قليل 0 1.13 2.40 المختلفة. والمرافق الَتحتَية الب نَية ضعف   4

 واألمـاكن األسـواق مـن بـالقرب للمدرسـة السـي  الموق ـع   5
 قليل 3 1.24 2.42 الط لبة. سكن   وأماك ن   العامة

 فــي المتــوافرة التعلــيم ووســائل األجهــزة فاعلي ــة تـدن ي 3
 قليل 6 1.21 2.34 المدرسة.

 تسـهم   التـي الت علمي ـة واألنشـطة   المعـارض   إقامـة   نـدرة   7
برات وتبادل   الطلبة تفاعل في  قليل 7 1.43 2.73 المعل مين بين الخ 

 قليل        1.10 2.47 الكلية الدرجة
العوامدددددددج المؤديددددددد   لددددددد  تدددددددد   التحصددددددديج الدراسددددددد  فددددددد   ن  أ13مدددددددن الجددددددددوج   يتبدددددددين

مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن 

ـــــة بالمدرســـــة العوامـــــلوجهددددد   ظدددددر المدددددديرين فددددد  مجددددداج   الوسددددد كدددددان  ليدددددج   ذ بلددددد   المتعلق

جميعهدددددددا فددددددد      وجددددددداات فقدددددددرات ردددددددذا المجددددددداج1.11  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.97  الحسددددددداب 

   وجدددددداات فدددددد  الرتبدددددد  0.73 -0.17الحسددددددابي  بددددددين   األوسددددددا  ذ تراوحددددددت   ليددددددج المسددددددتوى 

 بوسدددد     مالئمــــة الغ رفــــة  الصــــفي ة ألعــــداد الطلبــــة قلــــة  التدددد  تدددد ص علدددد  1األولدددد  البقددددرر  

  التدددددد  0    وفدددددد  الرتبدددددد  الثا يدددددد  جدددددداات البقددددددرر  1.06  بددددددا حرار معيددددددارض  0.17  حسدددددداب 
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  بددددا حرار معيدددددارض 0.11  حسدددداب  بوسددددد  تجهيــــزات الغـــــرف  الصــــفي ة" ضـــــعف  علدددد    صتدددد 

فاعلي ــــــة  تــــــدن ي  علدددددد   التدددددد  تدددددد ص 0البقددددددرر   يددددددرروجدددددداات فدددددد  الرتبدددددد    بددددددج األل   1.00 

  بددددددا حرار 0.89  حسدددددداب  بوسدددددد   األجهــــــزة ووســــــائل التعلــــــيم المتــــــوافرة فــــــي المدرســــــة

إقامــــــة   نــــــدرة    التدددددد  تدددددد ص علدددددد   7   وجدددددداات فدددددد  الرتبدددددد  األليددددددرر البقددددددرر  1.01معيددددددارض  

بـــــرات بـــــين  ـــــة التـــــي تســـــهم  فـــــي تفاعـــــل الطلبـــــة وتبـــــادل  الخ  المعـــــارض  واألنشـــــطة  الت علمي 

  .1.18  با حرار معيارض  0.73  حساب  بوس   المعل مين

   التحصدددديج مدددددن وجهدددد   ظدددددر المددددديرين كمدددددا تللددددديص العوامددددج المدددددؤثرر فدددد  تدددددد ويمكددددن

    مرتب  حسش مستوى التأثير:16ف  الجدوج 

  (16) الجدول

 وجهة نظر المديرين  منالمؤثرة في تدني التحصيل، مرتبة حسب مستوى التأثير  العوامل

 التأثير مستوى العوامل

 متوسط المتعلقة بالمعلم العوامل

 متوسط المتعلقة بالمدرسة العوامل

 قليل المتعلقة بالمنهاج العوامل

 قليل المتعلقة بالطالب العوامل

 قليل  باألسرةالمتعلقة  العوامل

   أن العوامدج المتعلقد  بدالمعل  وبالمدرسد   كدان مسدتوى تأثيرردا 16من الجددوج  ويتاح         

 وال الش واألسرر بمستوى تأثيرو  ليج. جمتوس ا   ف  حين جاات بقي  العوامج كالم ها
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: هـل هنـاك فـروق فـي وجهـات النظـر فـي اإلجابة عن السؤال الثالث: وينص علـى اآلتـي نتائج

المجاالت المتعلقة بالعوامل المؤدية إلى تدني التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طلبة 

 باختالف الوظيفة )مدير، مدرس(؟المرحلة المتوسطة في مدارس مدينة الرمادي العراقية 

حسدددددداش األوسددددددا  الحسددددددابي  وا  حرافددددددات المعياريدددددد  للعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد    تدددددد 

التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  

مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المدرسددددددين والمددددددديرين  تبعددددددا لمتغيددددددر الوظيبدددددد   كمددددددا تدددددد    يدددددد الرمددددددادض العرا

   ذل :17  ويظهر الجدوج  t-testبي  التبار  ت 

 (17) الجدول
ـــدني التحصـــيل الدراســـي  األوســـاط ـــى ت ـــة إل ـــل المؤدي ـــة للعوام ـــات المعياري الحســـابية واالنحراف

فـــي مـــادة الرياضـــيات لـــدى طلبـــة المرحلـــة المتوســـطة فـــي مـــدارس مدينـــة الرمـــادي العراقيـــة 
 (، تبعا لمتغير الوظيفةt-testواختبار )  من وجهة نظر المدرسين والمديرين

 الوسط العدد الوظيفة المجال
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى ت قيمة المعياري

 الداللة

 4.444* 3.736 4.43 3.23 36 مدير بالطالب المتعلقة العوامل
   4.37 3.42 72 مدرس

 4.444* 3.413 1.12 2.33 36 مدير بالمعلم المتعلقة العوامل
   4.44 3.33 72 مدرس

 4.444* 3.040 1.16 3.41 36 مدير بالمنهاج المتعلقة العوامل
   4.64 3.40 72 مدرس

 4.444* 0.607 1.10 2.47 36 مدير بالمدرسة المتعلقة العوامل
   4.41 3.41 72 مدرس

 4.444* 3.404 4.22 0.47 36 مدير باألسرة المتعلقة العوامل
   1.44 3.30 72 مدرس

 4.444* 0.421 4.30 3.20 36 مدير الكلي
   4.34 3.34 72 مدرس

  *الفرق دال إحصائيا

   لددددددد  وجدددددددود فدددددددرو  ذات د لددددددد   حصدددددددائي  ع دددددددد 17فددددددد  الجددددددددوج   ائجال تددددددد تشدددددددير

للعوامددددددج المؤديدددددد   لدددددد  تددددددد   التحصدددددديج الدراسدددددد  فدددددد  مددددددادر الرياادددددديات  (α=4.43)مسددددددتوى 
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وجهددددددد   ظدددددددر  نالرمدددددددادض العرا يددددددد  مدددددددلددددددددى  لبددددددد  المرحلددددددد  المتوسددددددد   فددددددد  مددددددددارس مدي ددددددد  

تبعدددددددا لمتغيدددددددر الوظيبددددددد   اسدددددددت ادا   لددددددد   يمددددددد   ت  المحسدددددددوب   ذ بلغدددددددت  ديرين المدرسدددددددين والمددددددد

الكليددددددددد   وكدددددددددذل  وجدددددددددود فدددددددددرو  ذات د لددددددددد   للدرجددددددددد   1.111  وبمسدددددددددتوى د لددددددددد   1.101 

 3.191 حصددددددائي  فدددددد  جميددددددع المجددددددا ت اسددددددت ادا   لدددددد   يمدددددد   ت  المحسددددددوب   ذ بلغددددددت بددددددين  

   حيدددددددث كدددددددان البدددددددر  لصدددددددالح فئددددددد   مددددددددرس  بدددددددددليج 1.111  وبمسدددددددتوى د لددددددد   0.706 -

 ارتباع متوس ه  الحساب . 

اإلجابــــة عــــن الســــؤال الرابــــع: ويــــنص علــــى اآلتــــي: هــــل هنــــاك فــــروق فــــي وجهــــات  نتــــائج

ـــي المجـــاالت المتع ـــةالنظـــر ف ـــادة  لق ـــي م ـــدني التحصـــيل الدراســـي ف ـــى ت ـــة إل ـــل المؤدي بالعوام

ــــدى طل ــــة المتوســــطة فــــالرياضــــيات ل ــــة الرمــــادي الع يبــــة المرحل ــــةمــــدارس مدين تعــــزى  راقي

 للجنس وبصرف النظر عن الوظيفة؟

اىجابدددددد  عددددددن رددددددذا السدددددؤاج علدددددد  ال حددددددو اآلتدددددد : تددددد  حسدددددداش األوسددددددا  الحسددددددابي   تمدددددت

المعياريددددد  للعوامدددددج المؤديددددد   لددددد  تدددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الريااددددديات  اتوا  حرافددددد

لددددددددى  لبددددددد  المرحلددددددد  المتوسددددددد   فددددددد  مددددددددارس مدي ددددددد  الرمدددددددادض العرا يددددددد  مدددددددن وجهددددددد   ظدددددددر 

  ويظهدددددددر t-testالمدرسدددددددين والمدددددددديرين  تبعدددددددا لمتغيدددددددر الجددددددد س  كمدددددددا تددددددد  ت بيددددددد  التبدددددددار  

   ذل :18الجدوج  
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ـــة للعوا األوســـاط ـــات المعياري ـــلالحســـابية واالنحراف ـــدني التحصـــيل الدراســـي  م ـــى ت ـــة إل المؤدي

فـــي مـــادة الرياضـــيات لـــدى طلبـــة المرحلـــة المتوســـطة فـــي مـــدارس مدينـــة الرمـــادي العراقيـــة 

 (، تبعا لمتغير الجنس.t-testواختبار )  من وجهة نظر المدرسين والمديرين

 الوسط العدد الجنس المجال
 الحسابي

 رافاالنح
 مستوى ت قيمة المعياري

 الداللة
 4.376 4.361 1.13 3.60 30 ذكر المتعلقة بالطالب العوامل

   4.66 3.70 30 أنثى
 4.426* 2.264 1.12 3.32 30 ذكر بالمعلم المتعلقة العوامل

   1.44 3.73 30 أنثى
 المتعلقة العوامل
 المدرسي بالمنهاج

 4.444 4.413 4.46 3.63 30 ذكر
   4.42 3.63 30 أنثى

 المتعلقة العوامل
 بالمدرسة

 4.440 1.641 1.13 3.02 30 ذكر
   1.41 3.77 30 أنثى

 4.310 1.411 4.43 3.63 30 ذكر سرةباأل المتعلقة العوامل
   4.44 3.04 30 أنثى

 4.323 4.434 4.74 3.30 30 ذكر الكلي
   4.66 3.63 30 أنثى

 حصددددددائي  ع ددددددد  د لدددددد  ذات   لدددددد  عدددددد  وجددددددود فددددددرو  19ال تددددددائج فدددددد  الجدددددددوج   تشدددددير

للعوامدددددج المؤديددددد   لددددد  تددددددد   التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  مدددددادر الرياادددددديات  (α=4.43)مسدددددتوى 

لددددددددى  لبددددددد  المرحلددددددد  المتوسددددددد   فددددددد  مددددددددارس مدي ددددددد  الرمدددددددادض العرا يددددددد  مدددددددن وجهددددددد   ظدددددددر 

تبعدددددددا لمتغيدددددددر الجددددددد س  اسدددددددت ادا   لددددددد   يمددددددد   ت  المحسدددددددوب   ذ بلغدددددددت   المدرسدددددددين والمدددددددديرين

  للدرجددددد  الكليددددد   وكدددددذل  عدددددد  وجدددددود فدددددرو  ذات د لددددد  1.003  وبمسدددددتوى د لددددد   1.989 

 حصددددددائي  فدددددد  جميددددددع المجددددددا ت  باسددددددتث اا مجدددددداج  العوامددددددج المتعلقدددددد  بددددددالمعل   اسددددددت ادا   لدددددد  

 حيددددددددث كددددددددان البددددددددر  1.106  د لدددددددد   وبمسددددددددتوى 0.061 يمدددددددد   ت  المحسددددددددوب   ذ بلغددددددددت  

 لصالح اى اث بدليج ارتباع متوس اتهن الحسابي .
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 الخامس الفصل

 النتائج والتوصيات مناقشة

رددددذا البصددددج علدددد  م ا شدددد  ال تدددددائج التدددد  توصددددلت  ليهددددا الدراسدددد   والتوصددددديات  اشددددتمج

 الت  يمكن  رحها ف  اوا تل  ال تائج: 

ـــــى: مناقشـــــة ـــــنص عل ـــــذي ي ـــــائج الســـــؤال األول، وال ـــــدني  مـــــا نت ـــــى ت ـــــة إل العوامـــــل المؤدي

التحصــــيل الدراســــي فــــي مــــادة الرياضــــيات لطلبــــة المرحلــــة المتوســــطة فــــي مــــدارس مدينــــة 

 الرمادي العراقية من وجهة نظر المدرسين؟

المؤديدددددددددد   لدددددددددد  تددددددددددد   التحصدددددددددديج الدراسدددددددددد  فدددددددددد  مددددددددددادر  العوامددددددددددجال تددددددددددائج أن  بي ددددددددددت

بددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن وجهددددد  الريااددددديات لددددددى  ل

  بددددددددا حرار 0.61بمسددددددددتوى متوسدددددددد    ذ بلدددددددد  المتوسدددددددد  الحسدددددددداب    كا ددددددددت لمدرسددددددددين ظددددددددر ا

 ذ تراوحددددددددت  والقليدددددددج    وجددددددداات مجدددددددا ت األدار فدددددددد  المسدددددددتويين المتوسددددددد  1.39معيدددددددارض  

ــــــــلألولدددددددد  مجدددددددداج     وجدددددددداا فدددددددد  الرتبدددددددد  ا0.91 -0.88األوسددددددددا  الحسددددددددابي  بددددددددين    العوام

  1.61  بدددددددددا حرار معيدددددددددارض  0.91  حسددددددددداب  بوسددددددددد    المتعلقـــــــــة بالمنهـــــــــاج المدرســـــــــي

 بوسددددد    المتعلقـــــة بالطالـــــب العوامـــــلوبمسدددددتوى متوسددددد   وفددددد  الرتبددددد  الثا يددددد  جددددداا مجددددداج  

جددددداات  لثددددد   وبمسدددددتوى متوسددددد   وفددددد  الرتبددددد  الثا1.87  يدددددارض  بدددددا حرار مع0.90  حسددددداب 

  1.91  وا حددددددددددرار معيددددددددددارض  0.91  حسدددددددددداب  بوسدددددددددد   المتعلقــــــــــة بالمدرســــــــــة العوامــــــــــل 

 بوسدددددد  المتعلقــــــة باألســــــرة" العوامــــــلوجدددددداات فدددددد  الرتبدددددد   بددددددج األليددددددرر   وسدددددد  وبمسددددددتوى مت

  وبمسددددددتوى متوسدددددد   وجدددددداا فدددددد  الرتبدددددد  األليددددددرر 1.19  بددددددا حرار معيددددددارض  0.01  حسدددددداب 

  1.10  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.88  حسددددددداب  بوسددددددد   المتعلقـــــــة بـــــــالمعلم العوامـــــــلمجددددددداج  

 وبمستوى متوس .
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فددددد  سددددديا  مدددددا يمكدددددن  المنهـــــاج المدرســـــي بمجـــــالالمتعلقددددد   ال تدددددائجتعدددددعى  أن ويمكدددددن

لراجدددددد  بالتددددددأثير فدددددد   ا رتكدددددداع عليدددددد  مددددددن دور رئدددددديس للم هدددددداج المدرسدددددد  و ريقدددددد  عرادددددد  وا 

ج مسدددددتوى التحصددددديج الدراسددددد    ذ  ن الم هددددداج المدرسددددد   دددددد يدددددؤثر سدددددلبا  فددددد  مسدددددتوى التحصدددددي

حيدددددداته  وبيئددددددته   وعددددددد  مراعاتدددددد  للظددددددرور ا  تصددددددادي   عالدراسدددددد   ذا لدددددد  يكددددددن مرتب ددددددا  بوا دددددد

 وا جتماعي  والسياسي  السائدر  فا   عن عد  مراعات  للبرو  البردي  بين ال لب .

ــــلتلعددددش  كمددددا دورا  مهمددددا  فدددد  التددددأثير علدددد  مسددددتوى تحصدددديل   المتعلقــــة بالطالــــب العوام

الصدددددددحي  وال بسدددددددي   والتكيدددددددر ا جتمددددددداع  تسددددددده  فددددددد   الددددددد ليددددددد   والحالدراسددددددد  فالقددددددددرات العق

مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد    ذ أن ال الددددددش الددددددذض يمتلدددددد   دددددددرات عقليدددددد  متد يدددددد  يكددددددون مددددددن 

المددددددرجح تددددددد   مسددددددتوى تحصدددددديل  الدراسدددددد   باىادددددداف   لدددددد  الحالدددددد  الصددددددحي  وال بسددددددي  التدددددد  

  وفددددد  مسدددددتوى األداا العلمددددد  يدددددؤثر ترديهدددددا بالادددددرورر فددددد  مسدددددتوى   تاجيددددد  البدددددرد بشدددددكج عدددددا

التحديددددددد  كمددددددا أن تددددددد    دددددددرر ال الددددددش علدددددد  التكيددددددر ا جتمدددددداع    ع ددددددد ال لبدددددد  علدددددد  وجدددددد

يجعلددددد  أكثدددددر ععلددددد  وأ دددددج تبددددداع    وبالتدددددال  يكدددددون أ دددددج اكتسدددددابا  للمعرفددددد   ويترتدددددش علددددد  ذلددددد  

 كل  تد   مستوى تحصيل  الدراس .

ــــل أمددددا ــــة بالمدرســــة العوام بالمرتبدددد  الثالثدددد  ومسددددتوى متوسدددد  حيددددث  اتفقددددد جددددا المتعلق

أن تلدددددددد  العوامددددددددج تشددددددددمج البيئدددددددد  الصددددددددبي   والب يدددددددد  التحتيدددددددد   وتددددددددوافر المرافدددددددد  والملتبددددددددرات 

العلميددددد : فالبيئددددد  المدرسدددددي  التددددد  تبتقدددددر  لددددد  ب يددددد  تحتيددددد  م اسدددددب  وبيئددددد  صدددددبي  تحقددددد  درجددددد  

اسددددب   يكددددون لهددددا أثددددر مقبولدددد  مددددن تهيئدددد  ال لبدددد  للددددتعل  فادددد   عددددن تددددوافر وسددددائج التعلددددي  الم 

كبيددددددر فدددددد  تددددددد   مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد   وذلدددددد  بسددددددبش ا عدددددددا  الجاذبيدددددد  البيئيدددددد   حددددددو 

ولدددددروجه   وا المدرسددددد  ع دددددد ال لبددددد  وبالتدددددال  ردددددروبه  أو ا شدددددغاله  اليدددددوم  بو دددددت ا تهددددداا الدددددد

مددددن المدرسدددد   ممددددا يدددد عكس سددددلبا  علدددد  مكتسددددباته  المعرفيدددد  وأدائهدددد  التحصدددديل . وجميددددع رددددذط 
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يثيدددددددات موجدددددددودر فددددددد  مددددددددارس مدي ددددددد  الرمدددددددادض العرا يددددددد   ظدددددددرا  لمدددددددا تشدددددددهدط المدي ددددددد  مدددددددن الح

 أحداث.

ـــــل أمدددددا ـــــة باألســـــرة العوام والوادددددع المدددددادض    جتمددددداع  والمتمثلددددد  با سدددددتقرار ا المتعلق

والمسدددددددتوى العلمددددددد  والثقددددددداف   فقدددددددد كدددددددان تأثيرردددددددا متوسددددددد ا   فعدددددددد  وجدددددددود اسدددددددتقرار اجتمددددددداع  

فدددددد  دافعيدددددد  ال الددددددش وتوجهاتدددددد   حددددددو المدرسدددددد  والتعلددددددي    ذ أن  ومددددددادض لًسددددددرر  يددددددؤثر سددددددلبا  

عددددددد  تلبيدددددد  الحاجددددددات األساسددددددي  المرتب دددددد  بالمأكددددددج والمسددددددكن والمصددددددارير الشلصددددددي  يسدددددده  

  ل  حد كبير ف  ا شغاج ال الش بالتبكير ف  العمج عل  حساش الدراس .

ــــــا العوامــــــل أمددددددا ــــــة ب بددددددرر التدريسددددددي   والتدددددد  تشددددددمج الكبدددددداار العلميدددددد   والل لمعلمالمتعلق

وامدددددددت   أسددددددداليش و رائددددددد  التددددددددريس الم ئمددددددد   فقدددددددد جددددددداات فددددددد  أ دددددددج العوامدددددددج تدددددددأثيرا  فددددددد  

مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد   ويمكددددددن  رجدددددداع ذلدددددد   لدددددد  أن رددددددذط ال تددددددائج جدددددداات تبعددددددا  آلراا 

المدرسددددين أ بسدددده   ورددددو مددددا  ددددد يددددؤثر فدددد  مدددددى مصدددددا ي  ا سددددتجاب  علدددد  البقددددرات المتعلقدددد  

علدددد  أدائدددد   لاددددروررلدددددى المعلدددد  يدددد عكس با لميدددد لكددددن تددددد   مسددددتوى الكبدددداار العبهددددذا المجدددداج  

التعليمدددد    ذ أن المعلدددد   يددددر المددددتمكن مددددن المددددادر الدراسددددي   ددددد يددددؤثر سددددلبا  فدددد  مدددددى دافعيدددد  

للمعرفدددد  بسددددبش  دراكهدددد   لبدددد ال لبدددد  للمعرفدددد  التدددد  يع يهددددا  وبالتددددال  تراجددددع مدددددى اكتسدددداش ال 

. أمددددا  لدددد  اللبددددرر التدريسددددي  ع ددددد المعلدددد  فتددددؤثر فدددد  الصددددورر العامدددد  تددددد   كبدددداار المعلدددد  العمليدددد 

التددددد  يشدددددكلها ال لبددددد  ع ددددد  وبالتدددددال  فإ ددددد  يبتقدددددر  لددددد  بعددددد  المهدددددارات األساسدددددي  التددددد  تسددددده  

يددددد عكس ذلددددد  علددددد  مسدددددتوى تحصددددديله  الدراسددددد    وبالتدددددال فددددد  تقبدددددج ال لبددددد  للمدددددادر العلميددددد  

   ودراسدددددد  األسدددددد ج 0110تجددددددار ورفا دددددد    و ددددددد اتبقددددددت  تيجدددددد  رددددددذا السددددددؤاج ب تددددددائج دراسددددددات

 0111.  
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ــــذي نصــــه: مناقشــــة ــــاني وال ــــائج الســــؤال الث ــــا نت ــــدني مســــتوى  م ــــى ت ــــة إل ــــل المؤدي العوام

ــــي مــــدارس  ــــة المتوســــطة ف ــــدى طلبــــة المرحل ــــادة الرياضــــيات ل التحصــــيل الدراســــي فــــي م

 مدينة الرمادي العراقية من وجهة نظر المديرين؟

المؤديدددددددددد   لدددددددددد  تددددددددددد   التحصدددددددددديج الدراسدددددددددد  فدددددددددد  مددددددددددادر  العوامددددددددددجال تددددددددددائج أن  بي ددددددددددت

الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن وجهددددد  

  بدددددا حرار معيدددددارض 0.10  الحسددددداب  الوسددددد بمسدددددتوى متوسددددد    ذ بلددددد   كا دددددت ظدددددر المدددددديرين 

اوحدددددددت األوسدددددددا   ذ تر  والقليدددددددج    وجددددددداات مجدددددددا ت األدار فددددددد  المسدددددددتويين المتوسددددددد  1.81 

المتعلقــــــــة  العوامــــــــل   وجدددددددداا فدددددددد  الرتبدددددددد  األولدددددددد  مجدددددددداج  0.97 -1.17الحسددددددددابي  بددددددددين  

  وبمسدددددددتوى متوسددددددد   وفددددددد  1.80  بدددددددا حرار معيدددددددارض  1.17  حسددددددداب  بوسددددددد    باألســـــــرة

ـــــالمعلم العوامـــــلالرتبددددد  الثا يددددد  جددددداا مجددددداج   ـــــة ب   بدددددا حرار 0.88  حسددددداب  بوسددددد    المتعلق

ـــــبوسددددد   وجددددداات   وبمسدددددتوى مت1.91معيدددددارض   ـــــة بالطال ـــــل المتعلق   بالرتبددددد  الثالثددددد  "العوام

  وبمسدددددددددتوى متوسددددددددد   وجددددددددداات فددددددددد  1.93  وبدددددددددا حرار معيدددددددددارض  0.00  حسددددددددداب  بوسددددددددد 

ـــــة بالمنهـــــاج المدرســـــي العوامـــــلالرتبددددد   بدددددج األليدددددرر جددددداا مجددددداج    حسددددداب  بوسددددد   المتعلق

ليدددددددرر مجددددددداج متوسددددددد   وجددددددداا فددددددد  الرتبددددددد  األ ى  وبمسدددددددتو 1.16  بدددددددا حرار معيدددددددارض  0.11 

  1.11  بدددددددددا حرار معيددددددددددارض  0.97  حسدددددددددداب  بوسددددددددد   المتعلقــــــــــة بالمدرســـــــــة العوامـــــــــل 

 وبمستوى متوس .

يقدددددع مدددددن تبددددداين بدددددين آراا المدددددديرين والمدرسدددددين  امددددد  لددددد ال تدددددائج  تلددددد أن تعدددددعى  ويمكدددددن

فددددد  العوامدددددج المتعلقددددد  باألسدددددرر والمدرسددددد  وال الدددددش والمعلددددد  والم هددددداج المدرسددددد   فارتبددددداع رتبددددد  

مددددن وجهدددد   ظددددر المددددديرين يعددددود  لدددد  الددددت ر ال ظددددرر  لدددد  تلددددد   المتعلقــــة باألســــرة العوامــــل

علددددددد  افتدددددددرا  أن اىدارر المدرسدددددددي  رددددددد  األكثدددددددر ا  عدددددددا  وتواصددددددد   مدددددددع األسدددددددرر   لعوامدددددددجا
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لل الددددددش   راسدددددد وبالتددددددال  فهدددددد  األ دددددددر علدددددد  تحديددددددد أثررددددددا فدددددد  تددددددد   مسددددددتوى التحصدددددديج الد

التددددد  حصدددددلت عليهدددددا فقدددددرات األدار فددددد  مجددددداج العوامدددددج ويتادددددح ذلددددد  مدددددن لددددد ج المسدددددتويات 

المتعقلدددددددد  باألسددددددددرر والتدددددددد  كا ددددددددت جميعهددددددددا متوسدددددددد   بددددددددداا  باددددددددعر ا سددددددددتقرار ا جتمدددددددداع  

لًسدددددددرر  وادددددددعر الت سدددددددي  بدددددددين األسدددددددرر والمدرسددددددد  فددددددد  متابعددددددد  شدددددددؤون ال الدددددددش  ومدددددددرورا  

 لدراس .بالعوامج األلرى وا تهاا  با شغاج ال لب  بالتبكير بالعمج عل  حساش ا

فدددددإن ال ظدددددرر التقييميددددد  للمعلددددد  التددددد  يقددددددمها المدددددديرون فددددد  ادددددوا أدار الدراسددددد    وكدددددذل 

وادددددعت مجددددداج العوامدددددج المتعلقددددد  بدددددالمعل  فددددد  الرتبددددد  الثا يددددد  مدددددن العوامدددددج التددددد  تدددددؤدض  لددددد  

متوسددددد   وكدددددان تدددددد    توىتدددددد   مسدددددتوى التحصددددديج الدراسددددد  حيدددددث كا دددددت جميعهدددددا فددددد  مسددددد

للمعلددددددد  علددددددد  رأس تلددددددد  العوامدددددددج وبالرتبددددددد  األولددددددد . فاددددددد   عدددددددن العلميددددددد  المعرفيددددددد   بايددددددد الك

 اعر  عدادط المه   وتد   دافعيت  للتعرر  ل  أساليش التدريس الحديث  و يررا.

ــــــب العوامــــــلفدددددد  مجدددددداج  أمددددددا فقددددددد جدددددداات ال تددددددائج مددددددن وجهدددددد   ظددددددر  المتعلقــــــة بالطال

  ولدددددد  تكددددددن سددددددوى لهددددددذا المجدددددداج فدددددد  المسددددددتوى المتوسدددددد   وبالرتبدددددد  الثالثدددددد  وااددددددع المددددددديرين 

فقددددددرتين مددددددن فقددددددرات المجدددددداج اددددددمن المسددددددتوى المتوسدددددد  ورمددددددا: اددددددعر تركيددددددع ال الددددددش فدددددد  

الغرفددددددد  الصدددددددبي   وادددددددعر مقددددددددرر ال الدددددددش علددددددد  التكيدددددددر ا جتمددددددداع   أمدددددددا بقيددددددد  البقدددددددرات 

ارتبددددداع مسددددددتوى فقدددددرر ادددددعر تركيددددددع ال الدددددش واددددددعر   سدددددج فكا دددددت متوسددددد   المسددددددتوى  وي

ا  دمتددددددد  ال تدددددددائج فددددددد  مجددددددداج العوامدددددددج المتعلقددددددد  مقدرتددددددد  علددددددد  التكيدددددددر ا جتمددددددداع  مدددددددع مددددددد

 ال الش وتكيب  بالمعل . يعبالمعل   وذل   رتبا  ترك

فقدددددد كا دددددت مسدددددتويات البقدددددرات  المتعلقـــــة بالمنهـــــاج المدرســـــي العوامـــــلفددددد  مجددددداج  أمددددا

اددددمن رددددذا المجدددداج متوسدددد    ويمكددددن تبسددددير ذلدددد  بعددددد  التصدددداص المددددديرين فدددد  تقيددددي  أثددددر 

 لدددددشته   ليددددد   ظدددددرر شدددددمولي   فدددددالبقرات التددددد  تقيسدددددها األدار كا دددددت تت الم هددددداج المدرسددددد  و ظدددددر 
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مكا يدددد    لمامددددا  بجوا ددددش الم هدددداج مددددن حيددددث المبدددداري  الريااددددي  واألردددددار ودرجدددد  صددددعوبت   وا 

  ياس األداا المعرف . 

فقدددد كا دددت فددد  الرتبدددد  اللامسددد  مدددن وجهدددد   المتعلقـــة بالمدرســــة العوامــــلفددد  مجددداج  أمدددا

 تدددددشلك هدددددا اشدددددتملت علددددد  ر  توسددددد  توى البقدددددرات فددددد  المسدددددتوى الم ظدددددر المدددددديرين وكدددددان مسددددد

دالليدددددد  فدددددد  البقددددددرات بددددددداا  بقلدددددد  م ئمدددددد  الغرفدددددد  الصددددددبي  ألعددددددداد ال لبدددددد   حيددددددث كا ددددددت فدددددد  

الرتبددددد  األولددددد   وادددددعر تجهيدددددعات الغدددددرر الصدددددبي   و لددددد  الملتبدددددرات اللاصددددد  بالريااددددديات  

   دراسددددددد  األسددددددد ج 0110   واتبقدددددددت  تدددددددائج ردددددددذا السدددددددؤاج مدددددددع  تدددددددائج دراسدددددددات تجدددددددار ورفا ددددددد

  .Cross,2009   كروس  Gorard & Smith, 2008    0111   مراد  0111 

هنـــاك فـــروق فـــي وجهـــات النظـــر  هـــل:  نتـــائج الســـؤال الثالـــث: والـــذي يـــنص علـــى مناقشـــة

ـــــي مـــــادة  ـــــدني التحصـــــيل الدراســـــي ف ـــــى ت ـــــة إل ـــــة بالعوامـــــل المؤدي ـــــي المجـــــاالت المتعلق ف

ـــاختالف  ـــة المتوســـطة فـــي مـــدارس مدينـــة الرمـــادي العراقيـــة ب الرياضـــيات لـــدى طلبـــة المرحل

 ؟ الوظيفة )مدرس، مدير(

 حصدددددائي    أشدددددارت  تدددددائج الدراسددددد  فددددد  ردددددذا الصددددددد  لددددد  وجدددددود فدددددرو  ذات د لددددد حيدددددث

للعوامددددددددج المؤديدددددددد   لدددددددد  تددددددددد   التحصدددددددديج الدراسدددددددد  فدددددددد  مددددددددادر  (α=  4.43)ع ددددددددد مسددددددددتوى 

الريااددددديات لددددددى  لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن وجهددددد  

لمتغيدددددددر الوظيبددددددد   اسدددددددت ادا   لددددددد   يمددددددد   ت  المحسدددددددوب   ذ  تبعدددددددا ظدددددددر المدرسدددددددين والمدددددددديرين  

  للدرجددددددددد  الكليدددددددد   وكدددددددددذل  وجددددددددود فدددددددددرو  ذات 1.111 لدددددددد     وبمسدددددددددتوى د1.101بلغددددددددت  

 ذ بلغددددددت بددددددين  وب د لدددددد   حصددددددائي  فدددددد  جميددددددع المجددددددا ت  اسددددددت ادا   لدددددد   يمدددددد   ت  المحسدددددد

   حيددددددث كددددددان البددددددر  لصددددددالح فئدددددد   مدددددددرس  1.111  وبمسددددددتوى د لدددددد   0.706 - 3.191 

 بدليج ارتباع متوس ه  الحساب .
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الدددددددت ر وجهدددددددات ال ظدددددددر بدددددددين المدددددددديرين  أن ت عدددددددعى ردددددددذط ال تدددددددائج فددددددد  ادددددددوا ويمكدددددددن

المدرسددددددين ردددددد  األكثددددددر  ربددددددا  مددددددن العوامددددددج المتعلقدددددد  بال الددددددش والم هدددددداج  أن  لدددددد والمدرسددددددين  

المدرسددددد   واألكثدددددر تدددددأثرا  بالعوامدددددج المتعلقددددد  بالمدرسددددد   بي مدددددا المدددددديرين رددددد  األكثدددددر  ربدددددا  مدددددن 

وكددددددذل  العوامددددددج المتعلقدددددد  بددددددالمعل   هدددددد  العوامددددددج المتعلقدددددد  باألسددددددرر بحكدددددد  ع  ددددددته  المباشددددددرر ب

جعدددددج المعلمدددددين  فددددد باعتبدددددارر  جهددددد   داريددددد  تقدددددي  عملهددددد  وأداارددددد   ولهدددددذا فقدددددد كا دددددت البدددددرو  

للعوامددددج المتعلقددددد  بالم هدددداج وال الدددددش والمدرسدددد  فددددد  الرتدددددش الددددث ث األولددددد  العاملدددد  فددددد  تدددددد   

رر والمعلدددددد  فدددددد  مسددددددتوى التحصدددددديج الدراسدددددد   فيمددددددا جعددددددج المددددددديرون العوامددددددج المتعلقدددددد  باألسدددددد

الرتددددش األولدددد  العاملدددد  فدددد  تددددد   مسددددتوى التحصدددديج الدراسدددد . و ددددد اتبقددددت  تددددائج رددددذا السددددؤاج 

   وبركدددددددددات وحددددددددددرع اهلل 0111   وا سددددددددد ج  0110  ا ددددددددد مدددددددددع  تدددددددددائج دراسدددددددددات تجددددددددددار ورف

 0111.  

تختلـــــف وجهـــــات النظـــــر فـــــي  هـــــل:  نتـــــائج الســـــؤال الرابـــــع والـــــذي يـــــنص علـــــى مناقشـــــة

ـــى تـــدني التحصـــيل الدراســـي  فـــي مـــادة الرياضـــيات المجـــاالت المتعلقـــة ب العوامـــل المؤديـــة إل

لـــــدى طلبـــــة المرحلـــــة المتوســـــطة فـــــي مـــــدارس مدينـــــة الرمـــــادي العراقيـــــة تعـــــزى للجـــــنس 

 وبصرف النظر عن الوظيفة"؟

 الد لددددد أشددددارت ال تددددائج  لددددد  عددددد  وجددددود فددددرو  ذات د لددددد   حصددددائي  ع ددددد مسددددتوى  لقددددد

(4.43=α) د   التحصددددددديج الدراسددددددد  فددددددد  مدددددددادر الريااددددددديات لددددددددى المؤديددددددد   لددددددد  تددددددد لعوامدددددددجل

 لبددددد  المرحلددددد  المتوسددددد   فددددد  مددددددارس مدي ددددد  الرمدددددادض العرا يددددد  مدددددن وجهددددد   ظدددددر المدرسدددددين 

  1.989والمدددددددديرين  تبعدددددددا لمتغيدددددددر الجددددددد س  اسدددددددت ادا   لددددددد   يمددددددد   ت  المحسدددددددوب   ذ بلغدددددددت  

 لددددد   حصدددددائي  وكدددددذل  عدددددد  وجدددددود فدددددرو  ذات د ليددددد    للدرجددددد  الك1.003وبمسدددددتوى د لددددد   

فددددد  جميدددددع المجدددددا ت  باسدددددتث اا مجددددداج  العوامدددددج المتعلقددددد  بدددددالمعل   اسدددددت ادا   لددددد   يمددددد   ت  
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 حيدددددث كدددددان البدددددر  لصدددددالح اى ددددداث 1.106د لددددد    وى  وبمسدددددت0.061 ذ بلغدددددت   ب المحسدددددو 

 بدليج ارتباع متوس اتهن الحسابي .

  تدددددد   مسدددددتوى عدددددد  وجدددددود فدددددرو  ذات د لددددد   حصدددددائي  للعوامدددددج المؤديددددد   لددددد ويرجدددددع

التحصدددددديج الدراسدددددد  تبعدددددددا  لمتغيددددددر الجددددددد س  لدددددد  أن وا دددددددع مجددددددا ت العوامدددددددج المؤديدددددد  لتدددددددد   

مسدددددددتوى التحصددددددديج الدراسددددددد  فيمدددددددا يتعلددددددد  بال الدددددددش والمدرسددددددد  واألسدددددددرر والم هددددددداج واحدددددددد وأن 

   عوامددددجالبددددرو  التدددد  أظهرتهددددا ال تددددائج فدددد  رددددذط المجددددا ت ليسددددت دالدددد   حصددددائيا  باعتباررددددا 

ظددددرر  ليهددددا بددددالت ر الجدددد س  لكددددن العوامددددج المتعلقدددد  بددددالمعل  أظهددددرت فدددد   تائجهددددا تلتلددددر ال 

فرو ددددددا  ذات د لدددددد   حصددددددائي  لصددددددالح اى دددددداث  بددددددال ظر  لدددددد  ارتبدددددداع متوسدددددد اتهن الحسددددددابي . 

   ودراسدددددددد  األسدددددددد ج 0110و ددددددددد اتبقددددددددت رددددددددذط ال تيجدددددددد  مددددددددع  تددددددددائج دراسدددددددد  تجددددددددار ورفا دددددددد   

   ف  رذا الصدد.0111 
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 :التوصيات

 اوا ال تائج الت  توصلت  ليها الدراس  الحالي   فإن الباحث يوص  باآلت : ف 

بالم هدددددداج المدرسددددددد   تعلقددددددد بعددددددد   تددددددائج الدراسددددددد  الحاليدددددد  علددددددد  أن العوامددددددج الم أكدددددددت -1

كا دددددددددت مدددددددددن أرددددددددد  العوامدددددددددج المؤديددددددددد   لددددددددد  تدددددددددد   مسدددددددددتوى التحصددددددددديج الدراسددددددددد  فددددددددد  

 ادرالمدرسددددددددد  لمددددددددد الريااددددددددديات  لدددددددددذا  يوصددددددددد  الباحدددددددددث بإعدددددددددادر ال ظدددددددددر فددددددددد  الم هددددددددداج

فدددددد  العددددددرا   بحيددددددث يراعدددددد  الم هدددددداج البددددددرو  البرديدددددد   متوسدددددد  الرياادددددديات للمرحلدددددد  ال

 بين ال لب   ويحدد أرداف  بواو . 

 تدددددددائج الدراسددددددد  الحاليددددددد  علددددددد  أن العوامدددددددج المتعلقددددددد  باألسدددددددرر  كا دددددددت مدددددددن أرددددددد   أكددددددددت -0

  يوصددددد  العوامدددددج المؤديددددد   لددددد  تدددددد   مسدددددتوى التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  الريااددددديات  لدددددذا

المتعلقدددددد  بال لبدددددد  ومتابعدددددد   األمددددددورالباحدددددث بعيددددددادر التعدددددداون بددددددين المدرسدددددد  واألسدددددرر فدددددد  

 . ل بسي شؤو ه  الدراسي  وا

 تدددددائج الدراسددددد  وجدددددود فدددددرو  ذات د لددددد   حصدددددائي  للعوامدددددج المؤديددددد   لددددد  تدددددد    أظهدددددرت -0

الوظيبددددددد   مددددددددرس  مددددددددير    تغيدددددددرمدددددددادر الريااددددددديات تعدددددددعى لم  التحصددددددديج الدراسددددددد  فددددددد

لح فئدددددد   مدددددددرس . لددددددذل  يوصدددددد  الباحددددددث با رتمددددددا  بدددددد راا المدرسددددددين التقييميدددددد   ولصددددددا

وا سدددددتبادر مدددددن ا تراحددددداته  فيمدددددا يتعلددددد  بمواجهددددد  تدددددد   مسدددددتوى التحصددددديج الدراسددددد  فددددد  

 الرياايات  وذل  من ل ج اللقااات والمقاب ت وال دوات.    

  المدرسدددددي  فددددد  تدددددد   بالبيئددددد لمتعلقددددد  تدددددائج الدراسددددد  بشدددددكج عدددددا  أثدددددر العوامدددددج ا أظهدددددرت -1

مسدددددددتوى التحصددددددديج الدراسددددددد  فددددددد  الريااددددددديات. لدددددددذا  يوصددددددد  الباحدددددددث بت دددددددوير الب يددددددد  

التحتيددددد  للمددددددارس والتجهيدددددعات ال عمددددد  مدددددن ملتبدددددرات و يرردددددا لتبعيدددددج الجا دددددش الت بيقددددد  

 ف  الرياايات. 
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 المراجع والمصادر قائمة

 : المراجع العربيةأوال

االستقصــــاء التعــــاوني لتنميــــة  إســــتراتيجيةاســــتخدام  فعاليــــة . 0113محمددددد محمددددد    بدددراري  

ــــــة ــــــة االبتدائي ــــــذ المرحل ــــــة لتالمي . رسددددددال  مهــــــارات حــــــل المســــــائل الرياضــــــية اللفظي

  ير م شورر  جامع  الع اعي   كلي  التربي .  جستيرما

ــــاهج . 0111عي دددد   فريددددد وعباب دددد   عبددددد اهلل يوسددددر   أبددددو ــــدريس الرياضــــيات للصــــفوف  من ت

 المسيرر لل شر والتوعيع  عمان.  داراألولى، 

تــــــدني مســــــتوى طلبــــــة المرحلــــــة  عوامــــــل .  0110 دددددداموس  حسددددددن محمددددددد سدددددد م    أبددددددو

ـــة". ـــة اإلمـــارات العربي ـــة فـــي دول رسدددال   المتوســـطة فـــي حـــل مســـائل الرياضـــيات اللفظي

 و التك ولوجيا. علو ماجستير  ير م شورر  جامع  السودان لل

إدارة الفصــــــل  عناصــــــر . 0111لسدددددديد شددددددحات  محمددددددد    بددددددراري  أحمددددددد  والمرا دددددد   ا أحمددددددد 

 الحديث .  معارراىسك دري    مكتب  ال والتحصيل الدراسي.

ـــــدني التحصـــــيل الدراســـــي  العوامـــــل .  0111كمددددداج محمدددددد عارع   األسددددد ج  ـــــى ت ـــــة إل المؤدي

 بمـــدارس وكالـــة الغـــوث الدوليـــة بقطـــا   ـــزة"، الـــدى تالمـــذة المرحلـــة األساســـية العليـــ

 ير  الجامع  اىس مي    عر .رسال  ماجست

 . دراسدددددددد  استكشددددددددافي  لددددددددبع  العوامددددددددج المددددددددؤثرر فدددددددد  التحصدددددددديج 0110 دددددددداج   محمددددددددد   آج

  العربيــــة للتربيــــة وعلــــم الــــنفس امعــــاتاتحــــاد الج مجلــــةالدراسدددد  ل دددد ش الجامعدددد   

 . 1كلي  التربي   جامع  دمش   مجلد 

ــــر . 0111عددددد ان   البدددددور  ــــذكاءات المت اث ــــي اســــتراتيجيات ال ــــوم ف ــــدريس العل ــــي ت عــــددة ف

رسددددال    التحصــــيل واكتســــاب عمليــــات العلــــم لــــدى طلبــــة الصــــف الســــابع األساســــي

 دكتورار  ير م شورر  جامع  عمان العربي   األردن. 
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.  أسددددددددباش تددددددددد   مسددددددددتوى التحصدددددددديج فدددددددد  مددددددددادر   0111عيدددددددداد؛ حددددددددرعاهلل  حسددددددددا    بركددددددددات 

الرياادددددديات لدددددددى  لبدددددد  المرحلدددددد  األساسددددددي  مددددددن وجهدددددد   ظددددددر المعلمددددددين فدددددد  محافظدددددد  

 . نفلس ي مقدمة للمؤتمر التربوي األول، ورقة ولكر    

ـــــــادة  . 0110 مدددددددر  وداوود  صدددددددبا     تجدددددددار  ـــــــاديمي لم ـــــــدني التحصـــــــيل األك "عوامـــــــل ت

   اللر ددددو   ســــاس مـــن وجهــــة نظــــر المعلمــــينالرياضـــيات للصــــف الرابــــع بمرحلــــة األ

 للعلو  والتك ولوجيا.    ودانجامع  الس

ـــــــدى المراهـــــــق  عالقـــــــة . 0110لو ددددددداس   حددددددددر  ـــــــتعلم ل ـــــــة ال التحصـــــــيل الدراســـــــي بدافعي

ــــة المتوســــطة(، ــــذ الســــنة الرابع ــــدرس )دراســــة ميدانيــــة لتالمي رسددددال  ماجسددددتير   المتم

  .جامع  أكل  مح د أولحاج  الجمهوري  الجعائري

 .  العوامددددددج المرتب دددددد  بددددددالقل  فدددددد  مقددددددررات الرياادددددديات لدددددددى 0111 دددددد ج سددددددعد   الحربدددددد  

ـــــــة ددددددد ش التلصصدددددددات األدبيددددددد  بكليدددددددات المعلمدددددددين    ـــــــة بجام مجل ـــــــة التربي  عـــــــةكلي

 .80 : 89العدد    األزهر

ــــاهيم،(. التحصــــيل الدراســــي، 1996محمددددد عيدددداد   حمدددددان  ــــول. مف عمددددان  دار  مشــــاكل، حل

 التربي  الحديث .

  األردن  العربـي المجتمـع مكتبـة الـتعلم، صـعوبات فـي مقـاييس  .2006عمدر   ل داش 

 . بع  دون اىمارات   بع

أســـــلوب حـــــل  اســـــتخدام . 0111حددددداع  والصدددددحب    برارددددددي  والجدددددابرض  محددددددمد   دا سدددددتا   

ــــــدريس الرياضــــــيات،  ــــــي ت العربيدددددد  السددددددعودي   وعارر المعددددددارر   المملكدددددد المشــــــكالت ف

 التربوض. شرار دارر التعلي  بالعاصم  المقدس    دارر اى
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. مؤسسددددد  شددددباش الجامعددددد   والمجتمـــــع التربيــــة . 0113حسددددين عبدددددد الحميددددد أحمدددددد   رشددددوان 

 اىسك دري  .

ــــي تــــدريس الرياضــــيات علــــى  اثــــر . 0111محمددددد   الشددددهرا    اســــتخدام نمــــوذج ويتلــــي ف

رسدددال    التحصـــيل الدراســـي واالتجـــاه نحوهـــا لـــدى تالميـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي

 ماجستير  ير م شورر  جامع  أ  القرى  السعودي . 

المعلــــــم فـــــــي تعزيــــــز الســــــلوكيات الحســـــــنة لــــــدى الطلبـــــــة  دور . 0119م يددددددر   صدددددداد  

 األردن. عمان ة. والقضاء على سلوكياتهم السيئ

ـــــيم الرياضـــــيات لمعاصـــــرةا االتجاهـــــات . 0116ماجددددددر محمدددددود   صدددددالح  ـــــي تعل . عمدددددان: ف

 .عدار البكر لل شر والتوعي

 دار  والتعلــيم التربيــة فــي والتقــويم القيــاس  .2002  الصدرار علدد   اسدد  الصدرار 

 .الحديث الكتاش

تــــدريب طلبــــة المرحلــــة الثانويــــة علــــى اســــتراتيجيات  أثــــر .  0119جمدددداج محمددددود   عابددددد 

ـــابلس ـــي محافظـــة ن ـــى التحصـــيل ف    رسدددال  ماجسدددتير  يدددر حـــل المســـألة الرياضـــية عل

 م شورر  كلي  الدراسات العليا  جامع  ال جا    ابلس. 

   عمان  دار البكر.0   التعلم صعوبات . 0110محمد عبد الرحي    عدس 

ــــة  مــــلالعوا .  0111حددددعا    عديلدددد   ــــي المــــدارس الثانوي ــــي التحصــــيل الدراســــي ف المــــؤثرة ف

رسدددددال  ماجسدددددتير  يدددددر  "والمـــــديرينمـــــن وجهـــــة نظـــــر المعلمـــــين  ن،فـــــي مدينـــــة عـــــد

 جامع  عدن  اليمن.  م شورر 

 مكتبد   والتعلـيم التربيـة فـي المعاصـرة االتجاهـات  .2008  الععيدع عبدد محمدد الععبداوض 

 1  بع  األردن  العرب   المجتمع
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المقددددددددداد لل باعدددددددد   دارالمنــــــــاهج وتقويمهــــــــا،  تخطــــــــيط . 1996عددددددددعو  سددددددددماعيج   عبا دددددددد  

 وال شر   عر  فلس ين. 

ــــــــاس . 0111صدددددددد   الدددددددددين   عدددددددد    ــــــــوي والنفســــــــي القي ــــــــويم الترب أساســــــــياته  -والتق

 القاررر: دار البكر العرب .  ر وتطبيقاته وتوجهاته المعاصر

الرياضـــــية وعالقتهـــــا بالتحصـــــيل لـــــدى طلبـــــة الثانويـــــة  القـــــدرة . 0111عبدددددد الكدددددري    علددددد 

 رسال  ماجستير  ير م شورر  جامع  عدن  اليمن.   اليمنية جمهوريةبال

ـــــتعلم وعالقـــــة األســـــرة بهمـــــا التحصـــــيل . 0111عيددددداد حسدددددين   علددددد   مركدددددع   الدراســـــي وال

 ت وير الم كات  ريئ  التعل  التق  . 

ــــاس . 0116أحمددددد   عددددواد  ــــ القي ــــويم ف ــــة التدريســــية، والتق : دار األمددددج لل شددددر اربدددددي العملي

 والتوعيع. 

وعارر   ضــــــــعف التحصــــــــيل لــــــــدى الصــــــــفوف األوليــــــــة مشــــــــكلة . 0110ب دددددددددر   العددددددددوف  

 المعارر  المملك  العربي  السعودي 

(. العمليـــة التربويـــة فـــي المدرســـة االبتدائيـــة أهـــدافها 0111 بدددراري  محمدددود حسدددين   ف تددد  

   مك  المكرم   م ابع البهادر.0.  ووسائلها وتقويمها

أســــلوب حــــل المشــــكالت فــــي مــــادة الرياضــــيات باإلبــــدا   عالقــــة . 0119فا مدددد    مللدددوف  

ـــــ ـــــذ الثالثـــــة متوســـــط بورقل ـــــدى تالمي ماجسدددددتير م شدددددورر  جامعددددد   اصددددددض  رسدددددال . ةل

 مربا  بور ل .

ــــدني . 0111باسددددم    مددددراد  ــــات الثــــانوي فــــي الرياضــــي ت جسددددتير رسددددال  ما ات،مســــتوى طالب

  ير م شورر  كلي  التربي   مك  المكرم . 
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ـــــر .  0116ياسدددددر عكددددد  محمدددددد   مقدددددا   ـــــاعي فـــــي  أث ـــــة االستقصـــــاء الجم اســـــتخدام طريق

تــــدريس الرياضــــيات علــــى تحصــــيل طــــالب الصــــف التاســــع، واتجاهــــاتهم نحــــو مــــادة 

    رسال  ماجستير  ير م شورر  جامع  األعرر   عر.الرياضيات في محافظة  زة

 . التحصدددددديج فدددددد  الرياادددددديات وع  تدددددد  بمهددددددارات التبكيددددددر: دراسدددددد  0111 سددددددان    الم صددددددور

السدددددادس األساسددددد  بمددددددارس دمشددددد  الرسدددددمي .  صدددددرعلددددد  عي ددددد  مدددددن ت مدددددذر ال  يددددد ميدا

   العدد الثالث والرابع. 07المجلد   دمشق ةجامع مجلةبحث م شور  

ـــــروق . 0110عدددددادج   رريددددددض  ـــــذكاء الوجـــــداني الف ـــــي ال ـــــة ف الكتددددداش  عمدددددان  دار   الفردي

 . 118-07  0ع

اىدارر العامدددددد  لإلشددددددرار   التهيئــــــة للمعلـــــم الجديــــــد برنــــــامج . 0113التربيددددد  والتعلددددددي    وعارر

 والتأريج التربوض  دائرر التدريش. 

م شددددددورات كليدددددد  األميددددددرر   الــــــتعلم النظــــــري والتطبيقــــــي صــــــعوبات . 0110راادددددد    الددددددو ب  

 ثرور  عمان  األردن. 
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 (1) الملحق

 المحكمين بأسماء قائمة

 العمل مكان التخصص المحكمين أسماء الرقم

 األوس  الشر  جامع  التربوي  واىدارر القيادر الشريق  عباس د.أ 1

 األوس  الشر  جامع  التربوي  واىدارر القيادر الجبار البيات  عبد د.أ 2

 األوس  الشر  جامع  التدريس و ر  الم ارج الحديدض محمود د.أ 3

 األوس  الشر  جامع  التعلي  وتك ولوجيا الم ارج س م  الحافظ عبد د.أ 4

 األوس  الشر  جامع  التدريس و ر  الم ارج لليب   اعض د.أ 3

 األوس  الشر  جامع  التدريس و ر  الم ارج حميد أبو عا ر د.أ 6

 البيت آج جامع  التدريس و ر  الم ارج الدويرض أحمد د.أ 7

 البيت آج جامع  التدريس و ر  الم ارج العون  سماعيج د.أ 8

 مؤت  جامع  التدريس و ر  الم ارج الصرايرر راج  .د 9
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( االستبانة بصورتها األولية2) الملحق  

 /األستاذ  البااج................................................المحتر   الدكتور
 طيبة وبعد..... تحية

ــــــدني  العوامــــــلدراسدددددد  ميدا يدددددد  تحددددددت ع ددددددوان   االباحددددددث بددددددإجرا يقددددددو  المؤديــــــة إلــــــى ت

فـــي مـــدارس  المتوســـطالتحصـــيل الدراســـي فـــي مـــادة الرياضـــيات لـــدى طلبـــة الصـــف الثـــاني 

ـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر المدرســـــين والمـــــديرين" كجدددددعا مدددددن مت لبدددددات  مدينـــــة الرمـــــادي العراقي

جامعددددد  الشدددددر  األوسددددد   و دددددد  علددددد  درجددددد  الماجسدددددتير فددددد  الم دددددارج والتددددددريس مدددددن الحصدددددوج

  ا  الباحث بإعداد استبا   لجمع المعلومات المتعلق  بمواوع الدراس  أع ط.

أ كددددددد  مدددددددن أردددددددج اللبدددددددرر وا لتصدددددددداص فددددددد  مجددددددداج البحدددددددث العلمددددددد  والم ددددددددارج  وبمدددددددا

والقيدددددددادر  فإ ددددددد  مدددددددن دواعددددددد  ارتيدددددددا  الباحدددددددث أن يادددددددع بدددددددين أيدددددددديك  ردددددددذط ا سدددددددتبا   راجيدددددددا   

مدددددن مددددددى م امتهدددددا  مدددددع حدددددذر أو  للتأكددددددفددددد  كدددددج فقدددددرر مدددددن فقراتهدددددا   يكددددد رااتهدددددا وتحديدددددد رأ

 .  با   ااف  ما ترو   م اس

 فائق االحترام والتقدير ... وتقلبوا

 المحكِّم:............................................................................ اسم
 ........................................الدقيق:............................... التخصص
 :.................................................................................الجامعة

 ..الباحث
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ن سعدو فكرت

 رشيد

 الرقم

االستبانة فقرات  

فق
موا

 
شدة

ب
 

فق
موا

 

ايد
مح

 

ض
عار
 م

 معارض

 بشدة

 بالطالب المتعلقة العوامل :أوال  
ــدرات   َضــْعف   1 ــب   ق ــاهيم   إدراك   فــي الطال  الَمف

 والَعــد   الحســابي ة كالعملي ــات األساســي ة الرياضــي ة  
 األعـــداد علـــى والعمليـــات الطويلـــة والقســـمة
 العشرية

     

       الط لبة بعض   لدى تعل م صعوبات   وجود   2
       االجتماعي   التكي ف   على الطالب   قدرة   ضعف   3
      الصفي ة الغرفة   في الت ركيز وضعف   الت شت ت   4
ر   الطالب   تغي ب   5       الَمدرسة عن المتكر 
 مــادة نحــو الطالــب لــدى الســلبية االتجاهــات 6

 صعوبتها وفرضي ة الرياضي ات
     

حي ة الحالة   َتَرد ي 7       للط الب والن فسي ة   الص 
ــة الواجبــات إهمــال   8  المســبق والتحضــير   المنزلي 

 للدروس
     

 بالمعلم المتعلقة العوامل :ثانياً 

ْهنــي   اإلعــداد وضـعف   والمعرفي ــة، العلمي ـة الكفــاءة   تـدن ي 1  الم 
 للمعل م

     

        الت دريسي ة الخبرة   سنوات   قل ة   2
      المالئ مة الت دريس وأساليب   طرق   امتالك   ضعف   3
      الط لبة وضبط   الصفي ة الغرفة   إدارة   على المعل م ق درة   ضعف   4
      الحديثة الت قويم   بأساليب   المعل م إلمام   ضعف   5
ق   إلــى التعــر ف   فــي المعلــم   دافعي ــة تــدن ي 6  وأســاليب   ط ــر 

 ةالحديثَ  الت دريس  
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 اددعر   لمعالجدد  والتل ددي  الرؤيددا اددعر   7
  ال  لب 

     

 عددر    لدد ج   البردي دد  للبددرو    المعل دد   رمدداج   8
  الت عليمي   الماد ر

     

 بالمنهاج المتعلقة العوامل :ثالثاً 
 وال  تاجددات الم  هدداج   أردددار   واددو     لدد    1

 الم لوب   التعليمي  
     

 العلمي دد  المدداد ر عددر      ريقدد    واددو     لدد    2
 وصعوبتها

     

       الم هاج محتوى ف  التعليمي   الماد ر جبار   3
       المعرف    األداا  ياس  مكا ي     صعوب    4
      الم هاج ف  الت  بيق    الجا ش   باج   5
 مسددتوى مددن أعلدد  لمحتددوى الم هدداج  ددر    6

 ال لب 
     

د  وعيدادر   الرياادي   المبداري  كثدرر   7  المداد ر حج 
  العلمي  

     

 بددين البردي دد  للبددرو    الم هدداج مراعددار  لدد    8
 ال  لب 

     

 بالمدرس المتعلقة العوامل :رابعا  

       ال لب  ألعداد الصبي   الغ رف    م ام     ل    1
         وتهيئت ها الصبي   الغرر   تجهيعات اعر   2
 التعلددي  ووسددائج األجهددعر فاعلي دد  تددد    3

 المدرس  ف  المتوافرر
     

 المرافدد  تددواف ر   و لدد    الت حتي دد  الب  ي دد  اددعر   4
 الم اسب 

     

ددا للمدرسدد  المادي دد  اىمكا ددات اددعر   5  مم 
  وت ويررا بيئتها تحسُّن   يعي   

     

      لًسدوا  بال سدب  للمدرسد  الجغرافد  المو  دع   6
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 ال  لب  سكن   وأماك ن   العام  واألماكن
 بالريااددي ات اللاصدد  الملتبددرات اددعر   7

دا  ويقل دج   للمداد ر الت بيقد    الجا دش يادعر   مم 
   حورا ال  لب  جاذبي   من

     

 الت علمي دد  واأل شدد     المعددار      امدد     دددرر   8
 وتبددادج   ال لبدد  تباعددج فدد  تسدده    التدد 

بدرات  الواحددر المدرسد  فد  المعل مدين بدين الل 
 المددارس فد  وال لبد  والمعلمدين جهد  مدن

 ثا ي  جه  من األلرى

     

 باألسرة المتعلقة العوامل :خامساً 
ً س رر ا جتماع    ا ستقرار   ف  للجو  وجود   1       ل
 تلبيد    و ددرر   لًسدرر المدادض   المسدتوى تدد    2

 لل الش األساسي   الحاجات  
     

 بين الل فات عن ال اتج  األسري   المشك ت   3
 لل الش ال بسي   الحال  ف  وأثررا الوالدين

     

      للوالد ي ن والث قاف    التعليم    المستوى تد    4
 فد  والمدرسد  األسدرر بدين   الت  سدي    ادعر   5

 ال  الش شؤون   متابع   
     

 فدد  األسددرر   وا شددغاج   الحيددار أعبدداا   كثددرر   6
 حسدداش علدد  األساسددي   الحاجددات تددوفير  
 األب اا ومتابع  التعلي 

     

 حساش عل  بالعمج بالت بكير ال  لب  ا شغاج   7
 لًسرر ا  تصادض الواع بسبش الدراس 

     

 من ال الش لدى ال  بسي   الحاجات    شباع    ل    8
 ا شغالها أو لتبك ك ها  تيج    األسرر   جا ش  

     

 بالطالب المتعلقة العوامل :وال  أ
دع ر   1 بداري     درا    فد  ال الدش    ددرات   ا   الم 

 . األساسي   الريااي    
     

      . ال لب  بع    لدى تعل   صعوبات   وجود   2
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. التكي ر   عل  ال الش   مقدرر   اعر   3       ا جتماع  

      الصبي  . الغرف    ف  ال الش ت ركيع اعر   4
ر   ال الش   تغي ش   5       الم درس . عن المتكر 
 مددادر  حددو لل الددش السددلبي  ا تجارددات 6

 صعوبتها. وفراي   الريااي ات
     

حي   الحال    ت ر د ض 7       لل الش. الص 
      لل الش. ال بسي  الحال  تردض 8
      للدروس. المسب  للتحاير   ال الش  رماج   9
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 (3) الملحق

 االستبانة بصورتها النهائية 

 /األستاذ  البااج................................................المحتر   الدكتور
 طيبة وبعد..... تحية

المؤديــة إلــى تــدني التحصــيل  العوامــلالباحددث بددإجراا دراسدد  ميدا يدد  تحددت ع ددوان   يقددو 

الرمــادي  مدينــةفــي مــدارس  المتوســطالدراســي فــي مــادة الرياضــيات لــدى طلبــة الصــف الثــاني 

كجدددعا مدددن مت لبدددات الحصدددوج علددد  درجددد   العراقيـــة مـــن وجهـــة نظـــر المدرســـين والمـــديرين"

س من جامع  الشر  األوس   و د  ا  الباحث بإعداد استبا   لجمع الماجستير ف  الم ارج والتدري

المعلومددات المتعلقدد  بموادددوع الدراسدد  أعدد ط  وسدددتت  اىجابدد  عددن فقدددرات ا سددتبا   وفدد  مقيددداس 

 لماس   تدرج  و يمت  كاآلت : 

 جدا قليلة قليلة متوسطة كبيرة جداَ  كبيرة
3 0 3 2 1 

أ كددددددد  مدددددددن أردددددددج اللبدددددددرر وا لتصدددددددداص فددددددد  مجددددددداج البحدددددددث العلمددددددد  والم ددددددددارج  وبمدددددددا

والقيدددددددادر  فإ ددددددد  مدددددددن دواعددددددد  ارتيدددددددا  الباحدددددددث أن يادددددددع بدددددددين أيدددددددديك  ردددددددذط ا سدددددددتبا   راجيدددددددا   

 رااتهدددددا وتحديدددددد رأيكددددد  فددددد  كدددددج فقدددددرر مدددددن فقراتهدددددا للتأكدددددد مدددددن مددددددى م امتهدددددا  مدددددع حدددددذر أو 

 .  با   ااف  ما ترو   م اس

 حترام والتقدير ...فائق اال وتقلبوا

 ..الباحث
 سعدون رشيد فكرت
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االستبانة فقرات الرقم  

بيرة
ك

دًاُ   
 ج

رة 
كبي

 

طة 
وس
 مت

لة 
 قلي

جد
لة 
قلي

اً 
 

 بالمعلم المتعلقة العوامل :ثانياً 

      للمعل . المعرفي  العلمي   الكباي  تد    1

      للمعل . المه   اىعداد اعر 2

      . للمعل  الت دريسي   اللبرر   س وات   عدد  ل     3

الم ئ م  الت دريس ل رائ  المعل  امت     اعر   4 .      

      . الصبي   الغرف     دارر   عل  المعل   مقدرر اعر   5

      .يث الحد الت قوي    بأدوات المعل    لما    اعر   6

 الت دريس   أساليش    ل  للتعرر المعل    دافعي   تد    7

 الحديث  .

     

 عر    ل ج   البردي   للبرو    المعل   مراعار  ل  8

 الت عليمي  . الماد ر

     

 المدرسي بالمنهاج المتعلقة العوامل :ثالثاً 

      المدرس . الم  هاج   أردار   واو    اعر 1

 الم هاج من الم لوب  التعليمي  ال تاجات  ل  2

 المدرس .

     

      العلمي  . الماد ر عر      ريق    واو     ل    3

 مسددتوى مدن أعلد  باعتبددارط الم هداج صدعوب  4

 .  ال لب 

     

      . المعرف    األداا  ياس  مكا ي     صعوب    5
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      . الت  بيق    الجا ش عل  الم هاج  تركيع  ل  6

      الم هاج. ف  الم روح  الريااي   المباري  كثرر   7

      .ب ال  ل بين البردي   للبرو    الم هاج مراعار  ل  8

 بالمدرسة المتعلقة العوامل :رابعا  
      . ال لب  ألعداد الصبي   الغ رف    م ام     ل  1

      . الصبي   الغرر   تجهيعات اعر   2

 ف  المتوافرر التعلي  ووسائج األجهعر فاعلي   تد    3

 المدرس 

     

      الملتلب . والمراف  الت حتي   الب  ي   اعر   4

 األسددوا  مددن بددالقرش للمدرسدد  السدديا المو  ددع   5

 ال  لب . سكن   وأماك ن   العام  واألماكن

     

دا بالرياادي ات اللاصد  الملتبدرات  لد  6  يادعر   مم 

 . للماد ر الت بيق    الجا ش

     

 التدد  الت علمي دد  واأل شدد     المعددار      امدد     دددرر   7

بددرات وتبددادج   ال لبدد  تباعددج فدد  تسده     بددين الل 

 . المعل مين

     

 باألسرة المتعلقة العوامل :خامساً 
ً س رر ا جتماع    ا ستقرار   اعر 1       .  ل

      .  لًسرر المادض   المستوى تد    2

أفرادرا بين الل فات عن ال اجم  األسري   المشك ت   3       

      . للوالد ي ن والث قاف    التعليم    المستوى تد    4
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 متابعد    فد  والمدرسد  األسدرر بدين   الت  سدي    ادعر   5

 ال  الش. شؤون  

     

 تددوفير   فدد  األسددرر   وا شددغاج   الحيددار أعبدداا   كثددرر   6

 . التعلي  حساش عل  األساسي   الحاجات

     

 حسدداش علدد  بالعمددج بددالت بكير ال  لبدد  ا شددغاج   7

 لًسرر. ا  تصادض الواع بسبش الدراس  

     

 جا دش   مدن لل الدش ال  بسدي   الحاجدات    شدباع    لد    8

 . األسرر  
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