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 المدارس أسباب التأخر الدراسي لدى طلبة الصفوف األساسية األولى في
                                 الحلول لها من وجهة نظر معلميهم الحكومية واقتراح

 العاصمة عمان في
 إعداد

 نسرين توفيق ظاهر 
 إشراف

 د ابتسام جواد مهدي  أ.
 الملخص

الدراسي لدى طلبة الصفوف األساسية أسباب التأخر  إلىهدفت الدراسة الحالية التعرف 

ميهم في العاصمة معلّ واقتراح الحلول لها من وجهة نظر  األولى في المدارس الحكوميةالثالثة 

استخدمت و  نوع المدرسة وسنوات الخبرة.تبعًا لمتغيرات الجنس و وتحديدًا لواء قصبة عمان، عمان 

( معلمًا 168) الدراسة المنهج الوصفي المسحي من خالل استبانة تم تطبيقها على عينة بلغت

 ةعلى ثالث االستبانة ، حيث اشتملتالطبقية التناسبيةتم اختيارهم بالطريقة العشوائية ، ومعلمة

سة( تم التحقق أسباب أسرية واجتماعية، وأسباب تتعلق بالمدر و ، /ة)أسباب تتعلق بالطالب مجاالت

 . وثباتهامن صدقها 

االجتماعية جاءت وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن األسباب األسرية و 

اب وفي المرتبة الثالثة جاءت األسب ثانياً ، واألسباب المتعلقة بالمدرسة جاءت بالمرتبة األولى

        ./ةالمتعلقة بالطالب

في تعزى لمتغير نوع المدرسة حصائية إتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة كما 

كذلك وجود فروق ذات ، (األسباب األسرية واالجتماعية) مجالو  (أسباب تتعلق بالطالب/ة) مجال

 الجنس في المجالين المذكورين لصالح اإلناث. لمتغير داللة احصائية تعزى 



 ل
 

عزى لمتغيري نوع المدرسة ي )أسباب تتعلق بالمدرسة( أنه ال توجد فروق في مجال كما

لم توجد فروق أيًضا ، عزى لمتغير نوع المدرسة، ولم توجد فروق دالة على األداة )ككل( توالجنس

 دالة على األداة )ككل( تعزى لمتغير الجنس.

الخبرة  حصائية تعزى لمتغير سنواتعدم وجود فروق ذات داللة إ النتائج أيضاً  أوضحتو 

 ولم توجد فروق دالة على األداة )ككل( تعزى لمتغير سنوات الخبرة. األداة،في جميع مجاالت 

 . كما أشارت الدراسة إلى عدد من الحلول المقترحة من قبل عينة الدراسة 

 األولى. الصفوف األساسية الحكومية،المدارس  الدراسي،التأخر  المفتاحية:الكلمات 
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Abstract  

The recent study aims at recognizing the reasons of academic 

backwardness of the first three basic – grades, particularly in the District of 

Amman in terms of gender, school type and years of experience. The 

descriptive survey method is used in the study through applying a 

questionnaire on a sample of (268) teachers chosen in a random, relative 

and hierarchy way. 

The questionnaire includes three areas of study (reasons related to 

both students, family and social reasons and the third dimension which is 

related to school) which are proved to be reliable and consistent. 

The findings that the study achieved are that the family and social 

reasons come first, the reasons related to school come second rate and 

finally the causes related to the students. 

Also, other results of the study indicate statistical differences related 

to school type variable (in the area of social and family reason and reasons 

related to students). There are also statistical differences related to gender 

variable in the two mentioned areas for the sake of females. 

There are no differences with statistical significance related to gender 

element and school type and there are no differences indicating the tool as a 

whole related to gender variable. 



 ن
 

Also, the survey presents no differences with statistical significance 

related to experience years in all areas of the survey. There are no 

differences indicating the tool (as a whole) related to years of experience 

variable. 

The study also presents a number of suggested solutions offered by 

the study sample.  

Keywords: backwardness, public schools, the first basic –grades. 
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 ولالفصل األ 

 هميتهاخلفية الدراسة وأ

 المقدمـــــة:

 ،وثورة معرفية هائلة في جميع ميادين البحث والعلوما واضًحا يشهد العصر الحالي تقدمً 

نسانية فسبحانه في النفس اإل ساسية  أ البحث والتعلم غريزة   ذلك أنّ  اإلنسانية،ة في مجال العلوم خاصبو 

فاإلنسان  المخلوقات؛عن باقي  وميزه لإلنسان اهلل العقلعطى فقد أ يعلم،نسان ما لم اإلم علّ الذي 

م من خالل التعليم فهو من أهم عناصر الحياة لّ ويأتي التع والتعّلم،كتشاف والبحث بطبيعته يحب اال

شخصية الفرد  في يؤثروالذي بدوره  األمم،عليها حضارات عد ركيزة ترتكز ي الذي االجتماعية،

 اته.يوسلوكوخصائصه 

قاعدة الهرم التعليمي وقاعدة  االتعليم األساسي باعتبارهمرحلة  وبخاصة، وبالنظر إلى التعليم

وأنها تؤثر على  المتعلم،عية ومستوى في تكوين شخصية من تو  تحققهوبمدى ما  ،المنظومة التعليمية

مكن الطلبة من تنمية قدراتهم التي ت  يتضح الهدف الرئيسي لهذه المرحلة ، مراحل التعليم الالحقة جميع

التواصل الثقافة يتحقق األساسي من التوعية و وبهذا القدر  أوطانهم،والمساهمة في بناء وتطوير أفكارهم 

 (.1111، )أبوالروس الوطني واالنتماءجتماعي ماسك االالفكري والعقل المبدع والت

ألساسي في العملية تم التركيز على الطلبة باعتبارهم المحور اي؛  ألهمية هذه المرحلةونظرًا 

مما يتطلب إثارة حماسهم وزيادة دافعيتهم نحو التعلم ، وتغيير دور الطالب من سلبي متلٍق  ؛التعليمية 

تيجيات التدريس الحديثة، إلى إيجابي متعاون متخذ للقرارات مع التأكيد على تطوير استراللمعلومة 

حركية السيما في هذه المرحلة العمرية قلية والجوانب االنفعالية والنفس_العلى المهارات العوالتركيز 
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حوا قادرين يصبدى رغبتهم الشديدة في البحث واالستطالع لمو  ،ر الخامسة وحتى الثامنةمن عم المهمة

 (.1111، وزارة التربية والتعليم)على القراءة والكتابة 

التنمية وتساعد بجميع الدول تنظر إلى التعليم على أنه من أهم العوامل التي تدفع لقد أصبحت 

صالح أنظمة التربية والتعليم وأوضاع إ زدهار، وأصبح له أهمية واضحة فيور واالالتقدم والتطعلى 

بهدف الحصول على مستوى تعليم جيد ألبنائها  المختلفة؛بما يتماشى مع الظروف العاملين فيها 

احتياجاتهم ورغباتهم وقادرين على توظيف قدراتهم بما يتناسب مع  مجتمعاتهم،ليكونوا فاعلين في 

جموعة تحديات وصعوبات أمام م أنهاوعلى الرغم من االهتمام بالتعليم في هذه الدول إال  وطموحاتهم.

 (.1112، )منصوريمشكلة التأخر الدراسي عديدة أبرزها 

من  كثير  ، يعاني منها ونفسية اجتماعية ر الدراسي مشكلة تربوية تعليميةتعد مشكلة التأخو 

ويعتبر الطالب متأخًرا دراسًيا إذا أظهر  الدراسية،ي فصل من الفصول أيخلو منها يكاد بة حيث ال الطل

ومن الممكن أن يكون التأخر  الفصل،في تحصيله الدراسي نسبًة إلى مستوى زمالئه في  ضعفًا واضًحا

شاماًل في جميع المواد الدراسية أو في بعضها حيث يسعى الطالب إلى اللحاق بزمالئه لكنه ال يستطيع 

      (. 1111، عطيةو عبد الزهرة عبد النبي وعبد الزهرة و الوصول إلى مستوياتهم )

فهي مشكلة قديمة حديثة تعاني  بأكمله؛مشكلة التأخر الدراسي قضية حقيقية تؤرق المجتمع  إن

كثير من أولياء األمور الطلبة والمعلمون على حد سواء فوتعاني منها األسرة و  التعليمية،منها العملية 

وقد يلجأ  عالجه،يشتكون من تأخر أبنائهم لكنهم ال يدركون األسباب الحقيقية وراء هذا التأخر وكيفية 

وبشكل عام  وغيره.ئهم على الدراسة مثل العقاب البدني لى أساليب غير تربوية لحث أبناإبعضهم 

وعدم قدرتهم على مجاراة زمالئهم في نفس العمر أو الصف  التعّلم،في بالبطء  يتميز المتأخرون دراسياً 
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أخرى بعد  تأخرهم سنةً  ثم يكبر معهم فيؤدي ذلك إلى ازدياد الصغرالطلبة منذ  يبدأ مع لذا الواحد،

    (.1112منصوري، )

لمعلم فإنه يبدأ في تأدية رسالته وهو يالحظ وجود فروقات بين طلبته كالفهم أما بالنسبة إلى ا

ضافة مع الوقت من خالل المالحظة باإل تصبح هذه الفروقات أكثر وضوحاً و والنطق واالستيعاب ، 

ت عديدة إلى اختبارات تشخيصية وتحصيلية ت عقد للطالب على مدار العام، فتظهر لدى الطالب صعوبا

ويشعر بالفشل وال يستطيع أن يحقق المهام المطلوبة منه ويؤدي ذلك إلى قصوره في الوصول إلى أي 

في تحصيله  أنه ي ظهر ضعًفا ملحوًظا ومستمًراو  دراسًيا، هذا الطالب يعتبر متأخرومثل إنجاز، 

وقد أشار  .نفسهفي الصف الدراسي  اواحدً  اتعليميً  مستوىً  يبقون ضمنالدراسي مقارنًة مع أقرانه الذين 

بعد أخرى مقارنًة طء في التعلم فيزداد تأخرهم سنًة ( إلى أن هؤالء الطلبة يتميزون بالب1116عواد)

 بزمالئهم.

يالحظ وجود في ظل هذه الظروف والمعطيات المتعلقة بالطلبة وتدني مستوياتهم بشكل عام، و 

فهي مشكلة تواجه النظام التعليمي وتعاني لجميع المهتمين بقضايا التعليم؛  التي تشكل قلقاً هذه المشكلة 

منها المؤسسات التعليمية على اختالفها، لما لها من آثار سلبية على المجتمع بتبديد الطاقات البشرية 

من  وتردي نتائج العملية التعليمية وتعطيل مسار التنمية والتطور، ومن المحتمل أن تزيد هذه المشكلة

، إذ يمكن التخفيف من تلك النفقات إذا ما تم معرفة عليها تأثيًرا سلبًيانفقات المؤسسات التعليمية ويؤثر 

 (.1114أسباب التأخر الدراسي والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها ) نصار،

 أسرهم؛خطر وجود مشكلة التأخر على الطلبة أنفسهم وعلى  يًضايتضح أ أخرى،من جهٍة و 

ة المتأخرون دراسيًا يواجهون صعوباٍت عديدة منها عدم القدرة على مجاراة زمالئهم في المرحلة فالطلب
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 ضعف فيرتقاء بمستواهم التعليمي واألكاديمي، مما يؤدي إلى ، وعدم قدرتهم على االاسية الواحدةالدر 

شكلة تعتبر مشكلة أو الفشل، لذا فإن هذه المكونهم يشعرون بالضعف شخصياتهم، وقلة الثقة بأنفسهم، 

يجاد حلول لها من أجل التغلب على آثارها  فردية واجتماعية ووطنية، وتتضح ضرورة البحث عنها وا 

 (1114، )نصر .السلبية

التي اهتمت بدراسة ظاهرة التأخر الدراسي في مادة ( 1118) السياق أوصت دراسة العزاموفي 

ت أخرى معادراسة مماثلة لها على عينات ومجتالرياضيات على طلبة الصف السادس األساسي بإجراء 

المتأخرين دراستهما بضرورة معرفة الطلبة  ا في( فقد أوصت1116) الغامديفي األردن، أما الغامدي و 

بتدائية واتخاذ اإلجراءات الصحيحة ثم العالج ل السنوات األولى من المرحلة االخال وبخاصةٍ دراسًيا 

  دراسيًا.المتأخرين المبكر، باإلضافة إلى استقصاء جميع المعلومات الممكنة عن الطلبة 

 مشكلة الدراسة:

تعمل على تحسين المستوى مها فاهتما لّ كانت الدول المتقدمة وماتزال تولي العملية التعليمية ج  

قدت منذ ، فقد ع  ردن علينا أن نكون أكثر احتياًجا لمثل هذا االهتمامفي األو  سي ألبنائها،التعليمي والدرا

 من أبرزهاإلى تطوير التعليم و  تهدف طلع الستينيات من القرن الماضي مؤتمرات تربوية عديدةم

فقد كانت توصياته مهمة في بنية النظام التعليمي  1687عام الوطني األول للتطوير التربوي المؤتمر

، ولىاألالمرحلة األساسية وتشمل السنوات العشر  ،سمت سنوات التعليم العام إلى مرحلتينق   حيث

 خاصةوببالنسبة للمرحلة األساسية أبرز ما جاء  لعلّ ، و السنتين األخيرتينتشمل والمرحلة الثانوية و 

إذ يقوم بتدريس جميع المواد لمعلم واحد،  التدريس فيها إعطاء مهمةالصفوف الثالثة األولى هو 
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)وزارة التربية  ية وقد أطلق عليه مسمى معلم الصفالدراسية ألحد هذه الصفوف عدا اللغة اإلنجليز 

   (.1688، والتعليم

لتعليم مرحلتي التعليم األساسي وا فيكمال والرسوب سس النجاح واإلأوعلى الرغم من أن 

نات إدارة االمتحااألردنية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم  والمهني(الثانوي الشامل)األكاديمي 

رفع الطلبة في الصفوف من ( بأن "ي  1قد أشارت في مادتها الثامنة )م، 1118/1116واالختبارات لعام 

ب بسبب التحصيل في هذه األول األساسي ولغاية الثالث األساسي إلى الصف األعلى، وال رسو 

قامت وزارة التربية  فقد، ثالث سنوات األولى في المدرسةبالترفيع التلقائي للأي يسمح ؛ الصفوف"

بعمل دراسة للصفوف  1111في عام  والتعليم في األردن وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

المسح الوطني للقراءة  Ⅱ Ed Data 1البيانات التربوية  األساسية الثالثة األولى تحت عنوان "

وقد  ،اءة والحساب لدى الطلبةبهدف تقييم مهارات القر  ؛"ساب في الصفوف المبكرة في األردنوالح

ستيعاب كالطالقة القرائية واالستيعاب القرائي ومسائل أن مهارات القراءة واالعلى المسح أسفر ذلك 

فقط من الطلبة يستطيعون القراءة ( %17) يتطلبه المنهاج، وأن الجمع والطرح كانت متدنية مع ما

 بإطالققامت وزارة التربية والتعليم  النتائج؛وبناًء على هذه  يعاب وحل المسائل الحسابية بفهم.باست

يق الهدف الرئيسي لهذه القراءة والحساب للصفوف المبكرة وتحق إلى تحسين مهارات هدفتمبادرة 

مبادرة القراءة ( .ون باستيعاب ويحلون المسائل بفهمالطلبة يقرؤ  من (%22) المتمثل بجعلالمبادرة 

 (1111، والحساب للصفوف المبكرة

المتأخرين الطلبة من  اكثيرً هناك  نّ أ لوحظ التربية والتعليم مجال ومن خالل عمل الباحثة في

على التي قد تؤثر المهمة تعد من المراحل الدراسية  حيث األولى الثالثة األساسيةالصفوف في دراسًيا 
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ا جميع المعارف فهي من أهم المراحل التعليمية التي ت بنى عليه؛ جميع المراحل التعليمية الالحقة

نها ترتبط  والمفاهيم، ، عدة موادو بالطلبة إما من خالل تأخرهم الدراسي في مادة واحدة أ رتباًطا وثيًقااوا 

على مستوى األولى للصفوف األساسية الثالثة لهذا اهتمت الباحثة بدراسة أسباب التأخر الدراسي 

كون أنها لم تجد أية دراسة مشابهة لها في مرحلة الصفوف  ،العاصمة عمان وتحديدًا لواء قصبة عمان

 ك على حد علم الباحثة. األساسية الثالثة األولى وذل

 سئلتها:وأهدف الدراسة 

الثالثة تأخر الدراسي لدى طلبة الصفوف األساسية سباب الأ تعرفلى إالحالية الدراسة  هدفت

 المعلمينمن وجهة نظر  لواء قصبة عمان -ولى في المدارس الحكومية في العاصمة عماناأل

 تية:خالل اإلجابة عن األسئلة اآلوذلك من  والمعلمات

لدى طلبة الصفوف األساسية الثالثة األولى همية النسبية ألسباب التأخر الدراسي األ درجة ما .1

لواء قصبة  - انفي المدارس الحكومية في العاصمة عمّ والمعلمات من وجهة نظر المعلمين 

 ؟عمان

 عينة الدراسة ألسباب التـأخر الدراسي تبعاً تقديرات بين  حصائياً لة إاهل توجد فروق د .1

 (؟ سنوات الخبرةو ، ناث"ومدارس اإلمدارس الذكور المدرسة " نوعالجنس، )  للمتغيرات

من الثالثة األولى  المالئمة ألسباب التأخر الدراسي لدى طلبة الصفوف األساسيةما الحلول  .0

 ؟والمعلمات وجهة نظر المعلمين
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 الدراســة:أهميــة 

 المشكالتهم لكونها من أ نظراً ، ية مشكلة التأخر الدراسي ذاتهامبأه الحالية همية الدراسةأ تتحدد    

خص لدى وباأل المدارسوهي منتشرة في ، هذا العصرلى التي ما زالت قائمة إة والحديثة التربوية القديم

 يأتي:فيما  الحالية أهمية الدراسة تكمنو  األولى.الثالثة  ساسيةاألالصفوف طلبة 

ولى في األساسية الثالثة األ التي تدرس الصفوف مدارسالإدارات ن تفيد هذه الدراسة يؤمل أ .1

 يجاد الحلول لها.المشكلة ثم إسباب قصبة عمان من خالل معرفتهم ألواء  –عمان العاصمة 

جاد خطط يإردنية في ارة التربية والتعليم األيتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة المسؤولين في وز  .1

 .ية تخص المتأخرين دراسًيانشطة تربو برامج وأوحلول و 

عام والمكتبة  لتغذية المكتبة العربية بشكلٍ دًبا نظرًيا جديًدا أ الحالية ن تضيف الدراسةيؤمل أ .0

 خاص. ردنية بشكلٍ األ

حقة أخرى في هذا ات الجراء دراسباحثين اآلخرين في إلل آفاًقان تفتح هذه الدراسة يؤمل أ .4

 المجال.

 :حـــدود الدراســــة

 اآلتية:يق الدراسة في ضوء الحدود تم تطب

الحكومية في العاصمة المدارس الصفوف األساسية الثالثة األولى في  معلمي: الحد البشري -

 ان.عمّ  لواء قصبة –انعمّ 

 ان.لواء قصبة عمّ  –ان العاصمة عمّ ساسية الحكومية في : المدارس األالحد المكاني -

 .1118/1116الجامعي  ول من العام: الفصل الدراسي األالحد الزماني -
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الدراسة:محددات   

لجمع البيانات وثباتها، ودقة إجابة  (االستبانة) دراسة بدرجة صدق األداةنتائج هذه ال تحددت

إن نتائج الدراسة ال في هذا فو  يتهم، ومدى تمثيل العينة للمجتمع،أفراد العينة عن فقرات األداة وموضوع

 منه العينة والمجتمعات المماثلة لها.يمكن تعميمها إال على المجتمع الذي سحبت 

 مصطلحات الدراسة:

جرائًياالدراسة على بعض المصطلحات التي هذه اشتملت  على النحو  تم تعريفها مفاهيمًيا وا 

 اآلتي:

 التأخر الدراسي

دون المستوى  للطالبالتحصيل الدراسي و تدني نسبة نخفاض أا" بأنه (1116) عواد فهعرّ 

، نفسه بالطالبسباب متنوعة ومتعددة منها ما يتعلق أل نتيجةً  العادي المتوسط لمادة دراسية أو أكثر،

( بأنه "حالة 1111وعّرفته حسين) ،“دراسية والسياسيةجتماعية والسرية واالومنها ما يتعلق بالبيئة األ

 نفعالية وعقلية".اقتصادية، و واجتماعية امن تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة لظروٍف 

 نخفاض مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة مقارنةً تدني وا" بأنهفي هذه الدراسة  إجرائياا  فرّ ع  و 

داة عليها أفراد العينة على فقرات أ حصلقد قيس بالدرجة التي بأقرانهم في المرحلة الدراسية نفسها " و 

 .الدراسة

 الحكومية المدارس

وتتكفل  وتحديًدا وزارة التربية والتعليم الحكومة التي تكون الجهة المسؤولة عنهاتلك المدارس هي 

 (1116، )العبادي .التعليم فيها مجاني لكل طالبدراسة فيها و بكافة مصاريف ال
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ألولى ا ساسيةالصفوف األ  

األول إلى الصف الثالث من  )الصفمن  المكونة الصفوف يقصد بها في هذه الدراسة هي

 الثامنة.وتتراوح أعمارهم من عمر السادسة إلى عمر  األساسية(المرحلة 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

ضوع الدراسة لألدب النظري ذات الصلة بمو  هذا الفصل محورين: األول يتضمن عرضاً  يتناول

ر الدراسي، وأنواع التأخلى التأخر تأخر الدراسي، والعوامل المؤدية إمفهوم ال)لى إ تم التطرقحيث 

مرتبة من األقدم  للدراسات السابقة يتضمن المحور الثاني: عرًضاو  ،(الدراسي، وآثار التأخر الدراسي

 حدث.إلى األ

 دب النظري:: األأولا 

 الموضوعات ذات العالقة كما يأتي:في دب النظري األتم تناول 

 مفهوم التأخر الدراسي:

 ةالطلب“على هذا المفهوم يطلق ن أ عن مفهوم التأخر الدراسيجمع التعريفات التي تناولت ت  

وعّرف  ".جتماعيةاجسمية أو عقلية أو انفعالية أو  الذين لم يكتمل النمو التحصيلي لديهم بسبب عوامل

نخفاض معدل التحصيل بشكل واضح في مبحث أو ا "أنه الدراسي( التأخر 1666) مصطفى أبو

وذلك ألسباب متعددة  الطلبة،مجموعة مباحث دون المستوى الطبيعي للطالب إذا ما قورن بغيره من 

 “.جتماعيةبعض اآلخر إلى بيئته األسرية واالوال والنفسية،يعود بعضها إلى ظروفه الجسمية والعقلية 

 كتمال النمو التحصيلي نتيجةً اأو عدـم لة تأخر أو تخلف حا" نهعلى أفه فقد عرّ  (1111)أما العيسوي 

العادي حيث تنخفض نسبة التحصيل دون المستوى  جسمية أوأو عقلية نفعالية اأو جتماعية العوامل 

أو  الطالب،لمطلوبة من في المفاهيم والمهارات ا ضعف" بأنه( 1110) الترتير هفوعرّ  ".أو المتوسط
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بنفس القدرات التي يتعلم بها أقرانهم العاديون وذلك لعدم امتالكهم بعض  التعلمعدم قدرة الطالب على 

 ".الكتابةارات الالزمة مثل حسن القراءة أو المه

نخفـــــاض فـــــي مســـــتوى التحصـــــيل الدراســـــي عـــــن اال" هنبأ (1116) الســــــالموأضاف عبــــد

الـــذين يكـــون مســـتوى تحصــــيلهم الدراســـي أقـــل هم أنو ، ختبــــارات التحصــــيلاســـــتوى المتوقـــــع فـــــي الم

( 1111) بطرسويشير  ."صفوفهم مـــن مســـتوى أقرانهم العاديين الذين هم في مثل أعمارهم ومستوى

هم الذين ال يستطيعون تحقيق المستويات المطلوبة منهم في الصف الدراسي  المتأخرين دراسًيا أنّ إلى 

 ألقرانهم.التحصيلي وهم متأخرون في تحصيلهم األكاديمي بالقياس إلى العمر 

عدم اكتمال  حالة تأخر أو تخلف أو نقص أو" أنه في تعريفها (1116) وقد أوضحت عدوان

الدرجات التي يحصل  نخفاضالتحصيل من خالل اساس انخفاض نسبة على أ التحصيلي يظهر النمو

وذلك ألسباب متعددة ، في المواد الدراسية داخل المدرسة جرىعليها الطالب في االختبارات التي ت  

بإمكانياتها  قتصادية وبعضها يرجع إلى المدرسةلى المنزل وظروفه االجتماعية واالبعضها يرجع إ

 ." نفعاليةة واالضها يرجع إلى الطالب نفسه بظروفه الجسمية والعقليوبع المادية والبشرية،

 مندني للطالب التحصيل المت: على أنهمما سبق تستخلص الباحثة تعريفًا للتأخر الدراسي 

 .مقارنًة بأقرانه من الطلبة الدراسية المواد اختبارات في عليها يحصل النتائج التي خالل

 عوامل التأخر الدراسي:

ن التأخر الدراسي يرجع إلى مجموعة من العوامل العقلية والجسمية، الدراسات إلى أ أشارت

 التي تؤثر على الطلبة بدرجات متفاوتة، ومن هذه العوامل ما يأتي:واالنفعالية  جتماعية،واالواألسرية 
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 :عوامل عقلية أولا:

هم هذه العوامل ضعف ومن أمهارات التي يمتلكها الطالب هذه العوامل لها عالقة بالقدرات وال

ؤدي غياب هذه القدرات والمهارات وي، التمييز بين الكلمات وضعف الذاكرة وضعف التصور اللفظي

من خالل تدني درجات الذكاء العام والشرود  لى حدوث تأثير كبير على الطلبة المتأخرين دراسياً إ

 القدرة العقلية العامةضعف تتمثل بالتي نخفاض قدرات الطلبة او الذهني وعدم القدرة على التركيز 

 .لى ضعف التحصيل والتأخر والبطء في التعلمالذكاء يؤدي إانخفاض وأن  )الذكاء(،

 (1116،)الشرقاوي

  عوامل جسمية: ثانياا:

هي تلك العوامل التي تتعلق بالصحة العامة للطلبة وتكون في تأخر النمو وضعف البنية 

ضطراب في الكالم أو االبصر أو السمع أو الضعف العام و الجسمية وضعف الحواس مثل ضعف 

في الحواس  اضطرابافة إلى ضباإل الطالب بمرض جسمي فيكون ذلك سبًبا في تأخره دراسًيا إصابة

على  لى فتور ذهني كما لها أثرعصبي والحركي والتي تؤدي جميعها إومشكالت في الجهاز ال

 (1111)شقير،  .والتركيزوالتذكر  االستيعاب

 : جتماعيةا -عوامل أسرية  ثالثاا:

ويرى بعض الطلبة أن السبب الرئيسي في ، هي تلك العوامل المرتبطة باألسرة أو المجتمع

وسائل الراحة  عتقادهم بسبب عدم توفيرافاألسرة مسؤولة عن تأخرهم حسب ؛ أسرهم إلىتأخرهم يعود 

وغياب أحد ، طفيةو العاالحاجات األساسية أو المادية أاألمن واألمان وحرمانهم من وفقدان ، لهم

حباط والقلق باإل منشغال بالعمل مما يؤدي إلى شعورهالوالدين بسبب الطالق أو السفر أو الوفاة أو اال
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نطواء ر الدراسي، كاإلحساس بالفشل واالفي ظهور التأخ والعدوانية والصراع، وجميعها عوامل تؤثر

عديد من  اينتج عنه األسرة ات داخلضطرابالا، وعدم التوافق األسري و خريب والعدوانوالعزلة والميل للت

جتماعية فهي العوامل ، أما العوامل االالدراسي همتحصيل ضعف نطوائية إلىاال تؤديإذ  المشكالت

أو التمييز في المعاملة بين  والعقابالثواب م تطبيق جتماعية وعدبعدم تطبيق العدالة االالمرتبطة 

 (1111، )زهران. األبناء

 :نفسية -نفعالية ا رابعاا: عوامل

كتئاب والخوف لق والتوتر واالوهي تلك العوامل التي لها عالقة بالصراعات النفسية الداخلية كالق

ندفاع إلى االنطواء باإلضافة ص والغيرة من اآلخرين والخجل واالرق وشرود الذهن أو الشعور بالنقواأل

كل ذلك هو تدني والنتيجة الطبيعية ل، خرينإلحباط والفشل وعدم تقبل اآلالقرارات والشعور باتخاذ افي 

 (1111، )الببالوي وعبد الحميد .الدراسيوبالتالي تأخرهم مستواهم 

عدم مثل لى تدني مستوى الطلبة كثيرة أن العوامل التي تؤدي إ (1112ضافت جبر اهلل )أو 

عدم تدريب المعلمين ، و الواحد الصففي  بالطلبة زدحام الصفوفاو اهتمامهم أو  بعض الطلبة مباالة

من عدد وقلة تعاونهم مع المدرسة، و  ألبنائهم مورم متابعة أولياء األعد أيًضا ،وبشكل جيد بصورة كافية

 جتماعية.الانفسية و الجسمية و الصحية و السرية و المشكالت األ

 :ما يأتين العوامل المسببة للتأخر الدراسي تتمثل بإلى أ( 1112) وأشار منصوري

والقدرات ، العقلية العامة( )القدرةفرعية أخرى هي في الغالب: الذكاءتحتها عوامل  وتندرج مل فردية:عوا

كالدافعية للتعلم، وتقدير إلى جانب بعض العوامل النفسية نتباه والتركيز، واالكالذاكرة  األخرىالعقلية 

 وغيرها.....  والثقة بالنفس، والخجلوقوة الشخصية، الذات، 
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 قتصادي لألسرة )الدخل الشهري والمسكناالنب المادي و اوهي العوامل التي تتعلق بالج عوامل أسرية:

أساليب المعاملة التعليمي والثقافي للوالدين، ونوعية العالقات األسرية و المستوى و (، وعدد أفراد األسرة

 بين أفراد األسرة. العاطفية تتعلق بالعالقةكما الوالدية، 

كالبناء المدرسي وتنقل المعلمين وأعداد الطلبة في  لمادية للتعليمالظروف ا وتشمل عوامل مدرسية:

لتعليم لمعلم، ونوعية ا، وخصائص االصفوف واإلمكانات المادية للمدارس والمكتبة والمختبرات المدرسية

 . ومناهجه

 .على التأخر الدراسي للعوامل التي تؤثر ملخًصا( يوضح 1) والشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 *(2) شكلال

 العوامل المؤثرة على التأخر الدراسيملخص 

 ( من إعداد الباحثة.1) *الشكل

 جسمية عقلية

يةنفس- انفعالية  

أسباب التأخر 

 الدراسي

اجتماعية-أسرية   مدرسية 



15 
 

 أنواع التأخر الدراسي:

 (:1668، )زهران حسب بما يليمتنوعة متمثلة  شكااًل يتخذ التأخر الدراسي أ    

 .في جميع المواد الدراسية ر الطلبةي تأخالدراسي العام: أ التأخر .1

 أكثر. أونخفاض المستوى التحصيلي للطلبة في مادة دراسية واحدة االتأخر الدراسي الخاص:  .1

على  متهان مستوى قدر يقل ع أي أن تحصيل الطلبة )الدائم(متد: ويسمى بالتأخر الدراسي الم .0

  طويلة. مدى فترة زمنية

حادة  نفعاليةاحالة أو  طارئة،حالة  لتعرضه لموقف أو نتيجةً  وهوالدراسي الموقفي: التأخر  .4

 .تحصيلهمن درجة وتخفض أي مرتبط بحالة معينة تقلل ، كوفاة شخص قريب

 ./االنتباه /التركيزالقدرات العقلية وال سيما الذكاءالتأخر الدراسي الحقيقي: مرتبط بضعف  .2

 .جتماعية أو نفسية أو تربويةاعديدة نتيجة أسباب هو التأخر الدراسي الظاهري:  .6

 آثار التأخر الدراسي:    

سرته وعلى التي تؤثر على الفرد نفسه وعلى أالسلبية للتأخر الدراسي  يمكن تحديد اآلثار

 بما يأتي: (1116، الطائي وآخرون)أوردها المجتمع كما 

 الطلبة.بأعداد كبيرة من كتظاظ الصفوف ا .1

 من المعلمين والمقاعد والكتب الدراسية. عدادٍ أفير زيادة العبء على الدولة في تو  .1

 .ميةادة نسبة البطالة والجهل واألزي .0

 رسوبهم. تكرارمن مدارسهم نتيجة من الطلبة  تسرب عدد .4
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 ذات الصلة: السابقةالدراسات  ثانياا:

جنبية التي تناولت موضوع التأخر الدراسي حسب ي عرض لبعض الدراسات العربية واألفيما يأت

 حدث.لى األمن األقدم إالتسلسل الزمني 

بهدف الكشف عن خصائصهن  ة على الطالبات المتأخرات دراسًيادراس (1111) حمادأجرت 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.  اهلل حيثالمعلمات في منطقة شرق رام السلوكية من وجهة نظر 

األساسية، قامت الباحثة سن المواد درّ ( معلمة من المعلمات اللواتي ي  88) على الدراسةعينة شملت و 

 ،عقلية) مثلت مجاالت االستبانةخصائص  أربع( فقرة موزعة على 44) ستبانة مكونة منبتطوير ا

احتلت المرتبة األولى تلتها هرت النتائج أن الخصائص العقلية أظو ، ، وجسمية(ونفسية ،واجتماعية

 الجسمية. وأخيًرا االجتماعية،الخصائص النفسية ثم 

لدى طلبة باب التأخر الدراسي وأكثرها شيوًعا أسإلى التعرف  (1110) الترتير هدفت دراسةو 

ضافة نظر المعلمين إ ة الغربية من وجهةفي محافظات شمال الضف (4-1) ساسية الدنياالمرحلة األ

سباب في أرة( الخبو  ،العلمي المؤهلو  ،الدراسي الصفو  ،المحافظةو  ،الجنس) متغيرات ثرأ لى معرفةإ

( 1478) من مجتمع البحثحيث تكون استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي و  .التأخر الدراسي

( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بطريقة العينة 617) وأجريت الدراسة على عينة قوامها، ومعلمة معلماً 

جسمية، ) فقرة موزعة على خمسة مجاالت( 86) علىشتملت اوتم استخدام استبانة العشوائية الطبقية، 

النتائج حصول العوامل المدرسية على المرتبة أظهرت ، و جتماعية ومدرسية(ا-وأسرية، عقليةونفسية، و 

االجتماعية بالمرتبة -، فالعوامل األسريةفسية ثالثًاها العوامل الن، تلتثانًياثم العوامل العقلية ، األولى

  الرابعة، والعوامل الجسمية بالمرتبة الخامسة واألخيرة.
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تصادية والصحية لكل من قالخلفية االجتماعية واالف تعرّ إلى ( 1110) العائبوهدفت دراسة 

خدم المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت ست  او  ليبيا-طرابلسمدينة في  المتفوقين والمتأخرين دراسًيا الطلبة

 الطلبةكان عدد ، و طالًبا وطالبة (016) من كونتعلى عينة تستبانة كأداة لجمع البيانات الباحثة اال

في دراستها أن  أشارتوقد  .وطالبة طالًبا( 116) المتأخرين دراسياً و  ،وطالبة طالًبا (110) المتفوقين

صابته بعاهة جسدية أو عقلية أو ضعف في كتعرضه لبعض األمراض أو إالجانب الصحي للطالب 

 الطلبةبين  ائًيادالة إحص هناك فروًقاأن  نتائج الدراسةوكانت  .تأخرهيؤدي إلى حواسه كل ذلك 

 حصائًيادالة إ هناك فروًقاوأن ، قتصادية والصحيةاالجتماعية واالالمتفوقين والمتأخرين في المتغيرات 

بين المتفوقين  حصائًيادالة إ ن هناك فروًقا، وأسرةالمتفوقين والمتأخرين في دخل األ الطلبةبين 

 عاقات العقلية والجسدية. باألمراض المزمنة واإل الطلبةوالمتأخرين في إصابة 

حجم ظاهرة التأخر الدراسي في مادة  إلىالتعرف  ( دراسة هدفت1118) جرت العزامأو 

الصف السادس  امن وجهة نظر المعلمين والطلبة المتأخرين أنفسهم من الطلبة الذين أنهو  ياتالرياض

ت بإعداد اختبار تحصيلي للطلبة قامو  ،الباحثة المنهج الوصفي التحليلي استخدمت في محافظة إربد،

عداد استبيان خاص بالمعلمينو  أوضحت النتائج أن أسباب التأخر  .ستطالع رأي الطلبةواستمارة ا، ا 

من وجهة نظر المعلمين كانت أولها عدم متابعة األهل للطالب في المنزل، والسبب الثاني عدم تعاون 

ثم اكتظاظ الطلبة في الصف  في الصفوف الدنيا هو الترفيع التلقائي والسبب الثالث البيت مع المدرسة،

 ، أما أسباب التأخر الدراسيلجيد في الصفوف األساسية األولىعدم التأسيس ا وخامًسا رابًعا، الواحد

تكليف الطالب  يومًيا، ثانًياساعات مشاهدة التلفاز بمعدل ثالث  من وجهة نظر الطلبة كانت أواًل 
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عدم ف الطلبة بواجبات بيتية باستمرار، وأخيًرا عدم اهتمام المعلمين بتكلي ل داخل المنزل، وثالثًابأعما

 متابعة األهل لسير دراسة الطالب في المدرسة.

أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي في مادة اللغة ف تعرّ ( 1111) عبد الرزاق هدفت دراسةو 

العربية لدى طلبة الصفوف األساسية الثالثة األولى في المدارس األردنية الحكومية من وجهة نظر 

ستبانة قام بإعداد او ، خدم الباحث المنهج الوصفي المسحياستمشرفين التربويين وأولياء األمور، ال

وتألفت العينة من مشرفي المرحلة من الصف  ،مجاالتفقرة موزعة على ستة ( 87) اشتملت على

 وعددهم وأولياء أمور الطلبة األكثر ضعًفا( مشرفًا ومشرفة، 48) األول حتى الصف الثالث وعددهم

 .( ولية أمر41) ( ولي أمر و66)

األسباب و ، لمدرسية على المرتبة األولىاألسباب المتعلقة بالبيئة ابحصول نتائج الوجاءت 

أسباب ورابًعا  ،ثالثًا ها األسباب المتعلقة بالمعلم، تلتثانًياالمتعلقة بطرق التدريس والوسائل التعليمية 

ي، وسادًسا واإلشراف التربو اإلدارة المدرسية أسباب تتعلق ب الطالب وظروفه األسرية وخامًساتتعلق ب

درجة أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة  . وقد كانتب تتعلق بالمنهاج والكتاب المقررأسبا

لى نظام الترحيل ، مور بالقراءة والكتابةوتعزى إلى قلة اهتمام أولياء األ العربية متوسطة المتبع في وا 

 وغيرها.  بةوازدحام الصفوف بالطل، الصفوف الثالثة األولى

لدى طلبة المدارس  اسيسباب التأخر الدر الكشف عن أ( 1111) حسينواستقصت دراسة 

 ستخدام مقياس الترتير، تم اأهداف الدراسةولتحقيق . في العراقعلمين بتدائية من وجهة نظر الماال

معلمي من  امعلمً  (011) وتكونت عينة الدراسة من، التحليليالمنهج الوصفي  تاستخدمو ، (1110)

 ،ولىوامل المدرسية جاء في المرتبة األن مجال العوقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أ. بتدائيةاال المرحلة
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المرتبة  ثم مجال العوامل النفسية وفي، العقليةالعوامل مجال ثم  واالجتماعيةالعوامل األسرية  مجاليليه 

 خيرة مجال العوامل الجسمية.األ

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والتأخر الدراسي  ستهدرا( في 1111) ميكائيلوبحث 

بحث العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والتفوق الدراسي للطلبة بمرحلة  حلة التعليم األساسي، كمابمر 

ستبانة ستخدام اتم ا، ولتحقيق أهداف الدراسة المنهج الوصفي. استخدمو ، في ليبياالتعليم األساسي 

 ، منهموطالبة( طالبًا 108) تكونت العينة من، و دراسيالمعاملة الوالدية وأثرها على التحصيل ال أساليب

وقد أظهرت نتائج  .من المتأخرين دراسًيا( طالًبا وطالبة 116المتفوقين و)طالًبا وطالبة من  (101)

والحماية ، الوالدين وتسلطهم إهمال :من الدراسة وجود عالقة طردية بين التأخر الدراسي للطلبة وكلّ 

كما  الوالدية،أسلوب واحد في المعاملة ستخدام ونمط العداء لدى الوالدين وا، لدينالزائدة من قبل الوا

تباع ، وامن تشجيع الوالدين وكل  أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بين التفوق الدراسي 

سلبية بين التأخر والمستوى االجتماعي واالقتصادي سلوب الديمقراطي للوالدين، ووجود عالقة األ

  والتعليمي لألب واألم.

التي تسهم في تحقيق النجاح إلى بحث العوامل ( Rahime, 2012) رحيميدراسة  وهدفت

ولتحقيق أهداف الدراسة . دراسي، والعوامل التي تسهم في التأخر الفي المملكة المتحدةالدراسي للطلبة 

سلوب المقابالت شبه المنظمة، تكونت عينة ستبانة وأم استخداالمنهج الوصفي و استخدم الباحث 

ن من أهم العوامل التي راسة أأظهرت نتائج الدو  طالبًا وطالبة من طلبة الجامعات.( 116) نالدراسة م

هو تطوير عوامل المرونة والصمود والحماية التي تخفف من اآلثار  في تحقيق النجاح دراسًيا ساهمت

 السلبية للمدرسة.
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( فقد أجريا دراسة لتقييم التخلف Kamble & Takpere, 2013) بيريأما كامبل وتاك

استخدم الباحثان المنهج ، في الهنداألكاديمي لدى طلبة الصف الثالث األساسي في مدرسة أشرام 

مهارات  هي: مهارات لكل طالبثالث تم استخدام بطاقة المالحظة والمقابالت إذ تم تقييم و الوصفي، 

 (68) الرياضي لمعرفة األداء الدراسي لعينة تحتوي وقياس المنطق، وحساب رياضي، قراءة أساسية

كان الطلبة الذين لديهم تخلف أكاديمي واضح وأداء دراسي منخفض  النتائج أنّ  وأظهرتوطالبة،  طالًبا

  .كبيرالوعدد أفراد العائلة  يمتدنالجتماعي االقتصادي واالمستوى هم من الطبقة ذات المعظم

في الواليات لمختلفة لى بحث التصورات اإدراسة هدفت  (Thomas, 2013) توماس أجرىو 

فريقي لخبراتهم األكاديمية التي تؤدي إلى األمريكيين من أصل إل فهم الطالب التي تشكالمتحدة 

دراسي للطالب لى تحديد عوامل التأخر الفي المدرسة، كما هدفت الدراسة إ و عدم نجاحهمنجاحهم أ

تحقيق أهداف الدراسة تم ول .سري كافيلديهم موارد مالية كافية ودعم أممن فارقة األمريكيين األ

طالب من طلبة  ستة تكونت عينة الدراسة من، و تالمقابالت وتسجيل المالحظاسلوب ستخدام أا

لى وجود ثالثة عوامل إ وقد أظهرت نتائج الدراسة ي جنوب الريف.الصف الحادي عشر والثاني عشر ف

دات الدراسية السيئة، وصعوبة العا: فارقة وهياألمريكيين األ للطلبة في التأخر دراسًياساهمت رئيسية 

 ، وثقافة الرضا عن النفس.لى المدرسة الثانويةقال من المدرسة المتوسطة إنتاال

في والية جامو عليمي التالتأخر عوامل  (Ahmad & Kiran, 2017) أحمد وكيرانواستقصى 

ممثلة الات مجتمعالمن  اً مجتمع( 12) مجموعة مكونة من وكشمير في الهند حيث شملت عينة الدراسة

لجميع مقابلة  وأجريت ،الوصفيمنهج التم استخدام حيث ى تقنية كرة الثلج علللدراسة واختيروا بناًء 

المنتشرة لديهم  التعليمي التخلف فهم وتحليل العوامل المسؤولة عن ظاهرةمن أجل ؛ الممثلين
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والتربوية المسؤولة عن قتصادية وقد تم الكشف عن عدد من العوامل االجتماعية واال ،بها نوالمعروفي

 التخلف التعليمي لدى المجتمع حيث اقترحت حلول مناسبة وعالجات ذاتية.

  الدراسات السابقة:تعقيب على ال

ختالف ابقة أن هذه الدراسات قد تعددت واختلفت باح من خالل عرض الدراسات السيتض

الل ومن خ، ستخدامهاالتي تم ايها والمنهجية لى تحقيقها والبيئات التي تمت فأهدافها التي سعت إ

  تي:مراجعة هذه الدراسات تبين اآل

 ، وحسين(1110) من الترتير كل دراسات فقد هدفت؛ ن حيث الهدفتشابهت معظم الدراسات م -

إلى بحث  (Ahmad & Kiran, 2017) وكيرانوأحمد  ،(Rahime, 2012) ورحيمي(، 1111)

وكية للطالبات ( فكشفت عن الخصائص السل1111) حماددراسة أما  سباب التأخر الدراسي،أ

ف حجم ظاهرة التأخر في مادة تعرّ  (1118) العزامدراسة هدفت في حين  المتأخرات دراسيًا،

دى الطلبة في معرفة أسباب تدني التحصيل ل إلى (1111) عبد الرزاقهدفت دراسة و  ،الرياضيات

وامل التأخر للطلبة لى تحديد عإ ( هدفتThomas, 2013) توماسأما دراسة  ،مادة اللغة العربية

الخلفية االجتماعية ف تعرّ إلى ( 1110) دراسة العائب وهدفت فارقة،المتأخرين األمريكيين األ

لى بحث ( هدفت إ1111) في حين أن دراسة ميكائيل ،والصحية للمتأخرين دراسًياقتصادية واال

كامبل  دراسةو  ساسيالدراسي لمرحلة التعليم األلتأخر ساليب المعاملة الوالدية واالقة بين أالع

في  يمي لدى الطلبة.لتخلف األكاد( هدفت إلى تقييم اKamble&Takpere, 2013) بيريوتاك

طلبة الصفوف األساسية الدراسة الحالية هدفت إلى معرفة أسباب التأخر الدراسي لدى  حين أن

 ،(1111) وحسين (،1110) الترتيرع أهداف دراسة كل من هدفها مفي  يتفق مااألولى وهو 
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 توماس، و (Kamble&Takpere, 2013) وتاكبيري وكامبل ،(Rahime,2012) ورحيمي

(Thomas,2013). 

، (1111) حماددراسة ستبانة مثل لجمع البيانات فبعضها استخدم اال دةماختلفت الوسائل المعت -

 حسيندراسة و ، (1111) الرزاقعبد دراسة و ، (1110) العائبدراسة و ، (1110) الترتيردراسة و 

ستبانة الخاصة ( بين اال1118) دراسة العزاموجمعت ، (1111) ميكائيلدراسة و ، (1111)

 رحيمي أما دراسة ار التحصيلي،تمارة استطالع رأي الطلبة واالختببالمعلمين واس

(Rahime,2012جمعت بين االستبانة ) دراسة توماسو  ،والمقابالت الشخصية شبه المنظمة 

(Thomas, 2013 )بيريباإلضافة إلى كامبل وتاك ،خدمت المقابالت وتسجيل المالحظاتستا 

(Kamble&Takpere, 2013)  أحمد دراسة وأخيًرا ، فقد استخدمت بطاقة المالحظة والمقابالت 

تتفق في هذا و  كانت األداة المستخدمة المقابالت،حيث ( Ahmad & Kiran, 2017) وكيران

دراسة و  ،(1110) الترتيردراسة و (، 1111) حماد : دراسةمن دراسات كلّ اسة الحالية مع الدر 

( 1111) ميكائيلدراسة و ، (1111) حسيندراسة و ، (1111) الرزاقعبددراسة (، و 1110) العائب

 لتحقيق أهدافها. ستبانة أداةً في اعتمادها اال

( 1111) وحسين ،(1110) الترتيرو  ،(1111) حماد: من كل  دراسات  عينة الدراسة لدى كانت -

 ،(Rahime, 2012) ورحيمي، (1110) ما دراسات كل من العائبأ، تشمل المعلمين والمعلمات

 بيريوتاك وكامبل، (Thomas, 2013) توماسو ، (1111) وميكائيل

(Kamble&Takpere,2013 )ودمجت دراسة العزام، جريت على الطلبة المتأخرين دراسياً فقد أ 

( إذ شملت 1111) عبد الرزاق كل من واختلفت عنها دراسة( بين المعلمين والطلبة 1118)
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 شملت مجموعة (Ahmad & Kiran, 2017) وكيران ودراسة أحمد ،ن تربويين وأولياء أمورمشرفي

 هذا تتفق مع دراسة كل  وتعتمد الدراسة الحالية المعلمين والمعلمات عينة لها وهي بمن المجتمع، 

 تختلفوا، تشمل المعلمين والمعلماتإذ ( 1111) ( وحسين1110) الترتيرو  (،1111) حماد: من

 ،(1111) وميكائيل، (Rahime, 2012رحيمي )و (، 1110) العائب: من دراسات كل   مع

ختيارها في ا ( Kamble & Takpere, 2013) بيري، وكامبل وتاك(Thomas, 2013) توماسو 

 .الطلبة

 دراسة مثلالمراحل األساسية  وبخاصةٍ أغلب الدراسات التي أجريت اهتمت بالطلبة في المدارس  -

(، 1111) (، وعبدالرزاق1118) ، والعزام(1110) والعائب(، 1110) ، والترتير(1111) حماد

(، Kamble&Takpere,2013) بيريكامبل وتاكو (، 1111) (، وميكائيل1111) وحسين

 توماس دراسةو ، ( حيث اهتمت بطلبة الجامعاتRahime, 2012) رحيمي دراسة واختلفت عنها

(Thomas, 2013اهتمت بالطلبة ف )وكيرانأحمد دراسة  ، أماي المرحلة الثانوية (Ahmad & 

Kiran, 2017)  أما الدراسة الحالية فقد . حددة من المجتمع تسمى طائفة تيلياهتمت بطائفة مفقد

: من ولى وهو ما اتفقت معه دراسات كلّ طلبة الصفوف األساسية األببحث أسباب التأخر لاهتمت 

 .(1111) حسينودراسة  (،1111) عبد الرزاقودراسة  (،1110) الترتيردراسة 

 .الختالف أسئلتهاوذلك تبعًا  في الدراسات المذكورة اختلفت الوسائل اإلحصائية المستخدمة -

العالقة إلثراء وأفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة الدراسة ومراجعة األدبيات ذات   -

ختيار منهج زمة، واة الحالية بالمعلومات الالختيار المصادر التي ترفد الدراسالنظري، وا األدب

جراءات تطويرالبحث   المناسبة.ختيار الوسائل اإلحصائية ، واستبانةاال األداة وا 



24 
 

الثالثة األساسية  تأخر الدراسي لدى طلبة الصفوفسباب الز الدراسة الحالية بأنها تناولت أوتمتا -

لواء قصبة  -في مدينة عمان والمعلمات جهة نظر المعلمين ولى في المدارس الحكومية من و األ

مناقشة النتائج وتمت  ،خرى على حد علم الباحثةوهو ما لم يسبق أن تناولته دراسة أ، انعمّ 

 .في الفصل الخامسوتفسيرها نتائج الدراسة الحالية للدراسات السابقة مع 

 

  



25 
 

 الفصل الثالث

 الطريقة والجراءات

ستخدامها لدراسة وعينتها ولألداة التي تم المنهجية الدراسة ولمجتمع اتضمن هذا الفصل وصًفا 

المعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها في باإلضافة إلى في هذه الدراسة ودالالت صدقها وثباتها 

 وفيما يلي توضيح لذلك. ،في تنفيذ الدراسة تباعهااإلجراءات التي تم اتحليل البيانات و 

 منهج الدراسة 

مة لتحقيق أهداف حي وذلك بوصفه المنهج األكثر مالءالمنهج الوصفي المس الدراسة استخدمت

استخدام االستبانة في عملية جمع البيانات حيث تم األفضل لمثل هذه الدراسة، ويعتبر الدراسة الحالية 

واإلجابة عن  ساعدت في تفسير المشكلةوتحليلها وذلك للوصول إلى النتائج التي  ،الخاصة بالدراسة

 أسئلة الدراسة.

  مجتمع الدراسة 

الصفوف األساسية الثالثة األولى في المدارس الحكومية في معلمي تكون مجتمع الدراسة من 

( من الذكور 102) منهم ومعلمة، ( معلًما861لواء قصبة عّمان والبالغ عددهم ) –عّمان العاصمة 

لكة التي حصلت عليها الباحثة من مركز الماث وذلك بحسب اإلحصاءات الرسمية ( من اإلن726و)

 (.7)ق مرفقة في الملحلومات المعالتعليم و لتكنولوجيا رانيا 

 عينة الدراسة 

الصفوف األساسية الثالثة األولى في معلمي من  تناسبيةطبقية ختيار عينة عشوائية تم ا

 ( معلًما168) لواء قصبة عّمان، وبحسب متغيرات الدراسة تتكون من -انالمدارس الحكومية في عمّ 
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( من المجتمع %01.17)ته يمثلون ما نسبوهم ( من اإلناث 117( من الذكور و)41) لمة،ومع

ول تحديد حجم العينة من حجم المجتمع الذي أعده كرجسي وذلك بالرجوع إلى جداألصلي للدراسة؛ 

 (.krejcie & Morgan, 1970ومورجان )

، اختيرت العينة مع مراعاة نسب توزعهم في المجتمع األصلي حسب د تحديد حجم العينةوبع

وائية كما هو م َبيَّن في تباع أسلوب التوزيع المتناسب للعينات العشاب، للدراسةلبيانات الشخصية ا

 (.1) الجدول

 (2جدول )ال
 متغيراتها حسب بتوزيع أفراد عينة الدراسة     

 المئوية  النسبة التكرار الفئات 

 الجنس
 %15.3 41 ذكر

 %84.7 227 نثىأ

عدد سنوات 
 الخبرة

 %18.7 50 سنوات 5أقل من 
 %29.1 78 سنوات 01الى  5من 

 %52.2 140 سنوات 01أكثر من 

 نوع المدرسة
 %15.3 41 مدرسة ذكور

 %84.7 227 مدرسة إناث

 %100 268 المجموع

 أداة الدراسة 
لتحقيق أهداف الدراسة وأكثر  ستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة كونها األنسبتم تطوير ا

المستخدم فيها وذلك بالرجوع إلى الدراسات السابقة مثل دراسة مًة للمنهج الوصفي مالء

 ةقامت الباحثو  (.Rahime, 2012) دراسة رحيمي(، و 1110العائب )دراسة (، و 1110الترتير)
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الصفوف األساسية الثالثة األولى في  الدراسي لدى طلبة أسباب التأخرقياس الدراسة ل أداة بتطوير

لواء قصبة  _ المدارس الحكومية واقتراح الحلول لها من وجهة نظر معّلميهم في العاصمة عّمان

( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي )أسباب 21ولية من )ستبانة بصيغتها األوقد تكونت اال .عمان

وبعد  (.1) الملحقبالمدرسة( وردت في ، وأسباب تتعلق واجتماعيةتتعلق بالطالب، وأسباب أسرية 

متها ة الفقرات وسالمتها اللغوية ومالءَ صياغهم حول دقة حكمين آخذًة آراءَ م  تسعة عرضها على 

( فقرات لتصبح االستبانة بصيغتها 4) ( فقرات وتم تعديل منطوق6) الدراسة، تم حذف لتحقيق أهداف

ثالثة مجاالت  إلى مقسمةو األساسية  الشخصيةباإلضافة للمعلومات  ( فقرة44) منالنهائية مكونة 

 .(1) كما هو موضح في الجدولرئيسية 

 (1جدول )ال
 وعدد فقرات الستبانة أداة الدراسة مجالت 

 جــداً  مرتفعــة :اآلتــيليكــرت الخماســي، إذ حــددت خمســة مســتويات علــى النحــو  تــدرجتــم اســتخدام 

، إذ لإلجابـة عـن تلـك الفقـرات (1) جـداً  منخفضةو (، 1) منخفضةو (، 0) متوسطةو (، 4) مرتفعةو (، 2)

 .نخفضة جداً ( درجة م1الدرجة )، كما تمثل جداً  ( درجة مرتفعة5تمثل الدرجة )

 صدق أداة الدراسة 

 من صدق أداة الدراسة تم استخدام نوعين من الصدق هما:كد للتأ

 الفقرات عدد الدراسة أداة مجاالت التسلسل

 51 /ةأسباب تتعلق بالطالب 1

 51 جتماعيةاألسباب األسرية واال 2

 51 أسباب تتعلق بالمدرسة 3

 44 المجموع الكلي
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( من ذوي 1) لحقمالوردت في محكمين تسعة من ال تم عرض األداة على حيث :_ الصدق الظاهري

وذلك للحكم على  ،ردنيةرق التدريس في الجامعات األالمناهج وطتخصص والخبرة في ختصاص اال

إذ تم اختيار  وهل هي بحاجة إلى تعديل،جلها تي وضعت من أهداف الاأل مدى صالحيتها لقياس

حصلت فقرات  وقد( من المحكمين أو أكثر، %81) على موافقة ال تقل عن الفقرات التي حصلت

( 21) أصلإذ تم حذف ست فقرات من ( من آراء المحكمين %88) االستبانة على نسبة موافقة قدرها

برت االستبانة بصيغتها النهائية مقبولة لتحقيق أهداف عت  ، وبهذا ا( فقرة44) فقرة ليصبح عددها

 الدراسة.

التعرف على ب ، قامت الباحثةالدراسة ةوبعد التأكد من الصدق الظاهري ألدا تساق الداخلي:_ صدق اال

ولمعرفة إذا ما كانت كل فقرة من فقرات المقياس تسير في المسار  مدى صدق االتساق الداخلي لألداة،

، داة الكلية للدراسةل ارتباط بيرسون بين الفقرات واألب معاموذلك بحس نفسه الذي يسير فيه المقياس،

الكلية  مع الدرجةمجاالت أداة الدراسة  بحسب لفقراتل ( تحليل معامالت االرتباط0) ويوضح الجدول

 لألداة على النحو اآلتي.

 (3جدول )ال
 بحسب مجالتهامعامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية    

 الفقرة المجال
 معامل
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 االرتباط معامل الفقرة
مستوى 
 الداللة

أسباب تتعلق 
 بالطالب/ة

1 0.615* 0.000 6 0.523* 0.003 
2 0.710* 0.000 11 0.587* 0.000 
3 0.557* 0.001 11 0.605* 0.000 
4 0.641* 0.000 11 0.556* 0.001 
2 0.696* 0.000 10 0.460* 0.011 
6 0.726* 0.000 14 0.669* 0.000 
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 الفقرة المجال
 معامل
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 االرتباط معامل الفقرة
مستوى 
 الداللة

7 0.770* 0.000 12 0.651* 0.000 
8 0.669* 0.000  

 األسرية األسباب
 جتماعيةوال

16 0.430* 0.018 11 0.727* 0.000 
17 0.574* 0.001 10 0.829* 0.000 
18 0.637* 0.000 14 0.725* 0.000 
16 0.608* 0.000 12 0.756* 0.000 
11 0.699* 0.000 16 0.361* 0.046 
11 0.705* 0.000 17 0.397* 1.101 

 

أسباب تتعلق 
 بالمدرسة

18 0.600* 0.000 07 0.673* 0.000 
16 0.424* 0.020 08 0.590* 0.000 
01 0.604* 0.000 06 0.518* 0.003 
01 0.621* 0.000 41 0.516* 0.004 
01 0.565* 0.001 41 0.444* 0.000 
00 0.577* 0.001 41 0.383* 0.000 
04 0.651* 0.000 40 0.652* 0.000 
02 0.794* 0.000 44 0.682* 0.000 
06 0.756* 0.000  

 . (α=1.12)عند مستوى ا دالة إحصائيً  *
 

أسباب تتعلق ) ولارتباط الفقرات في المجال األ يم معامالتقأن  (0) يالحظ من الجدول     

وهذا يعني وجود  نت جميع القيم دالة إحصائياً ( وقد كا1.771-1.461) تراوحت بين بالطالب/ة(

 مجالالويالحظ أن معامالت ارتباط في  درجة من صدق االتساق الداخلي في فقرات المجال األول.

نت جميع القيم دالة ( وقد كا1.816–1.061قد تراوحت بين ) (واالجتماعيةاألسباب األسرية ) الثاني

يالحظ أن  اكم وهذا يعني وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال الثاني.إحصائيًا 
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 (1.764 – 1.080) قد تراوحت بين (تتعلق بالمدرسة)أسباب  الثالث مجالالمعامالت ارتباط في 

وهذا يعني وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات المجال وهي جميعها دالة إحصائًيا 

 .الثالث

 ة الدراسة اثبات أد

االتسـاق الـداخلي حسـب  تـيبطريقاألداة ثبات  حسابقامت الباحثة بالدراسة  ةأداللتأكد من ثبات 

مـدى التناسـق فـي  تقيسـان وطريقة التجزئة النصفية، حيث (Cronbach–Alpha) معادلة كرونباخ ألفا

اق الداخلي ساالت ( يبين معامل4) والجدولإجابات المستجيبين عن كل الفقرات الموجودة في االستبانة، 

ـــاخ ألفـــا اً وفقـــ ـــة النصـــفية لمعادلـــة كرونب مـــة لغايـــات هـــذه القـــيم مالئ  الدراســـة واعتبـــرت هـــذه  ةألدا والتجزئ

 .الدراسة

 (4جدول )ال
 الدراسة ةداألوالتجزئة النصفية معامل التساق الداخلي كرونباخ ألفا 

رقم 

 المجال
 االستبانة مجاالت

 

 عدد الفقرات
قيمة معامل  

 كرونباخ ألفا
التجزئة 
 النصفية

 0.73 0.78 21 أسباب تتعلق بالطالب/ة .1
 0.72 0.78 21 جتماعيةاألسباب األسرية واال .2
 0.71 0.77 28 أسباب تتعلق بالمدرسة .3

 0.77 0.92 44 الكلية األداة 
 

( 1.61)بلـغ بشـكلها الكلـي الدراسـة  ةألدا كرونبـاخ ألفـا( أن معامـل ثبـات 4) دولالجـيتضـح مـن 

 لدراسة على معامالت ثبات كاآلتي.وقد حصلت مجاالت ا
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 أما ،(1.87) معامل ثبات قيمته علىحصلت فقرة  (12) وعدد فقراتها (/ةبالطالبأسباب تتعلق )

أسباب ) ، فيما حصلت(1.86) حصلت على( فقرة 11) وعدد فقراتها (واالجتماعيةاألسباب األسرية )

            .(1.88) علىفقرة  (17) فقراتهاوعدد  (تتعلق بالمدرسة

بلغ ( فقرة، 44وعددها) ألداة الدراسة بشكلها الكليفي حين أن معامالت التجزئة النصفية 

 وقد حصلت مجاالت الدراسة على معامالت تجزئة نصفية كاآلتي:( 1.88)

اب المتعلقة )األسبأما ، (1.81)جتماعية( ، )واألسباب األسرية واال(1.80)( /ةأسباب تتعلق بالطالب)

 .ألغراض الدراسة الحالية وهذه القيم تعد مقبولة (،1.82) فقد حصلت علىبالمدرسة( 

  الدراسة متغيرات

 اشتملت الدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية:

 .أنثى(/)ذكرالجنس وله فئتان  .1

 .اإلناث(ذكور/ ومدارس ال )مدارسنوع المدرسة وهما نوعان  .1

 11أقل من  –سنوات  2)و(، سنوات 2)أقل من  هي: مستويات ةعدد سنوات الخبرة وله ثالث .0

 سنوات فأكثر(. 11و) سنوات(،

 المعالجة اإلحصائية:

حصائية لها من ستخراج نتائج الدراسة والمعالجة اإلال (SPSS) ستخدام الحقيبة اإلحصائيةتم ا

 خالل:

 .نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واال -1
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ستجابات ى داللة الفروق في متوسطات درجات ا( لعينتين مستقلتين للتعرف علt-test) ختبارا -1

 أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس.

متوسطات  بين( للتعرف على داللة الفروق one-way Anovaتجاه )تحليل التباين أحادي اال -0

  .والمعلماتستجابات أفراد عينة الدراسة من المعلمين ادرجات 

 ستخراجوا رتباطستخراج قيم معامالت االال (Person Correlation) معامل ارتباط بيرسون -4

  رتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات األداة والدرجة الكلية لها.العالقات اال

 ستخراج ثبات األداة.ال (Cronbach Alfa)لفا زئة النصفية ومعادلة كرونباخ أمعامالت التج -2

 :درجة األهميةمقياس اآلتي ألغراض تحديد تم اعتماد ال -6

 مرتفعة جداً   4.11-2.11من    

 مرتفعة    0.41-4.11من   

 متوسطة    1.61-0.41من   

 منخفضة    1.81-1.61من   

 منخفضة جداً    1.11-1.81من   

 وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:

 
 الحد األدنى للمقياس  -الحد األعلى للمقياس            

 عدد فئات المقياس                        
 

              2  -1       =  1.81 
                  5  
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 إجراءات الدراسة:

 تية:تباع اإلجراءات اآلتم ا

 طالع على األدب النظري ذات الصلة بالموضوع.اال .1

 تحديد مجتمع الدراسة. .1

 تحديد عينة الدراسة. .0

 تطوير أداة الدراسة. .4

 ملحقال وزارة التربية والتعليمط إلى وسالحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األ .2

(4.) 

مة من مديرية التربية والتعليم في لواء قصبة عمان إلى مديري الحصول على كتاب تسهيل مه .6

 .  (2) ملحقال راتها لتطبيق الدراسة في مدارسهمالمدارس الحكومية ومدي

مركز الملكة رانيا الحصول على كناب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم إلى مديرة إدارة  .7

 .(6) ملحقلتكنولوجيا التعليم والمعلومات ال العبد اهلل

 ستبانة على أفراد عينة الدراسة.تطبيق اال .8

 جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة. .6

 .تحليل البيانات إحصائًيا .11

  مناقشة النتائج والتوصيات. .11
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

النتائج التي مثلت استجابات أفراد الدراسة على فقرات األداة،  يهدف هذا الفصل إلى عرض

ئج وذلك بعد تطبيق إجراءات الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي جمعت، وفيما يلي عرض لنتا

 .تيةالل اإلجابة عن األسئلة اآلمن خ الدراسة

 :األولالسؤال المتعلقة بالنتائج  .2

     لدى طلبة التأخر الدراسي  ألسبابهمية النسبية األدرجة  ما :يأتيما  علىنص السؤال األول 

في المدارس الحكومية في  والمعلمات من وجهة نظر المعلميناألساسية الثالثة األولى الصفوف 

 ؟لواء قصبة عمان – عّمانالعاصمة 

همية األودرجة المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ساسية سباب التأخر الدراسي لدى طلبة الصفوف األعلى أ الستجابات عينة الدراسة، والرتبالنسبية 

بشكل والمعلمات ولى في المدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين األالثالثة 

 .( يوضح ذلك2) والجدول، عام ولكل مجال من مجاالت الدراسة

 (1جدول )ال
 األداةلمجالت همية والرتب واألهمية النسبية ودرجة األالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 الرتبة
رقم 

 المجال
 اسم المجال

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

األهمية 
 %200النسبية

درجة 
 األهمية

%74.11 1.278 0.716 جتماعيةوال األسرية األسباب 1 2  مرتفعة 
%66.21 1.202 0.016 أسباب تتعلق بالمدرسة 3 1  متوسطة 
%28.47 1.264 1.610 ة/بالطالب تتعلق أسباب 2 3  متوسطة 

 متوسطة %88.38 0.119 3.327 األداة ككل
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 :( لبيان األهمية النسبية فيما يتعلق بالمجالت المذكورة أعاله فيما يأتي1) وتعرض الباحثة الشكل

 
 *(1) شكلال

 داةالنسبية لمجالت األهمية األ
 ( من إعداد الباحثة.1الشكل)*

 التأخر أسباب الستجابات أفراد عينة الدراسة عنالمتوسطات الحسابية أن  (2) ظهر الجدولي  

 من عمان العاصمة في الحكومية المدارس في األولى الثالثة األساسية الصفوف طلبة لدى الدراسي

( وأهمية نسبية تتراوح 1.610-0.716) اوحت بينتر  لمجاالت األداة والمعلمات المعلمين نظر وجهة

 :لمتوسط الحسابي على النحو اآلتيوجاء ترتيب المجاالت من حيث ا (%28.47-%74.11) بين

74.12

66.52

58.47

اسرية واجتماعية تتعلق بالمدرسة تتعلق بالطالب
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درجة،  (0.716) بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي جتماعيةواال األسرية األسبابمجال  جاء

، وجاء في المرتبة مرتفعة درجة أهميةو ( %74.11) نسبية وأهمية، درجة (1.278انحراف معياري )و 

انحراف و ، درجة( 0.016) المتوسط الحسابيبلغ  إذ بالمدرسة تتعلق أسبابالثانية مجال 

 الثالثة، وجاء في المرتبة متوسطة( ودرجة أهمية %66.21أهمية نسبية )و درجة،  (1.202)معياري

، (1.264) انحراف معياريو ، درجة (1.610) المتوسط الحسابيبلغ  إذ ة/بالطالب تتعلق أسبابمجال 

 ككل داة الدراسةألط الحسابي بلغ المتوسو  ،متوسطةدرجة أهمية و ، (%28.47) أهمية نسبيةو 

 .متوسطةودرجة أهمية ، (%66.07) وأهمية نسبية (1.226) وبانحراف معياريدرجة،  (0.018)

وفقراتها  المعيارية واألهمية النسبية والرتب لألداة ككلأما المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ( وعلى النحو اآلتي. 6) في الجدولمرتبة ترتيبًا تنازليًا جاء 

 (8الجدول ) 
 والرتب لألداة ككل مرتبة تنازليااالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ودرجة األهمية 

ةالرتب  
 رقم

ةالفقر  
 المتوسط الفقرات

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

األهمية 

النسبية 

011%  

درجة 

 األهمية

تفعة جدا  رم %35587 791. 4.26 عدم متابعة األهل لسير دراسة الطالب/ة في المنزل. 16 1  

 مرتفعة جدا   %35517 871. 4.25 اكتظاظ أعداد الطلبة في الصف الواحد. 18 1

 مرتفعة %31532 751. 4.04 والثقافي للوالدين.انخفاض المستوى التعليمي  18 0

 مرتفعة %31522 1.04 4.01 نظام الترفيع التلقائي لطلبة الصفوف الدراسية األولى. 16 4

2 17 
انشغال الطالب/ة بوسائل التواصل االجتماعي والوسائل 

 مرتفعة %31517 1.12 4.00 الخلوي / تابلت وغيرها(. )الهاتفالحديثة مثل 

 مرتفعة %7.555 901. 3.97 انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة. 16 6

 مرتفعة %73521 831. 3.91 سوء استثمار الطالب/ة للوقت. 11 7

 مرتفعة %73508 791. 3.90 كثرة عدد أفراد األسرة. 17 8

 مرتفعة %75574 961. 3.78 ضعف التعاون بين األسرة والمدرسة. 16 6
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 مرتفعة %74547 941. 3.72 العالقات األسرية.التوتر المستمر في  12 11

 مرتفعة %74503 811. 3.70 شرود ذهن الطالب/ة أثناء شرح الدرس. 00 11

 مرتفعة %71505 961. 3.50 انشغال أحد الوالدين أو كليهما. 10 11

 مرتفعة %71511 861. 3.50 تغلب الجانب النظري على الجانب العملي في التدريس. 02 10

 مرتفعة %66.22 1.81 3.47 . ضعف انتباه الطالب/ة للدرس 0 14
 مرتفعة %2.525 981. 3.46 مواصفات المبنى المدرسي غير مالئمة. 04 12

16 44 
قلة استخدام المختبر والمكتبة والتغذية الراجعة والتقويم في 

 مرتفعة %235.5 1.03 3.44 .الحصص

 مرتفعة %68.21 1.74 3.42 .والمعلوماتنسيان الطالب/ة المتكرر للمعارف  2 17
 مرتفعة %23585 901. 3.41 استخدام بعض الطلبة للعنف والعدوانية مع أقرانهم. 41 18

 متوسطة %68.10 1.64 3.40 الخمول أو الكسل لدى بعض الطلبة. 05 16
 متوسطة %67.16 1.61 3.35 عدم تحمل الطالب/ة المسؤوليات في البيت والمدرسة. 08 11
 متوسطة %22570 971. 3.33 طول المنهاج الدراسي وعدم تناسبه مع الوقت المخصص. 40 11

 متوسطة %22584 961. 3.31 قلة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة. 01 11

 متوسطة %255.7 1.00 3.29 تفرقة األسرة بين أبنائها في المعاملة. 14 10

 متوسطة %255.7 841. 3.29 للفروق الفردية بين الطلبة.قلة مراعاة بعض المعلمين  01 14

 متوسطة %62.07 1.87 3.26 خوف الطالب/ة من اإلختبارات. 01 12
 متوسطة %25517 831. 3.25 ية في التدريس.داتباع بعض المعلمين الطريقة التقلي 01 16

 متوسطة %24577 951. 3.23 ضعف العالقة اإلنسانية بين الطلبة. 41 17

 متوسطة %24501 861. 3.20 قلة األنشطة الالصفية. 07 18

 متوسطة %22572 1.07 3.13 وفاة أحد الوالدين أو كليهما. 11 16

 متوسطة %61.61 1.64 3.13 غياب الطالب المتكرر عن المدرسة. 04 01
 متوسطة %20532 991. 3.09 كثرة تنقالت المعلمين أثناء العام الدراسي. 06 01

 متوسطة %61.26 1.86 3.07 .قلة ثقة الطالب/ة بنفسه . 01
 متوسطة %53521 1.01 2.91 سفر أحد الوالدين أو كليهما. 11 00

 متوسطة %27.61 1.61 2.89 .شعور الطالب/ة بالخجل 00 04
 متوسطة %55511 931. 2.75 تمييز بعض المعلمين في تعاملهم بين الطلبة. 08 02

 متوسطة %24.22 1.61 2.72 الطلبة على ذاتهم.انطواء بعض  02 06
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واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ودرجة األهمية المتوسطات الحسابية ( 6) يوضح الجدول

( 1.00-4.16) ، حيث يالحظ أن المتوسطات الحسابية لألداة ككل تراوحت بينككل داةلرتب لألوا

األداة ، وأهمية نسبية لجميع فقرات (1.22) ، وانحراف معياري مقداره( درجة0.01) وعن األداة ككل

(، وبدرجة أهمية تراوحت بين %66.07) ( أما في األداة الكلية كانت%46.76-%82.07) بين

 طة. مرتفعة جدًا ومنخفضة للفقرات جميعها، وبدرجة أهمية على األداة ككل بدرجة متوس

عدم "ونصها:( من مجال األسباب األسرية واالجتماعية 16)تبة األولى الفقرة وجاءت في المر 

 وانحراف معياريدرجة،  (4.16) بمتوسط حسابي، "ل لسير دراسة الطالب/ة في المنزلمتابعة األه

 .مرتفعة جداً  درجة أهميةو ، (%82.07) ة نسبيةأهميو ، (1.76)

ظاظ أعداد كتا :"( من مجال أسباب تتعلق بالمدرسة ونصها18الفقرة )وجاءت في المرتبة الثانية 

 وأهمية نسبية، (1.87) وانحراف معياري درجة، (4.12) بمتوسط حسابي، "الطلبة في الصف الواحد

 .مرتفعة جداً  درجة أهميةو ، (82.17%)

 متوسطة %54582 931. 2.71 كثرة الواجبات المدرسية. 41 07

 متوسطة %21.61 1.61 2.63 وجود صعوبة في النطق لدى الطالب/ة )التأتأة(. 5 08
 منخفضة %21.64 1.61 2.59 وجود مشكالت بصرية لدى الطالب/ة. 4 06
 منخفضة %21.64 1.82 2.59 باألمراض.إصابة بعض الطلبة  7 41
 منخفضة %.5155 1.00 2.52 تقصير إدارة المدرسة في متابعة غياب الطالب. 06 41

 منخفضة %21.12 1.61 2.50 .وجود اضطرابات في نمو الطالب/ة 3 41
 منخفضة %48.02 1.61 2.41 تعرض بعض الطلبة إلى الحوادث والصدمات المتنوعة. 2 40
 منخفضة %46.76 1.60 2.33 مشكالت سمعية لدى الطالب/ة. وجود 8 44

 متوسطة %88.38 0.119 3.327 ككل األداة
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 :ونصها ( من مجال أسباب تتعلق بالطالب0) أما المرتبة األخيرة فقد حصلت عليها الفقرة

، (1.60وانحراف معياري )، درجة (1.00" بمتوسط حسابي )وجود مشكالت سمعية لدى الطالب/ة"

 . منخفضة درجة أهميةو  ،(%46.76) أهمية نسبيةو 

 كانت على النحو اآلتي:فأما بالنسبة لفقرات كل مجال 

 : جتماعيةوال األسرية األسباب مجال أولا:

 األهمية والرتب ودرجةالنسبية  هميةاألو  المعيارية الحسابية واالنحرافات المتوسطات تم حساب

 .ذلك يوضح( 7) ، والجدوللفقرات هذا المجال

 (8جدول )ال
 األسرية األسبابلمجال  والرتبودرجة األهمية النسبية  هميةواألالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 
 جتماعية مرتبة تنازليااوال

ةالرتب  
 رقم

ةالفقر  
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ة األهمية النسبي

011%  

درجة 

 األهمية

داً مرتفعة ج %35587 791. 4.26 عدم متابعة األهل لسير دراسة الطالب/ة في المنزل. 16 1  
 مرتفعة %31532 751. 4.04 نخفاض المستوى التعليمي والثقافي للوالدين.ا 18 1

0 17 
جتماعي والوسائل الطالب/ة بوسائل التواصل اال شغالنا

 مرتفعة %31517 1.12 4.00 الحديثة مثل ) الهاتف الخلوي / تابلت وغيرها(.

 مرتفعة %7.555 901. 3.97 قتصادي لألسرة.انخفاض المستوى اال 16 4
 مرتفعة %73521 831. 3.91 سوء استثمار الطالب/ة للوقت. 11 2
 مرتفعة %73508 791. 3.90 األسرة.كثرة عدد أفراد  17 6
 مرتفعة %75574 961. 3.78 ضعف التعاون بين األسرة والمدرسة. 16 7
 مرتفعة %74547 941. 3.72 التوتر المستمر في العالقات األسرية. 12 8
 مرتفعة %71505 961. 3.50 نشغال أحد الوالدين أو كليهما.ا 10 6
 متوسطة %255.7 1.00 3.29 المعاملة. تفرقة األسرة بين أبنائها في 14 11
 متوسطة %22572 1.07 3.13 وفاة أحد الوالدين أو كليهما. 11 11
 متوسطة %53521 1.01 2.91 سفر أحد الوالدين أو كليهما. 11 11

 مرتفعة %47.21 571. 3.70 مجال ككلال
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 هميةاأل ودرجة واألهمية النسبية المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (7) ليبين الجدو 

 المتوسطات أن ويالحظ ،ككل جتماعية والمجالواال األسرية األسباب مجال فقرات من فقرة لكل والرتبة

 ،درجة للمجال ككل (0.71و)، درجة (1.61-4.16) بين تراوحت المجال هذا لفقرات الحسابية

، درجة (%28.11-%82.07) بين لفقراتل نسبية هميةأو  (1.27) مقداره معياري وبانحراف

 للفقرات. ومتوسطة مرتفعة جداً للمجال ككل، وبدرجة أهمية تراوحت بين  درجة (%74.11و)

ل لسير دراسة الطالب/ة في عدم متابعة األه: "نصهاو ( 16وجاءت بالمرتبة األولى الفقرة )

درجة و ، (%82.07) ة نسبيةأهميو ، (1.76) وانحراف معياري ،درجة( 4.16)" بمتوسط حسابيالمنزل

ستوى التعليمي والثقافي نخفاض الما : "ونصها( 18) وجاءت بالمرتبة الثانية الفقرة .مرتفعة جداً  أهمية

، (%81.81) أهمية نسبيةو ، (1.72) معياري وانحراف، درجة (4.14) " بمتوسط حسابيللوالدين

" سفر أحد الوالدين أو كليهما" :ونصها( 11وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة ) .مرتفعة وبدرجة أهمية

 أهمية درجةو ، (%28.1أهمية نسبية )و ، (1.11وانحراف معياري ) ،درجة (1.61) متوسط حسابيب

 .متوسطة

 : بالمدرسة تتعلق أسباب مجال ثانياا:

 ودرجة األهمية والرتب النسبية هميةواأل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 .ذلك يوضح( 8)رقم  ، والجدوللفقرات هذا المجال
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 (7جدول )ال
 تتعلق أسبابلمجال والرتب  النسبية ودرجة األهمية واألهميةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية    

 .بالمدرسة مرتبة تنازلياا

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية 

011% 

 درجة األهمية

 مرتفعة جدا   %35517 871. 4.25 كتظاظ أعداد الطلبة في الصف الواحد.ا 18 1

 مرتفعة %31522 1.04 4.01 نظام الترفيع التلقائي لطلبة الصفوف الدراسية األولى. 16 1

 مرتفعة %74503 811. 3.70 شرود ذهن الطالب/ة أثناء شرح الدرس. 00 0

4 02 
تغلب الجانب النظري على الجانب العملي في 

 مرتفعة %71511 861. 3.50 التدريس.

 مرتفعة %2.525 981. 3.46 مواصفات المبنى المدرسي غير مالئمة. 04 2

6 44 
غذية الراجعة والتقويم ستخدام المختبر والمكتبة والتاقلة 

 مرتفعة %235.5 1.03 3.44 .في الحصص

 مرتفعة %23585 901. 3.41 الطلبة للعنف والعدوانية مع أقرانهم.ستخدام بعض ا 41 7

8 40 
طول المنهاج الدراسي وعدم تناسبه مع الوقت 

 متوسطة %22570 971. 3.33 المخصص.

 متوسطة %22584 961. 3.31 ستخدام الوسائل التعليمية الحديثة.قلة ا 01 6

 متوسطة %255.7 841. 3.29 بين الطلبة.قلة مراعاة بعض المعلمين للفروق الفردية  01 11

 متوسطة %25517 831. 3.25 ية في التدريس.دتباع بعض المعلمين الطريقة التقليا 01 11

 متوسطة %24577 951. 3.23 ضعف العالقة اإلنسانية بين الطلبة. 41 11

 متوسطة %24501 861. 3.20 قلة األنشطة الالصفية. 07 10

 متوسطة %20532 991. 3.09 المعلمين أثناء العام الدراسي.كثرة تنقالت  06 14

 متوسطة %55511 931. 2.75 تمييز بعض المعلمين في تعاملهم بين الطلبة. 08 12

 متوسطة %54582 931. 2.71 كثرة الواجبات المدرسية. 41 16

 منخفضة %.5155 1.00 2.52 تقصير إدارة المدرسة في متابعة غياب الطالب. 06 17

 متوسطة %555.6 15.0 3.32 ككلالمجال 
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 هميةاأل واألهمية النسبية ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات8) يبين الجدول

 المتوسطات أن ككل، ويالحظ بالمدرسة والمجال تتعلق أسباب مجال فقرات من فقرة لكل والرتب

درجة  (0.01) وللمجال ككل ،درجة (1.21–4.12) بين تراوحت المجال هذا لفقرات الحسابية

 المجال أما (%21.26-%82.17) بين الفقرات على وبأهمية نسبية (1.20) معياري مقداره وانحراف

وبدرجة  للفقرات، بين مرتفعة جدًا إلى منخفضة ، وبدرجة أهمية(%66.21) على حصل فقد ككل

 . ككل بدرجة متوسطة المجال على أهمية

بمتوسط  "كتظاظ أعداد الطلبة في الصف الواحدا ":ونصها( 18) األولى الفقرةوجاءت بالمرتبة 

مرتفعة درجة أهمية وب، (%82.17أهمية نسبية )و ، (1.87وانحراف معياري )، درجة (4.12) حسابي

 .جداً 

 الدراسية الصفوف لطلبة التلقائي الترفيع نظام:" نصها( و 16وجاءت بالمرتبة الثانية الفقرة )

، (%81.11) أهمية نسبيةو ، (1.14) وانحراف معياري، درجة (4.11) بمتوسط حسابي" األولى

 .مرتفعة وبدرجة أهمية

" الطالب غياب متابعة في المدرسة إدارة تقصير :"نصهاو  (06) وجاء بالمرتبة األخيرة الفقرة

وبدرجة أهمية ، (%21.26) أهمية نسبية، و (1.11) وانحراف معياري، (1.21) متوسط حسابيب

 .منخفضة

 :ة/تتعلق بالطالب ثالثاا: مجال أسباب

 األهمية والرتب ودرجة النسبية األهميةو  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 .ذلك يوضح( 6) لفقرات هذا المجال، والجدول
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 (9جدول )ال
 تتعلق أسبابلمجال  ودرجة األهمية والرتبالنسبية  واألهميةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 .ة مرتبة تنازلياا/بالطالب

همية درجة األاألهمية النسبية و و  ريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا( 6) ليبين الجدو 

ويالحظ أن المتوسطات  ،والمجال ككلة /بالطالب تتعلق أسبابوالرتبة لكل فقرة من فقرات مجال 

جال ككل فقد حصل على أما الم ،درجة (1.00-0.47) هذا المجال تراوحت بينفقرات الحسابية ل

وأهمية نسبية للفقرات تتراوح ما بين  (1.26)مقداره  انحراف معياريو ودرجة  (1.61) متوسط حسابي

 الرتبة
رقم 

المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري 
االهمية 

النسبية 

111% 
درجة 

 األهمية 

 مرتفعة %66.22 1.81 3.47 . ضعف انتباه الطالب/ة للدرس 0 0
 مرتفعة %68.21 1.74 3.42 .والمعلوماتنسيان الطالب/ة المتكرر للمعارف  2 2
 متوسطة %68.10 1.64 3.40 الخمول أو الكسل لدى بعض الطلبة. 05 8
 متوسطة %67.16 1.61 3.35 عدم تحمل الطالب/ة المسؤوليات في البيت والمدرسة. 08 4
 متوسطة %62.07 1.87 3.26 خوف الطالب/ة من اإلختبارات. 01 5
 متوسطة %61.61 1.64 3.13 المتكرر عن المدرسة.غياب الطالب  04 2
 متوسطة %61.26 1.86 3.07 .قلة ثقة الطالب/ة بنفسه . 7
 متوسطة %27.61 1.61 2.89 .شعور الطالب/ة بالخجل 00 3
 متوسطة %24.22 1.61 2.72 نطواء بعض الطلبة على ذاتهم.ا 02 .
 متوسطة %21.61 1.61 2.63 )التأتأة(.وجود صعوبة في النطق لدى الطالب/ة  5 01
 منخفضة %21.64 1.61 2.59 وجود مشكالت بصرية لدى الطالب/ة. 4 00
 منخفضة %21.64 1.82 2.59 إصابة بعض الطلبة باألمراض. 7 02
 منخفضة %21.12 1.61 2.50 .ضطرابات في نمو الطالب/ةوجود ا 3 08
 منخفضة %48.02 1.61 2.41 والصدمات المتنوعة.تعرض بعض الطلبة إلى الحوادث  2 04
 منخفضة %46.76 1.60 2.33 وجود مشكالت سمعية لدى الطالب/ة. 8 05
%817.4 0.18 2.92 جال ككلالم   متوسطة 



45 
 

درجة أهمية بين مرتفعة وب( %28.4) أهمية نسبية على المجال ككل مقداره( و 46.76%-66.22%)

 ة للمجال ككل.متوسط بدرجة أهميةوجاءت  لفقرات،إلى منخفضة ل

حسابي بمتوسط  "ضعف انتباه الطالب/ة للدرس" :صها( ون1) جاءت بالمرتبة األولى الفقرة وقد

 . مرتفعة( وبدرجة أهمية %66.22وبأهمية نسبية ) (1.81وانحراف معياري )درجة ( 0.47)

" والمعلوماتلب/ة المتكرر للمعارف الطانسيان " :صهاون (1) بالمرتبة الثانية الفقرة وجاءت

 درجة أهميةو ( %68.21) وبأهمية نسبية( 1.74) وانحراف معياريدرجة ( 0.41) بمتوسط حسابي

 .مرتفعة

" بمتوسط وجود مشكالت سمعية لدى الطالب/ة" :ها( ونص0) وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة

 . منخفضةدرجة أهمية وب( %46.76) وبأهمية نسبية( 1.60وانحراف معياري ) درجة (1.00حسابي )

 : الثانيبالسؤال النتائج المتعلقة  -1

 ألسباب الدراسة عينة تقديراتبين  دالة إحصائياا فروق توجد هل :ما يأتيعلى نص السؤال الثاني 

 سنواتو  ،"اإلناث ومدارس الذكور مدارس" المدرسة نوعالجنس، ) للمتغيرات تبعاا  الدراسي التـأخر

 ؟ (الخبرة

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:

 الجنس:متغير  -

لمتغيـر الجـنس  السـتجابات أفـراد العينـة تبًعـاريـة تم حساب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعيا    

 ( يوضح ذلك. 01والجدول )
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 (01الجدول )
 الجنس لمتغير لستجابة أفراد العينة تبعاا " -test  tالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار" 

رقم 
 المجال

مجاالت 
 االستبانة

 عددال الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
"t" 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

1 
 تتعلق أسباب

 ة/بالطالب

 

 15421 2.762 41 ذكر
1.996 266 15147* 

 15577 2.952 227 نثىأ

2 
 األسباب
 األسرية

 والجتماعية

 15424 3.393 41 ذكر
3.795 266 15111* 

 15535 3.760 227 نثىأ

3 
 تتعلق أسباب

 بالمدرسة

 ذكر
 

41 3.418 15514 
1.132 266 1525. 

 نثىأ
 

227 3.311 15541 

 ككلة األدا
 15878 3.187 41 ذكر

1.796 266 15174 
 نثىأ

 
227 3.310 15408 

       (α= 1.12)دالة عند مستوى الداللة  *   

عند مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 11) نتائج الجدول يالحظ من

(1.12=α)  حيث بلغت ، اإلناثلصالح ( ة/بالطالب تتعلق أسباب) مجالفي  الجنسمتغير لتعزى

درجة، ويعد  (1.621) لإلناثوبلغ المتوسط الحسابي ، (1.147بمستوى داللة ) (t( )1.666قيمة)

(، وهذه القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 1.761الحسابي ) همالذي بلغ متوسطبالذكور مقارنة األعلى 

 (.α= 1.12) الداللة

تعزى ألثر  (α=1.12) عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية  أيضاً ويالحظ 

 (t( )0.762حيث بلغت قيمة)، اإلناثلصالح  (واالجتماعية األسباب األسرية) مجالفي  الجنسمتغير 

بالذكور مقارنة درجة ويعد األعلى ( 0.761) لإلناثوبلغ المتوسط الحسابي ، (1.111) بمستوى داللة

 ، وهذه القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللةدرجة (0.068) الحسابي همالذي بلغ متوسط

(1.12=α). 
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 تتعلق أسباب) في مجال ةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائي تضحيإضافًة إلى ذلك 

( وهذه 1.126بمستوى داللة )( t( )1.101حيث بلغت قيمة ) الجنسألثر متغير ( يعزى بالمدرسة

في األداة ككل حيث ال توجد  األمر كذلك (.α=1.12القيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( tحيث بلغت قيمة ) الجنس لمتغير يعزى داةالدرجة الكلية على األفي  ةفروق ذات داللة إحصائي

 .(α=1.12إحصائيًا عند مستوى الداللة )( وهذه القيمة غير دالة 1.174ة)( بمستوى دالل1.766)

 :المدرسة نوع متغير -

نوع لمتغير  ية الستجابة أفراد العينة تبعاً المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار حساب تم 

لعينتين  t-test) ر)ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبا، المدرسة

  .ذلكيوضح ( 11) الجدول، و مستقلتين

 (22جدول )ال
 المدرسة نوع متغيرلأفراد العينة تبعاا لستجابة " t-test المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار"

رقم 
 المجال

مجاالت 
 االستبانة

 عددال نوع المدرسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
"t" 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

1 
 تتعلق أسباب

 ة/بالطالب

 

 .1545 25750 41 مدرسة ذكور
2.139 266 15188* 

 15572 25.54 227 مدرسة إناث

2 
 األسباب
 األسرية

 جتماعيةوال

 15402 85832 41 مدرسة ذكور
4.007 266 15111* 

 15534 85724 227 مدرسة إناث

3 
 تتعلق أسباب

 بالمدرسة

 15514 85408 41 مدرسة ذكور
1.132 266 1525. 

 15541 85801 227 مدرسة إناث

 ككل ةاألدا
 15827 .8507 41 مدرسة ذكور

1.939 266 15154 
 15408 85808 227 مدرسة إناث

       (α= 1.12)دالة عند مستوى الداللة  *   
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( α=1.12عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية ( 11) يتضح من الجدول

حيث بلغت ، ناثمدارس اإللصالح )أسباب تتعلق بالطالب/ة(  مجالفي  نوع المدرسةمتغير لتعزى 

درجة ( 1.624) ناثاإلوبلغ المتوسط الحسابي لمدارس ، (1.100) ( بمستوى داللةt( )1.106قيمة )

دالة وهذه القيمة  ،درجة (1.721) الحسابي متوسطةوكان أعلى مقارنة بمدارس الذكور الذي بلغ 

 .(α=1.12) إحصائيًا عند مستوى الداللة

نوع متغير لتعزى  (α=1.12) عند مستوى الداللة إحصائيةوجود فروق ذات داللة كما يتضح 

( tحيث بلغت قيمة )، ناثمدارس اإللصالح جتماعية( )األسباب األسرية واال مجالفي  المدرسة

 ،درجة( 0.764) ناثاإلوبلغ المتوسط الحسابي لمدارس ، (1.111) بمستوى داللةدرجة ( 4.117)

(، وهذه القيمة دالة إحصائيًا 0.081) الحسابي متوسطةوكان أعلى مقارنة بمدارس الذكور الذي بلغ 

 (.α=1.12عند مستوى الداللة )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا عند  أنه)أسباب تتعلق بالمدرسة(  في المجالويالحظ أيضًا 

 وهي غير دالة احصائيًا.  تعزى لمتغير نوع المدرسة المجالفي  (α=1.12مستوى الداللة )

الدرجة في  (α= 1.12وجود فروق ذات داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة )عدم يضًا أوتبين 

 .يعزى لمتغير نوع المدرسةككل  داةالكلية على األ

 سنوات الخبرة:متغير  -

نحرافات المعيارية الستجابة أفـراد العينـة تبعـًا لمتغيـر سـنوات حساب المتوسطات الحسابية واال تم

 ( يوضح ذلك. 11) لخبرة والجدولا
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 (21جدول )ال
 الخبرة سنوات لمتغير تجابة أفراد العينة تبعاالس المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية

 العدد الخبرةسنوات  المجال
 المتوسط 
 الحسابي

 النحراف
 المعياري

 تتعلق أسباب
 ة/بالطالب

 15552 25382 50 سنوات 2أقل من 

 .1552 25.08 78 سنوات 11أقل من  -سنوات  2

 15532 25.21 140 سنوات فأكثر11

 15524 25.28 268 المجموع

 األسرية األسباب
 جتماعيةوال

 15220 85710 50 سنوات 2أقل من 

 15547 85787 78 سنوات 11أقل من  -سنوات  2

 15532 852.1 140 سنوات فأكثر11

 15573 85712 268 المجموع

          تتعلق أسباب
 بالمدرسة

 15587 85450 50 سنوات 2أقل من 

 15582 .8588 78 سنوات 11أقل من  -سنوات  2

 .1552 85278 140 سنوات فأكثر11

 15585 85822 268 المجموع

 األداة ككل

 158.1 85801 50 سنوات 2أقل من 

 15831 85812 78 سنوات 11أقل من  -سنوات  2

 15488 85231 140 سنوات فأكثر11

 .1541 852.2 268 المجموع

درجة أسباب التأخر الدراسي لوجود فروق بين المتوسطات الحسابية عدم ( 11) ظهر الجدولي  

لدى طلبة الصفوف األساسية الثالثة األولى في المدارس الحكومية في العاصمة عمان من وجهة نظر 

 سنوات الخبرةأصحاب فئة  ت األداة ككل عندتبعًا لمتغير سنوات الخبرة، إذ حصلوالمعلمات المعلمين 

، وجاء أصحاب فئة سنوات درجة (0.011) لغحسابي حيث ب متوسطسنوات( على أعلى  2)أقل من 

، وبالرتبة درجة (0.011) الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغفي  سنوات( 11أقل من -سنوات 2) الخبرة

 درجة. (0.181) سنوات فأكثر( بمتوسط حسابي بلغ 11) خيرة جاء أصحاب فئة سنوات الخبرةاأل
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مدى وجود فروق للتعرف على  (One – way ANOVA) يتحليل التباين األحاد إجراء تمو 

( يوضح 10) والجدول في استجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة ذات داللة إحصائية

 .ذلك

 (23جدول )
 .متغير سنوات الخبرةلتبعاا One-way ANOVA) )تحليل التباين األحادي 

رقم 
 المجال

مجالت 
 الستبانة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 Fقيمة 
 مستوى
 الدللة

1 
 تتعلق أسباب

 ة/بالطالب

 152.0 2 15532 بين المجموعات

 .1580 265 84.473 داخل المجموعات 15418 15.08

  267 85.055 الكلي

2 
 األسرية األسباب
 جتماعيةواال

 15155 2 15001 بين المجموعات

 15882 265 89.159 داخل المجموعات .1534 15024

  267 89.270 الكلي

3 
 تتعلق أسباب

 بالمدرسة

 155.2 2 1.184 بين المجموعات

 15234 265 75.364 داخل المجموعات 15027 2.082

  267 76.548 الكلي

 ككل األداة 
 15122 2 15148 بين المجموعات

 .1502 265 44.700 داخل المجموعات 15331 15023

  267 44.743 الكلي

 (α=1.12)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم  (10) يالحظ من الجدول

األداة ( على مجاالت F) قيم حيث كانت جميعجميع مجاالت األداة  في سنوات الخبرة لمتغير تعزى

 1.12)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كما يالحظ عدم   دالة احصائيًا. غير

=α )ككل حيث بلغت قيمةفي األداة  سنوات الخبرة تعزى لمتغير (F على ) ( بمستوى 1.118)األداة

 ، وهذه القيم غير دالة احصائيًا.(1.881داللة )
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 : الثالثبالسؤال المتعلقة النتائج  -3

 طلبة لدى الدراسي التأخر ألسباب المالئمة الحلول هي يأتي: ما ماعلى السؤال الثالث نص  

 ؟والمعلمات من وجهة نظر المعلمين األولى الثالثة األساسية الصفوف

المقترحة ألسباب التأخر الدراسي لدى طلبة عن الحلول المالئمة  والمعلمات تم سؤال المعلمين

ومعلمة  ( معلًما64) هذا السؤال أجاب عنوقد ، األولى من وجهة نظرهم الصفوف األساسية الثالثة

( مقترح عن 18) جاباتهم واقتراحاتهم عددهاكانت إو ، (168) أفراد العينة المكونة منفقط من 

 تي.على النحو اآل( 41) في الجدولكما المجاالت الثالث 

 (42جدول )ال
 ها المئويةككل ونسب وتكراراتهاالتأخر الدراسي ألسباب والمعلمات  الحلول المقترحة من وجهة نظر المعلمين

عدد  الحلول المقترحة ألسباب التأخر الدراسي من وجهة نظر المعلمين الرقم
 التكرارات

النسبة 
 المئوية%

 11.24 41 وتواصلهم مع المدرسة. األسرة()األمور تعاون أولياء  .1
 11.16 00 عداد الطلبة في الصف الواحد. تقليل أ .1
 7.62 12 نترنت والهاتف والتابلت.عن وسائل التواصل االجتماعي واإل بعاد الطلبةإ .0
 6.11 11 بنائهم. متابعة األهل واهتمامهم بتدريس أ .4
 2.81 16 .بطرق تدريس أبنائهم توعية الوالدينلوورش تثقيفية ندوات مور بشراك أولياء األا .2

6. 
بأعمال كثيرة داخل المنزل أو تنظيم األسرة لوقت أبنائهم الطلبة وعدم انشغالهم 

 خارجه.
18 2.21 

 2.11 17 توفير غرف حاسوب ومختبر ومكتبة وتفعيلها طوال اليوم الدراسي.  .7

8. 
راعاة الفروق الفردية بين التنويع في طرق التدريس واستخدام استراتيجيات حديثة مع م

 .الطلبة
16 4.86 

 4.26 12 نفسهم. كيفية االعتماد على أ بة وتدريبهمزيادة الثقة بالنفس عند الطل .6
 4.26 12 لفحص الطلبة قبل دخولهم الى المدرسة. شاملة توفير مراكز طبية مجانية .11
 4.18 14 كبر للمدارس الحكومية.إمكانيات أ بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للتعليم مع توفير توفير .11
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على  مون والمعلمات بكتابتهاالمعل االقتراحات والحلول التي اقترحها( 14) يالحظ من الجدول

أداة الدراسة )االستبانة( والمتعلقة بسؤالهم عن الحلول المالئمة ألسباب التأخر الدراسي من وجهة 

 ومعلمة.  ( معلًما64وضعها من قبل عدد بلغ )تم  ( مقترًحا18ن عدد هذه المقترحات )نظرهم، حيث كا

الحلول التي تم اقتراحها من قبل عينة الدراسة بحسب مجاالتها على النحو  وتعرض الباحثة

 :اآلتي

 0.67 10 لغاء الترفيع التلقائي للطلبة.إ .11
 0.16 11 همية وجود المرشد التربوي في المدرسة للحد من مشاكل بعض الطلبة.أ .10
 1.72 6 نشطة الالمنهجية.لمنهج الدراسي بالحياة وتفعيل األربط ا .14

12. 
مادًيا  تغيير نظرة المجتمع للمعلم والمساهمة في تحسين مكانته مع دعمه وتحفيزه

 . ومعنوًيا
8 1.42 

 1.42 8 .مراض لدى الطلبةبالغ المعلم في حال وجود أتقوم األسرة بإ .16
 1.14 7 .بطيئي التعلم والمتأخرين دراسًياتوفير غرف مصادر وصعوبات تعلم خاصة ل .17
 1.80 6 التخلص من المباني المدرسية القديمة المستأجرة. .18
 1.80 6 االهتمام بتغذية الطلبة وتحسين عاداتهم الصحية. .16
 1.80 6 حصص الرياضة والفن من قبل معلمين متخصصين.تفعيل  .11
 1.20 2 اتباع نظام الفترة الواحدة بدل الفترتين في جميع المدارس. .11
 1.11 4 .تاحته مجاًنالزامية التعليم في الروضة وا  إ .11
 1.61 0 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي ومساندته للمدرسة. .10
 61.1 0 كل مدرسة.وجود طبيب مقيم في  .14

12. 
عدم دمج ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية وتحديد غرف صفية 

 .مخصصة لهم
1 61.1 

 61.1 1 .الكريم القرآنتشجيع األسرة لدمج أبنائهم في مراكز لتعليم وتحفيظ  .16
 01.1 1 ساسية.في المدراس الحكومية للمراحل األ ناثفصل الذكور عن اإل .17
 01.1 1 وضع خطط لمعالجة مشكلة العنف المدرسي خاصة بين الطلبة الذكور. .18
 %200 318 المجموع الكلي 
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 مجال األسباب األسرية والجتماعية:  .2

 (21جدول )ال
 بحسب مجال األسباب األسرية والجتماعيةوجهة نظر المعلمين الحلول المقترحة من 

كان الحلول المقترحة من قبل المعلمين والمعلمات عن هذا المجال  ( أن12يالحظ من الجدول )

نت كا جال األسباب األسرية واالجتماعيةإجابات المعلمين والمعلمات بحسب م ، وأن( مقترح11)عددها 

( 1) مقترح، أما أعلى التكرارات فقد كانت لل( للمجال ككل%21.47) بنسبة( 162بعدد تكرارت بلغ )

رتبة األولى بعدد تكرارات )األسرة( وتواصلهم مع المدرسة" إذ حصل على الم "تعاون أولياء األمور ونصه:

تشجيع ( ونصه: "16كان المقترح )أما أقل المقترحات ضمن هذا المجال  ،(%11.24نسبة )( و 41)

 .(%16.1نسبة )ب( و 1بتكرارات عددها ). "األسرة لدمج أبنائهم في مراكز لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم

 التكرار الفقرة الرقم
النسبة 
 المئوية%

 11.24 41 وتواصلهم مع المدرسة. األسرة()األمور تعاون أولياء  .1
 7.62 12 .نترنت والهاتف والتابلتعن وسائل التواصل االجتماعي واإل بعاد الطلبةإ .0
 6.11 11 متابعة األهل واهتمامهم بتدريس أبنائهم. .4
 2.81 16 توعية الوالدين بطرق تدريس أبنائهم.وورش تثقيفية لمور بندوات شراك أولياء األإ .2

6. 
تنظيم األسرة لوقت أبنائهم الطلبة وعدم انشغالهم بأعمال كثيرة داخل المنزل أو 

 خارجه.
18 2.21 

 4.26 12 لفحص الطلبة قبل دخولهم الى المدرسة.شاملة مجانية  توفير مراكز طبية .11

12. 
ماديًا تغيير نظرة المجتمع للمعلم والمساهمة في تحسين مكانته مع دعمه وتحفيزه 

 ومعنويًا.
8 1.42 

 1.42 8 المعلم في حال وجود أمراض لدى الطلبة. بإبالغتقوم األسرة  .16
 1.80 6 االهتمام بتغذية الطلبة وتحسين عاداتهم الصحية. .16
 1.61 0 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي ومساندته للمدرسة. .10
 1.61 1 لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم.تشجيع األسرة لدمج أبنائهم في مراكز  .16
 %10.48 281 المجموع الكلي 



54 
 

 5  مجال األسباب المتعلقة بالمدرسة: 6 

 (28جدول )ال
 األسباب المتعلقة بالمدرسةبحسب مجال وجهة نظر المعلمين مقترحة من الحلول ال

الحلول المقترحة من قبل المعلمين والمعلمات عن هذا المجال كان  ( أن16يوضح الجدول )

بالمدرسة كانت مات بحسب مجال األسباب المتعلقة إجابات المعلمين والمعلوأن  مقترح،( 16عددها)

( 1) ت فقد كانت للمقترح( للمجال ككل، أما أعلى التكرارا%44.64( وبنسبة )147تكرارت بلغ )بعدد 

 التكرار الفقرة الرقم
النسبة 
 المئوية%

 11.16 00 تقليل أعداد الطلبة في الصف الواحد. .1
 2.11 17 توفير غرف حاسوب ومختبر ومكتبة وتفعيلها طوال اليوم الدراسي. .7
اعاة الفروق التنويع في طرق التدريس واستخدام استراتيجيات حديثة مع مر  .8

 .الفردية بين الطلبة
16 4.86 

للتعليم مع توفير إمكانيات أكبر للمدارس توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة  .11
 الحكومية.

14 4.18 

 0.67 10 إلغاء الترفيع التلقائي للطلبة. .11
 0.16 11 .أهمية وجود المرشد التربوي في المدرسة للحد من مشاكل بعض الطلبة .10
 1.72 6 نشطة الالمنهجية.لمنهج الدراسي بالحياة وتفعيل األربط ا .14
 1.14 7 غرف مصادر وصعوبات تعلم خاصة لبطيئي التعلم والمتأخرين دراسيًا.توفير  .17
 1.80 6 المستأجرة.التخلص من المباني المدرسية القديمة  .18
 1.80 6 تفعيل حصص الرياضة والفن من قبل معلمين متخصصين. .11
 1.20 2 اتباع نظام الفترة الواحدة بدل الفترتين في جميع المدارس. .11
 1.11 4 تاحته مجانًا.إلزامية التعليم في الروضة وا   .11
 1.61 0 وجود طبيب مقيم في كل مدرسة. .14
عدم دمج ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية وتحديد غرف صفية  .12

 مخصصة لهم.
1 1.61 

 1.01 1 فصل الذكور عن اإلناث في المدارس الحكومية للمراحل األساسية. .17
 1.01 1 وضع خطط لمعالجة مشكلة العنف المدرسي خاصة بين الطلبة الذكور. .18
 %44.94 248 المجموع الكلي 
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( 00رتبة األولى بعدد تكرارات )إذ حصل على الم .ونصه: " تقليل أعداد الطلبة في الصف الواحد"

( ونصه: "وضع خطط 18)كان المقترح فأقل المقترحات ضمن هذا المجال أما  ،(%11.16نسبة )و 

 (.%1.01( وبنسبة )1بتكرارات عددها ) "خاصة بين الطلبة الذكور لمعالجة مشكلة العنف المدرسي

  ة:/5 مجال أسباب تتعلق بالطالب 0

 (28جدول )ال 
 /ةب مجال األسباب المتعلقة بالطالببحس نظر المعلمين ةوجهالحلول المقترحة من 

 التكرار الفقرة الرقم
النسبة 
 المئوية%

 26.4 12  أنفسهم. زيادة الثقة بالنفس عند الطلبة وتدريبهم كيفية االعتماد على  .6
 %4.19 21 المجموع الكلي 

باب المتعلقة إجابات المعلمين والمعلمات بحسب مجال األس( أن 17يالحظ من الجدول )

( للمجال ككل وهي أقل المقترحات في %4.26نسبة )( و 12تكرارت بلغ )كانت بعدد ، /ةبالطالب

زيادة الثقة ( ونصه: "6ضمن هذا المجال وهو المقترح ) (1) واحدجميع المجاالت إذ كان هناك مقترح 

نسبة ( و 12إذ حصل على تكرارات عددها )" االعتماد على أنفسهمبة وتدريبهم كيفية بالنفس عند الطل

(4.26%). 
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 الخامس الفصل

 والتوصياتمناقشة النتائج 

تضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة النتائج حسب أسئلة الدراسة والتوصيات التي تم التوصل 

 وهي على النحو اآلتي.ضوء نتائج الدراسة  إليها في

 :السؤال األولنتائج مناقشة 

لدى طلبة الصفوف األهمية النسبية ألسباب التأخر الدراسي درجة  : ماما يأتي نص علىوالذي 

_ لواء  عمانفي المدارس الحكومية في العاصمة  من وجهة نظر المعلميناألساسية الثالثة األولى 

 ؟قصبة عمان

 نحرافات المعيارية ودرجة األهميةساب المتوسطات الحسابية وااللإلجابة عن هذا السؤال تم ح

سية الثالثة األولى ي لطلبة الصفوف األساعينة الدراسة ألسباب التأخر الدراسأفراد الستجابة النسبية 

( أن مجال األسباب 2) ي الجدولوقد بينت نتائج السؤال األول ف والمجاالت ككل. لفقرات األداة

 تاله مجال األسباب (،%74.11) بنسبةو جتماعية جاء في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة سرية واالاأل

بدرجة  /ةثم مجال األسباب المتعلقة بالطالب(، %66.21) بدرجة متوسطة وبنسبةالمتعلقة بالمدرسة 

 جتماعيةسباب األسرية واالمجال األ ت هذه النتيجة بحصول، وقد اتفق(%28.47) وبنسبة متوسطة

(، 1111) ميكائيل، و (1118) (، والعزام1110) من العائب دراسة كل  نتيجة على المرتبة األولى مع 

 دراسات كل  مع  المذكورةنتيجة الاختلفت بينما  (.1117) وكيرانحمد (، وأ1110) بيريوكامبل وتاك

(، 1111) ورحيمي (،1111) وحسين ،(1111) وعبد الرزاق (،1110) والترتير ،(1111) من حماد

 .(1110) وتوماس
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قد اتفقت هذه النتيجة مع و  ،قد حصل على المرتبة الثانيةفمجال األسباب المتعلقة بالمدرسة  أما

 وحسين (1111) ( وعبد الرزاق1110) من الترتير كل  دراسات ، واختلفت مع (1110) توماسدراسة 

وأخيرًا حصل مجال األسباب المتعلقة  .على المركز األولفيها بحصول العوامل المدرسية ( 1111)

 (.1110) توماسمع دراسة  المرتبة الثالثة متفقاً بالطالب على 

( 1.00-4.16) المتوسطات الحسابية تراوحت بينأن  النتائج فيما يتعلق باألداة ككل أظهرتو 

، وأهمية نسبية لجميع فقرات األداة (1.22) معياري مقدارهوانحراف  ( درجة،0.01) الكليةوعن األداة 

(، وبدرجة أهمية تراوحت بين %66.07) ( أما في األداة الكلية كانت%46.76-%82.07) بين

 مرتفعة جدًا ومنخفضة للفقرات جميعها، وبدرجة أهمية على األداة ككل بدرجة متوسطة. 

عدم ( من مجال األسباب األسرية واالجتماعية ونصها:"16وجاءت في المرتبة األولى الفقرة )

 درجة، وانحراف معياري (4.16) "، بمتوسط حسابيمتابعة األهل لسير دراسة الطالب/ة في المنزل

. وتفسير ذلك أن متابعة األهل لسير مرتفعة جًدا(، ودرجة أهمية %82.07) (، وأهمية نسبية1.76)

حوار والتفكير والتخطيط السليم دراسة الطالب له األثر األكبر في توجيه الطالب إلى الطريق الصحيح لل

 المتكاملة.  الهادف البناء، واالتصال والتواصل وتكوين الشخصية

اكتظاظ أعداد " ( من مجال أسباب تتعلق بالمدرسة ونصها:18وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة )

 (، وأهمية نسبية1.87) ، وانحراف معياريرجة( د4.12) "، بمتوسط حسابيالطلبة في الصف الواحد

لما لها من أهمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات إذ أن  .مرتفعة جداً ، ودرجة أهمية (82.17%)

المعلم، وتظهر  بداع وتحد من التميز سواء للطالب نفسه أوعداد المرتفعة في الصفوف تقتل اإلاأل
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في ظل ازدياد أعدادهم باإلضافة ة على مراعاة الفروق الفردية بة بالنسبة للمعلم في عدم القدر الصعو 

 فيما بينهم. نسانية قلة العالقات اإلإلى 

 :مجال أسباب تتعلق بالطالب ونصها ( من0أما المرتبة األخيرة فقد حصلت عليها الفقرة )

، (1.60( درجة، وانحراف معياري )1.00" بمتوسط حسابي )وجود مشكالت سمعية لدى الطالب/ة"

وهذا يشير إلى تطور األجهزة الطبية والتكنولوجية  .منخفضة(، ودرجة أهمية %46.76) وأهمية نسبية

 المراعية لظروف الطلبة المصابين بضعف السمع أو مشكالت سمعية. 

  :ل فكانت النتائج على النحو اآلتيأما بالنسبة لفقرات كل مجا

 جتماعية:مجال األسباب األسرية وال

 وبنسبةدرجة أهمية مرتفعة رتبة األولى وعلى مال( أن المجال ككل حصل على 7) ن الجدولبيّ 

"عدم متابعة األهل لسير دراسة الطالب/ة في المنزل" في  ( ونصها:16وجاءت الفقرة )( 74.11%)

( حيث كانت 1118) يجة اتفقت مع نتيجة دراسة العزام، وهذه النتوبدرجة مرتفعة جداً ولى المرتبة األ

م متابعة األهل للطالب في عد" لطلبة الصف السادس هوأكثر أسباب التأخر في مادة الرياضيات 

هاتان و  "عدم تعاون البيت مع المدرسة" الفقرةمباشرة تلتها ، بدرجة مرتفعة كنتيجة أولىالمنزل" 

 (1111)ميكائيل ها اتفقت مع نتيجة دراسةباإلضافة إلى أن الحالية، النتيجتان تتفقان مع نتيجة الدراسة

همال الوالدين وهذا ما اتفقت عليه  حيث أشارت إلى وجود عالقة طردية بين التأخر الدراسي للطلبة وا 

 بدرجة مرتفعة جدًا.رتبة األولى بحصول هذه الفقرة على الم هذه الدراسةنتائج 

 لتعليمي والثقافي للوالدين"انخفاض المستوى ا ( ونصها:18تبة الثانية الفقرة )وجاءت بالمر 

في حيث أشارت  (1110) العائبنتيجة دراسة اتفقت هذه النتيجة مع وقد بدرجة أهمية مرتفعة، "
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أظهرته دراستها إلى أنه كلما ازداد المستوى التعليمي للوالدين ازداد مستوى تحصيل األبناء وهذا ما 

( حيث أشارت 1111ذه النتيجة مع نتيجة دراسة ميكائيل)إلى اتفاق ه باإلضافة الحالية. الدراسةنتائج 

 م.تعليمي واالقتصادي واالجتماعي لألب واأليجابية بين التفوق الدراسي والمستوى الإلى وجود عالقة إ

لدى عينة أيضًا على درجة أهمية مرتفعة  (10، 12، 16، 17، 11، 16 ،17) كما حصلت الفقرات

 . (11، 11، 14)الفقرات  فقرات على درجة أهمية متوسطة وهيثالث في حين حصلت ، الدراسة

لى أهمية دور األسرة واألسباب االجتماعية في دعم الطلبة وتنمية وتعزو الباحثة هذه النتيجة إ

فهي الوعاء الحاضن الذي تتشكل ؛ شخصية الطفل واتجاهاته ودافعيتهفي األسرة ؤثر إذ تم اتجاهاته

 التي يكبر فيهاع، فاألسرة مات المجتوتمثل القاعدة التي سينطلق بها إلى مؤسس ،منه هذه الشخصية

الطفل الذي يتميز بنمو ذهني سليم البد  الفكرية وأن في تطوير قدراته ومهاراته قى عاماًل مهماً تب طفلال

القات اإلنسانية يأتي من بيئة أسرية سليمة فإذا كانت األسرة مستقرة وهادئة يسودها جو الع من أن

وتبادل  ر والتواصل اللغويعلى الحوا عيتشجالالعاطفة والتحفيز والدعم و أن توفر تستطيع فإنها  الطيبة

ة لى تنمية اتجاهات الطفل الرياضيضافة إباإل الستماعكتابة واالقراءة و الو ومهارات االتصال  ،فكاراأل

فيها تعاون ، وتمن الراحة قسًطا ذهاب الى المدرسة وأن ينالوالكاديمي، مع عدم إغفال الجانب األ

رسة وتخصيص أماكن زيارة المعلم لالطالع على أداء الطالب في المدمدرسة وتقوم بمع الاألسرة 

ها ال معارًضا ل م واجباته بحيث تكون األسرة سنًدا للمدرسة ومكماًل تماللدراسة واعطائه الوقت الكافي إل

 .معها وال متناقًضا

المشاحنات والمشاجرات وحاالت  فيهاتكثر يسودها الصراع و  الطفل الذي يعيش في أسرةأما 

ل هذا الجو الذي مث، وغياب أحد الوالدين أو السفرتفاق وعدم اال، والتوتر المستمرنفصال والطالق اال
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، الدراسية فعالي مما قد يؤثر على حالتهنفي توازنه اال اختالاًل له يسبب قد ن للطفل امفر فيه األاال يتو 

أسباب التأخر الدراسي باإلضافة إلى  أحدقتصادي لألسرة فإن الفقر قد يكون من وال نغفل الوضع اال

 االجتماعينشغاله بوسائل التواصل أو اسوء التغذية والمرض وتكليف الطالب بالقيام باألعمال المنزلية 

 (.1112، )سليمانأو تأخره  جميعها تعوقه عن متابعة دراستهفكالهاتف الخلوي والتابلت وغيرها 

 مجال أسباب تتعلق بالمدرسة: 

درجة وب (%66.21) بنسبةالمرتبة الثانية  ( أن المجال ككل حصل على8) بينت نتائج الجدول

في المرتبة  "ظاظ أعداد الطلبة في الصف الواحد"اكت ( ونصها:18) وجاءت الفقرة، طةأهمية متوس

حيث أشارت إلى  (1111عبد الرزاق ) نتيجة دراسة ، وهذه النتيجة اتفقت معبدرجة مرتفعة جداً األولى 

 أنه من أسباب تدني مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية هو ازدحام واكتظاظ الصفوف بالطلبة.

أشارت إلى أنه  إذ ،فقطمن حيث الترتيب مع اختالفها ( 1118) نتيجة دراسة العزاممع كما أنها اتفقت 

 اكتظاظ الطلبة في الصف الواحد" الرياضيات لطلبة الصف السادس هو من أسباب التأخر في مادة

( 1111) مع نتيجة دراسة حسينكذلك اتفقت و ، لكنها جاءت رابعاً ( %61.6) "بحصولها على نسبة

"الكثافة الصفية العالية" على  ( ونصها:1الفقرة )حصلت في دراستها واختالفها من حيث القوة، إذ 

 الدراسة الحالية. نتيجة تكن بدرجة مرتفعة جدًا مثل لم متوسطة و الدرجة ال

بالمرتبة  ولى"ية األنظام الترفيع التلقائي لطلبة الصفوف الدراس" ونصها: (16الفقرة ) وجاءت

 نتيجة دراسة الترتير هذه النتيجة مع وقد اتفقت(، %81.1) بدرجة مرتفعة بحصولها على نسبةالثانية 

العينة ويعود سبب ذلك نتيجة شعور أفراد ، درجة عاليةحصلت هذه الفقرة على نسبة ذ ( إ1110)

فالطالب الذي يترفع تلقائيًا دون أن يتمكن من معرفة  الدراسي؛بتأثير هذه الفقرة على مستوى الطالب 
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اتفقت هذه  أيضاً و ، في دراسته ويبقى متأخراً  تاليالقراءة والكتابة والحساب ال يمكنه التقدم نحو الصف ال

أشارت إلى أنه من أسباب تدني مستوى التحصيل ( حيث 1111النتيجة مع نتيجة دراسة عبد الرزاق )

 .جاءت ثانياً  لكنهاهو نظام الترحيل المتبع في الصفوف الثالثة األولى في مادة اللغة العربية 

مرتفعة لدى ( في هذا المجال على درجة أهمية 41، 44، 04، 02، 00) كما حصلت الفقرات

( على درجة 41، 08، 06، 07، 41، 01، 01، 01، 40) ، في حين حصلت الفقراتعينة الدراسة

ة ( ونصها: "تقصير إدار 06متوسطة، أما الفقرة التي حصلت على درجة أهمية منخفضة كانت الفقرة )

خاصة الطلبة وبالطلبة إذ أصبحت اإلدارة المدرسية تتابع أحوال ، "المدرسة في متابعة غياب الطالب

اتخاذ ورها بالتواصل مع أولياء أمورهم و بدوتقوم اإلدارة إدارة المدرسة المتغيبين، فيقوم المعلم/ة بتبليغ 

 اإلجراء الالزم. 

دعم الطلبة وتشجيعهم على زيادة أهمية دور المدرسة في  منهذا المجال تتضح أهمية و 

وذلك بتوفير الظروف المالئمة لعملية التعليم نتظام في دراسته ومواظبة الطالب على االالتحصيل 

يجاد األبنية المدرسية الصحية المناسبة والتهوية واإلضاءة والتدفئة وعدم والتعلم وتوفير سبل الراحة وا  

الفردية بينهم واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة واستخدام الطلبة في صفوفهم ومراعاة الفروق اكتظاظ 

 إغفال العالقات اإلنسانية الجيدة بين الطلبة أنفسهم ومعلميهم. التكنولوجيا مع عدم

 موعدم إلمامه ينأن تدني كفاءة المعلم ( إلى1111) اهلل وشقير عبد الهادي ونصروقد أشار 

أثناء العام الدراسي يؤدي في للوسائل التعليمية الحديثة أو كثرة تنقلهم  استخدامهمبطرق التدريس وعدم 

 ذلك على الطلبة ويوصلهم إلى الفتور والملل. الصحيح فيؤثرلمعلومة للطلبة بالشكل إلى عدم إيصال ا
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أكدا  إذ kenth & Washington))ذهب إليه كينيث وواشنطن ( إلى ما 1116) عوادوأشار 

و زيادة أعداد الطلبة واكتظاظهم في لمعلمين في المدارس هة إلى ابالنسب على أن أحد مسببات التوتر

 .ستنزافم يشعرون باالهون يومهم الدراسي وهالطبيعي أن يذكر المعلمون أنهم ينلذا فمن ، الصفوف

 ة:مجال األسباب المتعلقة بالطالب /

( وجاء %28.47) بنسبة على درجة متوسطة ( أن المجال ككل حصل6) بينت نتائج الجدول

نة الدراسة فقد جاءت لدى عي وتباينت فقرات المجال في درجة أهميتهافي المرتبة الثالثة واألخيرة، 

فقرات من هذا المجال على درجة  ثماني( بدرجة أهمية مرتفعة، في حين حصلت 1، 1) الفقرات

 الفقرة رتبة األولىجاءت بالمو ، فقرات على درجة أهمية منخفضةخمس  وحصلت، متوسطة من األهمية

ب/ة نسيان الطال" ( ونصها:1)لفقرةرتبة الثانية اوبالم، "ضعف انتباه الطالب/ة للدرس" ونصها: (1)

حيث حصلت ( 1111دراسة حسين )نتيجة هذه النتيجة مع  . واتفقتللمعارف والمعلومات"المتكرر 

 .على درجة متوسطة دراك("واإل)كاالنتباه والتذكر والنسيان  ( وهي "ضعف العمليات العقلية1الفقرة )

بدرجة على المرتبة األخيرة وجود مشكالت سمعية لدى الطالب/ة" ": ( ونصها0) الفقرة حصلتوقد 

( في 1) ( حيث حصلت الفقرة1111) ، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حسينأهمية منخفضة

  دراستها ونصها: "ضعف السمع" على درجة قليلة جدًا.

 :( فقد حصلت على درجة متوسطة وهي2، 11، 11، 6، 14، 11،  10، 12) أما الفقرات

خوف و " عدم تحمل الطالب/ة المسؤوليات في البيت والمدرسة"،" "،الكسل لدى بعض الطلبة الخمول أو"

شعور و " بنفسه"، قلة ثقة الطالب/ةو " "،اب الطالب المتكرر عن المدرسةغيو " الطالب/ة من االختبارات"،

 وجود صعوبة في النطق لدى الطالب/ةو " انطواء بعض الطلبة على ذاتهم"،و "، "الطالب/ة بالخجل
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، فمن الممكن أن يكون السبب هو دخول الطلبة إلى مرحلة رياض األطفال إما في عمر ")التأتأة(

فهاتان السنتان ما ، بعمر الخمس سنوات إلى الصف التمهيدي األربع سنوات إلى الصف البستان أو

نطواء على الذات وتعمل على زيادة ثقة الطلبة كفيلتان بإبعاد الخوف والخجل واالسة قبل دخول المدر 

 األصدقاء والجو الدراسي.تكوين قد تعودوا على الزمالء و  فيكونوابأنفسهم، 

، 7، 4) الفقراتحصول كذلك كل على المرتبة الثالثة واألخيرة، حصول المجال كوتعزو الباحثة 

صابة بعض الطلبة و " بصرية لدى الطالب/ة"،مشكالت  "وجود :منخفضة وهيعلى درجة  (0، 6، 8 ا 

تعرض بعض الطلبة إلى الحوادث والصدمات و ""، /ةالطالبوجود اضطرابات في نمو و " ،باألمراض"

للمشكالت حديثة حلول طبية وتكنولوجية  فراتو إلى  ، "ووجود مشكالت سمعية لدى الطالب/ة"المتنوعة"

 قبل فرت منادة الطلبة الذين يعانون من ضعف السمع والبصر سواء تو مساعو السمعية والبصرية 

كذلك حصول و  ،في المدارس الحكومية خاصةً وبمتبرعين  وأمورهم أو من جمعيات خيرية أولياء أ

لدى  االضطراباتحدوث األمراض و نسبة المواليد على جميع المطاعيم بمواعيد محددة فتقلل من 

 الطلبة.

 :السؤال الثانينتائج مناقشة 

تقديرات عينة الدراسة ألسباب التـأخر  بين دالة إحصائيااهل توجد فروق  :ما يأتيتص على والذي 

 سنوات الخبرة(؟ و نوع المدرسة "مدارس الذكور ومدارس اإلناث"، الجنس، ) الدراسي تبعاا للمتغيرات

 على النحو اآلتي:تمت مناقشة النتائج عن هذا السؤال 

 متغير الجنس: .2
)أسباب تتعلق  ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في مجال أظهرت النتائج وجود فروق

بالطالب/ة( لصالح اإلناث، وتفسر هذه النتائج على أن تقدير المعلمات لهذه األسباب يختلف عن 
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جسمية أو انفعالية أكثر من الذكور ويعود تقدير الذكور لها؛ فاإلناث يشعرن بوجود مشكالت نفسية أو 

ذلك إلى طبيعة األمومة والعاطفة وأنه يغلب عليهن العاطفة أكثر والشعور بالخوف والخجل أو عدم 

 الثقة بالنفس.

فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس في مجال)األسباب األسرية  وجودكما تبين 

 سؤاالً و  أكثر اهتماًما باحثة ذلك بسبب أن المعلمات اإلناث( لصالح اإلناث، وتعزو الواالجتماعية

إذا ما الحظت المعلمات الحزن أو التعب أو تغير  جتماعية فغالًباومعرفًة ألحوال الطلبة األسرية واال

في طبيعة الطلبة فيدفعها الفضول للسؤال عن أحوالهم، ومن الطبيعي أن تتابع أحوال األسرة 

والثقافية إذا ما الحظت أن الطلبة متعبون أو شاردو الذهن أو يحصلون على  االقتصادية والتعليمية

عالمات متدنية فعادة ما تسأل عن أحوالهم األسرية واالجتماعية وهذا شيء تتميز به اإلناث أكثر منه 

 عند الذكور.

أسباب تتعلق )مجال وقد تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في 

ن هذه النتيجة أظهرت نوعً ب من المساواة في األسباب المتعلقة بالمدرسة بين الذكور  االمدرسة(، وا 

  ولم توجد فروق دالة على األداة )ككل( تعزى لمتغير الجنس. واإلناث بشكل واحد دون تمييز بينها.

 :رسة "مدارس الذكور ومدارس اإلناث"متغير نوع المد .1

)أسباب  عزى لمتغير نوع المدرسة في مجالت داللة إحصائيةأظهرت النتائج وجود فروق ذات 

س اإلناث، وتعزو الباحثة أسباب ظهور فروق لصالح مدارس اإلناث تتعلق بالطالب/ة( لصالح مدار 

ث مطالبات ن الذكور، وأن اإلناختبارات أكثر مخوف اإلناث من اال فيما يتعلق بالطالب أو الطالبة إلى
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وانطوائهن على أنفسهن  ة الثقة بالنفسشعورهن بالخجل وقل وأ، ي البيت والمدرسةبتحمل المسؤوليات ف

   شكل عام.تطغى على اإلناث أكثر من الذكور بفهذه طبيعة 

)األسباب  تعزى لمتغير نوع المدرسة في مجالداللة إحصائية كما تبين وجود فروق ذات 

الجتماعية( لصالح مدارس اإلناث، وتعزو الباحثة أسباب ظهور فروق لصالح مدارس اإلناث األسرية وا

أو سفر الوالدين وانشغالهما أو حصول وفاة  بغياب أحد الوالدين أو كليهمازيادة تأثر اإلناث إلى 

رة والنزاعات وسرعة تأثر اإلناث بالتفرقة بين األبناء في المعاملة أو حتى في العالقات المتوتألحدهما، 

 ي األسرة.فوالمشاحنات 

)أسباب  مجال تعزى لمتغير نوع المدرسة فيفروق ذات داللة احصائية  دال يوجه في حين أن

من المساواة في األسباب المتعلقة بالمدرسة والتي من  اً وهذه النتيجة أظهرت نوع، تتعلق بالمدرسة(

ى فكثرة الواجبات المدرسية تؤثر عل، تمييز بينهاناث بشكل موحد وال الممكن أن تطبق على الذكور واإل

، وقلة األنشطة الصفية، أثناء العام الدراسي، في كثرة تنقالت المعلمينكذلك ، اإلناث وعلى الذكور

على ها كال الجنسين على اإلناث دون الذكور بل يتأثر بوطول المنهاج الدراسي وغيرها ال يكون حكرًا 

 تعزى لمتغير نوع المدرسة. لة على األداة )ككل(ولم توجد فروق دا حد سواء.

 متغير الخبرة: .3

جميع الخبرة في  تعزى لمتغير سنواتداللة احصائية أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 

معرفة عامل الخبرة لدى المعلمين والمعلمات لم يكن له تأثير على ، ذلك أن واألداة ككلاألداة  مجاالت

ن على معرفة تهم قادرو مين على اختالف سنوات خبر فجميع المعل؛ تأخر الطلبةاألسباب الكامنة وراء 
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بالقيام بعمل اختبارات تحصيلية كبير بوضوح دون جهد  دراسياً  تلك األسباب وتمييز الطلبة المتأخرين

 على مدار العام. أو تشخيصية 

 : الثالثالسؤال نتائج مناقشة 

ما الحلول المالئمة ألسباب التأخر الدراسي لدى طلبة الصفوف األساسية  :ما يأتي والذي نص على

  ؟والمعلمات الثالثة األولى من وجهة نظر المعلمين

إذا ما تم تبنيها وتطبيقها ستعمل على التقليل من  معلمون والمعلمات أن هناك حلواًل أوضح ال

ل ما يشاهدونه في الميدان من وجهة التأخر الدراسي، هذه الحلول يرونها ذات أهمية كبيرة من خال

 نظرهم.  

ألسباب التأخر الدراسي مجموعة من الحلول المقترحة والمالئمة إلى نتائج هذا السؤال  أشارت

ومعلمة فقط من عينة الدراسة عن هذا ( معلًما 64حيث أجاب )، من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

( 1) المقترحفيها حصل ( إذ 017) بتكرارات بلغت( مقترحًا 18) عدد هذه الحلولالسؤال، حيث بلغ 

)األسرة(  "تعاون أولياء األمور ونصه:( %11.24( وبنسبة بلغت )41تكرارات بلغ ) أعلى على

( 1) ( حيث حصل على تكرار18) المقترحكان ف ة"، أما أقل هذه الحلول تكراًراوتواصلهم مع المدرس

"وضع خطط لمعالجة مشكلة العنف المدرسي خاصة بين الطلبة  ( ونصه:%1.01) فقط ونسبة

 الذكور".

أن الحلول المقترحة من قبل المعلمين والمعلمات بحسب مجال األسباب  النتائج أيًضاأظهرت و 

 ، ثم(%21.47) ( وبنسبة بلغت162) عددهابمجموع تكرارات  جاء أواًل  قدواالجتماعية  األسرية

 بلغت نسبة(، و 147) عددهابمجموع تكرارات الحلول المقترحة بحسب مجال األسباب المدرسية 
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(، 12عددها)ها الحلول المقترحة بحسب المجال المتعلق بالطالب/ة بمجموع تكرارات تلت، (44.64%)

 .(%4.26) ونسبة

األسباب األسرية  إذ حصل مجالككل، اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة الدراسة الحالية و 

)السؤال دراسة في إجاباتهم عن هذا السؤالواالجتماعية على المرتبة األولى وهو ما اتفقت عليه عينة ال

ضمن هذا المجال وكان المقترح األول الذي حصل  اً ( مقترح11) إذ اقترح المعلمون والمعلماتالثالث( 

( 41الت األخرى وحقق تكرارًا بلغ )على أعلى نسبة وأكثر عدد تكرارت ضمن هذا المجال والمجا

إذ يرى ، )األسرة( وتواصلهم مع المدرسة" " تعاون أولياء األمور:ونصه( 1) المقترح (%11.24) ونسبة

المعلمون والمعلمات أن هذا المقترح له أهمية كبرى في تحقيق التقدم للطلبة فال بد من تعاون أولياء 

حضورهم وتواصلهم المستمر و األمور مع المعلمين في المدرسة وسؤالهم عن أبنائهم ومعرفة مستوياتهم 

تابعة المستمرة من قبل أولياء الم ه من خاللنإذ إ ،الجتماعات الدورية التي تعقدها إدارة المدرسةا

 طلبة وتجعلهم غيربدورها قد تؤثر على الوالتي التي يتعرفون فيها على المشكالت الدراسية  األمور

عاني يجابي مع العملية التعليمية ستعمل على التقليل والحد من هذه المشكلة التي ي  متفاعلين بشكل إ

معاون للمدرسة في سبيل التقليل من التأخر لدى األسرة عنصر إن فلذلك  منها عدد  من الطلبة؛

 الطلبة.

تشجيع األسرة لدمج أبنائهم ( ونصه: "16كان المقترح )فضمن هذا المجال  المقترحاتأما أقل 

 (.%1.61) ( ونسبة1بتكرارات عددها )، "يم وتحفيظ القرآن الكريمفي مراكز لتعل

حصل على  إذ ضمن هذه الحلولمجال األسباب المتعلقة بالمدرسة على المرتبة الثانية صل حو 

( 16) وقد أورد فيها المعلمون والمعلمات ( للمجال ككل،%44.64) بنسبة( 147) تكرارت بلغت
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إذ الواحد". " تقليل أعداد الطلبة في الصف ( ونصه:1حصل فيها على أعلى التكرارات المقترح ) اً مقترح

عتقد حيث ا (%11.16) نسبة(، و 00)حصل على المرتبة األولى في هذا المجال بعدد تكرارات

على أداء الطلبة وكلما المعلمون والمعلمات أن أعداد الطلبة واكتظاظهم في الصفوف له تأثير سلبي 

سيكون نجازهم أكبر والتركيز عليهم من قبل معلميهم لة كان تركيز الطلبة أكثر وا  كانت أعدادهم قلي

 بشكل أفضل. 

( ونصه: "وضع خطط لمعالجة مشكلة 18كان المقترح )فأما أقل المقترحات ضمن هذا المجال 

 (.%1.01نسبة )( و 1خاصة بين الطلبة الذكور" بتكرارات عددها )وبالعنف المدرسي 

وهو ما اتفق مع ، المتعلق بالطالب/ةاألخير فقد كان من نصيب المجال الثالث المجال أما 

"زيادة  ( ونصه:6ككل إذ كان هناك مقترح وحيد من قبل عينة الدراسة المقترح )نتيجة الدراسة الحالية 

( 12دها)حصل على تكرارت عدإذ  كيفية االعتماد على أنفسهم"الثقة بالنفس عند الطلبة وتدريبهم 

نفسهم  يمتلكون ثقة بأفالطلبة الذين ال؛ همية كبيرةالثقة بالنفس ذات أ تعدذ إ (،%4.26) ونسبة بلغت

زمالئهم في و مشاركة أ و التطويرألى البحث يفتقدون إقد دمجون مع بقية زمالئهم و يقل تركيزهم وال ين

 هم في دراستهم.دائالعمل وحتى إنجازهم لمهامهم مما ينعكس على أ

يعملون ف وبة منهمالمطلالثقة العالية بأنفسهم يستطيعون تحقيق األهداف  وما الطلبة ذو أ

ألنهم يشعرون بأنهم قادرون على ؛ ويندمجون في صفوفهم وداخل مجموعاتهم بكل يسر وسهولة

 ة التحصيل العلمي.اإلنجاز والتطور الدائم وزياد
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  التوصيات:

 من خالل نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:

 على مدار العام.بين أولياء أمور الطلبة والمدرسة وعمل لقاءات دورية  والتعاون ضرورة التواصل .1

يبهم على أحدث الوسائل واألساليب ستمرار في تأهيل المعلمين والمعلمات وتدر ضرورة اال .1

 .التدريسية

 .هتمام برياض األطفال وجعلها إلزامية ومجانية حكوميةادة االعادة النظر في الترفيع التلقائي وزيإ .0

 أعداد الطلبة في الصف الواحد. تقليل .4

 . وورش تثقيفية لزيادة الوعي بطرق تدريس أبنائهمندوات بإشراك الوالدين  .2

جديد واستخدام ق التدريس والبحث عن كل ما هو ائفي طر حث المعلمين على التنويع  .6

 استراتيجيات حديثة ومشوقة. 

يجاد الحلول لها.أهمية وجود المرشد التربوي في المدارس للبحث في مشاكل الطل .7  بة وا 

 ومعنوًيا.ن أوضاع المعلمين وتحفيزهم مادًيا تحسيهتمام باال .8

جتماعي والهاتف الخلوي والتابلت يع المشتتات من وسائل التواصل االإبعاد الطلبة عن جم .6

 وغيرها.

قدراتهم يقوم بها معلمون لرفع  خاصة بالمتأخرين دراسًياية عداد برامج وخطط تعليمية عالجإ .11

 .مدربونو تخصصون م

 الصفوف األساسيةطلبة لدى خاصة وبلحاالت التأخر الدراسي  التشخيص المبكرهتمام باال. 11

  األولى.الثالثة 
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 المقترحات:

 إلى أسباب التأخر الدراسي فيها. مماثلة لمراحل تعليمية أخرى تتعلق بالتعرف إجراء دراسات .1

ظر أولياء ساسية األولى من وجهة نالتأخر الدراسي لدى طلبة الصفوف األإجراء دراسة أسباب  .1

 .األمور

 مشكلة التأخر الدراسي.لبحث إجراء دراسة لبرنامج إرشادي/ تربوي  .0
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 https://www.rampjo.orgمتوفر عبر الموقع اإللكتروني:  8/1118/ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.comt1t.net/book/save.php?action=saveattach&id=638
https://www.google.comt1t.net/book/save.php?action=saveattach&id=638
https://www.rampjo.org/


76 
 

 

 

 

 

 

    الملحقات                        

 

 

 

 

 

 



77 
 

 ( 0الملحق )
 أداة الدراسة بالصورة األولية

 
    

 
 

 استبانة تحكيم
 ................................................ المحترم / ة. ة:حضرة الدكتور / 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....... وبعد
 

أسباب التأخر الدراسي لدى في جامعة الشرق األوسط بعنوان "  ماجستير لةبإعداد رساة قوم الباحثت    
األساسية األولى في المدارس الحكومية واقتراح الحلول لها من وجهة نظر معلميهم في طلبة الصفوف 
لدى طلبة ستبانة أسباب التأخر الدراسي هذا الهدف قامت الباحثة بتطوير ا ". ولتحقيقالعاصمة عّمان

جدًا،  )مرتفعة :على النحو التاليالخماسي  لتدرج ليكرتوقد صممت وفقًا األولى،  الصفوف األساسية
 .منخفضة، منخفضة جدًا( ،متوسطة، مرتفعة

وخبرة في هذا المجال، وألهمية رأيكم السديد في تحقيق  مهمةونظرًا لما تتمتعون به من مكانة تربوية       
بداء رأيكم ستبانة،االأهداف هذه الدراسة، نرجو التكرم بتحكيم هذه  وضوحها ومدى عباراتها من حيث ب وا 

 لها.الصياغة اللغوية ودقة ومدى مناسبة  للمجاالتانتمائها 
 مع خالص الشكر والتقدير...                          

 

 

 المشرفة                                                                        الطالبة                          

 نسرين توفيق إبراهيم ظاهر    بتسام جواد مهدي                           ااألستاذة الدكتورة  

 :المحكم( )بياناتاآلتية الرجاء كتابة البيانات 
 

  سمال
  كاديميةالرتبة األ 

  التخصص
  الكلية(/  )الجامعة جهة العمل

 

 العلوم التربوية         التخصص: مناهج وطرق التدريس       كـلـيــة   

 الفصل الدراسي : األول         8102/8102العام الجامعي :          قسم اإلدارة والمناهج  
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 ستبانة التأخر الدراسيا

 .....................المحترم / ة...................المعلم / ة ...........حضرة الزميل 

 البيانات الشخصية

 مناسبة:اإلجابة التي تراها  مربع( في  √ يرجى وضع إشارة )

 أنثى     ذكر        الجنس
  مدارس إناث     مدارس ذكور     (فيها)العاملين  المدرسة نوع

 سنوات فأكثر20    سنوات 20أقل من  -سنوات  1   سنوات 1أقل من    عدد سنوات الخبرة 
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 األولية  ستبانة التأخر الدراسيا
 ق درجات المقياس إلى يسار الصفحةأمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها وف (√)وضع إشارة يرجى 

التعديل 
 المقترح

 وضوح الفقرة النتماء للمجال الصياغة اللغوية
غير  الرقم الفقرات

غير  سليمة سليمة
غير  منتمية منتمية

 واضحة واضحة

 أسباب تتعلق بالطالب :األولالمجال 
 1 ضعف انتباه الطالب للدرس         
نسيان الطالب المتكرر للمعارف        

 والمعلومات
1 

 0 قلة ذكاء الطالب       
 4 ضعف سمع الطالب       
 2 ضعف بصر الطالب       
وجود صعوبة في النطق لدى الطالب        

 6 التأتأة()

تعرض بعض الطلبة إلى الحوادث        
 والصدمات المتنوعة

7 

 8 إصابة بعض الطلبة باألمراض       
6   في نمو طول الطلبة اضطراباتوجود          
 11 قلة ثقة الطالب بنفسه       
 11 شعور الطالب بالخجل       
 11 بعض الطلبة على ذاتهم انطواء       
عدم تحمل الطالب مسؤوليات في البيت        

 والمدرسة
10 

 14 الخمول والكسل لدى بعض الطلبة       
 12 قلة تقدير الذات لدى بعض الطلبة       

  المعلمين:الحلول المقترحة من وجهة نظر 
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 جتماعيةوال األسرية باألسبا :الثاني المجال
عدم متابعة األهل لسير دراسة الطالب        

 في المنزل
16 

 17 كثرة عدد أفراد األسرة       
انخفاض المستوى التعليمي والثقافي        

 للوالدين
18 

 16 نخفاض المستوى اإلقتصادي لألسرةا       
 11 سوء استثمار الطالب للوقت       
 11 وفاة أحد الوالدين أو كليهما       
 11 سفر أحد الوالدين أو كليهما       
 10 نشغال أحد الوالدين أو كليهماا       
تباع أحد الوالدين أو كالهما أساليب ا       

 التنشئة التسلطية
14 

 12 تفرقة األسرة بين أبنائها في المعاملة       
 16 التوتر المستمر في العالقات األسرية       
نشغال الطالب بوسائل اإلتصال الحديثة ا       

 الخلوي / تابلت وغيرها( )الهاتفمثل 
17 

  المعلمين:الحلول المقترحة من وجهة نظر 
 
 

 أسباب تتعلق بالمدرسة : الثالثالمجال 
 18 كتظاظ أعداد الطلبة في الصف الواحدا       
نظام الترفيع التلقائي لطلبة الصفوف        

 األولىالدراسية 
16 

 01 عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة       
ية دتباع بعض المعلمين الطريقة التقليا       

 01 في التدريس

 01 قلة إستخدام الوسائل التعليمية الحديثة       
 00 شرود ذهن الطالب أثناء شرح الدرس       
 04 خوف الطالب من االمتحانات        
 02 بعض المعلمين للطلبة قلة تشجيع       
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 06 مواصفات المبنى المدرسي غير مالئمة       
 07 غياب الطالب المتكرر عن المدرسة       
 08 ضعف التعاون بين االسرة والمدرسة       
تغلب الجانب النظري على الجانب        

 العملي في التدريس
06 

العام  كثرة تنقالت المعلمين أثناء       
 الدراسي

41 

 41 ستهزاء بعض الطلبة بأقرانهما       
 41 قلة األنشطة الالصفية       
 40 تمييز المعلمين بين الطلبة في تعاملهم       
تقصير إدارة المدرسة في متابعة غياب        

 الطالب
44 

 42 كثرة الواجبات الدراسية       
 46 التعليم والتكنولوجياقلة إستخدام مصادر        
ستخدام بعض الطلبة للعنف والعدوانية ا       

 مع اقرانهم
47 

 48 ضعف العالقة االنسانية بين الطلبة       
طول المنهاج الدراسي وعدم تناسبه مع        

 الوقت المخصص
46 

قلة إستخدام التغذية الراجعة والتقويم في        
 الحصة الصفية

21 

  المعلمين:الحلول المقترحة من وجهة نظر 
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 (6ملحق )ال
 قائمة بأسماء المحكمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )مكان العمل( الجامعة التخصص الرتبة األكاديمية  السم الرقم
 الجامعة األردنية المناهج والتدريس أستاذ أ.د. إبراهيم أحمد الشرع  .0
 الجامعة األردنية عربية أساليب تدريس لغة أستاذ أ.د. عبد الرحمن الهاشمي  .2
 جامعة الزيتونة مناهج وطرق تدريس رياضيات استاذ مشارك د. زياد محمد النمراوي  .8
 الجامعة األردنية مناهج وطرق تدريس العلوم أستاذ مشارك د. عدنان سالم الدوالت  .4
 جامعة الشرق االوسط مناهج وطرق تدريس أستاذ مشارك د. فواز حسن شحادة  .5
 جامعة الزيتونة مناهج وطرق تدريس العلوم أستاذ مشارك حسن الطراونةد. محمد   .2
 الجامعة األردنية أصول التربية أستاذ مشارك د. محمد صايل الزيود  .7
 جامعة الزيتونة أصول التربية أستاذ مساعد د. سليمان األحمد  .3
 جامعة الزيتونة مناهج وطرق تدريس العلوم أستاذ مساعد د. محمد أبو علي  ..
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 (0ملحق )ال
 الستبانة بصورتها النهائية

 
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 ة.حضرة المعلم/ة ...................المحترم/

  وبركاته:السالم عليكم ورحمة اهلل 

سي لدى طلبة الصفوف األساسية األولى في أسباب التأخر الدرا ت عد الباحثة دراسة بعنوان "    
 ". ميهم في العاصمة عّمانواقتراح الحلول لها من وجهة نظر معلّ  الحكومية المدارس

ترجو الباحثة التفضل باإلجابة عن فقرات استبانة التأخر الدراسي، ولتحقيق أغراض الدراسة تم اعتماد    
تحري الدقة والموضوعية  عن وجهة نظركم آملةً  أمام كل فقرة تعبر(  √) االستبانة المرفقة بوضع إشارة 

 فقط.                                                                                       البحث العلمي ألغراضو  تامةٍ  ستعامل بسريةٍ بأن بيانات هذه االستبانة  في إجاباتكم علماً 

 .وتفضلوا بقبول الشكر وفائق التقدير

 نسرين توفيق ظاهر الباحثة:

 البيانات الشخصية

 

 مناسبة:اإلجابة التي تراها  مربع( في  √ يرجى وضع إشارة ) 

 أنثى    ذكر      الجنس

 سنوات فأكثر20    سنوات 20أقل من  -سنوات  1   سنوات 1أقل من    عدد سنوات الخبرة

 )العاملين نوع المدرسـة

 فيها (

 مدرسة إناث    مدرسة ذكور    

األردنية الهاشميةالمملكة   

الشرق األوسطـة ـامعـج  

العلوم التربويةكـلـيــة   

اإلدارة والمناهجقسم   
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 استبانة التأخر الدراسي

 أمام كل عبارة لبيان مدى انطباقها وفق درجات المقياس إلى يسار الصفحة. (√)وضع إشارة يرجى 

مرتفعة  الفقرات الرقم
 جداا 

 منخفضة متوسطة مرتفعة
منخفضة 

 جداا 

 أسباب تتعلق بالطالب/ة :األولالمجال 

      .ضعف انتباه الطالب/ة للدرس 5

      .نسيان الطالب/ة المتكرر للمعارف والمعلومات 1

      وجود مشكالت سمعية لدى الطالب/ة. 3

      الطالب/ة.وجود مشكالت بصرية لدى  4

      .التأتأة(وجود صعوبة في النطق لدى الطالب/ة ) 1

6 
تعرض بعض الطلبة إلى الحوادث والصدمات 

 المتنوعة.

     

      إصابة بعض الطلبة باألمراض. 1

      .في نمو الطالب/ة اضطراباتوجود  8

      .قلة ثقة الطالب/ة بنفسه 9

      .االختباراتخوف الطالب/ة من  51

      .شعور الطالب/ة بالخجل 55

      نطواء بعض الطلبة على ذاتهم.ا 51

53 
عدم تحمل الطالب/ة المسؤوليات في البيت 

 والمدرسة.
     

      غياب الطالب المتكرر عن المدرسة. 54

      الخمول أو الكسل لدى بعض الطلبة. 51

 المعلمين:الحلول المقترحة من وجهة نظر 
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 الفقرات الرقم
مرتفعة 

 جداا 
 منخفضة متوسطة مرتفعة

منخفضة 
 جداا 

 جتماعيةوال األسرية األسباب :الثانيالمجال 

56 
ل لسير دراسة الطالب/ة في عدم متابعة األه

 .المنزل

     

      كثرة عدد أفراد األسرة. 51

      نخفاض المستوى التعليمي والثقافي للوالدين.ا 58

      لألسرة.نخفاض المستوى اإلقتصادي ا 59

      سوء استثمار الطالب/ة للوقت. 11

      وفاة أحد الوالدين أو كليهما. 15

      سفر أحد الوالدين أو كليهما. 11

      نشغال أحد الوالدين أو كليهما.ا 13

      تفرقة األسرة بين أبنائها في المعاملة. 14

      المستمر في العالقات األسرية.التوتر  11

      ضعف التعاون بين األسرة والمدرسة. 16

11 

 االجتماعينشغال الطالب/ة بوسائل التواصل ا
الخلوي / تابلت  )الهاتفوالوسائل الحديثة مثل 

 وغيرها(.

     

 الحلول المقترحة من وجهة نظر المعلمين:
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 الفقرات الرقم
مرتفعة 

 جداا 
 منخفضة متوسطة مرتفعة

منخفضة 
 جداا 

 أسباب تتعلق بالمدرسة :الثالثالمجال 

      كتظاظ أعداد الطلبة في الصف الواحد.ا 18

19 
ظام الترفيع التلقائي لطلبة الصفوف الدراسية ن

 األولى.

     

31 
قلة مراعاة بعض المعلمين للفروق الفردية بين 

 الطلبة.

     

35 
ية في دالمعلمين الطريقة التقليتباع بعض ا

 التدريس.

     

      قلة إستخدام الوسائل التعليمية الحديثة. 31

      شرود ذهن الطالب/ة أثناء شرح الدرس. 33

      مواصفات المبنى المدرسي غير مالئمة. 34

31 
تغلب الجانب النظري على الجانب العملي في 

 التدريس.

     

      المعلمين أثناء العام الدراسي.كثرة تنقالت  36

      قلة األنشطة الالصفية. 31

      تمييز بعض المعلمين في تعاملهم بين الطلبة. 38

      تقصير إدارة المدرسة في متابعة غياب الطالب. 39

      كثرة الواجبات المدرسية. 41

      ستخدام بعض الطلبة للعنف والعدوانية مع أقرانهم.ا 45

      ضعف العالقة اإلنسانية بين الطلبة. 41

43 
طول المنهاج الدراسي وعدم تناسبه مع الوقت 

 المخصص.
     

44 
ستخدام المختبر والمكتبة والتغذية الراجعة قلة ا

 والتقويم في الحصص.
     

 الحلول المقترحة من وجهة نظر المعلمين:
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 (4ملحق )ال
 وسط إلى وزارة التربية والتعليمالشرق األ امعة كتاب تسهيل مهمة من ج
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 (1ملحق )ال
 لى مديريلواء قصبة عمان إلتعليم في كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية وا

 المدارس الحكومية ومديراتها
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 (8ملحق )ال
دارة مركز الملكة رانيا العبداهلل إلى مديرة إمهمة من وزارة التربية والتعليم كتاب تسهيل  

 والمعلوماتلتكنولوجيا التعليم 
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 (8ملحق )ال
 مجتمع الدراسة المزود من قبل مركز الملكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

الرقم 
 العنوان هاتف المؤسسة اسم المؤسسة الوطني

معلمي 

الصفوف 

1 - 3 
 ذكور

معلمي 

الصفوف 

1 - 3 
 اناث

 المجموع

 4640150 االحنف بن قيس االساسية للبنين 110004
 - ةالحي: الصناع -منطقة المدينة 
 الملك بن مروان دالشارع: عب

13 0 13 

االمير  عالحي: شار  -منطقة العبدلي  796287475 سمير الرفاعي االساسية المختلطة 110011
 االمير محمد عالشارع: شار  -محمد 

0 6 6 

 4621974 االميرة عالية الثانوية للبنات 110013
 - ةالحي: اللويبد -منطقة العبدلي 

 طوقان يالشارع: قدر 
0 5 5 

 4637330 بالط الشهداء االساسية المختلطة 110014
اللويبدة  لالحي: جب -منطقة العبدلي 

 حسين كالشارع: المل -
0 9 9 

 يالحي: الشميسان -منطقة العبدلي  5679633 الشميساني الغربي االساسية المختلطة 110015
 بالل بن رباح عالشارع: شار  -الغربي 

0 10 10 

 -النجادوة  الحي: -منطقة اليرموك  4771220 حفصة ام المؤمنين االساسية المختلطة 110016
 دبي الشارع:

0 13 13 

 4628174 تماضر بنت عمرو االساسية المختلطة 110019
الحسين جبل  الحي: -منطقة العبدلي 

 باب الواد/دوار المأمونية الشارع: -
0 9 9 

 796949388 الناصرة االساسية للبنات 110020
 -جبل التاج  الحي: -منطقة اليرموك 
 ابراهيم ناجي الشارع:

0 9 9 

 -جبل التاج  الحي: -منطقة اليرموك  4773617 عبد الجبار الفقيه االساسية للبنين 110021
 الشارع:الكواكبي

12 0 12 

 1 0 1 شارع التاج - جبل التاج-عمان 4770703 ابن ماجد االساسية للبنين 110025

 780830030 اسعاف النشاشيبي االساسية للبنين 110027
 -جبل القلعة  الحي: -منطقة المدينة 
 سلمة بن األكوع الشارع:

1 0 1 

 797719286 عمار بن ياسر األساسية للبنين 110029
 -جبل التاج  الحي: -منطقة اليرموك 
 الحاووز الرئيسي الشارع:

11 0 11 

 -الحي:جبل التاج  -منطقة اليرموك  791321718 فاطمه بنت الخطاب االساسيه للبنات 110033
 عبداهلل بن موسى الشارع:

0 3 3 

 -جبل القلعة  الحي: -منطقة المدينة  796989017 بلقيس االساسية المختلطة الثانية 110034
 سلمة بن االكوع الشارع:

0 9 9 

 790143056 رملة بنت ابي عوف االساسية المختلطة 110035
 -الطفايلة  الحي: -منطقة المدينة 
 عمر المختار الشارع:

 
0 12 12 



91 
 

االميرة رحمة بنت الحسن االساسية  110045
 للبنات

 -الشميساني  الحي: -منطقة العبدلي  5678526
 الشارع:معروف الرصافي

0 5 5 

 4611653 البتراء االساسيه المختلطة 110046
الحي:جبل الحسين  -منطقة العبدلي 

 الشارع:خالد بن الوليد -
0 13 13 

 799029236 االميرة هيا االساسية للبنات 110048
 -الحي:جبل الجوفة  -منطقة اليرموك 

 الشارع:الجزائر
0 9 9 

 -الحي: جبل الجوفة   -منطقة المدينة 798107173 خديجة بنت خويلد االساسية للبنات 110049
 الشارع:بركة بنت ثعلبة

0 12 12 

 796909824 مصعب بن عمير االساسية للبنين 110052
 -الحي:جبل الجوفة  -منطقة المدينة 

 الشارع:الجزائر
11 0 11 

 4393104 عبد اهلل بن رواحة األساسية للبنين 110053
 -الحي:االخضر  -منطقة بدر 

 االتاسي الشارع:هاشم
10 0 10 

الحي:جبل الحسين  -منطقة العبدلي  65682197 عكا األساسية المختلطة 110055
 الشارع:شارع نابلس -

0 28 28 

 -الحي:التاج  -منطقة اليرموك  796245501 فيالدلفيا االساسية للبنات 110056
 الشارع:الشهيد

0 18 18 

 5699068 االسراء االساسية المختلطة 110060
 -الحي:عرجان  -منطقة العبدلي 

 الشارع:المدينة الرياضية
0 19 19 

110074 
مسجد محمد منور الحديد االساسية 

 4742611 للبنين
الحي:حي  -منطقة راس العين 

 الشارع:شارع المريخ -النظيف 
9 0 9 

 -الحي:وادي سرور  -منطقة اليرموك  4772287 االمير محمد االساسية للبنين 110076
 الشارع:االحنف بن قيس

3 0 3 

 -الحي:جبل عمان  -منطقة زهران  4624920 بالل بن رباح األساسيه للبنين 110081
 الشارع:رفاعة  الطهطاوي

9 0 9 

 795603382 ضاحية الحسين االساسية المختلطة 110082
 -الحي:ام اذينه  -منطقة زهران 

 الشارع:الكوفة
0 9 9 

 4778664 االساسية االولى للبناتعاتكة بنت زيد  110083
 -الحي:النظيف  -منطقة راس العين 

 الشارع:ناجي العزام
0 3 3 

الحي:عبدون الشمالي  -منطقة زهران  5927392 الملكة رانيا العبد اهلل الثانوية للبنات 110085
 الشارع:االسماعيلية -

0 5 5 

 -الحي:األرمن  -منطقة اليرموك  4777052 سودة بنت زمعة االساسية المختلطة 110095
 الشارع:الكويت

0 16 16 

 64611447 المهاجرين االساسية المختلطة 110099
 -الحي:المهاجرين  -منطقة زهران 

 الشارع:كامل قصاب
 

0 19 19 
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 798124622 غرناطة االساسية الثانية للبنات 110102
 -الحي:الجبل االخضر  -منطقة بدر 

حجازين_الجبل الشارع:حمدي 
 االخضر

0 16 16 

 5923947 عبدون االساسية المختلطة 110107
الحي:عبدون الشمالي  -منطقة زهران 

 الشارع:اربد -الغربي 
0 6 6 

 -الحي:نزال  -منطقة بدر  795604218 نسيبة بنت كعب االساسية الثانية للبنات 110109
 الشارع:يوسف العظمة

0 19 19 

شارع ياسر  -مثلث المدارس  -الذراع  772885098 االساسية المختلطة ماريا القبطية 110111
 العظمة

0 31 31 

 788554167 فاطمه بنت عبدالملك االساسية للبنات 110113
الحي:جبل  -منطقة راس العين 

 الشارع:شارع األبطال -النظيف 
0 10 10 

 795804391 النظيف االساسية الثانية للبنات 110114
 -الحي:النظيف  -العين منطقة راس 

 الشارع:عبداهلل بن الزبير
0 3 3 

 -الحي:االخضر  -منطقة بدر  796505446 الجبل االخضر االساسية الثانية للبنات 110116
 الشارع:السنابل

0 15 15 

الحي:حي  -منطقة راس العين  4772144 بيت المقدس االساسيه الثانيه للبنات 110117
 القدسالشارع:شارع  -االخضر 

0 7 7 

 797732928 ابراهيم المازني االساسية للبنات 110123
 -الحي:الجبل االخضر  -منطقة بدر 

 الشارع:شكري العسيلي
0 13 13 

 799729115 النظيف االساسية  االولى المخنلطه 110124
الحي:جبل  -منطقة راس العين 

 الشارع:عبد اهلل بن الزبير -االنظيف 
0 9 9 

بنت زيد االساسية المختلطة عاتكة  110126
 الثانية

الحي:جبل  -منطقة راس العين  4778664
 الشارع:ناجي العزام -النظيف 

3 9 12 

 -الحي:االشرفية  -منطقة اليرموك  795860408 خولة بنت االزور االساسية المختلطة 110129
 الشارع:التاج

0 16 16 

 796464336 زيد بن شاكر االساسية الثانية للبنين 110130
 -الحي:الروضة  -منطقة راس العين 

 الشارع:مالك بن دينار
16 0 16 

 4394890 حي نزال االساسية المختلطة 110131
 -الحي:نزال  -منطقة بدر 

 الشارع:باب الساهرة
0 16 16 

عمير بن ابي وقاص االساسيه  110132
 المختلطة

 -الحي:وادي عبدون  -منطقة بدر  779925263
 الشارع:شاه اهلل

0 13 13 

الحي:وادي  -منطقة راس العين  4392343 ربة عمون االساسية االولى للبنات 110133
 الشارع:الدربيسي -عبدون /القيسية 

0 7 7 

 4641040 عائشه بنت طلحه االساسية المختلطة 110134
 -الحي:زهران  -منطقة زهران 

 الشارع:الخطيب
0 10 10 
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 -الحي:جبل عمان  -منطقة زهران  795906674 الحارث االساسية للبناتاروى بنت  110135
 الشارع:الرينبو

0 11 11 

 4391187 شجرة الدر االساسية المختلطة الثانية 110138
حي -الحي:الذراع الغربي -منطقة بدر 

 الشارع:بني تميم -الهالل 
1 35 36 

 795732785 نسيبة المازنية االساسية المختلطة 110139
 -الحي:الزهور  -منطقة راس العين 

 الشارع:حنين
0 14 14 

الحي:جبل  -منطقة راس العين  795408904 المريخ االساسية المختلطة 110142
 الشارع:جمعة عزام -النظيف 

0 12 12 

 799659331 موسى بن نصير االساسية للبنين 110144
الحي: رأس العين  -منطقة راس العين 

 زنكي الشارع: نور الدين -
9 0 9 

 796358712 اليرموك االساسية الثانية المختلطه 110147
 -الحي:الحمرانية  -منطقة بدر 

 الشارع:ابو بكر الصولي
0 27 27 

الحي:حي الطفايلة  -منطقة اليرموك  4771562 جبل الجوفة االساسية المختلطة 113575
 الشارع:شارع ابو حنيفة -

0 7 7 

 -الحي:حي القيسية  -منطقة بدر  796474107 الثانية للبنين ربة عمون االساسية 113621
 الشارع:شارع الدربيسي

9 0 9 

113624 
رقية بنت الرسول االساسية الثانية 

 798537719 المختلطة
 -الحي:الروضة  -منطقة راس العين 

 الشارع:ابو نصر الجوهري
0 27 27 

 4786013 الشيماء االساسية المختلطة 113785
الحي:حي  -راس العين منطقة 
 الشارع:مالك العوران -الوحدات

0 20 20 

 -الحي:حي الطفايلة  -منطقة المدينة  777227953 امنة بنت وهب االساسية المختلطة 113786
 الشارع:عبد الرحمـن الغافقي

0 7 7 

عاكف الفايز االساسية للبنين مسائي  113927
 سوريين

 -الحي:الشميساني  -منطقة العبدلي  65651264
 الشارع:البيروني

3 0 3 

113928 
عبداهلل سراج االساسية للبنين مسائي 

 64392147 سوريين
 -الحي:حي نزال  -منطقة بدر 

 الشارع:فوزي بركات الشريدة
11 0 11 

 4613493 الحسين الثانوية مسائي سوريين 113929
الحي:جبل الحسين  -منطقة العبدلي 

 الوليدالشارع:خالد بن  -
0 10 10 

 -الحي:حي نزال  -منطقة بدر  4393960 االميرة سلمى الثانوية مسائي سوريين 113930
 الشارع:يوسف العظمة

0 22 22 

تماضر بنت عمرو االساسية المختلطة  113979
 مسائي سوريين (

الحي:جبل الحسين  -منطقة العبدلي  4628174
 الشارع:باب الواد -

0 9 9 

 (blank) العامرية االساسية مسائي سوريينغزية  113980
 -الحي:التاج  -منطقة اليرموك 
 الشهيد الشارع:

 
0 12 12 
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االمير زيد بن شاكر االساسية المختلطة  113989
 االولى

 -الحي:الزهور  -منطقة راس العين  4383971
 الشارع:مالك بن دينار

0 18 18 

 (blank) الشميساني الغربي مسائي سوريين 114100
 -الشميساني  الحي: -منطقة العبدلي 
 بالل بن رباح الشارع:

0 5 5 

 796269445 حي ام تينة االساسية الثانية المختلطة 114110
 -الحي األشرفية  -منطقة اليرموك 
 المستشفيات الشارع:

0 24 24 

 3 0 3 جبل الحسين 795743893 الرشيد االساسية للبنين مسائي سوريين 114290

الشيماء االساسية المختلطة مسائي  114291
 سوريين

 25 25 0 حي الزهور 4786013

114292 
سودة بنت زمعة االساسية المختلطة 

 12 12 0 االشرفية (blank) مسائي سوريين

114293 
رقية بنت الرسول الثانوية المختلطة 

 مسائي سوريين
 9 9 0 حي الروضة 4743833

 9 9 0 حي الهالل 788842530 للبنات مسائي سورييناليرموك الثانوية  114294

Grand 
Total    

135 756 891 


