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الشكر كل الشكر إلى بلذي الحبٍب 

 سورٌت التً أعتز وأفتخر 

 

 ة:الفاضل لألستاذةأتقّدم خبالص التقدير واالمتنان 

 عائشة ناصر ةالدكتور 
 ،رساليتباإلشراف على  ة  مشكور  االعطاء، لتكّرمه تفأجزل أعطتين اليت

من علم  وتوجيه  وتشجيع  علّي  تمبا أفاض يل خري عون   تكان  واليت
 .متواصل  

 اإلرشاد النفسيألساتذيت الكرام يف قسم  كما يسعدين أن أتقّدم بالشكر
، وأخص بالشكر العميق الدكتورة بشكل  عامّ  الرتبيةبشكل  خاصٍّ ويف كلّية 

، و علمتنا اليت قدمت لنا الكثري منذ بداية مشوارنا العلمي صباح السقا
 ما حييت. واالمتنان جل التقديرمين  أمسى معاين العطاء، فلها

 
لتفّضلهم مبناقشة حلكم الشكر إىل السادة أعضاء جلنة اب كما أتوّجه
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 الجداول فهرس 
 رقم 

 الجدول 
 الجدول  عنوان

 رقم 

 الصفحة

 72 ( يف حمافظة طرطوس حسب املنطقة التعليمية2توزع املعلمني يف مرحلة التعليم األساسي )ح 1

2 
املتناسب للمنطقة ( وفق التوزيع 2توزع أفراد العينة من املعلمني يف مرحلة التعليم األساسي )ح

 73 التعليمية

 72 ( حسب املنطقة التعليمية واجلنس2توزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح 3
 75 ( حسب املنطقة التعليمية ومكان اإلقامة2توزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح 4
     76    حسب املنطقة التعليمية والتخصص( 2توزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح 5
 77 ( حسب املنطقة التعليمية واملؤهل العلمي2توزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح 6
 79 ( حسب املنطقة التعليمية وسنوات اخلربة2توزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح 7
 83 ( حسب املنطقة التعليمية واحلالة االجتماعية2التعليم األساسي )حتوزع أفراد العينة يف مرحلة  8
 82 ( حسب املنطقة التعليمية واحلالة االقتصادية2توزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح 9
 86 معامل االتساق الداخلي بني درجة كل بند والدرجة الكلية للمحور الذي ينتمي إليه  33
 87 قيم معامالت االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة  33
 88 قيم معامل الثبات بطريقيت ألفا كرونباخ وإعادة االختبار  32

33 
جابات املعلمني إلواملتوسط املرجح  األمهية النسبيةاالحنرافات املعيارية و املتوسطات احلسابية و 

 92 التأخر الدراسي لدى التالميذفيما يتعلق بالكشف عن مشكلة 

32 
جابات املعلمني إلواملتوسط املرجح  األمهية النسبيةاالحنرافات املعيارية و املتوسطات احلسابية و 

 92 فيما يتعلق بالكشف عن مشكلة القلق االمتحاين لدى التالميذ

35 
 األمهية النو االحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية و 

إلجابات املعلمني فيما يتعلق بالكشف عن مشكلة عادات الدراسة واملتوسط املرجح  سبية
 اخلاطئة لدى التالميذ

96 

36 
جابات املعلمني إلواملتوسط املرجح  األمهية النسبيةاالحنرافات املعيارية و املتوسطات احلسابية و 

 97 فيما يتعلق بالكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم لدى التالميذ

37 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 333 األساسي يف الكشف عن املشكالت الدراسية الشائعة تبعاً ملتغري اجلنس

38 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 333 مشكلة التأخر الدراسي تبعاً ملتغري اجلنساألساسي يف الكشف عن 

39 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 333 األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق االمتحاين تبعاً ملتغري اجلنس

23 
م الثانية من التعلياحللقة  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 332 األساسي يف الكشف عن مشكلة عادات الدراسة اخلاطئة تبعاً ملتغري اجلنس



 و

 

23 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 333 األساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً ملتغري اجلنس

22 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 332 األساسي يف الكشف عن املشكالت الدراسية الشائعة تبعاً ملتغري مكان اإلقامة

23 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 335 مشكلة التأخر الدراسي تبعاً ملتغري مكان اإلقامةاألساسي يف الكشف عن 

22 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 335 األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق االمتحاين تبعاً ملتغري مكان اإلقامة

25 
احللقة الثانية من التعليم  بني متوسطات درجات معلمي للفروق  T. test اختبارنتائج 

 336 األساسي يف الكشف عن مشكلة عادات الدراسة اخلاطئة تبعاً ملتغري مكان اإلقامة

26 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 337 للتعلم تبعاً ملتغري مكان اإلقامةاألساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية 

27 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 338 األساسي يف الكشف عن املشكالت الدراسية الشائعة تبعاً ملتغري التخصص

28 
م الثانية من التعلياحللقة  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 339 األساسي يف الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً ملتغري التخصص

29 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 339 األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق االمتحاين تبعاً ملتغري التخصص

33 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 333 األساسي يف الكشف عن مشكلة عادات الدراسة اخلاطئة تبعاً ملتغري التخصص

33 
احللقة الثانية من التعليم  للفروق بني متوسطات درجات معلمي  T. test اختبارنتائج 

 333 للتعلم تبعاً ملتغري التخصص األساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية

32 
للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن املشكالت 
 الدراسية الشائعة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

332 

33 
انية من التعليم احللقة الث شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات معلمي نتائج اختبار

 333 األساسي يف الكشف عن املشكالت الدراسية الشائعة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

32 
للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة التأخر 
 الدراسي تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

332 

35 
ية من التعليم معلمي احللقة الثان شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات نتائج اختبار

 332 ي تبعاً ملتغري املؤهل العلمياألساسي يف الكشف عن مشكلة التأخر الدراس



 ز

 

36 
للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق 
 االمتحاين تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

335 

37 
ية من التعليم معلمي احللقة الثان شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات نتائج اختبار

 336 األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق االمتحاين تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

38 
للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة عادات 
 الدراسة اخلاطئة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

337 

39 
انية من التعليم احللقة الث شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات معلمي نتائج اختبار

 337 الدراسة اخلاطئة تبعاً ملتغري املؤهل العلمياألساسي يف الكشف عن مشكلة عادات 

23 
للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف 
 الدافعية للتعلم تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

338 

23 
انية من التعليم احللقة الث شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات معلمي اختبارنتائج 

 339 األساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

22 
للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن املشكالت 
 الدراسية الشائعة تبعاً ملتغري سنوات اخلربة

323 

23 
انية من التعليم احللقة الث شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات معلمي نتائج اختبار

 323 الدافعية للتعلم تبعاً ملتغري سنوات اخلربةاألساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف 

22 
للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة التأخر 
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 322 األساسي يف الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً ملتغري سنوات اخلربة
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للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

لتعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من ا
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29 
انية من التعليم احللقة الث شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات معلمي نتائج اختبار
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متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة التأخر 
 الدراسي تبعاً ملتغري احلالة االجتماعية

328 

55 
ية من التعليم معلمي احللقة الثان شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات نتائج اختبار

 329 األساسي يف الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً ملتغري احلالة االجتماعية
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متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق 
 االمتحاين تبعاً ملتغري احلالة االجتماعية
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ية من التعليم معلمي احللقة الثان شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات نتائج اختبار

 333 متحاين تبعاً ملتغري احلالة االجتماعيةاألساسي يف الكشف عن مشكلة القلق اال
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للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة عادات 
 الدراسة اخلاطئة تبعاً ملتغري احلالة االجتماعية
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احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف متوسطات درجات معلمي 
 الدافعية للتعلم تبعاً ملتغري احلالة االجتماعية
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62 
للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف  متوسطات درجات
 الدافعية للتعلم تبعاً ملتغري احلالة االقتصادية
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 335 األساسي يف الكشف عن املشكالت الدراسية الشائعة تبعاً ملتغري احلالة االقتصادية
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للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة التأخر 
 الدراسي تبعاً ملتغري احلالة االقتصادية
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ية من التعليم معلمي احللقة الثان شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات نتائج اختبار

 336 دراسي تبعاً ملتغري احلالة االقتصاديةاألساسي يف الكشف عن مشكلة التأخر ال
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للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق 
 االمتحاين تبعاً ملتغري احلالة االقتصادية
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ية من التعليم معلمي احللقة الثان شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات نتائج اختبار

 337 األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق االمتحاين تبعاً ملتغري احلالة االقتصادية
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للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة القلق 
 االمتحاين تبعاً ملتغري احلالة االقتصادية
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انية من التعليم احللقة الث شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات معلمي نتائج اختبار

 338 دراسة اخلاطئة تبعاً ملتغري احلالة االقتصاديةاألساسي يف الكشف عن مشكلة عادات ال
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للفروق بني  ANOVAحتليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و 

متوسطات درجات معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف 
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339 

73 
انية من التعليم احللقة الث شيفيه لتحديد الفروق بني متوسطات درجات معلمي نتائج اختبار

 339 األساسي يف الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً ملتغري احلالة االقتصادية
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( حسب املنطقة التعليمية 2العينة يف مرحلة التعليم األساسي )حالتمثيل البياين لتوزع أفراد 

 75 واجلنس

2 
( حسب املنطقة التعليمية 2التمثيل البياين لتوزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح

 76 واإلقامة

3 
التعليمية ( حسب املنطقة 2التمثيل البياين لتوزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح

 77 والتخصص

2 
( حسب املنطقة التعليمية 2التمثيل البياين لتوزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح

 78 واملؤهل العلمي

5 
( حسب املنطقة التعليمية 2التمثيل البياين لتوزع أفراد العينة يف مرحلة التعليم األساسي )ح
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 ألاول الفصل 

 حػسيف بالدزاســــــــــــــــــــت
 

 ملدمت: 

في تنمية  مرحمة التعميـ األساسي كركيزة أساسية ُتعّوؿ المجتمعات المتقدمة والنامية عمى
وتنفذىا  في تكويف المفاىيـ والقواعد األساسية لمعمـ والمعرفة،تعتبرىا الحمقة األىـ و  شعوبيا،
 يلمجتمع بالمخرجات وتوجيييا، فيسياستيا التعميمية بمرحمة التعميـ األساسي لرفد اي الدوؿ ف

 و لمتدريب مف أجؿ االلتحاؽ بسوؽ العمؿتييئتمة التعميـ بالمراحؿ الالحقة أو لمواص عد المتعمـت
مكاناتو وكفاياتو، وىذا ما أكد عميو المنتدى العالمي لمتربية الذي عقد في  داكار وفؽ استعداداتو وا 

فقد  "حدد األىداؼ العامة وااللتزامات التي تعيدت الحكومات والمجتمع  2000في إبريؿ عاـ 
، حيث أكد اليدؼ الثاني مف أىداؼ 2015الدولي لتجويد التعميـ األساسي لمجميع بحموؿ عاـ 

لزامي بحموؿ  المنتدى عمى تمكيف جميع األطفاؿ مف الحصوؿ عمى تعميـ ابتدائي جيد مجاني وا 
 (. Unesco,2000,p36) 2015 عاـ

إلى ظيور بعض المشكالت ي في الجميورية العربية السورية ويشير واقع التعميـ األساس
لرسوب والتسرب، باإلضافة ا عمى النظاـ التعميمي، وزيادة نسبالتعميمية كػمبة الطابع النظري 

لمراىقة وتأثيرىا عمى إلى المشكالت الدراسية التي تزيد مف نسبة ذلؾ، وبخاصة في مرحمة ا
وما يزيد ذلؾ  ،نظاـ التعميـ األساسي مف تدني مستوى التحصيؿ لدييـفي طالب الحمقة الثانية 

نجاز لدييـ ُمتأثريف بالعادات الدراسية راسي عندىـ وتفاقـ ضعؼ دافعية اإلمف التأخر الد
 ( إلى أفّ 2007وقد أشار ماركوس ) .عكس عمى زيادة القمؽ في االمتحافالخاطئة التي تن

وبخاصة في  ،المقصريف قمقيف غير آمنيف، ولدييـ مستويات عالية مف الشؾ الذاتي ومف التوتر
مرحمة المراىقة فيـ يفقدوف أعصابيـ بسيولة، ويجادلوف ويتحدوف، ويمقوف المـو بفشميـ عمى 

ا طالب تمؾ لتي يعاني منيالمشكالت الدراسية ا (. إال أفّ (Marcus, 2007,p198اآلخريف 
سواء الدراسية أو األسرية أو العالقات  يـتُمشكالوتأـز  صراعات نفسية المرحمة واقترانيا مع
خريف وتزايد منزلة األقراف لدى المراىقيف استدعى دراسة تتفحص ُمتضمنات االجتماعية مع اآل

مشكالتيـ الدراسية لما فييا مف أبعاد، وذلؾ بنظرة تحميمية لمعوامؿ العديدة التي تؤثر فييا وترتبط 
بيا مف عمميات تستدعي األىمية القصوى لدراستيا مف التأخر الدراسي، التحصيؿ الدراسي، 

في أنو  فيمعظـ الباحث عمى تفسيرهوىذا ما يتفؽ  ،والقمؽ االمتحانيالنجاز، وضعؼ دافعية ا
عائد إلى االختالفات بيف القدرة واألداء الفعمي، والفوضوية السموكية، والعوامؿ العصبية  المعرفية 
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(Sousa, 2003,p56) وبخاصة في مرحمة المراىقة وآثارىا وىذا ما يحتـ المعرفة بيذه العوامؿ .
لماـ بجوانب ىذه وتأثيرىا عمى المستويات المعرفية والشخصية والمجتمعية. ولذلؾ استدعّي اإل

 ، كاف مف الضروريِّ إجراء دراسة و الدراسة نتيجًة لقّمة الدِّراسات التي تناولتيا بشكميا الشموليِّ
ممية التعميمية ، ورصد العوامؿ التي تؤثر في فاعمية العاتحيط بالجانبيف النظريِّ والعمميِّ مني

لطالب الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي، ومعرفة مدى قدرة الجياز االداري والتعميمي عمى 
تحديد نوع المشكمة والمساىمة في عالجيا والتخفيؼ منيا وتفعيؿ المشاركة مع األىؿ في حؿ 

ا والوصوؿ بالعممية تممؾ المشكالت، وبالتالي دراسة الطرائؽ واألساليب المناسبة لتفادي ُمشكالتي
لتحقيؽ عممية التنمية الّشاممة في الجميورّية العربية مية إلى أقصى حد ممكف، وتجديدىا التعمي

 .الّسورّية
 مشكلت الدزاست: -1-1

التعميـ األساسي بواقع ما حققو مف أىداؼ وما ترجـ مف  الشكؿ النظري التي يتسـ بو إفّ 
في مشكالتو الُمتعددة  ازديادمما أدى إلى  ،فمسفتو قد تعارض مع بعض مبادئو وأركانو األساسية

مع مرحمة  تعامميـفي كيفية  وبخاصةٍ  ،عداد والتكويف لممدراء والمعمميفاإل مف ضعؼ ؛المكونات
في فيـ متطمبات تمؾ المرحمة وميارات ىذه المينة تساىـ  التي الكفاءاتالمراىقة نتيجَة نقص 

 وفي كيفية ربط المادة الدراسية ،وتوظيفيا في فيـ مشكالت الطالب وحسف التعامؿ معيـ
ت الباحثة بيذه المشكمة مف خالؿ عمميا كمرشدة نفسية في الحمقة وقد أحسّ  .بمشكالت المجتمع

كاوى المعمميف واالدارة مف طالب ىذه المرحمة لصعوبة الثانية مف التعميـ األساسي لكثرة ش
الدراسية، وطمب المعونة  وأتوصيؿ المعمومة لدى الطمبة وزيادة مشكالتيـ سواًء السموكية منيا 

 لتأثر مستواىـ التحصيمي بذلؾ،والتعميمي لدييـ في كيفية التعامؿ معيـ وضبط المسار العممي 
( معمـ ومعممة في الحمقة الثانية مف 50بدراسة استطالعية أولية عمى ) ومف خالؿ قياـ الباحثة

التعميـ األساسي في محافظة طرطوس، تـ مف خالليا اجراء مقابالت مع المعمميف، لتحديد 
لدى تالميذ  أربعة مشكالت تعد األكثر شيوعاً  الدراسية األكثر شيوعًا، تبيف أف ىناؾالمشكالت 

التأخر الدراسي، القمؽ االمتحاني، عادات الدراسة  :ىيميـ األساسي الحمقة الثانية مف التع
"المعمميف  أفّ  Barbara (2005)دراسة باربرا  الخاطئة، وضعؼ الدافعية لمتعمـ. وقد بينت

في تحديد ما إذا كاف الطالب قميمي التحصيؿ في موضوع معيف أو في جميع  يفشموف أحياناً 
والمتعمميف ضعيفي  ،تدني التحصيؿ أسبابومع ذلؾ تنقسـ اآلراء بيف المربيف بخصوص  ،المواد

االنجاز فيما إذا ما زالوا قادريف عمى التعمـ، ومعرفة ما إذا كاف يمكف تحسيف حالتيـ بمساعدة 
ؤثر ييمكف أف  مماإلى أنواع مختمفة  يفمور، والتوجو نحو تصنيؼ المقصر سيف وأولياء األالمدرّ 
 . (Barbara, H.S., 2005, p52 )  ياالتي يقترحون ؿالحمو في 
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 حداثإفي تداخؿ العوامؿ المؤثرة في تكمف شكالية الحقيقية في ىذه الدراسة ولكف اإل
اًء عمى الشخص نفسو أو ثارىا النفسية واالجتماعية والثقافية والشخصية سو آالمشكالت الدراسية و 

قصورىا بسبب أدوار كؿ مف األسرة، والمؤسسات  المجتمع، والتي يمكف تصنيؼ األسرة أو
 CHUKWU التعميمية، ووسائؿ اإلعالـ، ومؤسسات المجتمع كما ذكرتيا دراسة تشوكو

في   Becker & S. Luthar ( 2010) بيكر وسموزار(، وأكدتيا دراسة كؿ مف 2009)
التي  االنفعالية -اعيةالعوامؿ االجتملدراسة تأثير "األبحاث القائمة عمى استخداـ نماذج بيئية 

في نموذج  ،التي يندمج معيا وجيات نظر مختمفةبمختمؼ مستوياتيا و تقوض األداء األكاديمي 
ومتعدد التخصصات مف راسمي السياسات واإلدارييف والمدارس حوؿ العوامؿ  شامؿ 

: أربعة مكونات إلىوالتي تعود  ،التي تؤثر عمى فرص النجاح األكاديمي االنفعالية -االجتماعية
 .p193, Becker & S,2010) والصحة النفسية ،والقيـ واألقراف ،ودعـ المعمـ ،المدارس

Luthar )عمى زيادة القمؽ  مما ينعكس وبخاصة لدى المراىؽ وتؤثر عمى أداء اإلنجاز
 كما .المتحاني عند شريحة كبيرة مف طالب تمؾ المرحمة الذي يؤثر بدوره عمى أدائيـ المدرسيا
 في نتيجة دراستييما أفّ  Embse,a & Witmerb (2014) ايمبوس ووايتميربد كؿ مف أكّ 

وىذا يزيد  ،القمؽ يؤثر سمبًا عمى أداء االختبار، وعمى العالقة بيف قمؽ االمتحاف واختبار األداء
 & ,.Lau, K.-L) دراسة كؿ مف  وبحسب ،مف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ عند الطالب

Chan, D.W )ذلؾ   إفّ  ،مف خالؿ "البحوث التي أجريت عمى الطالب ضعيفي دافعية االنجاز
 , ,Lau, Chanينطوي عمى تناقض واضح بيف األداء المتوقع والفعمي لمطالب )

2001,p417.)  عرض نتائج دراسة العمراف عمى وجود عالقة بيف  مف خالؿكما ذكر يونس
ويمكف أف يسيـ تأثير  ،(164، ص 2007يونس، نقاًل عف ) دافعية اإلنجاز والتحصيؿ الدراسي

( 2005حيث يؤكد سميث ) ،ىذه العالقة فيما إذا كانت سمبية في زيادة نسبة التأخر الدراسي
عمى أّف ىناؾ مجموعة كبيرة مف العوامؿ التي تؤدي إلى التأخر الدراسي لدى الطالب سواًء 

الحافز، وتأثير لعوامؿ بعدـ وجود وتتمخص ىذه ا ،كانت شخصية أـ مرتبطة بالبيت والمدرسة
 ،الصحية ةحالالسوء  ،الوالديف، وعدـ وجود رعاية لإلمكانات الفكرية، وتضارب القيـ، واإلعاقة

لجياز العصبي، تجارب الحياة، عدـ القدرة عمى توظيؼ واختيار ا صابةأو إ الدماغي، الخمؿو 
مما يسبب اضطراب في العادات  ،((Smith, 2007, p74في المدارس"  المؤىميف تأىيال عالياً 

وبذلؾ تتشابؾ العوامؿ  ،دافعية االنجاز لدييـ خفاضالدراسية لدى الطالب وعدـ تنظيميا وان
لتشكؿ مجموعة مف المعوقات التي تحد مف فاعمية التعميـ لدى المراىقيف وتزيد مف وتتداخؿ 
 .مشكالتيـ
ية  بيذه الدراسة باإلضافة إلى أىم اـلمقي لمباحثة كؿ ما ذكر سابقًا كاف دافعًا ومسوغاً   

تتميز بالتناقضات وعدـ االتزاف االنفعالي  كونيا مرحمًة حرجةً لرصد مرحمة المراىقة المبكرة 
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والحساسية الزائدة لجميع المؤثرات الخارجية التي تنعكس بدورىا عمى المشكالت الدراسية لممراىؽ 
 وبناًء عمى ذلؾ يمكف تمخيص مشكمة الدراسة بالتساؤؿ اآلتي: ،وتزيدىا
ساسي في ماىي المشكالت الدراسية الشائعة لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األ    

 ،وما تأثير متغيرات مثل: جنس المعمم ؟محافظة طرطوس من وجية نظر معممي تمك المرحمة
حالتو االجتماعية  ،سنوات الخبرة في عممو ،مؤىمو العممي ،عمره ،تخصصو ،مكان إقامتو
 في الكشف عن ىذه المشكالت وتحديدىا؟ ،واالقتصادية

 أهميت الدزاست: -1-2

تنطمؽ أىمّية الدراسة مف أىمية المشكالت الدراسية التي يمكف رصدىا في التعميـ 
تتحدد أىمّية الدراسة في ولذلؾ  ،ومدى انعكاسيا عمى العممية التربوية ودراسة واقعياساسي، األ

 النقاط اآلتية: 
أىمية دور المعمـ في الكشؼ عف المشكالت الدراسية لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ  -1

األمر الذي ينعكس إيجابًا عمى تحصمييـ الدراسي مف خالؿ  ،األساسي في محافظة طرطوس
 مـ لمحيمولة دوف تفاقـ ىذه المشكالت.اإلرشادات والتوجييات التي يمكف أف يقدميا المع

األكثر شيوعًا )التأخر سية ادر المشكالت الأىمية ىذه الدراسة مف حيث شموليا لمجموعة مف  -2
بعض يعانييا والتي  ،االمتحاني( ؽالقم ،عادات الدراسة الخاطئة ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ ،الدراسي
 . محافظة طرطوسالحمقة الثانية مف التعميـ االساسي في  تالميذ

)مرحمة طفولة متأخرة  دراسة تصنيفية لمشكالت مرحمة عمرية ىامة في المجتمع السوري -3
ورصدىا مف خالؿ تبياف العوامؿ المؤثرة في زيادة اضطرابات المراىقيف مف  ،ومراىقة مبكرة(

عمى  مما ينعكس ،جية، وتداخؿ ظروفيـ الشخصية واألسرية والنفسية والمدرسية مف جية أخرى
عاقتيا وبالتالي التأثير عمى اإلنتاج العممي وبناء الموارد العممية  ،سير العممية التعميمية وا 

 وتأىمييا.
الدراسة مف بنية معرفية ُمتكاممة بجانبييا الكمي والكيفي مف حيث مجتمع  ىذهما تقدمو  -4

 كونو قاعدًة أساسيًة لمسنوات الدراسية الالحقة والمساعدة في رصد مشكالتيا. لالدراسة وأىميتو 
أوؿ دراسة تدرس عدة متػيرات ُمتعمقة  -في حدود عمـ الباحثة  –ىذه الدراسة تعد  -5

 اً بالمشكالت الدراسية التي تظير إما ُمفردة أو مركبة كما تبينيا الدراسات السابقة التي تأخذ جزء
 سة.مف ىذه الدرا

ف والمرشد النفسي يوف بيف اإلدارة المدرسية والمعممالتعانتائج ىذه الدراسة تُفعؿ يمكف أف  -6
واالجتماعي واألسرة لمتعامؿ مع مرحمة عمرية ىامة مترافقة مع ثورة فكرية ودينية وجسدية 

 وانفعالية قائمة عمى النزوع لتحقيؽ الذات واستقالليتيا. 
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مف  لمتالميذالتخفيؼ مف حدة المشكالت الدراسية يمكف أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في  -7
خالؿ لفت نظر القائميف عمى العممية التعميمية سواء في مديرات التربية أو وزارة التربية إلعداد 

بما يسيـ في تحقيؽ عممية  ،التخفيؼ مف حدة ىذه المشكالتبرامج إرشادية ُتساىـ في  وبناء
 والنيوض بواقع العممية التعميمية. ،التنمية الشاممة

ورعاية الطفولة في تعّرؼ درجة شيوع  ،يمكف أف تفيد األخصائييف ومراكز الرعاية النفسية -8
 األمر الذي يفيد في التشخيص واإلرشاد والعالج ليذه المشكالت. ،المشكالت الدراسية

 :أهداف الدزاست -1-3

 تيدؼ الدراسة إلى ما يمي:
تحديد المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في  -1

 محافظة طرطوس.
لدى تالميذ الحمقة ، واألىمية النسبية لكؿ منيا الشائعة المشكالت الدراسية درجة شيوع تعّرؼ -2

 طرطوس مف وجية نظر معممي ىذه المرحمة. الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة
دراسة الفروؽ بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة  -3

الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا قدرتيـ عمى طرطوس في 
سنوات الخبرة، الحالة االجتماعية، التخصص، المؤىؿ العممي، ات) الجنس، مكاف اإلقامة، لمتػير 

 الحالة االقتصادية(.
 

  أسئمة الدراسة: -1-4
 السؤاؿ األوؿ: 

ما درجة شيوع مشكمة التأخر الدراسي لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة 
 ؟س مف وجية نظر معممي ىذه المرحمةطرطو 

 
  السؤاؿ الثاني:

القمؽ االمتحاني لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ما درجة شيوع مشكمة 
 طرطوس مف وجية نظر معممي ىذه المرحمة؟
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 السؤاؿ الثالث:
لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في  درجة شيوع مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ ما

 محافظة طرطوس مف وجية نظر معممي ىذه المرحمة؟
 السؤاؿ الرابع:

ما درجة شيوع مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في 
 محافظة طرطوس مف وجية نظر معممي ىذه المرحمة؟

 فسطياث الدزاست: -1-5

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -1
األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 

 تبعًا لمتػير الجنس.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -2

تالميذ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى ال
 تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -3
األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 

 تبعًا لمتػير التخصص.
طات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوس -4

األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 
 تبعًا لمتػير المؤىؿ العممي.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -5
في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ األساسي في محافظة طرطوس 

 تبعًا لمتػير سنوات الخبرة.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -6

األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 
 ير الحالة االجتماعية.تبعًا لمتػ

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -7
األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 

 تبعًا لمتػير الحالة االقتصادية.
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 حدود الدزاست: -1-6

ـّ تطبي:  الحدود الزمانّية  2015-2014 ثاني مف العاـ الدراسيالؽ ىذه الدراسة في الفصؿ ت
 وأيار. بيف شيري شباط
) مف الصؼ  مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس: الحدود المكانية

 والمناطؽ التعميمية التابعة ليا. الخامس إلى الصؼ التاسع(
 الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس. المعمميف مف الحدود البشرّية:

المشكالت الدراسية الشائعة لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي  الحدود الموضوعية:
 ،القمؽ االمتحاني ،وتشمؿ: التأخر الدراسي ،مف وجية نظر المعمميف في محافظة طرطوس
 ضعؼ الدافعية لمتعمـ. ،عادات الدراسة الخاطئة

 مجخمؼ الدزاست وغيىتها:7 -1

يتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع معممػػي الحمقػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي فػػي محافظػػة      
وفػػؽ احصػػائيات مديريػػة التربيػػة لمعػػاـ الدراسػػي  ( معممػػًا ومعممػػة5791والبػػالع عػػددىـ ) ،طرطػػوس

وفؽ اآلتي: مدينة طرطوس  ،موزعيف حسب المناطؽ التعميمية في المحافظة ، (ـ2114-2115)
( 515منطقػػػة الشػػػي) بػػػدر ) ،( معممػػػًا ومعممػػػة449منطقػػػة الػػػدريكيش ) ،( معممػػػًا ومعممػػػة2593)

 ،( معممػػػًا ومعممػػػة1152منطقػػػة صػػػافيتا ) ،( معممػػػًا ومعممػػػة843مدينػػػة بانيػػػاس ) ،معممػػػًا ومعممػػػة
ـّ تحديػد عينػة الدراسػةومع ( معممػاً 339منطقة القػدموس ) وىػي عينػة عشػوائية طبقيػة  ،ممػة. وقػد تػ

ـّ  ،( معممػػػًا ومعممػػػة361حيػػػث بمػػػع حجػػػـ العينػػػة ) ،باالعتمػػػاد عمػػػى قػػػانوف العينػػػة اإلحصػػػائي وتػػػ
وذلػػؾ وفػؽ اآلتػػي: مدينػة طرطػػوس  ،تػوزيعيـ عمػػى المنػاطؽ التعميميػػة باسػتخداـ التوزيػػع المتناسػب

( معممػػًا 32منطقػػة الشػػي) بػػدر ) ،( معممػػًا ومعممػػة28دريكيش )منطقػػة الػػ ،( معممػػًا ومعممػػة161)
منطقة القدموس  ،( معممًا ومعممة65منطقة صافيتا ) ،( معممًا ومعممة53مدينة بانياس ) ،ومعممة

وباالعتمػػاد عمػػى المعاينػػة العشػػوائية البسػػيطة تمػػت عمميػػة السػػحب مػػف كػػؿ  ،( معممػػًا ومعممػػة21)
 ة مف طبقات المجتمع.والتي تمثؿ طبق ،منطقة تعميمية

تفصػػيؿ دقيػػؽ لتحديػػد حجػػـ العينػػة وتوزيعيػػا عمػػى المنػػاطؽ  مػػنيج الدراسػػةوسػػيرد فػػي فصػػؿ      
 التعميمية )الطبقات(.
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 أدواث الدزاست: -1-8

 شممت أدوات الدراسة:     
في محافظة طرطوس آراء معممي الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي  لرصداستبانة  -1

 ، واقتراحاتيـ الالزمة لمحؿ والتخفيؼ منيا.التالميذحوؿ المشكالت الدراسية التي يعانييا 
 .بطاقة الطالب الُمعتمدة في وزارة التربية والُمعممة عمى مدارس الجميورّية العربّية السورّية -2
 المقابمة. -3

 صدقيا وثباتيا.وسيرد في فصؿ الدراسة العممية شرح مفصؿ ألدوات الدراسة والتحقؽ مف 
 حػسيفاث ومصعلحاث الدزاست: -1-9

لقمؽ وتشمؿ مشكالت ىذا المجاؿ: ا ،: ىي "الصعوبات التي تتعمؽ بالدراسةالمشكالت الدراسية
عدـ بسبب االمتحانات والدراسة، مشكالت المذاكرة، الوقت الكافي، الطريقة المفيدة لالستذكار، 

 (.16، 2005الميؿ لبعض المواد الدراسية، والصعوبات الدراسية المختمفة )عقؿ، 
والتي يعاني منيا تالميذ الحمقة  ،في ىذه الدراسة: بأنيا المشكالت األكثر شيوعاً  وتعرف إجرائياً 

ـّ تحديدىا بناًء عمى دراسة استطالعية ،الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس  والتي ت
 ،واالستبانة الخاصة بالمشكالت الشائعة ،)السجؿ المجمع( وبطاقة الطالب المعتمدة ،أولية

التأخر  ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ ،عادات الدراسة الخاطئة ،وتشمؿ ىذه المشكالت: القمؽ االمتحاني
وىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص في االستجابة عمى استبانة المشكالت  الدراسي.

 الدراسية المستخدمة في البحث الحالي.
ويعرفو اليونسكو عمى أنو "المجموعة الكاممة لألنشطة التعميمية المندرجة في  ساسي:التعميم األ

لى تمبية احتياجات التعمـ والرامية ا ،أطر مختمفة )التعميـ النظامي والتعميـ غير النظامي(
ساسية، )القرائية والتعمـ الشفيي وتعمـ الحساب وحؿ المشكالت(، ومضاميف التعمـ األساسية  األ

والتي ينبػي أف يتعمميا األفراد لتأميف بقائيـ، وتطوير  ،)كالمعارؼ والميارات والقيـ والمواقؼ(
قدراتيـ الشخصية، والعيش والعمؿ بكرامة، والمشاركة في التنمية وتحسيف نوعية حياتيـ، 

)المرحمة األولى مف التعميـ  االبتدائيالتعميـ  :ومواصمة عممية التعمـ، ويشمؿ التعميـ األساسي
-347ص ،2006تعميـ الثانوي )المرحمة الثانية(. )اليونسكو، والمرحمة الدنيا مف ال ،األساسي(

348.) 
 ،2003 ،ىي خبرات الفرد النفسية مف حدوث البموغ إلى مرحمة الرشد )الريماوي: المراىقة

وىي  ،الجنسي ،وىي الميالد الوجودي لمعالـ ،(. وتعّرؼ أيضًا بأنيا: الميالد النفسي33ص
ىو  ،تياءوىي مزاج مف شيء في سبيمو إلى الخمع واالن ،الميالد الحقيقي لمفرد كذات فردية

 (.340ص ،2005 ،نقيض في سبيمو إلى االرتقاء والنماء والرشد )زىراف، و الطفولة
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ىو القمؽ الزائد مف االمتحانات القادمة، والخوؼ مف التعرض لمتقييـ، والتخوؼ القمق االمتحاني: 
الطالب العادييف مف الػموض وصعوبة في الفيـ أثناء بشأف العواقب التي يعاني منيا العديد مف 

 (.(Study Skills Support,2015,p1 االمتحاف
الخاصة بالقمؽ االمتحاني  بنودالالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمى  ويعرف إجرائيًا بأنو:

 المستخدمة في الدراسة الحالية. االستبانة في
نمو وتقدـ التالميذ نفسيًا ى إعاقة واجتماعية تؤدي إلمشكمة تربوية ونفسية التأخر الدراسي: 
ىذه المشكمة تنتشر بشكؿ  ،كما تمثؿ في الوقت نفسو ىدرًا في الطاقة البشرية ،واجتماعيًا وتربوياً 

وذلؾ بحكـ استيعاب ىذه المرحمة لمعظـ  ،أكبر في مرحمة التعميـ االبتدائي عمى وجو الخصوص
حيث يوجد بيف ىؤالء األطفاؿ  ،ما بيف الست إلى سبع سنواتاألطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ 

 (.213ص ،2001 ،نسبة ال بأس بيا مف األطفاؿ المتأخريف دراسيًا )الزعبي
الخاصة بالتأخر الدراسي بنود الالدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص عمى  ويعرف إجرائيًا بأنو:

 المستخدمة في الدراسة الحالية. في االستبانة
 ،القوة الداخمية التي تحرؾ السموؾ وتوجيو لتحقيؽ غاية معينةالدافعية ىي متعمم: لدافعية ال

وتثار ىذه القوة المحركة بعوامؿ تنتج مف  ،ويشعر بالحاجة إلييا وبأىميتيا المادية أو المعنوية
فيي:  الدافعية لمتعمم(. أما 324 ،2000 ،ميولو( )أبو جادو ،حاجاتو ،الفرد نفسو )خصائصو

ه وتعمؿ عمى استمراره وتوجييو دى المتعمـ التي تحرؾ سموكو وأداءالحالة الداخمية أو الخارجية ل
 (.248ص ،2005 ،نحو تحقيؽ ىدؼ معيف أو غاية معينة )الزعبي

الخاصة بالدافعية لمتعمـ بنود العمى  الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص وتعرف إجرائيًا بأنيا:
 المستخدمة في الدراسة الحالية.في االستبانة 

 ،"استخدـ العقؿ في الوصوؿ إلى المعرفة" الدراسة كمفيوـ عاـ تعني: عادات الدراسة الخاطئة
حيث تدرس المادة بتروٍّ وتفحص وتحمؿ وتراجع التفاصيؿ بانتباه بيدؼ التعمـ والتذكر، وعندما 

لدى الطالب عادات دراسية  أنولقوؿ يتـ تحقيؽ ىذه العممية بشكؿ غير فّعاؿ باستمرار نستطيع ا
 ،2006 ،)العمايرة ىذه العادات الدراسية الخاطئة تؤدي لضعؼ في التحصيؿ الدراسيو خاطئة، 

 (.60ص
الخاصة بالعادات بنود ال عمى يحصؿ عمييا المفحوص درجة التيال وتعرف إجرائيًا بأنيا:

 الحالية.المستخدمة في الدراسة ستبانة في االالدراسية الخاطئة 
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 اإلطار النظري للدراسة

 مفهوم املشكالث الدزاسيت -2-1

 مشكلت الخأخس الدزاس ي -2-2

 مفهوم الخأخس الدزاس ي -2-2-1

 أهواع الخأخس الدزاس ي -2-2-2

 الخأخس الدزاس ي حشخيص حاالث -2-2-3

2-2-4-  
 
 سماث املخأخسيً دزاسيا

 الدزاس يالخأخس غوامل  -2-2-5

أساليب ألاولياء واملػلمين في الخػامل مؼ الخالمير املخأخسيً  -2-2-6

 
 
 دزاسيا

 مشكلت الللم الامخحاوي -2-3

 كلم الامخحان مفهوم -2-3-1

  كلم الامخحان أبػاد -2-3-2

 مكوهاث كلم الامخحان -2-3-3

 جفسير كلم الامخحان -2-3-4

 كلم الامخحان غوامل -2-3-5

 كلم الامخحان مظاهس  -2-3-6

كلم  دوز بػض مؤسساث الخيشئت الاجخماغيت في الخخفيف مً -2-3-7

 الامخحان
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 وظائف الدافػيت -2-5-2

 غالكت الدافػيت بالخػلم -2-5-3

 غىاصس دافػيت الخػلم -2-5-4

 الػوامل املؤثسة في الدافػيت للخػلم -2-5-5

 طػف الدافػيت للخػلم-2-5-6

 طػف الدافػيت للخػلم غوامل -2-5-7

 للخػلمالحلول امللترحت ملػالجت مشكلت طػف الدافػيت  -2-5-8
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 إلاظاز الىظسي للدزاست

 
استأثر مجاؿ المشكالت الدراسية باعتباره مف بيف مجاالت التربية والتعميـ انتباه واىتماـ      

حيث بات مف المؤكد أّف ىذا المجاؿ مف أىـ مجاالت  ،المتخصصف مف الدارسيف والباحثيف
ذلؾ أّف اليدؼ الرئيسي الذي ترغب فيو كؿ مؤسسة تعميمية في أي بمد ىو وضع صورة  ،التربية

قمة التوازف المدرسي الذي  فتعكس الوضعية المريحة لمنظاـ التعميمي الذي يعبر في مضمونو ع
وميما كانت درجتو.  ،والذي ال يسوؤه أي مشكؿ ميما كاف نوعو ،يحكـ النظاـ التعميمي ككؿ

وألّف الواقع الحاصؿ في المدرسة مميء بأنواع عديدة مف المشكالت الدراسية التي توجد لدى 
فقد اىتـ الباحثوف بدراسة ىذه المشكالت ووضع االقتراحات العالجية المناسبة  ،بعض التالميذ

ناة حقيقية تبدو في ( أّف مثؿ ىذه المشكالت تمثؿ معا2003ليا. فقد أكدت دراسة عبد القادر )
حيث قدمت اقتراحات عالجية  ،شكؿ حالة مف سوء التكيؼ النفسي والمدرسي عمى حد سواء

وخدماتية حسب المستوى الدراسي لوضع حد فاصؿ بينيا وبيف تحقيؽ السالمة المدرسية والصحة 
 (.12ص ،2007 ،تيايبيةالتعميمية )

 ،ة( مرحمة ميمة جدًا كػيرىا مف المراحؿ التعميميةتعد مرحمة التعميـ األساسي )الحمقة الثاني     
كونيا  وتكتسب ىذه المرحمة أىميةً  ،وتنتشر في ىذه المرحمة العديد مف المشكالت الدراسية

إذا وجدت وسطًا تػيب فيو الدراية  والتي تعد وحدىا مشكمةً  ،المراىقةتتزامف مع اقتراب مرحمة 
تمميذ في مجاالت النضج االنفعالي العاـ والنضج وفييا يحدث تػّير في أىداؼ ال ،الكافية

ومف ثـ فإّف أي خمؿ عمى مستوى أىداؼ التمميذ سوؼ  ،واستخداـ أوقات الفراغ ،االجتماعي
وىنا تجد المشكالت الدراسية مناخًا  ،يؤدي حتمًا إلى اضطراب عمى مستوى اتزاف شخصيتو

 مالئمًا لمظيور.
 مفهوم املشكالث الدزاسيت: -2-1

 ،تعّرؼ المشكمة بأنيا حالة أو موقؼ غير مرغوب فيو مف قبؿ المجتمع أو نسبة كبيرة منو     
أو  ،ألنو يحوؿ الفرد أو المجتمع دوف اإلشباع السوي لمحاجات أو تحقيؽ األىداؼ التوافقية

 ،يفضي إلى الضرر المباشر أو غير المباشر بأحدىما أو كمييما حاليًا أو مستقباًل )الدلفي
 ،(. أما المشكالت الدراسية فيقصد بيا تمؾ التي يعاني منيا التمميذ في المدرسة47ص ،2001

ومراجعة سي والمتصمة أساسًا باالمتحانات وتتضح مف خالؿ تعامالت التمميذ في الوسط المدر 
وتظير ىذه المشكالت في قمؽ  ،الدروس أو المداومة عمى الحضور إلى قاعات الدراسة

صعوبة االستذكار...إل). حيث تسبب ليـ ضيقًا  ،الػش في االمتحاف ،الدراسي التأخر ،االمتحاف
 (.48ص ،المرجع السابؽوحرجًا وتقمؿ مف حيويتيـ ونشاطيـ وفاعميتيـ ونتاجيـ )
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كما تعّرؼ المشكالت الدراسية عمى أنيا: "تمؾ التي تحتاج إلى تدخؿ األخصائييف النفيسييف      
حيث إّف الخوض في أعماؽ نفس التمميذ والكشؼ عف أصوؿ المشكمة  ،والمرشديف لعالجيا

يحتاج إلى خبرة ىؤالء األخصائييف فالتالميذ الذيف يحصموف عمى مستوى أقؿ مف مستوى قدراتيـ 
العقمية والذىنية ال بد مف إزالة معوقاتيـ النفسية لمتحصيؿ الدراسي ليرتفع بذلؾ مستواىـ 

  (.106ص ،2003 ،التحصيمي )مختار
العادات  ،( أّف المشكالت الدراسية تتمثؿ في نقص اإلرشاد التربوي1998ويرى محمود )     

العزوؼ عف  ،أحالـ اليقظة ،السرحاف ،تخطيط وتنظيـ الوقت ،الخاطئة في التعمـ والدراسة
الػش في  ،عدـ تقبؿ التعمـ االتجاىات نحو الدراسة ،تدني مستوى التحصيؿ ،تخصص ما

التكيؼ الدراسي و  ،طي القيد ،الرسوب ،االمتحانات وعدـ القدرة عمى تبادؿ العالقات االجتماعية
 (.117-116ص ،1998 ،)محمود
مثؿ الضعؼ  ،وترى الباحثة أّف المشكالت الدراسية ىي التي ترتبط بالدراسة والتحصيؿ     

الميارات الدراسية والدافعية لمتعمـ  بضعؼأيضًا وترتبط  ،وانخفاض المعدؿ الدراسي ،التحصيمي
ويؤدي الضعؼ في ميارات الدراسة إلى زيادة مستوى القمؽ  ،وعدـ تنظيـ الوقت والتأخر الدراسي

كما أّف الخوؼ مف الفشؿ الدراسي يؤدي إلى ضعؼ  ،مما يزيد مف تشتت التالميذ أثناء الدراسة
ىماؿ الواجبات والخوؼ الشديد مف االمتحاف.  التركيز وا 

فمنيا ما يحتاج إلى خبرة المعمـ  ،وتختمؼ درجة المشكالت الدراسية باختالؼ أنواعيا     
رشديف ومنيا ما يحتاج إلى خبرة الم ،لمتعامؿ معيا وحميا مادامت في متناوؿ قدرات المعمـ

 وقد يكوف ليا ،واألخصائييف النفسييف لعالجيا عندما تكوف مستعصية عمى الفيـ مف قبؿ المعمـ
إذا ىي تجذرت في أعماؽ نفسو وأصبحت ىاجسًا مروعًا تعرقؿ  ،انعكاسات سمبية بالنسبة لمتمميذ

 تفكيره وانتباىو وتحصيمو.
 باآلتي: ة لممشكالت الدراسيةاألسباب الرئيسويمكف توضيح      

أسباب نفسية: حيث أّف الحالة النفسية تعد خمفية يقيـ عمييا التمميذ جميع أنشطتو وفي  -1
 المدرسة.ا يتحدد موقفو الوجداني والعممي في ضوئي

 أسباب أخالقية. -2
 أسباب تتعمؽ باإلدارة والمناىج الدراسية. -3
قد تقابؿ بعض األسر والشقاؽ  أسباب تتعمؽ بأسرة التمميذ: كالمشكالت االقتصادية التي -4

الذي قد ينشأ بيف الوالديف أو بيف األسرة وجيرانيا قد يؤثر بشكؿ مباشر في المشكالت المدرسية 
 التي يجابييا التالميذ.

 (.20ص ،2005 ،أسباب تتعمؽ بالبيئة المحمية )الزىراني -5
 ي:( أنيا تتضمف ما يم2001فيرى زىراف ) أنواع المشكالت الدراسيةأما 
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 صعوبة تركيز االنتباه والسرحاف. -1
 النسياف وضعؼ الذاكرة. -2
 الطريقة الخاطئة في االستذكار. -3
 عدـ القدرة عمى تخطيط وتنظيـ الوقت. -4
 إضاعة الوقت. -5
 عدـ القدرة عمى استخداـ المكتبة. -6
 البطء الشديد وعدـ المثابرة. -7
 أحالـ اليقظة اثناء الدراسة. -8
 كتابة مذكرات في المدرسة.صعوبة  -9

 صعوبات التمخيص والحفظ. -10
 نقص القدرة عمى التعبير عف النفس في الكالـ والكتابة. -11
 نقص االنضباط في الفصؿ. -12
 التأخر الدراسي في مادة أو أكثر. -13
 عدـ القدرة عمى القراءة الجيدة والبطء فييا. -14
 عدـ التجاوب مع المعمميف. -15
 دؿ المعمميف.عدـ ع -16
 نقص تشجيع المعمميف. -17
 تيكـ المعمميف. -18
 االعتماد عمى الدروس الخصوصية. -19
 تمييز المعمميف لبعض التالميذ دوف اآلخريف. -20
 الشؾ في قيمة المواد التي تدرس. -21
 القمؽ والخوؼ مف االمتحانات. -22
 عدـ معرفة كيفية االستعداد لالمتحانات. -23
 مف الفشؿ والرسوب.الخوؼ  -24
 الػش في االمتحانات. -25
 الممؿ وكره الدراسة. -26
 الخوؼ مف الكالـ أماـ الجماعة. -27
 الشؾ في قدرة التمميذ عمى العمؿ. -28
 الشؾ في قدرة التمميذ عمى التحصيؿ الدراسي. -29
 الحاجة إلى المساعدة في اختيار الدراسة. -30
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 الراديو أكثر مف الالـز عمى حساب الدراسة.مشاىدة التمفزيوف أو سماع  -31
 (.448ص ،2001 ،نقص اإلرشاد التربوي )زىراف -32

إّف المشكالت الدراسية ال تقتصر عمى نوع واحد بؿ ىي متفرعة يمكف القوؿ بناًء عمى ذلؾ      
ومتكاممة فيما بينيا كؿ لو درجة مف التعقيد حسب وضعية الحالة وحسب البنية الشخصية 

يعكر  ،وكؿ المشكالت ميما كاف نوعيا ىي عبء ثقيؿ عمى الكياف النفسي لمتمميذ ،ميذلمتم
 فسد كؿ اآلماؿ المستقبمية. ى الحياة الدراسية بكؿ أطوارىا ويمجر 
والتي تتمثل بالمشكالت اآلتية: التأخر  ،من ىذه المشكالت ونوضح فيما يمي بعضاً      

 ضعف الدافعية لمتعمم. ،عادات الدراسة الخاطئة ،القمق االمتحاني ،الدراسي
 :مشكلت الخأخس الدزاس ي -2-2

حيث  ،تعرض مصطمح المتأخريف دراسيًا في األوساط التربوية إلى كثير مف سوء االستعماؿ     
أو جماعة  ،أو مجموعة التربية الخاصة ،استخدمو التربويوف لوصؼ طائفة مف ضعاؼ العقوؿ

أو األطفاؿ المتخمفيف أو مجموعة الحد الفاصؿ بيف العادييف وضعاؼ  ،العادييف األغبياء
ف أكاديميًا أو تربويًا أو غير ذلؾ. ويفضؿ استعماؿ مفيوـ التأخر الدراسي أو المعوقي ،العقوؿ

يكوف  وليس مف الضروري أف ،بصورة عامة عمى كؿ تمميذ يجد صعوبة في تعمـ األشياء العقمية
كؿ أنواع النشاط فقد يحرز تقدمًا في نواحي أخرى كالتكيؼ  في المتأخر دراسيًا متخمفاً 

فيو  ،االجتماعي والرسـ والقدرة الميكانيكية. ويختمؼ التأخر الدراسي عف غيره مف المصطمحات
والتمميذ المتأخر عقميًا ىو الذي  ،يختمؼ عف التخمؼ العقمي الذي يعد أحد اسباب التأخر الدراسي

والتعامؿ بالرموز  ،ويصعب عميو التفكير المجرد ،مف عمره الزمنييكوف عمره العقمي أقؿ 
حيث نجد في ىذا  ،كذلؾ يختمؼ مفيـو التأخر الدراسي عف مصطمح صعوبات التعمـ ،والتعمـ

إال أنيـ  ،المجاؿ كثيرًا مف التالميذ الذيف يبدوف وكأنيـ عاديوف تمامًا في معظـ الظواىر النفسية
رغـ أنيـ عاديوف أو ذو ذكاء  ،جاؿ مف مجاالت التعمـ أو أكثريعانوف مف عجز واضح في م

ومع ذلؾ يعاني ىؤالء  ،مرتفع وال يعانوف مف أي إعاقات سمعية أو بصرية أو حركية او انفعالية
التالميذ مف صعوبات واضحة في اكتساب واستخداـ ميارات االستماع أو الكالـ أو القراءة أو 

 الكتابة.
 الدزاس ي: مفهوم الخأخس  -2-2-1

والوالديف بالمفاىيـ الخاطئة، كالػباء  المعمميفارتبطت مسألة التأخر الدراسي في أذىاف      
وىذا الحكـ ىو بطبيعة الحاؿ حكـ عشوائي ومتسرع، إذ يمكف أف ُيفيـ التأخر  ،والتخمؼ العقمي

الدراسي عند الطفؿ عمى أّنو تأخر في التحصيؿ بالقياس إلى أقرانو ألسباب قد تكوف آنية، وربما 
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يكوف ليا ما يبررىا. فربما يكوف التأخر الدراسي ناتجًا عف عجز حسي أو جسمي، أو نقص 
 اجتماعي.

أّف ظاىرة التأخر الدراسي ظاىرة معقدة، تختمط فييا العوامؿ البيئية مع بعض  لواقعوا     
العوامؿ االقتصادية واألسرية والمدرسية، وقد تعود إلى التمميذ نفسو عندما يعاني بعض 

 (.15ص ،1994المشكالت التي ينتج عنيا التأخر الدراسي )شحيمي، 
د فروؽ فردية بيف األطفاؿ إذ توج ،جتماعية خطيرةاو يعد التأخر الدراسي مشكمة تربوية     

 ،مستويات: متفوقوف دراسياً  ةحيث يمكف تقسيـ األطفاؿ إلى ثالث ،النواحي المعرفية خاصة في
تعرض مصطمح )المتأخروف دراسيًا( في األوساط  متأخروف دراسيًا. وقد ،متوسطوف دراسياً 

بعض الباحثيف أطمقو وأراد بو طائفة مف ضعاؼ  التربوية إلى كثير مف سوء االستعماؿ لدرجة أفّ 
العقوؿ، ويعبر عنيا اآلف بطائفة الضعؼ العقمي الخفيؼ أو مجموعة التربية الخاصة، وتتراوح 

وذلؾ بتكرار استخداـ مقاييس الذكاء المقننة، ويسمييا البعض  ،(%71و 51)نسبة ذكائيـ بيف 
أو مجموعة الحد الفاصؿ بيف العادييف وضعاؼ  األطفاؿ المتخمفيف، جماعة العادييف األغبياء أو

 (.48ص ،2116، ناصرالعقوؿ )
بما يتناسب وقدراتو  لمتمميذالتحصيؿ المتدني "ويمكف تعريؼ التأخر الدراسي بأنو:      

واستعداداتو لمدراسة، والتي تكوف متوسطة، بالمقارنة مع زمالئو الذيف يناظرونو في العمر 
نو إذا تبيف مف خالؿ تطبيؽ اختبارات القدرات العقمية، واختبارات الزمني. وبمعنى آخر، فإ
، فإنو  قدراتو واستعداداتو جيدة، وأفّ  ، أفّ التمميذاالستعداد لمدراسة عمى  تحصيمو المدرسي متدفٍّ

قدراتو العقمية أقؿ مف المتوسط، وكاف تحصيمو الدراسي  يعد متأخرًا دراسيًا، أما إذا تبيف أفّ 
 يمكف عده متأخرًا دراسيًا، بؿ ُيحتمؿ أنو يعاني صعوبات في التعمـ، أو بطئًا فيو كذلؾ، فإنو ال

 (.61-57ص، 1996)حمداف،  "أو إعاقًة عقميًة بسيطة
وقد تكوف لديو  ،ويقصد بو "الحالة التي يتمتع بيا التمميذ بمستوى ذكاء عادي عمى األقؿ     

برغـ ذلؾ يخفؽ  ،بعض القدرات والمواىب التي تؤىمو لمتميز في مجاؿ معيف مف مجاالت الحياة
في الوصوؿ إلى مستوى تحصيمي يتناسب مع قدراتو أو قدرات أقرانو وقد يرسب عامًا أو أكثر 

 (.14ص ،2006 ،في مادة دراسية أو أكثر" )عواد
 

ياس إلى األقراف فيرتبط التأخر الدراسي بقصور وانخفاض في وىو "تأخر في التحصيؿ بالق     
كما أنيـ يختمفوف في كثير مف خصائصيـ عف  ،حيث تقع ضمف ىذه الفئة الحدية ،نسبة الذكاء

 (.289ص ،2004 ،األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ" )خمؼ اهلل
تحصيؿ يرجع لعوامؿ ويعرفو عمماء النفس التربوي بأنو: "حالة مف التأخر أو النقص في ال     

بحيث تنخفض نسبة تحصيؿ التمميذ دوف المتوسط  ،جسمية أو عقمية أو انفعالية أو اجتماعية
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إال أّف  ،أي حصولو عمى درجات منخفضة في االختبارات التحصيمية بصورة عامة ،العادي
 (.31ص ،2008 ،التأخر المؤقت البسيط ال يدؿ عمى وجود تخمؼ دراسي" )عواد

المتأخر  بعض المربيف الربط بيف مستوى تحصيؿ التمميذ ومستوى ذكائو، ويروف أفّ ويرى      
دراسيًا ىو الذي يحقؽ في التحصيؿ مستوى دوف المستوى الذي يالئـ استعداداتو العقمية )داوود، 

وموضوع التأخر الدراسي )التحصيمي( دقيؽ وحساس ويتعمؽ بمستقبؿ األبناء  (.4ص ،2113
االجتماعية والمينية واستقرارىـ النفسي أو اضطرابيـ في الطفولة وفي الشباب )الحويج، وحياتيـ 

 (.1ص ،2113
وتعد مشكمة التأخر الدراسي مف المشكالت التي حظيت باىتماـ وتفكير الكثير مف التربوييف      

 -4ص ،2114، أنفسيـ باعتباره مصدرًا أساسيًا إلعاقة النمو والتقدـ لمحياة المتجددة )عبد اهلل
الذيف لدييـ صعوبات يمّثؿ تحديًا ليـ ولألشخاص الذيف  لمتالميذالنجاح التربوي  كما أفّ  (.5

يحيطوف بيـ )األىؿ، المدرسيف، التوجيو، اإلدارة...(، إذ أّف الوصوؿ إلى ىذا اليدؼ لف يكوف 
 .لتالميذ عمى النجاحممكنًا إاّل إذا التـز مجموع العامميف في الحقؿ التربوي بمساعدة ىؤالء ا

مما سبؽ يمكف القوؿ أّف التأخر الدراسي يشير إلى انخفاض أو تدني نسبة التحصيؿ      
دوف  ،الدراسي لمتمميذ سواء أكاف كميًا أو جزئيًا مقارنًة بزمالئو العادييف في صفو الدراسي

ما ىو مرتبط  منيا ،المستوى العادي المتوسط لمادة دراسية أو أكثر نتيجة ألسباب متنوعة
 ومنيا ما يتعمؽ بالبيئة االجتماعية أو األسرية أو الدراسية. ،بالتمميذ

 أهواع الخأخس الدزاس ي:  -2-2-2

لألغراض التربوية ُعرِّؼ التأخر الدراسي عمى أساس انخفاض الدرجات التي يحصؿ عمييا      
 التمميذ باالختبارات الموضوعية التي تقاـ لو، وليذا ُصّنؼ التأخر الدراسي في أنواع منيا: 

تراوح تالذي يكوف في جميع المواد الدراسية ويرتبط بالػباء إذ  وىو التأخر الدراسي العام: -1
 %.85و 71بة الذكاء بيفنس
الذي يكوف في مادة أو مواد بعينيا فقط، كالحساب مثاًل،  وىو التأخر الدراسي الخاص: -2

 ويرتبط بنقص القدرة. 
 حيث يقؿ تحصيؿ التمميذ عف مستوى قدرتو عمى مدى فترة زمنية.  التأخر الدراسي الدائم: -3
بمواقؼ معينة بحيث يقؿ تحصيؿ التمميذ عف الذي يرتبط  وىو التأخر الدراسي الموقفي: -4

 مستوى قدرتو بسبب خبرات سيئة مثؿ موت أحد أفراد األسرة.
 وىو تأخر يرتبط بنقص مستوى الذكاء والقدرات.  التأخر الدراسي الحقيقي: -5
ىو تأخر زائؼ غير عادي يرجع ألسباب غير عقمية وبالتالي  التأخر الدراسي الظاىري: -6

 .(51-51ص ،2116، ناصريمكف عالجو )
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 الخأخس الدزاس ي:  حشخيص حاالث -2-2-3

يعد االكتشاؼ المبكر لحاالت التأخر الدراسي ميمًا حتى يكوف األمؿ في نجاح العالج      
ذلؾ ألّف الطفؿ حينما يقترب مف مرحمة المراىقة تشتد حساسيتو ويقارف بيف نفسو وبيف  ،قوياً 

فإّف  ،رفاقو مف التالميذ العادييف. فإذا أىمؿ الطفؿ المتأخر إلى السف الحادية عشر أو بعدىا
 كما يجعؿ عالجو أمرًا مستعصيًا. ،تأخره يسبب لو متاعب كثيرة

وىناؾ مجموعة مف الخطوات لتشخيص التأخر الدراسي  ،متعددةوطرؽ التشخيص وتقنياتو      
 يمكف إيجازىا باآلتي:

يعتمد تشخيص التأخر الدراسي عمى فريؽ مف الباحثيف يتكوف أساسًا مف األخصائي النفسي  -1
 مع االستعانة بالوالديف. ،والمدرسي واألخصائي االجتماعي

دية نحو الطفؿ والتعميـ واالتجاىات الوال ،لتنشئةتتضمف دراسة حالة المتأخر دراسيًا أساليب ا -2
 ،مة المناىج وطرؽ التدريس واإلمكانيات المادية الموجودة في المدرسة لقدرات التمميذومدى مالء

 ومدى إشباعيا لحاجاتو وميولو.
 دراسة المستوى التحصيمي والمستوى العقمي لمتمميذ. -3
جراء اال ،دراسة الصحة العامة لمتمميذ -4 ختبارات والفحوص الطبية عمى جميع أعضاء وا 

 ووظائؼ الجسـ والحواس.
والتي تؤثر عمى قدراتو التحصيمية ومنيا التنقؿ مف  ،دراسة العوامؿ البيئية المحيطة بالتمميذ -5

 مدرسة إلى أخرى والػياب واليروب مف المدرسة والمناخ المدرسي واألسري.
لألسرة ومدى تأثيره عمى قدرة الطفؿ عمى االستفادة بحث المستوى االجتماعي واالقتصادي  -6

 مما يتمقى في المدرسة.
 ،وتعد خطوات التشخيص السابقة ضرورية وىامة لمتعرؼ عمى حاالت التأخر الدراسي     

وىي مرتبطة بشكؿ عاـ بتوجيات النظـ التربوية  ،ولكنيا تتطمب إمكانيات مادية وبشرية
كما أّف استخداـ الروائز واالختبارات النفسية يعد مف الوسائؿ  ،واستراتيجيتيا في ىذا المجاؿ

اختبارات  ،المساعدة في تحديد التأخر الدراسي ومف بينيا عمى الخصوص اختبارات الذكاء
 .(86-85ص ،2012 ،)مراد القدرات واختبارات التكيؼ الشخصي واالجتماعي

 
2-2-4- :

 
 سماث املخأخسيً دزاسيا

 المتأخريف دراسيًا في الجوانب اآلتية:يمكف حصر سمات      
يظير األطفاؿ المتأخروف دراسيًا تباينًا في نموىـ الجسمي مقارنة مع  السمات الجسمية: -1

كما ويحتمؿ انتشار ضعؼ السمع  ،وأقؿ تناسقاً  ،وأثقؿ وزناً  ،قؿ طوالً أفيـ  ،األطفاؿ العادييف
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 ،وعيوب اإلبصار أكثر مف العادييف ،والػدد ،ومرض الموزتيف ،وعيوب الكالـ وسوء التػذية
أىـ ما يميز المتأخريف دراسيًا مف الناحية الجسمية ىو  ( إفّ Featherstonويذكر فيذرستوف )

ويعانوف مف ضعؼ  ،وأثقؿ وزناً  ،فيـ أقؿ مف أقرانيـ العادييف طوالً  ،نموىـ بالنسبة لممتوسط منيـ
ويالحظ أف كثيرًا منيـ  ،والبصر ،والتذوؽ ،الشـ وضعؼ ،وسوء التػذية ،وصعوبة النطؽ ،السمع

 أصيب ببعض األمراض قبؿ دخوليـ المدرسة.
إلى  المتأخر دراسياً  وفي الػالب يميؿ ،منيا ضعؼ الذاكرة والتشتت السمات العقمية: -2

 فال طاقة لو عمى حؿ المشكالت العقمية أو المسائؿ التي تتطمب تفكيرًا مجردًا. ،األشػاؿ اليدوية
والربط بيف حؿ  ،والتفكير المجرد ،واالنتباه ،وأكثر ما يميز المتأخريف ىو عدـ القدرة عمى التركيز

تباع أىداؼ أكاديمية خارج نطاؽ قدراتيـ ،والبرودة ،والحركات العصبية مشكالتال وأنيـ أقؿ  ،وا 
 .وأقؿ جدية في اىتماماتيـ ،وأقؿ ثقة بالنفس ،نضجاً 

ويتسموف  ،المتأخروف دراسيًا يميموف إلى العدواف عمى السمطة المدرسية السمات االنفعالية: -3
وتشير األبحاث  ويعانوف مف اضطراب انفعالي. ،ويسترسموف في أحالـ اليقظة ،باالكتئاب والقمؽ

إلى وجود عادات سموكية منتشرة بيف المتأخريف دراسيًا نتيجة االضطرابات االنفعالية خاصة في 
كما يتميزوف باالتجاىات  ،وقضـ األظافر ،كالتبوؿ الالإرادي ،سية الدنياىذه المرحمة األسا

والشعور بالنبذ مف المدرسة والمنزؿ  ،وذلؾ نتيجة لإلحساس بالفشؿ ،السمبية نحو المجتمع
ذوي التحصيؿ المرتفع  التالميذأما  ،ثـ اإلحباط واليأس ،مما يؤدي إلى عدـ تقبؿ الذات ،واألقراف

ويشير والرد . وانفعاالتيـ مف ذوي التحصيؿ المنخفض ،كثر استقرارًا في عواطفيـيتميزوف بأنيـ أ
(Willard ّإلى أف )  التالميذ المتأخريف يتميزوف بعدد مف السمات االنفعالية منيا: عدـ االستقرار

واالنطواء  ،والقدرات المحددة في توجيو الذات ،واالنسحاب والمسايرة ،والخجؿ والخوؼ ،االنفعالي
 .والكسؿ الذي قد يرجع إلى االنطواء االجتماعي

مف  ،والشعور بالعداء واالعتراض ،يعتبر الشعور بالدونية واالنسحاب السمات االجتماعية: -4
ومف السمات االجتماعية أيضًا عدـ  ،أىـ السمات الشخصية واالجتماعية لممتأخريف دراسياً 

صداقاتيـ  ،وال يتحمموف المسؤولية ،شعروف بالوالء لمجماعةوال ي ،االىتماـ بالعادات والتقاليد
ويسيؿ انقيادىـ  ،تنقصيـ سمات القيادة ،أقؿ تكيفًا مع الرفاؽ والمجتمعوىـ  ،متقمبة ال تدوـ كثيراً 

 .(7ص ،2012 ،)حسيف وتقمبيـ مف الوجية االنفعالية يزيد مف فرص انحرافيـ ،نحو االنحراؼ
 واضيعراسيًا البطء في تعمـ بعض المسمات التالميذ المتأخريف دأىـ نجد أف مما سبؽ      

وباستطاعتيـ إنياء  ،ويزداد تأخرىـ كؿ سنة مقارنة مع زمالئيـ المتفوقيف ،الدراسية أو كميا
 ،يالكف عددًا كبيرًا منيـ يترؾ المدرسة ويمتحؽ ليعمؿ خارج ،المرحمة األساسية وحتى الثانوية

أما خارج المدرسة فيـ  ،والمشكمة تظير أثناء وجودىـ في المدرسة فقط ،ويعيش حياة عادية
 .عاديوف متكيفوف في ممارسة حياتيـ
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 الخأخس الدزاس ي: غوامل -2-2-5

 ،يرجع التأخر الدراسي إلى مجموعة مف العوامؿ المتداخمة المترابطة في كثير مف األحياف     
وقد يكوف التأخر بسبب أحد ىذه  ،حيث يكوف السبب مساعدًا لوجود سبب أو أسباب أخرى

وقد يكوف دائمًا ال يمكف  ،وىذا ىو الػالب ،وقد يكوف التأخر آنيًا يمكف معالجتو ،العوامؿ أو أكثر
 ومف أىـ األسباب ما يمي: ،عالجو

 :وتشمل ،أواًل: عوامل ذاتية شخصية
 ،وسوء التػذية يؤدياف إلى الفتور الذىني ،إّف الضعؼ الصحي العاـ عوامل صحية جسمية: -1

كما أّف بعض العاىات الجسمية عند  ،وىذا يؤثر عمى التحصيؿ المػوي ،والعجز عف التركيز
يقمؿ مف قدرتو عمى بذؿ  ،الطفؿ مثؿ ضعؼ البصر أو طولو أو قصره وضعؼ السمع وغيرىا

ض االضطرابات في أجيزة الكالـ وأجيزة النطؽ الجيد في الدراسة. وقد يصاب الطفؿ ببع
يشكؿ عقبة أماـ تحصيمو  و ،مما يعرضو إلى السخرية مف زمالئو وأفراد أسرتو ،األخرى

صابات  ،الدراسي. أما األمراض األخرى الدائمة مثؿ فقر الدـ )األنيميا( وضعؼ النمو الحركي وا 
فيي تؤثر في تحصيؿ  ،أمراض القمب ،الكساح ،الم) التي تؤثر في بعض القدرات الخاصة

وقد تسبب لو تأخرًا دراسيًا سواء أكاف مؤقتًا يمكف عالجو أو دائمًا ال يمكف  ،الطفؿ الدراسي
 (.90ص ،2000 ،عالجو )شقير

ونسبة  ،معظـ األطفاؿ في الصفوؼ األساسية متوسطوف في  الذكاء عوامل عقمية إدراكية: -2
ى متأخروف دراسيًا. وعالقة الذكاء بالتحصيؿ المدرسي كبيرة في ونسبة أخر  ،قميمة منيـ متفوقوف

أو تدني درجات  ،عدـ التركيز أو نقصانوإف  ،والعالقة بينيما واضحة ،المرحمة األساسية الدنيا
 تعد مف األسباب الميمة لمتأخر الدراسي. ورغمًا عف وجود معامؿ ارتباط بيف التحصيؿ ،الذكاء

فإّف التنبؤ بالتحصيؿ الدراسي صعب جدًا لتداخؿ العديد مف  لمذكاء، الدراسي والمستوى العالي
 ،وشارد الذىف بسبب المشاكؿ التي يتعرض ليا ،فقد يكوف الطفؿ فاتر الحماسة لمدراسة ،العوامؿ

ربما يكوف ضمف جماعة ثقافية دنيا وينظر لمتضامف الجماعي نظرة اعتبار وتقدير أكثر مف 
وأحد ىذه العوامؿ أو كميا سيكوف لو األثر الفعاؿ في ضعؼ تحصيمو  ،نظرتو لمتحصيؿ الدراسي

فإننا نجد أّف األطفاؿ  ،الدراسي بالرغـ مف نسبة الذكاء المرتفعة. أما في النواحي اإلدراكية
وىناؾ  ،ضعيؼ البصر ،قد يظؿ بعضيـ بعد معالجة الضعؼ بالنظارة الطبية ،ضعاؼ البصر

وقد يظير ىذا الضعؼ في التميز بيف كممات  ،ءة وضعؼ البصرارتباط ما بيف التأخر في القرا
فات. كما أّف الضعؼ في التذكر البصري يعوؽ  ،بات ،متشابية في التركيب مثؿ كاف وكاؿ

ألّف الطفؿ في ىذه الحاؿ ال يستطيع التمييز بيف  ،وكذلؾ الضعؼ السمعي ،النمو القرائي
سوس. والضعؼ في أي مف الفنوف  ،صوص ،يسوـ ،الكممات المتشابية في النطؽ مثؿ يصوـ
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فالطفؿ الذي لديو صعوبة في  ،يؤثر بعضو البعض ،الكتابة ،القراءة ،الكالـ ،المػوية: االستماع
 (.28ص ،2003 ،يجب صعوبة في تعمـ القراءة )الترتير ،الكالـ

المدرسة بما تعرقؿ األطفاؿ األصحاء واألذكياء في نفسية وجد عدة عوامؿ ت: نفسية عوامل -3
 ،القمؽ يجد صعوبة في مجابية الموقؼ والمشكالت الجديدة ،الحساسفالطفؿ  ،تفؽ مع مستواىـي

أو  ،حيث يرجع قمؽ األطفاؿ أحيانًا إلى تعرضيـ ألنواع مف الصراعات والمشاكؿ األسرية
 ،كمييما والتوتر والصراع والعدوانية الالشعورية تجاه أحد الوالديف أو صراعات نفسية بداخميـ،

وتحدث ىذه الظاىرة عادًة لدى بعض  ،حيث تظير صورة عدوانية نحوىما تخيب آماليما فيو
لى رسوبيـ وفشميـ بصورة فييا اثـ يتو  ،في بعض األحياف ذيف اعتادوا النجاح والتفوؽالتالميذ ال

إذا خاصة  ،ما يشبو اإلصرار. والطفؿ الذي يتعرض ليذه المشاكؿ قد يجد بيئة مدرسية ميددة
والمعيف ليـ عمى التػمب  ،ولـ يقـ بدور الموجو لألطفاؿ ،اتخذ المعمـ موقؼ المعاقب المتسمط

وقد يجد بعض األطفاؿ في بعض الدروس مصادر قمؽ وقد تشتت  ،عمى الصعوبات المدرسية
 وزيادة قمقيـ. ـمما يسبب تأخرى ،وتمنعيـ مف متابعة دروسيـ ،انتباىيـ

وما يرتبط بو مف اعتماد  ،مف النضج االنفعالي يالئـ التحاقو بالمدرسةوقد ال يبمع الطفؿ مستوى 
 ،وىذا يحدث لألطفاؿ الذيف يمقوف حماية زائدة ،وتفكير لممستقبؿ ،وتحمؿ المسؤولية ،عمى النفس

ألنيا تتطمب بذؿ الجيد  ،ويصعب عمييـ الحياة المدرسية ،يعوؽ نموىـ ،وضمانًا مبالػًا فيو
 (.251ص ،2008 ،والتوافؽ )مجيد

 
 وتشمل: ،ثانيًا: عوامل منزلية

مما ال شؾ فيو أنو يوجد عالقة بيف مستوى دخؿ األسرة وبيف درجة  عوامل اقتصادية: -1
والوسائؿ المناسبة التكنولوجية الحديثة  ،حيث توفر األسرة الجيدة الدخؿ المواد التثقيفية ،التحصيؿ

تػيب عف التي تساعد التمميذ عمى التطور واالرتقاء. في حيف قد يضطر الطفؿ المحتاج لم
حتى يتمكف مف العمؿ ليساعد أسرتو الفقيرة. كما أّف  ،والقياـ بالواجبات أو عدـ الدراسة ،المدرسة

مما يتسبب في ىدوء نفسي  ،وسائؿ الراحة اآلباء ذوو الدخؿ المرتفع يوفروف ألبنائيـ جميع
بعكس الطفؿ الفقير الذي يسرح ذىنو دائمًا ليفكر  ،وىذا يساعد عمى التركيز واالنتباه ،لمطفؿ

بقطعة حموى يشتيييا أو قممًا أو دفترًا يممكو زميمو مما يتسبب في تأخره دراسيًا في الػالب 
 (.29ص ،2003 ،)الترتير
 ،الة االقتصادية لألسرة حسنًة أو سيئًة، ليا دور ميـ في ىذه الظاىرةالحوبشكؿ عاـ إّف      

وتربيتيـ،  التالميذالمعتدلة والمتعارؼ عمييا تستطيع أف تميد مجااًل مناسبًا إلرشاد فحياة المعيشة 
أما أحواؿ المعيشة المتدنية فقد تؤثر في المستوى الدراسي ليـ، وىذا األمر يصدؽ عمى التالميذ 

اء والحساسيف بصورة جيدة، فيؤالء يعرفوف وضع أبوييـ ويعرفوف عذاب معيشتيـ، فكؿ األذكي
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كذلؾ يجب أف  ،فكرىـ ينصرؼ إلى التفكير بيذه المسائؿ فال يستطيعوف التوجو إلى دروسيـ
يقاؿ إف اإلفراط في الثراء، وكثرة األلعاب والنزىات والمعب بيذه األلعاب واألدوات المتنوعة، 

 تسبب انجذاب التمميذ إلييا وبالتالي إىمالو لمدراسة وتأخره. 
سوء التكّيؼ األسري واتجاىات الوالديف التربوية الخاطئة، وتحميؿ التمميذ  فّ إ :أسرية عوامل -2

قتو وقدراتو الدراسية، ومقارنتو دائمًا بزمالئو األفضؿ منو دراسيًا، واإلسراؼ في متابعتو، فوؽ طا
قد تؤثر سمبًا عمى مستواه مف الناحية الدراسية. أما في المدرسة فنجد مف عوامؿ التأخر أو 

المدرسي فعدـ كفاية التدريس والجو االجتماعي  ،والمنيج وأسموب التدريس والرفاؽ المعمـعكسو: 
 ،2116، ناصرغير المناسب، وعدـ تكّيؼ التمميذ فيو، تؤثر سمبًا عمى تحصيمو الدراسي )

الصورة التي يكونيا الفرد عف أسرتو تبعًا لموقعو في األسرة والظروؼ التي ينشأ  . كما أفّ (51ص
ذكر  عمييا، مف حيث الوضع الثقافي لألىؿ وترتيبو بيف أخوتو أو كونو وحيدًا أو مف حيث ىو

أـ أنثى، والخالفات المستمرة بيف الوالديف والعالقات المشحونة بالتوتر واالنفعاالت، قد يولد عنده 
وتعطيؿ حاجتو إلى الشعور  ،بعدـ تقدير الذات وعدـ الثقة بالنفس، وتزعزع صورة األب إحساساً 

 ،1999ينا، )م مى مستوى تحصيمو الدراسي وتأخرهبالحماية والحناف، وبالتالي ينعكس ذلؾ ع
 (.284 ص
 

 :مدرسيةثالثًا: عوامل 
تتمثؿ العوامؿ المدرسية في كؿ مالو عالقة بالمدرسة مف برامج تربوية وطرؽ تدريس      

 ي ىذا السياؽ ىناؾ عامالف أساسيافوالوسائؿ التعميمية ...ال). وف ،والمشرفيف عمى التدريس
 ىما: ،يساىماف في التأخر الدراسي

: إّف ضعؼ التدريس وخاصة في المراحؿ التعميمية األولى يؤدي إلى التدريسعدم كفاية  -1
فسوء التدريس مف طرؼ المعمـ يؤدي إلى تخمؼ  ،عدـ إتقاف التمميذ لمميارات األساسية في المادة

 التمميذ في المادة الدراسية.
الفرص لمتالميذ : إّف الجو المدرسي الذي يتسـ بالتقبؿ ويتيح الجو االجتماعي المدرسي -2

شعارىـ بالتفوؽ والنجاح يزيدىـ ثقة بأنفسيـ ويوقظ فييـ الحماس واألمؿ. أما  إلشباع حاجاتيـ وا 
إذا اضطربت عالقة التمميذ باآلخريف مف مدرسيف وتالميذ فإف ذلؾ يؤثر سمبًا في تحصيمو 

 و المدرسيدائاصر المجاؿ المدرسي يؤثر عمى أوبمعنى آخر إّف عجز التمميذ عف التكيؼ مع عن
 .(84-83ص ،2012 ،)مراد
قد ترتبط ظاىرة التأخر الدراسي عند عدد مف األطفاؿ بشكؿ رئيسي بعممية  نظام التقويم: -3

وغالبًا ما يمجأ  ،التي تعد مف المياـ األساسية لعمؿ المعمـ ولإلدارة المدرسية ،التقييـ التربوي
لى معمومات ومالحظات عف حالة األطفاؿ المعمموف إلى إجراء االمتحانات مف أجؿ الوصوؿ إ
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مف حيث مستوياتيـ التحصيمية ومدى استيعابيـ لممادة التعميمية المعطاة ليـ والتعرؼ فيما بعد 
يوف عف استعداداتيـ العقمية والمزاجية والتنبؤ بقدراتيـ وفرزىـ إلى فئتيف رئيسيتيف ىما أطفاؿ عاد

 (.171ص ،2001 ،جاءيي)أبو ال وأطفاؿ غير عاديوف ،في تعمميـ
: إّف التمميذ الذي يوجو إلى التخصص أو الشعبة التي ال يرغب فييا سوء التوجيو المدرسي -4

وبالتالي إلى  ،إلى الفشؿ لمواصمة دراستو فييا يدفع بو وليس لو اإلمكانيات والقدرات الالزمة
( أّف استػالؿ الميوؿ والرغبات 2005التسرب وترؾ مقاعد الدراسة. وفي ىذا السياؽ يرى زىراف )

وضماف  ،واحتراميا في عممية التوجيو أمر ضروري وشرط أساسي لنجاح العممية التربوية
 (.30ص ،2005 ،تحصيؿ دراسي جيد ومقبوؿ النتائج )زىراف

حيث  ،ساسيات المعارؼ السابقة الضرورية لتعمـ مادة معينة: يقصد باألضعف األساسيات -5
والمعمموف يجب أف يكونوا  ،إّف عدـ التمكف مف التعمـ السابؽ يؤثر سمبًا عمى التعمـ الالحؽ

ويجب أف ال ينتقؿ التالميذ إلى الصفوؼ التالية إال  ،حريصيف جدًا عند تدريس ىذه األساسيات
 (.216ص ،2001 ،محمد الصادؽبعد التمكف مف ىذه األساسيات )

إّف أجواء المدرسة تسيـ إلى حد بعيد في دفع الطفؿ إلى التحصيؿ يمكف القوؿ سبؽ  مما     
والمنيج  ،وبالمقابؿ تعمؿ عمى تنفيرىـ وتأخرىـ إذا أسيئ استخداـ الطرؽ التربوية السميمة ،والتقدـ

 .ويسيـ في تقدميـالمدرسي الذي ييتـ بميوؿ ورغبات األطفاؿ ويشبع حاجاتيـ 
أساليب ألاولياء واملػلمين في الخػامل مؼ الخالمير املخأخسيً  -2-2-6

:
 
 دزاسيا

وذلؾ مف خالؿ اتخاذ األساليب  ،تعد األسرة والمدرسة مف العوامؿ المؤثرة في سموؾ التمميذ     
ويكوف مف خالؿ التفاعؿ مع ىؤالء التالميذ  ،المناسبة لمتعامؿ مع التالميذ المتأخريف دراسياً 

وتجنب استخداـ العبارات القاسية واأللفاظ  ،بشكؿ مباشر عف طريؽ تشجيعيـ لتحسيف تحصيميـ
 (.50ص ،2004 ،المحبطة )الزيف

حيث أّف ىناؾ  ،يمعب الوالداف والمعمموف دورًا كبيرًا في شخصية الطفؿ وتوكيد ذاتو     
تي يمكف استخداميا مف قبؿ األولياء والمعمميف في التعامؿ مع التالميذ مجموعة مف األساليب ال

 وتتمثؿ ىذه األساليب باآلتي: ،المتأخريف دراسياً 
 : أساليب األولياء في التعامل مع التالميذ المتأخرين دراسياً:2-2-6-1

حيث يبذؿ اآلباء قصارى جيدىـ ليذا  ،إّف تربية األطفاؿ مف أولويات األسرة في حياتيا     
 ،في دراستو متأخر ويزداد دور األسرة إذا ما عرفت أّف ابنيا ،يـاألمر ويقدموف الكثير لتعمـ أبنائ

 وبالتعاوف مع المدرسة إلى اتخاذ أساليب مناسبة إلزالة عثرة ابنيا. فتسارع
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ذا       أف تبادر  مسؤولية الممقاة عمييافمف ال ،في دراستو ما كشفت األسرة أّف ابنيا متأخروا 
والوقوؼ إلى جانبو ويكوف ذلؾ مف خالؿ اتباع  ،عمى التحصيؿ الجيد لعالج ذلؾ وتساعد

 مجموعة مف الخطوات تتمثؿ بػ:
تعمؿ عمى  ،بحيث أّف األسرة الحريصة عمى نجاح ابنيا مساعدتو في الواجب المدرسي: -1

حيث تجمس األـ أو األب بجواره  ،تأميف جو ىادئ ومريح يساعد عمى كتابة واجبو المدرسي
وترشده إلى أفضؿ الطرؽ لمقياـ بواجبو مف  ،وتسيؿ لو الصعب ،وتشرح لو الػامض ،لمساعدتو

 تمقاء نفسو.
يندفع لتحصيؿ وال  ،فإذا كاف التمميذ متأخرًا في دراستو مساعدتو في التحضير لالمتحان: -2

وىذا اإللزاـ ال يكوف بمنع  ،فألزمو بتخصيص وقت لالستذكار وتحضير الدروس ،العمـ مف ذاتو
تكوف بينؾ وبيف ابنؾ عالقة دافئة  ويجب أف ،سح بؿ عميو أف يوازف بينيماالطفؿ مف المعب والف

 ،مساعدةمنؾ ال والطمب ،طرح األسئمة عميؾ وتتيح لو ،حكيمة تدفعو إلى االنتظاـ في االستذكار
فتساعده في إجراء مراجعة  ،ومف الواجب أف تقؼ األسرة إلى جانب ابنيا في أشير االمتحانات

 عامة وتشرح لو ما كاف غامضًا.
الوالديف أو أحدىما ليس لديو خبرة في تحسيف تحصيمو  فقد يكو  الدروس الخصوصية: -3

 ،يتاح لو الجموس مع ابنو ومساعدتوأو أف يكوف أحدىما أو كالىما مشػوؿ بحيث ال  ،الدراسي
لديو وليس  ،والسيما إذا كاف الطفؿ مقصرًا في دراستو ،عند ذلؾ ال بّد مف درس خصوصي

 ،حيث أّف اليدؼ مف تمقي الدرس الخصوصي ىو تقوية التمميذ دراسياً  ،اندفاع ذاتي نحو التعمـ
 وتجاوزه لمستواه المتدني.

وىو  ،اإلنساف الدافع نحو العمؿفالتحفيز ىو ما يولد لدى  تحفيز التالميذ عمى الدراسة: -4
فاألسرة إذا أرادت أف  ،كوف التحفيز ماديًا أو معنويًا أو كمييمايو  ،الذي يدفع التمميذ إلى الدراسة

ذا ما قاـ بنشاط  ،تشجع ابنيا عمى الدراسة تحفزه بالثناء عميو إف أجاد في تحصيمو العممي وا 
فإذا ما شعر الطفؿ أنو قدـ شيئًا يعجب األىؿ  ،ئو تبدي إعجابًا بودراسي وحده أو مع زمال

 ُينشطو لتقديـ شيء جديد أفضؿ مما سبؽ.
يتـ ىذا التواصؿ عادًة عف طريؽ زيارة يقوـ بيا األب أو األـ  تواصل األسرة مع المدرسة: -5

ويتبادؿ  ،بنيـوفي ىذه المقاءات تقدـ المدرسة لألىؿ صورة واضحة عف حالة ا ،إلى المدرسة
ولي التمميذ أف يحسف لقاء بويجدر  ،الطرفاف الرأي حوؿ أسباب تدني مستوى الطفؿ الدراسي

وال يكتفي الولي بمقاء  ،المعمـ في وقت يسمح لممعمـ أف يتحدث معو بحرية بعيدًا عف التالميذ
 .(124-117 ،2014 ،)الخميسي واحد بؿ يتردد في سبيؿ رفع المستوى التعميمي لديو

اسي أف تحاوؿ فيـ ما مف واجب األسرة التي يعاني ابنيا مف تأخر در  وعميو يمكف القوؿ أف     
ويكوف  ،هتقصير  ومساعدتو عمى تجاوز ،وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى أسباب ىذا التأخر ،يعانيو
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ذلؾ باستعماؿ األساليب المناسبة لمساعدتو عمى تحسيف تحصيمو والوقوؼ إلى جانبو مف خالؿ 
اعدتو في القياـ بواجباتو وتحفيزه واالتصاؿ الدائـ بالمدرسة مف أجؿ التعاوف بينيا وبيف المعمـ مس

 في مساعدة التمميذ المتأخر عمى تحسيف مستوى تحصيمو.
 : أساليب المعلمين في التعامل مع التالميذ المتأخرين دراسياً:2-2-6-2

ويكوف ذلؾ  ،معاممة تتناسب مع مستواىـ الدراسيالتعامؿ مع المتأخريف دراسيًا مف الواجب      
 وتتمثؿ أساليب المعمميف ،مف خالؿ معرفة المعمـ لموطف الصعوبة التي يعاني منيا التمميذ

 :بمايمي
بحيث يجب عمى المعمـ مراعاة الفروؽ الفردية بيف التالميذ  مراعاة الفروق الفردية: -1

ديث التعمـ يحتاج مف المعمـ إلى الصبر وسعة فالتمميذ ح ،خصوصًا في المرحمة االبتدائية
والمعمـ الذي يسمع منيـ جميعًا ويعطي لكؿ واحد منيـ  ،الصدر لتكرار الشرح مرة ومرتيف وثالثة

 (.63ص ،2002 ،وييتـ بتشجيعيـ )الجرحاوي ،الفرصة
أو  ،مثؿ عدـ تنظيـ الوقت وحؿ الواجبات أسباب وعوامل التأخر الدراسي: التعرف إلى -2

أو ألسباب تتعمؽ بالمعمـ أو  ،أو وجود ظروؼ تمنعو مف الدراسة ،ضعؼ المتابعة المنزلية
 (.228ص ،2007 ،المنيج الدراسي وغير ذلؾ )غزاؿ

ألنو إذا عرؼ السبب بالتأكيد  ،أسبابو ر في تشخيص ىذا الفشؿ والتعرؼ إلىفالمعمـ لو دور كبي
 (.65ص ،2002 ،ستكوف النتيجة إيجابية لصالح التمميذ )الجرحاوي

عمى مواصمة حضور التالميذ وانتظاـ دواميـ المدرسي مف خالؿ  اً كبير  اً المعمـ تأثير  يؤثر وكذلؾ
وذلؾ مف خالؿ السموؾ المناسب الذي يجب أف يكوف داخؿ الفصؿ  ،بناء عالقة ودية معيـ

ؤدي مف خالليا تحيث يعتبر التعزيز مف أىـ مبادىء تعديؿ السموؾ مف حيث كونو عممية ب
تقديـ معزز ايجابي عند وقد يشمؿ التعزيز  ،اره مستقبالً النتائج المترتبة عمى السموؾ إلى زيادة تكر 

 (.17ص ،2008 ،حدوث السموؾ مباشرة ويسمى بالتعزيز االيجابي )عواد
يعتقد الكثير مف الباحثيف أّف غياب العقاب في المدارس يؤدي إلى العديد مف  العقاب: -3

 ،ي تعيؽ العممية التربويةتويؤدي إلى السموكات الالتكيفية ال ،جتماعية لمتالميذاالممارسات الال
مما قد ينتج عنو  ،بحيث يميؿ العديد مف المعمميف إلى التيديد والوعيد واستخداـ الشدة والعنؼ

ويجب أف يكوف العقاب ىو إصالح  ،ستمر مدى الحياة وانخفاض الروح المعنوية لمتمميذقمؽ م
كما  ،ولذا مف األفضؿ أف تتـ العقوبة بعيدًا عف أنظار التالميذ ،التمميذ ليعود إلى جادة الصواب

أو إجباره عمى االعتذار  ،ال يفضؿ إنقاص ما حصؿ عميو التمميذ مف درجات في االمتحاف
أو تكراره حتى  ،وجب عمى المعمـ أف ال يبالع في درجات العقاب وعميو ،تالميذ صفو ـاالعمني أم



27 
 

فقيمة العقاب تتمثؿ في أف يؤدي مباشرة إلى تػيير االستجابة بالقدر الذي يسيـ فيو  ،يفقد قيمتو
 (.101ص ،2008 ،تقدـ التمميذ وتحسف سموكو )عواد

ب الوعي إف تـ استخدامو بطريقة تربوية ىادفة تتطموترى الباحثة اف العقاب يحقؽ نتائج إيجابية 
والحرص الشديد مف المعمـ، فقد يكوف العقاب بالحرماف مف األنشطة المدرسية المحببة لمطالب، 
أو بعض المكافآت المادية والمعنوية التي قد يحظى بيا زمالؤه مف األساليب الناجعة في تعديؿ 

 ارس في الوقت المناسب وبشكؿ ىادؼ وواضح.شريطة أف تم ،سموكيات الطالب المدرسية
يتفاعؿ التالميذ أف التشجيعية لممعمميف بشكؿ منظـ  تتيح عقد المقاءات دينامية الجماعة: -4
وىذا مف شأنو أف يسيؿ ميمتيـ  ،بعضيـ وتقوى صالتيـ وتعاونيـ في القياـ بأعماؿ مشتركة مع

إيجابية مف خالؿ اكتساب وييدؼ التعمـ التعاوني إلى نتائج  ،ىـفي تدريسيـ والتعامؿ مع تالميذ
ميارات التواصؿ وزيادة االحتراـ والتسامح وتنامي شعور التقدير الذاتي وزيادة إنتاجية الفصؿ 

 ،2008 ،ويتحقؽ بذلؾ مبدأ حؽ التمميذ في التعمـ ميما اختمؼ عف أقرانو )عواد ،الدراسي
 (.107ص
بحيث يمكف تجاىؿ  ،ؿ في عدـ إعارة أي انتباه لمشاكؿ السموؾيتمثؿ التجاى التجاىل: -5

ذا كاف غير أما إ ،ًا وال يؤثر عمى سير الدرسمعظـ سموؾ الصؼ وخاصة عندما يزوؿ سريع
صؼ بمستوى عاؿ مف التحمؿ لمسموكات فالمعمـ الذي يت ،إلى تدخؿ المعمـذلؾ فيحتاج األمر 

يب تربوية تزيد مف تحصيؿ التالميذ ويقمؿ مف غير التكيفية ىو األقدر عمى استخداـ أسال
 (.111ص ،2008 ،السموكات غير المرغوبة )عواد

ساليب تربوية وعممية بشكؿ مدروس وموجو مع يتوجب عمى المعمـ استخداـ أنجد أنو مما سبؽ 
وتختمؼ أساليب تعامؿ  ،وذلؾ مف أجؿ تحسيف مستوى تحصيميـ ،التالميذ المتأخريف دراسياً 

والخاطئة كالعقاب أو عدـ  ،بيف الصحيحة كمساعدة التمميذ ومكافأتو إذا أنجز شيئاً المعمميف 
 إعارة أي أىمية لمتمميذ المتأخر.

 
 :مشكلت الللم الامخحاوي -2-3

يعد القمؽ مف مظاىر العصر الحديث الذي يصاحبنا في حياتنا اليومية سواء أكاف في      
ويتعرض اإلنساف لمقمؽ بمختمؼ  ،مجاؿ الدراسة أـ العمؿ أـ في حياتنا االجتماعية أو األسرية
 وف ذلؾ القمؽ عاديًا أو خفيفًا وقد يك ،صوره وأشكالو أثناء قيامو بمتطمبات الحياة اليومية األساسية

يساعد الفرد عمى تنشيط مراكزه العصبية ويزيد مف قدرتو عمى التركيز والتميز واالنتاج واتخاذ 
إال أّف بعض أنواع القمؽ قد تؤدي إلى  ،القرارات المناسبة خالؿ المواقؼ الحقيقية المختمفة

كما  ،لية ونفسية تؤثر سمبًا عمى توافقواختالؿ توازف الفرد بحيث يعقب ذلؾ أعراض جسمية وانفعا
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األساسية لمصحة النفسية ومف االنفعاالت األساسية التي تصيب  يعد القمؽ مف المقومات
ويعد مف المشكالت الشائعة  النفسية ؽ قاسمًا مشتركًا في كؿ االضطراباتويشكؿ القم ،اإلنساف

ويظير عند اإلنساف دوف سبب الظيور لدى كثير مف الناس اذ تتعدد صوره وتختمؼ مظاىره 
واضح وينتيي بالشخص إلى عجز بالع يعوقو عف النيوض بأعباء الحياة ومسؤولياتيا الطبيعية 

 (.41ص ،2004 ،ويعرض الصحة النفسية لمخطر )العموش
وكشفت  ،ولقد أدرؾ عمماء النفس منذ الخمسينيات أىمية دراسة العالقة بيف القمؽ والتعمـ     

ينجزوف أقؿ مف مستوى قدراتيـ الفعمية في بعض  التالميذبعض  أفّ  الدراسات كثير مف نتائج
المواقؼ التي تتسـ بالضػط والتقويـ كمواقؼ االمتحانات وأطمقوا عمى القمؽ في ىذه المواقؼ 

باعتباره يشير إلى نوع مف القمؽ العاـ الذي يظير في  Test Anxietyتسمية قمؽ االمتحاف 
في ىذه  التالميذحيث نجد  ،مواقؼ معينة مرتبطة بمواقؼ االمتحانات والتقويـ بصفة عامة

 (.220ص ،2003 ،المواقؼ يشعروف باالضطراب والتوتر والضيؽ )الضامف
مف العمميات التي تسمح  سمسمة :وىي التالميذتمعب االمتحانات دورًا ىامًا في حياة و       

يتـ ذلؾ بواسطة فروض شفوية أو  ،بتحديد حالة تطور المتعمـ في مراحؿ معينة مف تدرج تعممو
 ،2010 ،موضوعية أو مقالية )صالح ،فردية أو جماعية ،مكتوبة أو عممية جزئية أو نيائية

 التمميذير نظرًا الرتباطو الشديد بتحديد مص ،ويتخذ قمؽ االمتحاف أىمية خاصة (.46ص
حقيقية لكثير مف  مشكمةولذلؾ فيو يعتبر  ،ي المجتمعومكانتو ف ،ومستقبمو الدراسي والعممي

مف األخصائييف في ىذا المجاؿ  مما حدا بكثير ،بؿ وبالنسبة لممجتمع ،وأسرىـ أيضاً  التالميذ
 (.95ص ،2000 ،ىتماـ بدراسة قمؽ االمتحاف )زىرافلال

 ،االمتحاف مف أىـ وأعقد المشاكؿ النفسية التي تواجو ليس فقط التمميذوتعتبر مشكمة قمؽ      
سواء  التالميذفالضػوط النفسية التي تقع عمى عاتؽ أبنائيا  ،ولكف أيضًا تواجو األسرة بأكمميا

أو  ،أكانت ضػوطًا أسرية متمثمة في رغبة األسرة في تفوؽ أبنائيا وحصوليـ عمى أعمى تقدير
التمميذ والتفاعؿ القائـ بيف  ،ضػوطًا مدرسية متمثمة في المناىج المدرسية ونظـ االمتحانات

كؿ ىذه الضػوط  ،وارتفاع مستوى طموح الفرد ،والحرص عمى عدـ الفشؿ ،والزمالء والمعمميف
أنو ال يوجد بيت مف البيوت يخمو مف  ،ومف الجدير بالذكر ،تتجسد في مشكمة قمؽ االمتحاف

وخصوصًا إذا كانت ىذه االمتحانات تحدد مستقبؿ اإلنساف  ،كمة القمؽ الناشئ عف االمتحاناتمش
 (.390ص ،1994 ،لجميع أفراد األسرة )الطيبوما تسببو مف توتر 

 كلم الامخحان: مفهوم -2-3-1

ما يسمى  ،إّف مف أكثر أشكاؿ القمؽ التي يتعرض ليا تالميذ المدارس في فترات االمتحانات     
وذلؾ لما لو مف  ،مف قبؿ الباحثيف اً كبير  اً وىذا الشكؿ مف القمؽ القى اىتمام ،بقمؽ االمتحاف



29 
 

ومستوى تحصمييـ الدراسي ولما يولده القمؽ مف استجابات غير  ،تأثير سمبي عمى قدرات التالميذ
لة انفعالية مناسبة نحو واجبات التالميذ داخؿ موقؼ االمتحاف. وقمؽ االمتحاف عبارة عف حا

حيث يسيطر عمى الفرد في مواقؼ االمتحانات نوع مف  ،عابرة ال تتسـ بالمشاعر الموضوعية
 وارتفاع في نشاط الجياز العصبي الالإرادي. ،خوؼ مرتقب مع توتر

يعرؼ قمؽ االمتحاف بأنو: "حالة شعور التمميذ بالتوتر وعدـ االرتياح نتيجة حصوؿ      
ويكوف مصحوبًا بأعراض فيزيولوجية ونفسية معينة  ،رفية واالنفعاليةاضطراب في الجوانب المع

قد تظير عميو أو يحس بيا عند مواجيتو لمواقؼ االمتحاف أو تذكرة ليا أو استثارة خبراتو 
 (.10ص ،1996 ،لممواقؼ االختبارية )دوكـ

فرد شعورًا حيث تثير ىذه المواقؼ في ال ،نوع مف القمؽ المرتبط بمواقؼ االمتحاف: "ىوو      
 ،حالة انفعالية وجدانية مكدرة تعتري الفرد في الموقؼ السابؽ لالمتحاف ووى ،ضيؽباالنزعاج وال

 ،)زىراف "أو موقؼ االمتحاف ذاتو وتتسـ ىذه الحالة بالشعور بالتوتر والخوؼ مف االمتحاف
  (96ص ،2000
ويعرؼ االنزعاج  ،ويتكوف مف االنزعاج واالنفعالية"سمة شخصية في موقؼ محدد وىو:      

بأنو اىتماـ معرفي يتمثؿ في الخوؼ مف الفشؿ بينما الحالة االنفعالية ىي ردود أفعاؿ الجياز 
العصبي األوتونومي ويمثؿ ىذيف المكونيف )االنزعاج( و)االنفعالية( أبرز عناصر قمؽ االمتحاف 

 (.207ص ،2005 ،)الداىري
البعض عمى أنو يشير إلى "االستجابات النفسية والفيزيولوجية التي يربطيا الفرد ويعرفو      

يتميز بالشعور العالي  يفيو عبارة عف حالة خاصة مف القمؽ العاـ الذ ،بخبرات االمتحاف
بالوعي بالذات مع اإلحساس باليأس الذي يظير غالبًا في اإلنجاز المنخفض لالمتحاف وفي كؿ 

 (.221ص ،2003 ،واألكاديمية بصفة عامة )الضامفالمياـ المعرفية 
مما سبؽ إّف قمؽ االمتحاف عبارة عف شكؿ خاص مف أشكاؿ القمؽ العاـ يعيشو يتضح      

 ويتصؼ بأنو: ،التمميذ في وضعية االمتحاف
 حالة انفعالية تجاه الضػوط الناتجة عف حالة التقويـ. -1
 مفرد.إدراؾ لممواقؼ التقويمية بأنيا ميددة ل -2

 ،الرغبة في اليروب مف الموقؼ ،ويكوف مصحوبًا بانعداـ الراحة النفسية وتوقع العقاب     
 اضطراب في الجوانب المعرفية.و  ،ردود أفعاؿ نفسية وفيزيولوجية ،الخوؼ واليـ العظيـ

 كلم الامخحان: أبػاد -2-3-2

الفرد لواجباتو وميامو في يمكف تصنيؼ قمؽ االمتحاف مف حيث تأثيره عمى مستوى أداء      
 وقمؽ االمتحاف المعسر: ،االمتحاف إلى قمؽ االمتحاف الميسر



31 
 

 قمق االمتحان الميسر:  -1
 التمميذوالذي يعتبر قمقًا دافعيًا يدفع  ،ذو التأثير اإليجابي المساعد ،وىو قمؽ االمتحاف المعتدؿ

وينشطو ويحفزه عمى االستعداد لالمتحانات وييسر أداء  ،لمدراسة واالستذكار والتحصيؿ المرتفع
 االمتحاف.

 قمق االمتحان المعسر:  -2
حيث تتوتر األعصاب ويزداد الخوؼ  ،ذو التأثير السمبي المعوؽ ،وىو قمؽ االمتحاف المرتفع

 ،عمى التذكر والفيـ التمميذمما يعوؽ قدرة  ،ويستثير استجابات غير مناسبة ،واالنزعاج والرىبة
وىكذا فإف قمؽ االمتحاف المعسر )الزائد أو  ،ويعسر أداء االمتحاف ،ويربكو حيف يستعد لالمتحاف

 .(52، ص2010)صالح،  قمؽ غير ضروري ويجب خفضو وترشيده ،المرتفع(
 
 
 
 
 
 مكوهاث كلم الامخحان: -2-3-3

 ،أساسييف ىماف في ىذا المجاؿ إلى أف قمؽ االمتحاف يتضمف مكونيف و يشير الميتم     
 كالتالي:

مثؿ فقداف  ،حيث ينشػؿ الفرد بالتفكير في تبعات الفشؿ ،: أو االنزعاجالمكون المعرفي -1
 وىذا يمثؿ سمة القمؽ. ،المكانة والتقدير

 ،حيث يشعر الفرد بالضيؽ والتوتر واليمع مف االمتحانات ،: أو االنفعاليةالمكون االنفعالي -2
 .وىذا يمثؿ حالة القمؽ ،يزيولوجيةوباإلضافة إلى مصاحبات ف

 ىما:  ،يشير ليبرت وموريس بينا أنو يوجد عامالن لقمق االختبار     
ولة عف تقميص األداء ؤ ي يؤثر عمى أداء الفرد( فيي المسذاالضطرابية )المكوف العقمي ال -1

 لدى الفرد بما تبعثو في كثير مف األحياف مف استجابات ال تكوف مناسبة.
 .االنفعالية: وىي رد الفعؿ المباشر لمضػط النفسي الذي يستثيره الموقؼ -2

 في حيف يرى فيميبس وآخروف أف قمؽ االمتحاف يتكوف مف عامميف رئيسييف ىما:
 القمؽ: نقص الثقة بالنفس. -1
 .(246، ص2002)مراد،  االنفعالية: وىي االستجابات غير اإلرادية المصاحبة لمموقؼ -2

 وىي كالتالي: ،أف ىناؾ خمسة عوامؿ خاصة بقمؽ االختبار زىراف ويضيؼ     



31 
 

 الخوؼ والرىبة مف االختبار. -1
 الضػط النفسي. -2
 الخوؼ مف االختبارات الشفوية المفاجئة. -3
 الصراع النفسي المصاحب لالختبار. -4
 .(47،2000،زىراف )االضطرابات النفسية والجسمية المصاحبة لالختبار -5
 جفسير كلم الامخحان: -2-3-4

 ومنيا: ،ىناؾ وجيات نظر في عمـ النفس التربوي فّسرت قمؽ االمتحاف     
لقد حاولت كثير مف النظريات الحديثة تفسير اإلنجاز السيئ المرتبط  وجية النظر المعرفية: -1

التأثير النسبي لمقمؽ في الموقؼ االختباري ىو دخوؿ عوامؿ  ورأت أفّ  ،بالقمؽ العالي لالمتحاف
 ،مثؿ عدـ التركيز ،حيث ينتج القمؽ العالي مف استجابات غير مرتبطة بالمياـ المطموبة ،أخرى

أو االستجابات المركزة حوؿ الذات التي تتنافس وتتداخؿ مع االستجابات الضرورية المرتبطة 
ولعؿ ىذا  ،ىي ضرورة لإلنجاز الجيد في الموقؼ االختباريوالتي  ،بالمياـ األساسية ذاتيا
األفراد ذوي القمؽ العالي لالمتحاف يوزعوف  حيث يرى أفّ  Wine واينيتماشى مع وجية نظر 

فراد ذوي القمؽ األ في حيف أفّ  ،انتباىيـ عمى األمور المرتبطة بالميمة واألمور المرتبطة بالذات
 يركزوف عمى األمور المرتبطة بالمياـ المطموبة فقط بدرجة أكبر.المنخفض لالمتحاف غالبًا ما 

فقد درسا القدرة العقمية وعادات الدراسة في اإلنجاز  Culler & Holahanكولر وىوالىان أما 
أصحاب القمؽ العالي في االمتحاف قدرات  التالميذلدى  وقد وجد الباحثاف أفّ  ،األكاديمي

جزءًا عمى األقؿ مف اإلنجاز األكاديمي السيئ  مى ىذا فإفّ وع ،منخفضة وعادات دراسية سيئة
 ربما يعود إلى معرفة أقؿ بالمواد الدراسية. التالميذليؤالء 

ه نموذج معالجة المعمومات والذي يزودنا ؤ قدـ بنجميف وزمال وجية نظر معالجة المعمومات: -2
ذوي القمؽ  التالميذووفقًا ليذا النموذج يعود قصور  ،بمفاىيـ مفيدة في تحميؿ موقؼ االمتحاف

أو  ،أو مراجعتيا قبؿ االمتحاف ،العالي لالمتحاف إلى مشكالت في تعمـ المعمومات أو تنظيميا
ذوي  التالميذأي أنيـ يرجعوف االنخفاض في التحصيؿ عند  ،استدعائيا في موقؼ االمتحاف ذاتو

صور في عمميات الترميز أو تنظيـ المعمومات واستدعائيا القمؽ العالي في موقؼ االمتحاف إلى ق
 في موقؼ االمتحاف.

األفراد يستخدموف استراتيجيات تكيفية منيا  يرى السموكيوف أفّ  وجية النظر السموكية: -3
إيجابية ومنيا سمبية لدى تفاعميـ مع األوساط المحيطة بيـ وما تفرضو عمييـ مف ضػوطات 

ستراتيجية سمبية تتمثؿ في االنسحاب النفسي والجسدي مف الوضع ا وقمؽ االمتحاف ،ومشكالت
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ناليف والبكاء وعدـ القدرة يوزيادة إفراز األدر  ؽي أنماط سموكية متنوعة مثؿ التعر المثير تتبدى ف
 .(61-60ص ،2008 ،)أبو عزب والتشنج ،عمى مسؾ القمـ والكتابة

 كلم الامخحان:غوامل  -2-3-5

 قمؽ امتحاف إلى األمور اآلتية: ترجع أسباب     
يتأثر قمؽ االمتحاف بالمستويات االقتصادية االجتماعية  المستوى االقتصادي االجتماعي: -1

فاألفراد الذيف ينحدروف مف المستويات االقتصادية االجتماعية الدنيا تكوف درجاتيـ في  ،لألفراد
مقياس قمؽ االمتحاف أعمى مف درجة األفراد الذيف ينحدروف مف المستويات االقتصادية 

تحرص عمى دفع  االستقرار المادي والمعنوياالجتماعية العميا. فاألسرة الفقيرة التي ال تتمتع ب
كما أّنيا تفتقر إلى منيجية تنظيـ أوقات المذاكرة  ،أوالدىا لمتعميـ دفعًا ينعكس عمى نفسيتيـ

كما أّف األـ األمية وغير العاممة تساىـ  ،ألبنائيا أو عدـ استػالؿ الوقت المدرسي بشكؿ كاؼ
وال  ،ياة أبنائيا التعميميةكونيا ال تستطيع أف تواكب ح ،في زيادة درجة قمؽ االمتحاف لدى أبنائيا

 خطورة المرحمة التي يتقدموف إلييا.
يشكؿ الفشؿ )الرسوب( الدراسي عاماًل أساسيًا مف  الفشل )الرسوب( الدراسي:الخوف من  -2

فالخوؼ منو يؤدي إلى الوقوع في صراعات تؤدي ىي األخرى إلى  ،عوامؿ اإلحباط لدى التالميذ
ألنو ُيرغـ عمى استيعاب ما  ،لمتعمـ مف جو شبيو بحالة الطوارئوذلؾ نظرًا لما يعيشو ا ،القمؽ

فال لعب وال  ،فعميو االجتياد والسير ،وعمى تقديـ حساب دقيؽ عنو ،درسو في فصؿ أو سنة
 .الحصرمما ُيثير لديو الضيؽ والكبت و  ،زيارات

يعد تعزيز الخوؼ مف االمتحانات مف قبؿ األسرة وفؽ أساليب  الضغوط األسرية والمدرسية: -3
التنشئة التقميدية والتي تستخدـ العقاب مف العوامؿ التي تؤدي إلى خوؼ التمميذ مف النتائج 

فاستخداـ اآلباء أساليب التيديد والوعيد ألبنائيـ بيدؼ تحقيؽ نتائج تتفؽ مع  ،السيئة لالمتحاف
عمى مدى  ذلؾ يترؾ آثارًا سيئة عمى شخصية أبنائيـ تنعكس سمباً  رغباتيـ دوف إدراكيـ أفّ 

فضة لخبرة االر  مف سموكياتيـ خوفاً  هفيتجو الطفؿ إلى تمبية مطالب والديو وتوقعاتيما نحو  ،توافقيـ
و مع تحصيؿ األطفاؿ اآلخريف مما يدفعو إلى زيادة بعدىا يبدأ الطفؿ بمقارنة تحصيم ،الفشؿ لديو

وىكذا تبدأ لديو مشكمة قمؽ  ،داء اآلخريفأحتى يصبح أداؤه أفضؿ مف التنافس والضػط 
االمتحاف. أيضًا تثير مواقؼ المعمميف قمؽ االمتحاف بسبب تشابو المثيرات بيف المعمميف 

لذا فعالقة الطفؿ باألسرة  ،فكؿ مف الوالد والمعمـ يمنح المكافأة والعقاب ويقّيـ التمميذ ،والوالديف
وكذلؾ عالقة  ،ظرة األسرة لمتعمـ ومستوى التحصيؿ الذي تتوقعو مف الطفؿون ،قبؿ المدرسة

واستخداميا كوسيمة لمعقاب  ،التمميذ بالمعمـ وما يبثو مف خوؼ في نفوس التالميذ مف االمتحانات
ومقدار السمطة التي تمارس عميو في المدرسة باإلضافة إلى مواقؼ التقويـ  ،في بعض األحياف
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كؿ  ،إذا شعر الفرد بأنو موضع تقويـ واختبار فإّف مستوى القمؽ سيرتفع لديوبحيث أنو  ؛ذاتيا
 ذلؾ يؤثر عمى موقؼ التمميذ مف االمتحاف ومستوى تخوفو منو.

فكثافة المواد والتحضيرات المتتالية التي جعمت مف االمتحاف المناىج وطرائق التدريس:  -4
تيعابيا مع استخداـ طرؽ في التدريس أقؿ ما وثقؿ المواد الدراسية وصعوبة اس ،غاية في ذاتو

تبعث عمى النفور وتزيد مف نسبة تشتت االنتباه لدى  ،يمكف أف يقاؿ عنيا أنيا تقميدية وجامدة
تختمؼ في معناىا مف واحد  وتبايف المعمميف فيما بينيـ في توصيؿ المعمومات التي قد ،التمميذ
ات اإلدارية التي تجعؿ مف المدرسة شبو محتشد يتـ ثـ يأتي يعد ذلؾ التوصيات والقرار  ،خرإلى آ

التركيز فيو كثيرًا عمى صؼ التالميذ المقبميف عمى االمتحانات بالمزيد مف دروس الدعـ 
ما يزيد بال شؾ مف حدة ىذا  ،والشروحات التي تؤكد في كؿ مقاـ عمى أىمية ىذه االمتحانات

 القمؽ في نفوس التالميذ وخوفيـ مف االمتحاف.
ىذه الشخصية عرضة لقمؽ االمتحاف أكثر مف غيرىا ألنيا تحمؿ سمة  الشخصية القمقة: -5

حيث يشار إلى أنيا سمة ثابتة في الشخصية نسبيًا مف حيث اختالؼ الناس في درجة  ،القمؽ
فيي استعداد طبيعي واتجاه  ،ووفقًا لما اكتسبو كؿ منيـ في طفولتو مف خبرات سابقة ،القمؽ

رد قمقًا ويعتمد بصورة أساسية عمى الخبرة الماضية. والقمؽ المثار في ىذه الحالة سموكي يجعؿ الف
 ،أقرب إلى اف يكوف مرتبطًا بشخصية الفرد منو إلى خصائص الموقؼ الذي حدث فيو القمؽ
 ويترتب عمى ذلؾ أّف التفاوت في درجة ىذا القمؽ يرتبط بمستوى القمؽ عند الفرد كسمة شخصية.

تمعب العادات السيئة في المذاكرة وعدـ اتباع القواعد الصحيحة في ذلؾ  ذكار:عادات االست -6
دورًا ميمًا في زيادة نسبة القمؽ لدى التالميذ الذيف يفقدوف مف سيطرتيـ عمى األمور 

وتكثر الواجبات ويداىميـ الوقت في  ،وبالخصوص قبؿ االختبارات عندما تتراكـ الدروس أماميـ
وىو ما يجعميـ  ،تحصيؿ القدر الكافي مف االستيعاب لكؿ ما درسوه حتى يتـ امتحانيـ فيو

عادة ترتيب  يضيعوف المزيد مف الوقت في محاوالت فاشمة لتػطية النقص الذي ُيواجيونو وا 
 دروسيـ وجداوليـ اليومية.

ساس أّف السببية بيف القمؽ والتحصيؿ عمى أالعالقة  تُفسرالتحصيل والمستوى الدراسي:  -7 
القمؽ يشكؿ حالة مف التوتر الشامؿ التي تصيب الفرد وتؤثر في العمميات العقمية كاالنتباه 
والتفكير والتركيز والتذكر والتي تعد مف متطمبات النجاح في االمتحاف وبالتالي فإّف حالة التوتر 

 رًا سمبيًا. ىذه تؤثر في تحصيؿ التمميذ تأثي
رة وأقوى بينيا في تقديـ أفضؿ الطرؽ لممذاكتتنافس وسائؿ اإلعالـ فيما وسائل اإلعالم:  -8

فالكؿ ُيشيع فكرة التنافس وُيحمس التالميذ عمى  ،وأسيؿ الطرؽ لمحفظ والتذكر ،البرامج التدعيمية
مسابقات اإلذاعية وىو وال ،فيذه الصحؼ اليومية والفضائيات التعميمية ،النجاح بطريقتو الخاصة

ولكنو في الػالب جيد غير  ،في الحقيقة جيد ال ُينكر في سبيؿ رفع مستوى تحصيؿ التالميذ
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وخصوصًا إذا الحظنا مع كؿ ىذه  ،ومبالع فيو وضرره أكبر مف نفعو ،منظـ وغير مدروس
 الجيود المبذولة والنفقات المصروفة ال زلنا نسمع عف الرسوب والتسرب والفشؿ والتأخر الدراسي

 .(86-77، ص2012؛ سايحي، 74-72، ص2012)نعيمة، 
 كلم الامخحان: مظاهس -2-3-6

األعراض التي تنتاب وع قمؽ الحالة تمييزًا لو عف قمؽ السمة ومف نيعد قمؽ االمتحاف مف      
 الفرد أثناء تعرضو لقمؽ االمتحاف ما يمي:

 وتسمط بعض األفكار الوسواسية قبيؿ وأثناء ليالي االمتحاف. ،. التوتر واألرؽ وفقداف الشيية1
 . كثرة التفكير في االمتحانات واالنشػاؿ قبؿ وأثناء االمتحاف في النتائج المترتبة عمييا.2
وألـ البطف  ،ع جفاؼ الحمؽ والشفتيف وسرعة التنفس وتصبب العرؽ. تسارع خفقاف القمب م3

 .والػثياف
 (.221ص ،2003 ،المتحاف )الضامفيؽ النفسي الشديد قبؿ وأثناء تأدية اض. الشعور بال4
 . الخوؼ والرىبة مف االمتحاف والتوتر قبؿ االمتحاف.5
 . اضطراب العمميات العقمية كاالنتباه والتركيز والتفكير.6
 . االرتباؾ والتوتر ونقص االستقرار واألرؽ ونقص الثقة بالنفس.7
 . تشتت االنتباه وضعؼ القدرة عمى التركيز واستدعاء المعمومات أثناء أداء االمتحاف.8
وأنو نسى ما ذاكر بمجرد  ،بأف عقمو صفحة بيضاء التمميذ. الرعب االنفعالي الذي يشعر فيو 9

 عمى ورقة أسئمة االمتحاف. االطالع
ونقص إمكانية  ،يتمثؿ في أفكار سمبية غير مناسبة عف االمتحانات ،. وجود تداخؿ معرفي10

 (.100ص ،2000 ،المعالجة المعرفية لممعمومات )زىراف
وتعيقو عف المياـ  التمميذوىذه األعراض والسموكيات الفيزيولوجية واالنفعالية والعقمية تربؾ      

وقد تكوف معززة مف قبؿ  ،اف لكونيا مرتبطة بوسيمة التقييـية لألداء الجيد في االمتحالضرور 
 .التمميذاألسرة والمدرسة باعتبار أف نتيجة االمتحاف ستؤدي إلى مواقؼ مصيرية في مستقبؿ 

 :فتتمثؿ في اآلتي ،حالة القمؽالعوامؿ المساعدة عمى ظيور أعراض أما 
مف غيرىا ألنيا تحمؿ سمة أكثر . الشخصية القمقة: ىذه الشخصية عرضة لقمؽ االمتحاف 1 

 القمؽ. فمف المرجح أف يزيد قمؽ االمتحاف لدييا .. كموقؼ أكثر مف غيرىا.
وبعدـ تييئة الظروؼ  ،التييؤ النفسيو  لالمتحاف )بعدـ االستذكار الجيد التمميذ. عدـ استعداد 2

 والبيئة المنزلية(.
 . األفكار والتصورات الخاطئة عف االمتحاف وما يترتب عمييا مف نتائج.3
جراءاتيا ونظميا4  وربطيا بأساليب تبعث عمى الرىبة والخوؼ. ،. طريقة االمتحانات وا 
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. تعزيز الخوؼ مف االمتحانات مف قبؿ األسرة وفؽ أساليب التنشئة التقميدية التي تستخدـ 5
 مف النتائج السيئة. تمميذالالعقاب مما يؤدي إلى خوؼ 

باإلضافة إلى ضػط األسرة  ،وخاصة لذوي الحساسية منيـ ،. أىمية التفوؽ الدراسي لمطالب6
 لتحقيقو ذلؾ. التمميذالزائد عمى 

واستخداميا كوسيمة  ،مف االمتحانات نفوس التالميذ. ما يبثو بعض المعمميف مف خوؼ في 7
 لمعقاب في بعض األحياف.

مستوى القمؽ سيرتفع  نو موضع تقييـ واختبار فإفّ أييـ ذاتيا فاإلنساف إذا شعر . مواقؼ التق8
 لديو.
تقميدًا  ،قد يكتسب سموؾ قمؽ االمتحاف التمميذ فّ أحيث  ،. التعمـ االجتماعي مف اآلخريف9

 (.207ص ،2005 ،)الداىري ؤثريف منيـخاصة الم التالميذومحاكاة لنموذج القمقيف مف 
  
كلم  بػض مؤسساث الخيشئت الاجخماغيت في الخخفيف مًدوز  -2-3-7

 الامخحان:

تساىـ بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة والمدرسة في التخفيؼ مف قمؽ      
 ويتجمى ذلؾ مف خالؿ: ،االمتحاف

 فإنو ،اية واالىتماـالرعفيو ىي الحضف األوؿ الذي يتمقى الطفؿ األسرة بما أف  دور األسرة: -أ
ستقرار سبيؿ تحقيؽ اليدوء اإلنفعالي واإلر المسؤوليات وتتحمؿ عظيـ التبعات في أكبعمييا تقع 

ىا في ودور  ،وعبر مختمؼ محطات تعميميـ ،مراحؿ حياتيـ ا في كؿوىذ ،النفسي ألبنائيا
 عمى قواعد ىي: التخفيؼ مف قمؽ االمتحاف يبنى

لحرص عمى كؿ مف المأكؿ والنظافة مف خالؿ ا العناية الصحية والجسدية بالمتعمم: -1
والنوـ المتوازف وغيرىا مف المتطمبات البيولوجية  ،والتػذية الصحيحة ،والرعاية الطبية ،الشخصية

 الحيوية الضرورية لمنمو ولمواجية الظروؼ الخارجية.
وذلؾ بتوفير أجواء اليدوء والتفاؤؿ ونشر روح الدعابة والمرح والترفيو لدى  العناية النفسية: -2

فال تركز  ،وتشجيعيـ عمى الدراسة مف خالؿ زرع بذور الثقة فييـ وتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ ،أطفاليا
 إال عمى توقع النجاح والتفاؤؿ بو لدى حديثيا معيـ.

ؿ عمى التزاـ األبناء بجدوؿ الدراسة وذلؾ مف خالؿ الحرص المسؤو  العناية الدراسية: -3
ومتابعة التعميمات دوف ضػط أو مراقبة حثيثة مع الحرص عمى  ،اليومي دوف إفراط أو تفريط

وجود أوقات لمراحة والترفيو والتوقؼ عف الدراسة بالنزىات أو الجوالت خارج البيت ولو لفترات 
 قصيرة.
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فيي تتحمؿ الكثير  ،والمدرسة باعتبارىا ثاني مؤسسات التنشئة االجتماعية دور المدرسة: -ب
ي كثيرًا ما ُيواجيو لدى مف المسؤوليات في مساعدة المتعمـ عمى التخمص مف ىذا الياجس الذ

 وذلؾ مف خالؿ األطراؼ الفاعميف فييا وعمى رأسيـ: ،مييادخولو ع
القات التربوية بينو وبيف المتعمميف وترسي) بالعمؿ الدؤوب عمى تحسيف العوذلؾ  المعمم: -1

مع التشجيع عمى التعمـ الذاتي والتعاوني والتدريب  ،أجواء الثقة واالحتراـ المتبادؿ بيف الطرفيف
 واعتماد طرؽ التدريس الفعالة والػير ُمجيدة لممعمـ والمتعمـ عمى حدٍ  ،عمى المثابرة واإلتقاف

 مقابؿ المسؤولية بيف المتعمميف.ونشر ما أمكف لثقافة الحرية  ،سواء
فيي األخرى تتحمؿ بعضًا مف المسؤولية مف خالؿ التواصؿ مع  جمعية أولياء األمور: -2

المدرسة لفيـ حاالت الضعؼ التي ُيمكف أف يعاني منيا األبناء وطرؽ عالجيا باألساليب التي 
متابعة تقدـ األبناء في  وكذلؾ البقاء عمى اتصاؿ بإدارة المدرسة مف أجؿ ،تقترحيا المدرسة

 وغيرىا مف المواضيع ذات الصمة. ،تحصيميـ المعرفي والسموكي
باعتباره الشخص المؤىؿ عمميًا لتقديـ المساعدة لمتالميذ في التخفيؼ مف  المرشد المدرسي: -3

 ،فيو يتولى تطبيؽ جممة مف اآلليات التي ُتساعد عمى ذلؾ كاإلرشاد الجماعي ،قمؽ االمتحاف
ـ بعض الميارات الدراسية واستخداـ تقنيات فنية معرفية وسموكية لمتخفيؼ مف الضػوط وتعمي

، 2012)نعيمة،   وتعزيز الثقة بالنفس لدى التالميذ الذيف يقصدونو لتمقي المساعدة ،النفسية
 .(77-76ص
مما سبؽ يعد قمؽ االمتحاف مف المشاكؿ التي تحتؿ قائمة الصدارة مف بيف المشكالت      

حيث يعتبر وليد عممية التفاعؿ بيف العوامؿ  ،الدراسية التي يواجييا تالميذ المدارس بصفة عامة
حيث تجتمع ىذه العوامؿ لتدعـ المكونات  ،الشخصية لمفرد وبيف عوامؿ الموقؼ االختباري

وتظير بعض المظاىر النفسية كنقص الثقة  ،ية التي بدورىا تحفز المكونات االنفعاليةالمعرف
وبعض المظاىر الفيزيولوجية كالػثياف واإلغماء  ،بالنفس واالرتباؾ والخوؼ والعصبية الشديدة

 وارتعاش اليديف وكميا وسائؿ تكيؼ سمبية يمجأ إلييا الفرد لتجنب موقؼ االمتحاف.
 :الدزاست الخاظئت غاداثمشكلت  -2-4

تعد العادات الدراسية أو ما يسميو الػبعض بعػادات االسػتذكار مػدخاًل ميمػًا لتحسػيف االنجػاز      
ذلػػػؾ أّف تأثيرىػػػا ال يتوقػػػؼ عمػػػى  ،ورفػػػع مسػػػتوى التفكيػػػر اإلبػػػداعي بشػػػكؿ عػػػاـ ،لمتالميػػػذالمعرفػػػي 

 ،بػػؿ يتجػػاوز ذلػػؾ إلػػى نطػػاؽ مجػػاالت حياتيػػة أوسػػع ،مجػػاالت العمميػػة التربويػػة فػػي المػػدارس فقػػط
مػػػف معمومػػػات دراسػػػية ومػػػا يبمػونػػػو مػػػف مسػػػتويات تفكيػػػر عممػػػي  التالميػػػذألّف مػػػا يحصػػػؿ عميػػػو 

وأىداؼ تتعمؽ بالعمميػات المعرفيػة سػيكوف ذو أثػر بػالع فػي كيفيػة انجػاز الفػرد ألىدافػو فػي الحيػاة 
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كممػا كػاف اإلنسػاف أكثػر قػدرة وميػارة عمػى التعامػؿ  فكمما ارتفع مستوى التفكير اإلنسػاني ،مستقبالً 
 مع مشكالت الحياة.

 ،في مراحؿ الدراسة المختمفة قػد ال يعرفػوف كيفيػة المراجعػة الصػحيحة التالميذإّف الكثير مف      
وال يسػػتفيدوف ممػػا لػػدييـ مػػف إمكانػػات جسػػمية  ،ويسػػتنزفوف أوقػػاتيـ دوف تحقيػػؽ مػػا يطمحػػوف إليػػو

فتصػبح ىػذه األمػور عػادات خاطئػة ممارسػة  ،جتماعية واقتصادية بشكؿ صػحيحاو وعقمية ونفسية 
وذلػؾ ألنيػـ لػـ  ،مف طرفيـ مما يؤثر عمػى تحصػيميـ الدراسػي وعمػى تػوافقيـ النفسػي واالجتمػاعي

حيث أّف  ،أو لـ يشجعوا بما فيو الكفاية لتطبيؽ مثؿ تمؾ الميارات ،يتعمموا الميارات الالزمة لذلؾ
ويػػػتـ  ،عػػػادات الدراسػػػة الصػػػحيحة يجػػػب أف تعمػػػـ خػػػالؿ سػػػنوات الدراسػػػة فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة

أف يتحممػوا مسػؤولية إنجػازاتيـ   التالميػذحيث يتوقػع مػف  ،المرحمة الثانويةتحسينيا وتعديميا خالؿ 
 (.389ص ،2119 ،األكاديمية )العزة

 
 خركاز(:مفهوم الػاداث الدزاسيت )غاداث الاس -2-4-1

ونقؿ  ،تعد المدارس مف المؤسسات التربوية الميمة التي تضطمع بميمة التربية والتعميـ     
الثقافة المتجددة وتوفير الظروؼ المناسبة لنمو التالميذ نموًا متوازنًا جسميًا وعقميًا ونفسيًا 

إنتاجية أكاديمية  واجتماعيًا لمساعدتيـ في تحقيؽ التوازف النفسي واالجتماعي وتحقيؽ أفضؿ
حيث يتمكف التالميذ الذيف  ،أىمية بالػة في حياة الطالب الدراسية معادات الدراسيةممكنة. ول

كذلؾ  ،يتبعوف العادات الدراسية الفاعمة مف الحصوؿ عمى عالمات مرتفعة والمحافظة عمييا
تيح ليـ فرصة تمكنيـ مف االحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة طويمة المدى بصورة أفضؿ مما ي

نظرًا ليذه األىمية لمعادات الدراسية فقد تزايد  ،إعادة استخداـ ىذه المعمومات مرارًا وبصور عدة
االىتماـ بيا منذ الثمانينات مف القرف العشريف مع ظيور العديد مف المفاىيـ في الدراسات 

المفاىيـ تعمـ كيفية  ومف بيف ىذه ،واألطر النظرية بأسماء متعددة يقصد بيا العادات الدراسية
ـّ  ،واستراتيجيات تقوية الذاكرة واستراتيجيات التفضيؿ المعرفي ،معرفة كيفية التعرؼ ،التعمـ كما ت
ـّ  ،ستراتيجيات التعمـ واالستذكارجاءت تحت اسـ ا و ،تيا تحت اسـ عادات االستذكاردراس كما ت

 ،2013 ،الستذكار )الفتميوطرؽ ا وكذلؾ اتجاىات ،تسميتيا بعادات واتجاىات االستذكار
ـّ نجد أّف ىناؾ تداخاًل بيف ثالثة مفاىيـ يقصد بيا ميارات االستذكار ىي: 11ص (. ومف ث

القدرة ىي (: Cottrellواالستراتيجية لالستذكار. فالميارة كما عرفيا كوتريؿ ) ،العادة ،الميارة
تطويره خالؿ نشاط تدعمو التػذية  فالميارة نشاط متعمـ يتـ ،عمى األداء والتعمـ الجيد وقتما تريد

 (.Cottrell, 1999, p21الراجعة )
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: فيي شكؿ مف أشكاؿ النشاط يخضع في بادئ األمر لإلرادة والشعور مع دقة العادةأما      
يصبح تكراره آليًا ويتحوؿ إلى عادة؛ ومف المحتمؿ أف تبقى تمؾ العادة لوجودة التعمـ ليذا النشاط 

ومف ثـ فيي نوع مف أنواع السموؾ المكتسب  ،بعد أف يختفي اليدؼ مف النشاط األصمي ةمستمر 
 (.11ص ،2013 ،يتكرر في المواقؼ المشابية )الفتمي

فيي: مجموعة مف الميارات التي تمكف التالميذ مف الحصوؿ عمى  العادة الدراسيةأما      
ويتـ ذلؾ بسرعة وكفاية ومف  ،تذكر(تحميؿ و  ،نقد ،فيـ ،تنظيـ ،استماع ،المعمومات )قراءة

يف المالحظات واستخداـ رة عمى التذكر واالستماع وتدو أمثمتيا تحديد األىداؼ وتنظيـ الوقت والقد
مصادر المعمومات واستراتيجية االستعداد أو اجتياز االختبارات واالستذكار حسب خطة محددة 

راءة والفيـ وتناسبيا مع الػرض والمادة والتمخيص وكتابة التقارير وأخذ المالحظات وسرعة الق
(. كذلؾ تعرؼ العادة الدراسية بأنيا: الممارسات السموكية التي 217ص ،2001 ،)المينزؿ

يستخدميا التالميذ والمتمثمة في الطرائؽ واألساليب واالستراتيجيات المختمفة في مذاكراتيـ اليومية 
عنى آخر فإّف المواظبة عمى إنجاز (. وبم264ص ،2002 ،ومذاكرتيـ لالمتحاف )الصراؼ

الدروس والواجبات في مواعيدىا دوف تأخير مع استخداـ إجراءات فّعالة تؤدي إلى كفاية عالية 
 (.122ص ،2001 ،في االستذكار والتحصيؿ األكاديمي )فطيـ

بأنيا: الممارسات السموكية المختمفة التي  العادات الدراسيةبناًء عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ      
 يتبعيا التالميذ في التحضير اليومي أو االستعداد والتييؤ لالمتحاف سواء كانت إيجابية أـ سمبية.

وتضمف لو استػالؿ الوقت  ،توّفر عادات االستذكار الصحيحة لمتمميذ الكثير مف الوقت والجيد
فضؿ النتائج ليس فقط في التحصيؿ األكاديمي كما تضمف لو تحقيؽ أ ،أحسف استػالؿ ممكف
فاالستذكار بالمفيـو العاـ ىو  ،بؿ في مضمار الحياة في األجؿ الطويؿ ،قصير األجؿ فحسب

وبالتالي يمعب االستذكار الدور األساس في حياة  ،عممية السعي الدؤوب المنظـ مف أجؿ الفيـ
ويختار الطرؽ  ،يحدد أىدافو بدقة فيي تجعؿ التمميذ ،اإلنساف المعاصر عمى وجو الخصوص

ويقارف  ،ويفصؿ الحقائؽ عف اآلراء ،ويجمع البيانات والمعمومات ،السميمة التي توصمو إلييا
وبذلؾ فإّف  ،والصدؽ والبرىاف في كؿ شيء يقرؤه لمبحث عف الحقيقة ،الحقائؽ ويزف اآلراء

اؿ الذي يضمف لو تحقيؽ أىدافو االستخداـ السميـ الفعّ في التمميذ يستخدـ كؿ طاقاتو الفكرية 
(. وتظير عادات االستذكار في سموؾ التمميذ عندما يدرس 21ص ،2007 ،المرجوة )ندى

لكننا نجد أّف كثيرًا مف التالميذ  ،ويحّصؿ ويتعمـ ويكتسب معمومات ومعارؼ وخبرات وميارات
ألنيـ ال يحسنوف  وذلؾ ،يجتيدوف في مذاكرتيـ لكنيـ ال يحصموف عمى النتائج التي يرجونيا

 تنظيـ وقتيـ أو ألنيـ يستذكروف بطريقة خاطئة.
 أهميت غاداث الاسخركاز: -2-4-2
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إّف فشؿ معظـ التالميذ ال يعود بالضرورة إلى ضعؼ قدراتيـ العقمية أو نقص في مستوى      
نما قد يرجع إلى افتقارىـ ميارات التعمـ  ،ذكائيـ أو قصورىـ في بعض متػيرات شخصيتيـ وا 

وكمما تقدـ الفرد بالعمر يصبح أكثر تحماًل لممسؤولية في عممية التعمـ  ،واالستذكار الصحيحة
 (.54ص ،2006 ،)السبيعي

 ويمكف القوؿ أّف أىمية ميارات التعمـ واالستذكار تكمف في النقاط اآلتية:     
 واالحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة لفترة زمنية أطوؿ.مقاومة مشكمة النسياف  -1
 سرعة تذكر المعمومات واستدعائيا عند الحاجة. -2
ومف ناحية أخرى  ،مستوى الثقة بالنفس واالتجاه االيجابي نحو المواد الدراسية المختمفة رفع -3

 نحو المعمـ والمدرسة.
النفس لما يعكسو ذلؾ مف عف بالرضا  وبالتالي الشعور ،تحقيؽ النجاح والتفوؽ األكاديمي -4

الذي يقيس مدى اكتساب المعرفة والميارات الالزمة بأبسط  ،أثر إيجابي عمى تحصيؿ التالميذ
 (.23ص ،2007 ،الطرائؽ الممكنة )ندى

 الػوامل التي حساغد غلى الحفظ الجيد: -2-4-3

 منظومةمف القدرة عمى التمثيؿ االنتقائي في واحدة أو أكثر  :غالبًا ما يشار إلى الذاكرة بأنيا     
عادة كؿ ىذه المعمومات في زمف  ؾ المعمومات بطريقة منظمة فييا،واالحتفاظ بتم ،الذاكرة في وا 

 (.17ص ،2003 ،محددة )عبد اهللمعيف بالمستقبؿ وذلؾ تحت ظروؼ أو شروط 
يـ أف ىناؾ أكثر مف نوع مف الذاكرة يمكف حاوؿ العمماء دراسة ظاىرة الحفظ والتذكر وتبيف ل

 ترتيبيا فيما يمي:
كوف وقع الذاكرة الحسية في الجسـ قد يتدؿ األبحاث الحديثة عمى أف مالذاكرة الحسية:  -1

وىي مرتبطة بمختمؼ الحواس ووظيفتيا االحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة لمدة  ،شبكة العيف
وىناؾ ذاكرة حسية منفصمة لكؿ مف الحواس  ،تكفي لمعالجة أكثر لممعمومات ،قصيرة جداً 

عممية حفظ المعمومات  ويمكف القوؿ أفّ  ،سياولكف يبدو أف جميعيا تعمؿ بالطريقة نف ،الخمس
وتسمح لنا الذاكرة الحسية  ،ىا تشبو كثيرًا عممية معالجة البيانات بالحاسب اآلليءواستدعا

 فوري ومحدد. السمعية "باستدعاء" 
إال  ،يمكف االحتفاظ بالمعمومات والبيانات في الذاكرة لفترة أطوؿالذاكرة ذات المدى القصير:  -2

ولكي يمكف  ،تستػرؽ إال دقائؽ معدودة عف ذلؾ أنيا مازالت قصيرة جدًا وكثيرًا ما تقؿ وال
وفي ىذه الحالة يمكف  ،االحتفاظ بالمعمومات فترات أطوؿ البد مف تكرار المعمومات عدة مرات

الذاكرة القصيرة المدى توجد  االحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة ذات المدى القصير عدة دقائؽ. إفّ 
 ،عمى أنيا جياز لمعالجة ظروؼ الحياة اليومية التي تتطمب االحتفاظ بالمعمومات لمدة قصيرة
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ومات لمدة تدوـ نصؼ ساعة عموأثبتت بعض التجارب الفيزيولوجية أف الذاكرة القصيرة تعالج الم
والذاكرة القصيرة المدى تحتوي عمى كؿ األفكار والمعمومات والخبرات التي مرت بالفرد في  ،تقريباً 

التخزيف المؤقت لممعمومات واإلدارة  ليذه الذاكرة وظيفتيف أساسيتيف ىما: ،أي وقت مف األوقات
 ،تبقى مؤقتًا في المخزف الخاص بالذاكرةلويعني اختيار المادة  ،أي مف خالؿ التخزيف ،الشاممة

 ونقؿ الخبرات ذات المدى الطويؿ لتسجيميا وسحب المعمومات مف أجيزة الذاكرة المختمفة.
كـ ضخـ  تعادةف جياز الذاكرة طويمة المدى األفراد مف اسيمكّ ى الطويل: الذاكرة ذات المد -3

وفي بعض الحاالت بصفة  ،اً وأعوام ،وشيوراً  ،اً مف المعمومات لمدى أطوؿ قد يستػرؽ أسابيع
دائمة. ويتـ خزف الحقائؽ والمعمومات والمعاني والمفاىيـ فييا بصورة مماثمة لممادة الحقيقية أو 

عاني والمفاىيـ ما يمجأ اإلنساف إلى وسائؿ متعددة لالحتفاظ بالم اً وكثير  ،بشكؿ مصػر ليا
بت معرفة المتعمـ أي الفرد بالعالـ الذي حولو الذاكرة طويمة األمد نظاـ يث إفّ وسيولة استرجاعيا. 

إذ أنو نظاـ مؤىؿ لتخزيف كمية ىائمة مف المعمومات والحقائؽ والمعاني بشكؿ يميد لنا الحياة 
دراكاً   . (136-135، ص2010)جودت،  بأوسع معانييا وعيًا وا 

ية وعمى طبيعة عمى الحفظ وتذكر ما يتعممونو عمى المناىج الدراس التالميذتتوقؼ قدرة      
وعمى درجة إتقاف ما تعمموه وعمى الفروؽ الفردية بينيـ في الميوؿ والدوافع  ،عممية التدريس

 :ومن أىم العوامل التي تساعد عمى الحفظ الجيد ما يمي ،األخرى
إلى تسييؿ  التمميذيؤدي وضوح معنى المحتوى الذي يتعممو  وضوح المعنى لدى المتعمم: -1 

لى تسييؿ عممية التذكر المفاىيـ واضحة المعنى وبخاصة تمؾ التي ترتبط  ولوحظ أفّ  ،الحفظ وا 
 التمميذوالتي يحاوؿ  ،بالمبادئ العامة أسيؿ في حفظيا مف التفاصيؿ الجزئية غير المفيومة

إذ  ،رسةاستظيارىا. ولقد أكدت ىذه الحقيقة الكثير مف الدراسات التي أجريت عمى طمبة المد
عمى عكس المواد  ،تبيف أنو مف السيؿ تذكر المادة الدراسية إذا كاف معناىا مفيومًا وواضحاً 
ا البعض فإف نسيانيا الدراسية التي يتكوف محتواىا مف حقائؽ أو تفاصيؿ منعزلة عف بعضي

 يكوف سريعًا.
يارات في المػة يساعد التنظيـ السميـ عمى حفظ آالؼ الحقائؽ والمفاىيـ والم التنظيم: -2

المدارس عمى اختالؼ  تالميذوالعموـ واالجتماعيات وغيرىا مف المواد الدراسية التي يتعمميا 
االىتماـ بتنظيـ المادة يحقؽ ربطًا ما  أفّ  W. Jamesويؤكد العالـ النفسي وليـ جيمس  ،أنواعيا

 ديدة والمعارؼ التي تـ اكتسابيا.بيف المعمومات الج
وكمما استخدـ  ،التنظيـ إلى التأثير بشكؿ إيجابي عمى كمية ونوعية الحفظويؤدي تعمـ قواعد 

 طرؽ تنظيـ المادة الدراسية في استذكارىـ ليا كمما ساعد ذلؾ عمى استدعائيا بسيولة التالميذ
 .(137-136، 2010)جودت، 
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دراسية التي فالمادة ال ،مف السيؿ نسياف المفاىيـ والميارات التي ال نحفظيا جيداً  اإلتقان: -3
إذ يؤدي التدريب المتواصؿ عمى  ،البد مف دراستيا مرات متعددة حتى نتقنيانريد حفظيا وتذكرىا 

ذلؾ أف زيادة التعمـ  ،ميارة مف الميارات إلى إتقاف ىذه الميارة وبالتالي إلى استمرار تذكرىا
ويتضح أثر  ،واستمراره في موضوع معيف يؤدي إلى إتقاف ىذه الموضوع ويساعد عمى الحفظ

 ،ذلؾ فيما نجيد مف ميارات حركية مثؿ السباحة أو ركوب الدراجة والتي ليس مف السيؿ نسيانيا
 (.123ص ،2005 ،ة إتقانًا دقيقًا )برىـفالتدريب الزائد يساعد عمى إتقاف الماد

 مراجعة المادة أو المواد المتعمقة التي نستذكرىا مراجعة منتظمة وعمى فترات المراجعة: -4
وترجع أىمية المراجعة إلى أنيا تساعد عمى تثبيت المادة  ،يساعد عمى تقميؿ نسبة النسياف

عوامؿ زيادة النسياف األخرى تفعؿ فعميا فيما نتقف مف مفاىيـ وميارات ما لـ  ذلؾ أفّ  ،المتعممة
اسية يجب وأوؿ مراجعة لممادة الدر  ،وتؤدي المراجعة إلى استقرار وثبوت المادة الدراسية ،نراجعيا

ترؾ مراجعة المادة الدراسية بشكؿ مباشر يؤدي  ألفّ  ،أف تتـ في نفس يوـ دراستيا في المدرسة
ولكي نقمؿ مف أثر ىذا الفاقد يحسف مراجعة ودراسة المادة الدراسية  ،إلى حدوث فاقد كبير فييا

اسي فسوؼ تحصؿ ألننا إذا تركناىا إلى نياية العاـ الدراسي أو نياية الفصؿ الدر  ،أواًل بأوؿ
عوامؿ النسياف تتدخؿ في ىذه الحالة ويظير تأثيرىا بشكؿ  ذلؾ أفّ  ،صعوبة في استرجاعيا

 (.74ص  ،2003 ،واضح ومباشر عمى كمية المادة المتعممة )عبد اهلل
 
 غاداث الدزاست الخاظئت: -2-4-4

حيث تدرس  ،الدراسة كمفيوـ عاـ تعني استخداـ الوظائؼ العقمية في تحصيؿ المعرفة     
وعندما يتـ  ،قصد التعمـ والتذكروتقرأ المادة ب ،لتفاصيؿ بانتباهكما تراجع ا ،وتفحص وتحمؿ

نقوؿ اّف لدى الطفؿ عادات خاطئة في الدراسة.  ،باستمرار ؽ تعمـ غير فّعاؿ أو غير كفؤتحقي
إذ يمكف  ،إّف الدراسة والواجبات الدراسية التي تعطى لمبيت ىي مسؤولية التمميذ قبؿ كؿ شيء

كما  ،لتدخؿ األبويف الزائد في ذلؾ أف يؤدي إلى إعاقة تطور عادات دراسية مستقمة لدى الطفؿ
فؿ في البيت قد يمنعاف دوف قصد منيما تطور أّف األبويف المذيف يحاوالف حصر دراسة الط

ولذلؾ ينبػي أف يكوف موضوع الواجبات البيتية مسألة بيف  ،عادات دراسية جيدة لدى طفميما
واالىتماـ الزائد والتدخؿ المبالع بو مف قبؿ األبويف قد ينطوي عمى تقميؿ قدرة  ،المعمـ والطفؿ

ألبويف قد يؤدي إلى إدراؾ الطفؿ بأّف اإلشراؼ كما أف إلحاح ا ،الطفؿ عمى أف يعمؿ باستقالؿ
 (.60ص ،2002 ،مف قبميـ ضروري لمدراسة )العمايرة



42 
 

بأنيا "عدـ استخداـ الوظائؼ العقمية في تحصيؿ الخاطئة يمكف تعريؼ العادات الدراسية      
ص  ،1999 ،تيـ ؛وال تحمؿ وال تراجع )شعباف وتفحصٍ  المعرفة حيث ال تدرس المادة بتروٍ 

222.) 
واتخاذ أساليب  ،عدـ التزاـ التمميذ باألساليب المالئمة لممراجعة الصحيحة وتعّرؼ أيضًا بأنيا:

استخداـ الوظائؼ العقمية في تحصيؿ المعرفة حيث ة حيث نقصد بالمراجعة الصحيح ،طئةخا
وعندما ال نستعمؿ الطريقة الصحيحة تنتج عندنا  ،وتحمؿ وتراجع وتفحصٍ  تدرس المادة بتروٍ 

 (.89ص  ،1999 ،عادات خاطئة لممراجعة" )ميخائيؿ
 من العادات الدراسية الخاطئة:و     
 اختيار أوقات لمدراسة غير مناسبة. -1
 عدـ وضع برنامج دراسي )جدوؿ زمني لممذاكرة يوميًا(. -2
 .التمميذعدـ القياـ بالواجبات الدراسية الخاصة ب -3
 تأجيؿ الدراسة إلى ما قبؿ االمتحانات. -4
 االعتماد عمى األىؿ في أداء الواجبات المنزلية. -5
مما يجعؿ  ،االمتحاناتأياـ  (ـالسير إلى وقت متأخر مف الميؿ وأحيانًا )السير وعدـ النو  -6

 المعمومات.ينسى كثيرًا مف المعمومات ويكوف في حالة ارتباؾ شديد نتيجة لتداخؿ  التمميذ
 ،عدـ إعطاء الجسـ حقو مف الراحة والنـو نتيجة لإلكثار مف شرب المنبيات )الشاي والقيوة( -7

 إلى السير. التمميذفيي تدفع 
 استخداـ العقاقير والمنبيات المحظورة التي تؤدي إلى إتالؼ خاليا الم). -8
ع باستذكار مادة عممية مثاًل االستمرار في استذكار مادة بعينيا حتى النياية وعدـ التنوي -9

 .ةبجانب مادة أدبي
االستذكار الجماعي يكوف في أحياف كثيرة مضيعة لموقت إذا لـ يضبط ألنو سوؼ يمضي  -10

 الوقت في األحاديث الجانبية.
فيػمبو النعاس ويناـ بعد فترة وجيزة  ،باستذكار دروسو وىو مستمؽ عمى ظيره التمميذقياـ   -11

 مف بدء االستذكار.
 إلى الراديو أو مشاىدة التمفاز أو االنشػاؿ بالجواؿ. باالستماعاالنشػاؿ أثناء الدراسة  -12
المنيج الدراسي كقراءة قصة أو   الدراسة واالستذكار عف طريؽ الحفظ بدوف الفيـ أو قراءة -13

 .(82ص ،2006 ،)العفناف ة قراءة أو تمخيصجريدة يومية بدوف عممية إعاد
 مظاهس الػاداث الدزاسيت الخاظئت: -2-4-5
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العادات الدراسية الخاطئة مف خالؿ مجموعة مف المظاىر التي تبدو  إلىرؼ يمكف التعّ      
 ومف بيف ىذه المظاىر ما يمي: ،عمى التمميذ

ذوي الضعؼ التحصيمي أدنى مف أدائيـ المتنبأ بو  التالميذأداء  حيث إفّ  :ضعؼ التحصيؿ -1
يعتبر ضعيفًا  التمميذ أفّ والقاعدة المتعارؼ عمييا ىي  ،بواسطة اختبارات الذكاء والقدرات

 في صفو وتكوف توقعاتو متدنية. التالميذتحصيميًا إذا كاف أداؤه أدنى بسنتيف مف أداء 
 (.204ص ،2002 ،)العمايرة يتشتت انتباىيـ بسيولة -2
 مياراتيـ في القراءة ضعيفة. -3
 جؿ المراجعة.أالنـو الكثير في النيار والسير طواؿ الميؿ مف  -4
إىماؿ المراجعة مف بداية العاـ الدراسي وتذكرىا عند اقتراب االمتحاف أو حتى ليمة  -5

 االمتحاف.
 الفيـ أو الحؿتى تمؾ التي تحتاج استعماؿ طريقة الحفظ الصـ لجميع مواد الدراسة ح -6
 (.210ص ،2001 ،الخطيب؛ الزبادي)

العادات الدراسية الخاطئة بشكؿ كبير مف خالؿ سموكات التمميذ في الدراسة  مما سبؽ تظير     
وعميو يجب مراقبة التمميذ مف حيف آلخر سواء في البيت أو المدرسة ومالحظة ذلؾ  ،أو المراجعة

 ات األواف.عميو حتى يمكف تصحيحيا وتعديميا قبؿ فو 
 أسباب الػاداث الدزاسيت الخاظئت: -2-4-6

نما ىي نتيجة مجموعة مف العوامؿ  ،العادات الدراسية الخاطئة ليست نابعة مف فراغ إفّ       وا 
واألسباب التي تتضافر فيما بينيا لتنتج عنيا بعض العادات الخاطئة الممارسة مف طرؼ 

 ومف بيف ىذه األسباب ما يمي: ،التالميذ
كيؼ يستذكروف  التالميذفي بعض األحياف ال يعرؼ  عدم معرفة طرق االستذكار الجيدة: -1

دروسيـ ربما ألنيـ لـ يتعمموا ميارات الدراسة الصحيحة مف قبؿ، أو أنيـ لـ يستوعبوىا، أو لـ 
عادات الدراسة الخاطئة قد تكونت لدييـ نتيجة  يتوفر ليـ الدافعية الكافية لتطبيقيا، أو ألفّ 

استخداـ أساليب غير صحيحة اكتسبوىا مف مصادر متعددة، لذا يجب عمى المربييف )المعمـ 
عمى توضيح الطريقة المثالية لمدراسة والتي تتناسب مع قدراتيـ  التالميذ( مساعدة النفسيوالمرشد 

مكانياتـ وتتوافؽ مع استعداداتيـ  ف طريؽ اختيار الوقت والطريقة والمكاف المناسبوذلؾ ع ،وا 
  .(371ص ،2116 ،شيفر وممماف)
أي شكؿ مف أشكاؿ انخفاض القدرات العقمية ىو سبب واضح  إفّ  صعوبات التعمم: -2

لمشكالت في التحصيؿ الدراسي، وىناؾ سبب آخر أقؿ وضوحًا إال أنو أكثر شيوعًا وىو نقص 
تشخيص  يوربما تكوف أنجح الوسائؿ ىنا ى ،بصعوبات التعمـ يسمى و ماأ القدرة عمى التعمـ 
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 مناسبة لمتعمـ، حيث يالحظ أفّ طرؽ ىذه الصعوبات مف قبؿ متخصصيف ومحاولة الوصوؿ إلى 
الذي لديو انخفاض في إحدى القدرات العقمية سوؼ يستمر في التحصيؿ المنخفض ميما  التمميذ

وقد  المواد التي تعتمد عمى ىذه القدرات العقمية. بذؿ مف الوقت لمدراسة واالستذكار خاصة في
يكوف مف األجدى إلحاقو بفصوؿ البرامج المتخصصة المتاحة في بعض المدارس التي يتوفر 

 .(Deese, 2007, p16) فييا معمـ متخصص في صعوبات التعمـ بعد أخذ رأي المختصيف
فالتوتر  ،صعوبات في الدراسةالمشكالت النفسية يمكف أف تؤدي إلى  المشكالت النفسية: -3

 ،الناتج عف الخالفات األسرية أو الخالفات مع الزمالء يمكف أف تؤدي إلى صعوبة في التركيز
وكذلؾ األمر بالنسبة لحاالت القمؽ والحزف وأحالـ اليقظة والتعب والمعاناة النفسية والخوؼ مف 

كذلؾ بعض  ،لتثبيت التعميـ الفشؿ والتشاؤـ واالنسحاب وعدـ الحصوؿ عمى التعزيز الالـز
األنماط التربوية السائدة في األسرة تؤدي إلى اكتساب عادات دراسية خاطئة تنعكس سمبًا عمى 

لذلؾ يتوقع مف أولياء األمور العمؿ عمى توفير البيئة اآلمنة لمطالب في كنؼ األسرة . التحصيؿ
سموكيًا  التمميذنجاح أو إشادة المدرسة بوتمبية احتياجاتو واستخداـ أساليب التعزيز المناسبة عند ال

 (.206ص ،2002 ،)العمايرة وتعميمياً 
 التمميذمف الضروري أف يوجد لدى  نقص القدرة عمى حل المشكالت واتخاذ القرارات: -4

فعند إىماؿ ىذه المشكالت وعدـ  ،أساليب مختمفة لحؿ المشكالت والتصدي ليا عند ظيورىا
لذلؾ عمى أولياء األمور تعويد  تسبب اكتسابو لعادات دراسية خاطئة. إيجاد الحؿ المناسب ليا قد

أبنائيـ مف الصػر عمى التصدي لممشكالت والبحث عف الحموؿ المناسبة ليا وعدـ االنسحاب أو 
 (.391 ،2009 ،)العزة اليروب مف مواجيتيا

واألساليب التي  ومف ىذه العوامؿ اعتماد النظاـ داخؿ المدرسة عمى الطرؽ عوامل مدرسية: -5
تشجع عمى الحفظ والتمقيف بداًل مف استخداـ القدرات العقمية العميا )التفكير، االستنتاج ، التذكر 

ينخفض مستوى تحصيمو الدراسي نتيجة اعتماد المدرسة  التالميذفيالحظ أف كثيرًا مف  .(....إل)
قمية مثؿ الفيـ والتركيب والتطبيؽ الع التمميذأو المعمـ عمى أسموب الحفظ والتمقيف خالفًا لقدرات 

في فصؿ يػمب عمى  التمميذكذلؾ مف العوامؿ المدرسية إلحاؽ . والتحميؿ )القدرات العقمية العميا(
يدرس في بيئة غير مشجعة ويتعمـ منيـ  التمميذمما يجعؿ  ،طالبو انخفاض المستوى التحصيمي

  (.72ص ،2007 ،)ندى عادات دراسية خاطئة
 الوكاًت مً الػاداث الدزاسيت الخاظئت: -2-4-7

إلى يستخدميا لكي يصؿ  ،لكؿ طالب عاداتو التي يعتبرىا مثالية في التحصيؿ واإلنجاز     
 ،وتختمؼ العادات الدراسية باختالؼ المواد الدراسية ،عف نفسو أفضؿ مستوى يرضى بو

عدؿ ويطور في ىذه العادات حتى فاختالؼ نوعية الخبرات التي يقوـ التمميذ باستذكارىا تجعمو ي
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تتوافؽ مع المادة الدراسية. إال أّف درجة االستيعاب تتوقؼ عمى تنظيـ عممية االستذكار 
عمى المعارؼ  فعف طريؽ االستذكار يمـ التمميذ بالحقائؽ العممية ويتعرؼ ،والتخطيط المسبؽ ليا

تي تصادفو سواء في فضؿ تفسير لمظواىر وأحسف حؿ لممشكالت البموضوعية ويصؿ إلى أ
ولكي تتحقؽ ىذه األىداؼ وتُتتبع العادات الدراسية تخصصو أو أسموب حياتو بشكؿ عاـ.  مجاؿ

الجيدة والفعالة ال بد مف التذكير منذ البداية أنو ال بد مف تعميـ التمميذ العادات الدراسية المناسبة 
لطريقة الصحيحة ميما كانت ىذه حتى يتعمـ كيفية أداء واجباتو با ،منذ سنوات دراستو األولى

ومف أجؿ ذلؾ ال بد مف اتباع  ،فيي تزداد صعوبة كمما تقدـ في سنوات دراستو ،الواجبات بسيطة
 اإلجراءات اآلتية مف قبؿ التالميذ:

ال بد أف يعرؼ التمميذ أّف الدراسة ىي مسؤولية وأّف عدـ الدراسة والتياوف في أدائيا يؤدي  -1
 الدراسي.إلى انخفاض تحصيمو 

 ،كالمجالت ،تنظيـ بيئة التمميذ الدراسية )غرفة الدراسة( بحيث ُتزاؿ كؿ مشتتات االنتباه -2
 وألعاب الكمبيوتر. إل). ،السجالت

 يتالفى تراكـ الواجبات الدراسية.ل ،بو قتو ويخصص وقتًا محددًا ويمتـزأف ينظـ التمميذ و  -3
 ـ التعميمية التي خطط إلنجازىا.التمميذ نفسو عندما ينجز الميا أف يكافئ -4
 ،أف يستخدـ التمميذ طريقة المسح والتساؤؿ والقراءة والمراجعة والتسميع كأسموب في الدراسة -5

ثـ يقـو  ،فالتمميذ ينبػي عميو في بداية دراستو لممادة التعميمية أف يتصفح العناويف الرئيسة )مسح(
ثـ يبدأ بقراءة المواضيع بحثًا عف  ،مة )التساؤؿ(بتحويؿ ىذه العناويف ورؤوس المواضيع إلى أسئ

وأخيرًا يعمؿ عمى تسميع المعمومات التي تعمميا وراجعيا بصوت  ،إجابات لألسئمة )المراجعة(
 بعدىا يقوـ بتمخيص النقاط البارزة.  ،مرتفع )التسميع(

ف مف دراستيا المادة الدراسية الطويمة إلى وحدات صػيرة بحيث يتمك عمى التمميذ أف يجزئ -6
 نياية األسبوع.في وفيميا وحفظيا ويمارس التدريب المجزأ كؿ يـو لكي يتمكف مف المادة كميا 

أف يستخدـ التمميذ االسترخاء العضمي لمتخمص مف القمؽ والتوتر سواء قبؿ الجموس لمدراسة  -7
 .(13-11، ص2010)جودت،  أو قبؿ االمتحاف

أيضًا يقع عمى عاتق الوالدين والمعممين والمرشدين في المدارس تعميم  ،ىذا من جانب التمميذ
وذلؾ في  ،الصحيحة وتوفير الظروؼ المناسبة لمدراسة والمراجعةالتالميذ العادات الدراسية 

وىناؾ  ،تعتبر القاعدة األساسية لمتمميذ مختمؼ المراحؿ الدراسية خاصة في المراحؿ األولى والتي
يمكف مف خالليا تعويد التالميذ أو األبناء عمى العادات الدراسية الصحيحة مجموعة مف الطرؽ 

 :منياوعدـ الوقوع في العادات الدراسية الخاطئة 
وذلؾ مف خالؿ مساعدة التمميذ في اختيار مكاف ىادئ  توفير أفضل الظروف الدراسية: -1

لمدراسة والمحافظة عمى الضوء بشكؿ جيد وكذلؾ مساعدتو في التخطيط ألوقات الدراسة وعدـ 
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عطائو تماريف ،مشاىدة التمفاز والدراسة في آف واحد ثـ  ،كما يجب تزويده بالمراجع والمجالت وا 
 .ستمتاع بياماع إلى الموسيقى واالاستراحة ثـ االست

: يجب تقديـ االستحساف والمديح واإلطراء واإلنجاز واالستقاللية تعزيزالتأكيد عمى ال -2
ثارة دافعيتو نحو اإلنجاز  .الالزميف عند قياـ التمميذ باإلنجاز واالعتماد عمى نفسو وا 

ـ عمى : وذلؾ مف خالؿ تشجيع اآلباء ألبنائيشرح االتجاه اإليجابي نحو القراءة والدراسة -3
ف ذلؾ يشعرىـ الدراسة واالبتعاد عمى التعميقات السالبة والمحبطة لدافعيتيـ نحو الدراسة أل

)عبد اليادي؛   يجب تقديـ المساعدة والتوجيو فقطباإلىانة ويدني مف مفيوميـ عف ذواتيـ و 
 .(194، ص2004العزة، 

 
 في حػدًل الػاداث الدزاسيت الخاظئت: املدزستدوز  -2-4-8

عمى تكويف عادات دراسية سميمة،  التالميذدوٌر ميٌـّ في مساعدة المدرسي  النفسيلممرشد      
الذيف ليست لدييـ عادات استذكار جيدة وال يرغبوف في  التالميذوعميو أف يبحث أواًل عف 

ف كانت قميمة إال أنيا موجودة،  االستذكار لذلؾ ال يفتحوف الكتاب إال وقت االختبار، وىذه الفئة وا 
ىـ عميو ومنيا عمى سبيؿ  أف يبحث عف األسباب التي أدت إلى ما النفسيلذا عمى المرشد 

الدراسة، ضعؼ الثقة بالنفس، عدـ االىتماـ مف األسرة،  المثاؿ )انخفاض درجة الدافعية نحو
التفكؾ األسري، االختيار الخاطئ لمتخصص الدراسي، تكويف انطباعات سمبية مف المعمميف نحو 

، ما يكوف مستواىا التحصيمي منخفض وىذه الفئة غالباً  ،ىذه الفئة مما يؤثر عمى تعامميـ معيـ(
وبذؿ الجيد مف المرشد  ،المشكالت التي أدت إلى ذلؾ تحتاج إلى جيد أكبر في تحديد لذلؾ

 في تزويدىـ بالبرامج المناسبة لحؿ ىذه المشكالت، وتكويف عادات دراسية سميمةالنفسي 
   (.363ص ،2010 ،)حمدي
القياـ بيا لعالج ىذه المشكمة ما  النفسيومف أىـ الخطوات اإلجرائية التي يمكف لممرشد      
 يمي:
 ياف لمطالب ييدؼ إلى التعرؼ عمى العادات الدراسية المستخدمة.تقديـ استب -1
تقديـ استبياف ألولياء األمور ييدؼ إلى التعرؼ عمى العادات الدراسية التي يستخدميا  -2

 األبناء.
 وأولياء األمور. التالميذتحديد المشكالت الناتجة مف تطبيؽ االستبيانات عمى  -3
 .(33-21ص ،2010 ،)القصابي تخالؿ تحميؿ االستبانارصد الفئة المستيدفة مف  -4
 ما يمي: إعداد برنامج عالجي مقترح ليذه المشكمة يراعى فيو -5
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نحو التعمـ، وتنمية الثقة بالنفس لدييـ مما قد يساىـ في  التالميذالعمؿ عمى رفع دافعية  -أ
 تكويف صورة إيجابية عف ذواتيـ.

لسميمة ومنيا )اختيار المكاف المناسب لالستذكار وتحديد تدريبيـ عمى العادات الدراسية ا -ب
أفضؿ األوقات لالستذكار، تنظيـ الوقت، تنمية سرعة القراءة، تنمية وتحسيف الذاكرة، إعداد 

 .(جدوؿ لممذاكرة وما إلى ذلؾ
إرشاد المعمميف إلى االىتماـ بيذه الفئة داخؿ الفصؿ وخارجو مف خالؿ التشجيع والدعـ  -ح

 الثقة بالنفس فييـ ، ووضعيـ في مكاف مناسب في الفصؿ. وبث روح
إرشاد أولياء األمور إلى االىتماـ بالتشجيع وتوفير البيئة المناسبة ألبنائيـ، والبعد عف  -د

 العبارات السمبية، والموـ الزائد، والتْدليؿ الزائد.
مثمى في االستفادة مف وتوجيو كؿ طالب لمطريقة ال ،التالميذمراعاة الفروؽ الفردية بيف  -ىػ

 العادات الدراسية السميمة بما يتناسب مع إمكاناتو وظروفو األسرية.
خصوصًا المجتيديف دراسيًا )النماذج المتميزة( في توضيح  التالميذاالستفادة مف زمالء  -و

 العادات الدراسية السميمة، ومساعدتيـ عمى فيـ المواد الدراسية.
قد يكوف ليا تأثير عمى تكويف العادات  تياآلثار السمبية لرفاؽ السوء ال التالميذتجنيب  -ز

 الدراسية الخاطئة.
رشادىـ مبكرًا الختيار التخصص الدراسي المناسب ليـ التالميذتدريب  -ج مما يساعدىـ  ،وا 

 عمى حب المواد الدراسية وتوافؽ ميوليـ وقدراتيـ مع التخصص الدراسي.
لمحصوؿ عمى المعمومات  التالميذضافة لمجمسات الجماعية ليؤالء تنظيـ جمسات فردية إ -ط

 التي تساعد في حؿ مشكالتيـ.
 تزويدىـ بنشرات عف كيفية التعامؿ مع االختبارات واالستعداد ليا. -ى
تقييـ البرنامج مف خالؿ المتابعة الدورية الختبارات ىذه الفئة، واالستفادة مف مالحظات  -6

 المعمميف واألسرة.
بعد تقديـ الخدمات  أخرى مرةً  الخاصة بالعادات الدراسية المستخدمة تطبيؽ االستبانة -7

 اإلرشادية.
استخداـ األساليب اإلحصائية في التعرؼ عمى أثر البرنامج المنفذ عمى تعديؿ العادات  -8

ستبانة أي الفرؽ بيف تطبيؽ اال ،الدرجاتالدراسية ليذه الفئة لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطي 
 القبمية واالستبانة البعدية.

لمعادات الدراسية  التالميذتقويـ أثر البرنامج بعد فترة زمنية لمتأكد مف استمرار استخداـ  -9
  .(212ص ،2001 ،)الزبادي والخطيب السميمة
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 ،مما سبؽ تعد ظاىرة المذاكرة مف أكثر المواضيع شيوعًا خاصة في وقت االمتحانات     
وتزداد أىميتيا لدى التالميذ لكونيا تؤثر عمى حياة التمميذ مف الناحية التحصيمية وانتقالو إلى 

حيث أّف اكتساب التمميذ ألساليب المذاكرة والعادات الدراسية  ،الصفوؼ األخرىو المراحؿ 
ىذه  ولذلؾ فإّف معرفة ،الصحيحة يساعده عمى اتباع طرؽ سميمة تفيده وتوفر عميو الوقت والجيد
رشاده إلى الطرؽ  ،األساليب يعد مف أىـ الموضوعات التي يتوجب تعريؼ الطالب بيا وا 

 الصحيحة في تتبعيا.
 :مشكلت طػف الدافػيت للخػلم -2-5

تعتبر الدافعية مف أىـ العوامؿ التي ليا عالقة مباشرة بكياف الفرد ميما كاف نشاطو في      
فيي أىـ شرط مف شروط  ،وىناؾ عالقة مباشرة بيف نجاح التمميذ في الدراسة والدافعية ،المجتمع
حيث تعتبر الدافعية كمحفز  ،كما أّف المتعمـ ال يستجيب لمموضوع دوف وجود دافع معيف ،التعمـ

كما أّف لو مجموعة مف الطموحات والرغبات التي تجعمو  ،أساسي يدفع التمميذ لمعمؿ والمثابرة
ؼ عف اآلخريف باختالؼ بيئتو وشخصيتو وحياتو النفسية واالجتماعية والتي ليا دور في يختم

بعث الدافعية لمتعمـ. والدافعية بشكؿ عاـ ىي حالة لدى الفرد تستثير سموكو وتعمؿ عمى استمراره 
 وتوجييو نحو تحقيؽ ىدؼ معيف. 

ية التي تحرؾ الفرد مف أجؿ : مجموعة الظروؼ الداخمية والخارجوالدافعية بشكؿ عاـ ىي     
وىذا اليدؼ يكوف إلرضاء  ،فالدافع بذلؾ يشير إلى نزعة لموصوؿ إلى ىدؼ معيف ،إعادة التوازف

حيث إّف الحاجة تنشأ لدى الكائف عند انحراؼ الشروط البيولوجية أو  ،حاجات داخمية
الحصوؿ عميو أما اليدؼ ىو ما يرغب الفرد في  ،السيكولوجية المؤدية لحفظ بقاء الفرد

 (.479ص ،2008 ،)الشربيني؛ دمنيوري ومطحنة
 
 حػسيف الدافػيت للخػلم: -2-5-1

 ،وذلؾ بسبب اختالؼ النظرة ليذا المفيـو وطرؽ دراستو ،لقد تعددت تعريفات الدافعية لمتعمـ     
 وفيما يمي بعض مف ىذه التعريفات:

"حالة داخمية تدفع التمميذ إلى الحرص والمثابرة عمى بذؿ  ُتّعرف الدافعية لمتعمم بأنيا:     
مف خالؿ تنظيـ البنية  ،عالية مف اإلتقاف والتفوؽ ةمف أجؿ تحقيؽ النجاح الدراسي بدرج ،الجيد

 ،2010 ،المعرفية لموصوؿ إلى حالة االتزاف المعرفي وتحقيؽ االستمتاع بالتعمـ )السميـ
 (.10ص

تتجسد بوجود رغبة وميؿ داخمي عند المتعمـ لبموغ  ،الدافعية العامة"حالة متميزة مف  وىي:     
عف طريؽ بذلو جيود وعمميات عقمية موجية ألداء  ،والتحسف في مجاؿ الخبرة ،أىداؼ التعمـ
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واالستمرار في تمؾ النشاطات حتى تتحقؽ بحيث يؤدي إشباعيا إلى  ،نشاطات أكاديمية ىادفة
 (.14ص ،2009 ،مكافأة ورضا ذاتي )الرافعي

وتشير إلى حالة داخمية عند المتعمـ  ،"حالة خاصة مف الدافعية العامة كما تعرف بأنيا:     
واالستمرار فيو حتى يتحقؽ  ،واإلقباؿ عميو بنشاط موجو ،تدفعو إلى االنتباه لمموقؼ التعميمي

 (.50ص ،2008 ،التعمـ )غباري
حيث  ،ىي: "قدرة المتعمـ عمى توليد المعرفة لزيادة قاعدة المعارؼ لديو ويذكر بأّن الدافعية     

باعتباره وسيمة لتحقيؽ السيطرة عمى الميمات التعميمية التي تواجيو  ،يثّمف التعمـ مف أجؿ التعمـ
 (.20ص ،2006 ،في المواقؼ المختمفة )أبو رياش وآخروف

وتدفعو لالستجابة في  ،المتعمـ تستثير سموكو: حالة داخمية في وتعرفيا العناني بأنيا     
 ،الموقؼ التعميمي وتعمؿ عمى استمرار ىذا السموؾ وىذه االستجابة حتى يحدث التعمـ )العناني

 (.133ص ،2005
خارجية التي الداخمية و البأنو عبارة عف: "مجموعة مف العوامؿ  كذلك تعرف الدافعية لمتعمم     

المياـ والخبرات التعميمية النشاط والرغبة في االستمتاع ب ة عالية مفتدفع المتعمـ لالندماج بدرج
 (.Spinath, 2005, p88الجديدة )

 كما تذكر قطامي مجموعة من تعريفات دافعية التعمم ىي كاآلتي:     
o وتعمؿ عمى استمرار السموؾ وتوجييو نحو  ،حالة المتعمـ الداخمية التي تحرؾ سموكو وأداءاتو

 تحقيؽ ىدؼ أو غاية محددة.
o وتمح عميو لمواصمة  ،ووعيو وانتباىو ،حالة داخمية تحرؾ أفكار المتعمـ ومعارفو وبناه المعرفية

 األداء واالستمرار فيو لموصوؿ إلى حالة توازف معرفية.
o تو في أي موقؼ تعميمي يشترؾ تحرؾ المتعمـ الستػالؿ أقصى طاقا ،حالة استثارة داخمية

 فيو بيدؼ إشباع دوافعو لممعرفة وتحقيؽ ذاتو.
o  حالة داخمية تحث المتعمـ عمى السعي بأي وسيمة ليمتمؾ األدوات والمواد التي تعمؿ عمى

-132ص ،2004 ،وتجنبو الوقوع في الفشؿ )قطامي ،إيجاد بيئة تحقؽ لو التكيؼ والسعادة
133.) 

ىناؾ شبو اتفاؽ حوؿ تعريؼ الدافعية لمتعمـ بأنيا تعني: حالة داخمية  انطالقًا مما سبؽ     
 ،التي تتناسب والموقؼ التعميمي واإلقباؿ عميو بنشاط ،لممتعمـ تدفعو لمحصوؿ عمى المعمومات

 لتحقيؽ غرض معيف حتى يتحقؽ التعمـ المرغوب.
 وظائف الدافػيت: -2-5-2
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إذا كانت الدافعية وسيمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية فيي تبدو في عالقتيا بالسموؾ      
 وبالتعمـ عمى وجو الخصوص في الوظائؼ اآلتية: ،اإلنساني

كما  ،تساعد الفرد )المتعمـ( عمى أف يستجيب لموقؼ معيف وييمؿ باقي المواقؼ األخرى -1
أي عندما يكوف الفرد في حالة توتر فإنو يبحث  ،تجعمو يتصرؼ بطريقة معينة في ذلؾ الموقؼ

دي عف سموؾ يجعمو يزيؿ بواسطتو ىذا التوتر ويختار السموؾ الذي يتناسب مع الوضع االقتصا
 فيو ىذا الشخص. والسياسي واالجتماعي الذي يوجد

فالمتعمميف الذيف  ،الميارات وغيرىا مف األىداؼ ،تساعد الدافعية عمى تحصيؿ المعرفة -2
المتعمميف الذيف ليس لدييـ أف في حيف  ،تعوف بدافعية يتـ تحصيميـ الدراسي بفاعمية أكبريتم

 دافعية عالية قد يصبحوف مصدر شػب وسخرية داخؿ الصؼ. 
الذي يوجو إليو الفرد اىتماماتو مف أجؿ  ،تعمؿ الدافعية عمى تحديد مجاؿ النشاط السموكي -3

 وف وجود دافع يصبح عشوائيًا وغير ىادؼ. فالسموؾ بد ،تحقيؽ أىداؼ وأغراض معينة
مما يؤدي إلى تنشيط  ،تعمؿ الدافعية عمى حشد )جمع( الطاقة الالزمة لممارسة نشاط ما -4

عادة الجسـ إلى االتزاف السابؽ.   سموؾ الفرد ودفعو إلى القياـ بعمؿ مف أجؿ إزالة التوتر وا 
وتحاشي السموؾ المؤدي  ،السموؾ الناجحتحث الدافعية الكائف الحي )المتعمـ( عمى تكرار  -5

إذ يصبح دافع الكائف الحي ىو الحصوؿ عمى  ،بسبب عمميات التعزيز ،إلى العقاب والحرماف
 الثواب عمى شكؿ مادي أو معنوي وتجنب الفشؿ أو المـو أو العقاب.

أي يختار الفرد نشاطًا معينًا  ،تثير األنشطة التي تتناسب مع المواقؼ التي يواجييا الفرد -6
 ،2011 ،)فروجة إّما باالتجاه اإليجابي أو االتجاه السمبي ،يتناسب مع الحاجة التي توجد لديو

 .(140-139ص
إّف وظائؼ الدافعية لمتعمـ ال تقتصر عمى استثارة السموؾ لدى المتعمـ نجد أف مما سبؽ      

باإلضافة إلى تحديد اىتماماتو  ،سب وفؽ الموقؼبؿ تجعمو يختار السموؾ المنا ،وتنشيطو فحسب
إذا يمكف القوؿ أّف الدافعية لمتعمـ تعمؿ عمى توجيو  ،وجمع الطاقة الالزمة لممارسة نشاط ما

 نشاط المتعمـ لالستجابة ليدؼ معيف ثـ الوصوؿ إلى إشباعو.
 غالكت الدافػيت بالخػلم: -2-5-3

وعميو فأفضؿ المواقؼ التعميمية  ،أساسي في عممية التعمـوجود دافعية عند الفرد عامؿ إف      
توفر ليـ الدروس المختمفة خبرات تثير  مى تكويف دوافع عند المتعمميف عندماىي التي تعمؿ ع
رض وىي أىمية وجود غ ،ناحية األساسيةوقد أدرجت التربية الحديثة ىذه ال ،دوافعيـ الحالية

لؾ فيي تيتـ بإتاحة الفرصة أماـ التالميذ لكي يشتركوا فعميًا ولذ ،واضح يدفع التالميذ نحو التعمـ
كما تيتـ بإشراكيـ فعميًا  ،في اختيار الموضوعات والمشكالت التي تمس نواحي ىامة في حياتيـ
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في تحديد طرؽ العمؿ والدراسة والوسائؿ ونواحي النشاط التي توصميـ إلى تحقيؽ األغراض التي 
ؼء ىو المعمـ الذي يستطيع استػالؿ دوافع تالميذه في عممية التعميـ فالمعمـ الكييدفوف إلييا. 

 ،وذلؾ مف أجؿ دفعيـ إلى النشاط الذي يؤدي إلى التعمـ عف طريؽ دروس تشكؿ خبرات مختمفة
 ،لذا عمى المعمـ أف يوجو ىذا النشاط ويضمف استمراره حتى يتحقؽ اليدؼ الذي يسعى إليو

فاستثارة دافعية التالميذ  ،دفًا تربويًا في ذاتياالوجية التربوية كونيا ىفعية مف وتبدو أىمية الدا
 ة وانفعاليةيقبموف عمى ممارسة نشاطات معرفيتجعميـ وتوجيييا وتوليد اىتمامات معينة لدييـ 

وحركية خارج نطاؽ المدرسة وفي حياتيـ المستقبمية. كما تعتبر الدافعية وسيمة يمكف استخداميا 
ازات تعميمية معينة عمى نحو فّعاؿ وذلؾ مف خالؿ اعتبارىا أحد العوامؿ المحددة في سبيؿ إنج

ألّف الدافعية عمى عالقة بميوؿ التمميذ وحاجاتو فتجعؿ مف بعض  ،لقدرة التمميذ عمى التحصيؿ
لذا فالدوافع ليا  ،المثيرات معززات تؤثر في سموكو وتحثو عمى المثابرة والعمؿ بشكؿ نشيط وفّعاؿ

ألّف نشاط الفرد وعممو الناتج في موقؼ  فال تعمـ بدوف دافعية، ،تعمـكبير في عممية الأثر 
 (.34ص ،2008 ،تحدده الظروؼ الدافعية الموجودة في ىذا الموقؼ )غباري ،خارجي معيف

فيي القوة التي تساعد وتدفع  ،لنجاح العممية التربوية اً أساسي اً مما سبؽ تعد الدافعية شرط     
إلى التحصيؿ الجيد وىي عامؿ أساسي يمكف بو تجسيد ما تـ تعممو في الواقع وذلؾ عف  المتعمـ

فيمكف أف نصؼ  ،طريؽ االختراعات بصفة عامة والنجاح في مختمؼ االمتحانات بصفة خاصة
وتظير في التفكير في وضع أىداؼ  ،الدافعية بأنيا االنكباب عمى العمؿ واإلقباؿ عمى التحصيؿ

 تعميمية قابمة لمتحقؽ لتذوؽ فرحة النجاح.
 غىاصس دافػيت الخػلم: -2-5-4

 وتتمثؿ بػ: ،ّف ىناؾ عّدة عناصر تشير إلى وجود الدافعية لدى الفردإ     
فيـ يبحثوف عف خبرات جديدة ويستمتعوف بتعمـ  ،األفراد فضوليوف بطبعيـحب االستطالع:  -1

والميمة  ،ويشعروف بالرضا عند حؿ األلػاز وتطوير مياراتيـ وكفايتيـ الذاتية ،األشياء الجديدة
فتقديـ مثيرات  ،األساسية لمتعميـ ىي تربية حب االستطالع عند التالميذ واستخدامو كدافع لمتعمـ

كاستثارة الفضوؿ بطرح أسئمة أو مشكالت يبحث عف  ،يـجديدة لمطمبة يثير حب االستطالع لدي
 حموؿ ليا.

يعني ىذا اعتقاد الفرد أف بإمكانو تنفيذ ميمات محددة أو الوصوؿ إلى الكفاية الذاتية:  -2
ومف مصادر  ،لدييـ دافعية لمتعمـ يذ الذيف لدييـ شؾ في قدرتيـ ليسفالتالم ،أىداؼ معينة

 الكفاية الذاتية نجد ما يمي:
 انجازات األداء وىي تقسيـ الميمة إلى أجزاء. -أ
 الخبرات البديمة. -ب
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 اإلقناع المفظي. -ج
 الحالة الفيزيولوجية والشعور بالنجاح أو الفشؿ. -د
يعتبر اتجاه التالميذ نحو التعمـ خاصية داخمية وال تظير دائمًا خالؿ السموؾ االتجاه:  -3

 ود الدروس.اإليجابي لدى التالميذ وقد يظير فقط بوج
والفرد  ،الكفاية ىي دافع داخمي نحو التعمـ يرتبط بشكؿ كبير مع الكفاية الذاتيةالكفاية:  -4

 يشعر بالسعادة عند نجاحو في انجاز الميمات.
وينبػي عمى  ،المشاركة الفعالة تقتضي توفير بيئة استثارية تحارب الممؿالدوافع الخارجية:  -5

بداعية وقابمة لمتطبيؽ وأف تبتعد عف الخوؼ والضػوطاستراتيجيات التعمـ أف تكوف  كما  ،مرنة وا 
أف ك ،أّف لمعالمات قيمة جيدة كدافع خارجي والتعزيز شكؿ آخر مف أشكاؿ الدوافع الخارجية

 .(25-24ص ،2013 ،)بف ستي ميذ حيف يتقنوف التعمـاليمنح المعمـ شيادة أو تشجيع لمت
كؿ ىذه العناصر سواء المتعمقة بالتمميذ أو المحيطة بو مثؿ طرؽ  نجد أفمما سبؽ      

وعمى المعمـ أف يوجو ىذا  ،في إثارة دافعية التالميذ لمتعمـ فعاالً  اً التدريس عناصر ىامة تمعب دور 
 النشاط ويضمف استمراره حتى يتحقؽ اليدؼ التعميمي.

 الػوامل املؤثسة في الدافػيت للخػلم: -2-5-5

تعتبر الدافعية لمتعمـ حصيمة عدة عوامؿ متداخمة ومتفاعمة فيما بينيا كالعوامؿ االجتماعية      
 ويمكف توضيحيا باآلتي: ،والشخصية التي تتوقؼ عمييا قوة الدافعية لمتعمـ

تتمثؿ العوامؿ االجتماعية المؤثرة في دافعية الفرد في كؿ ما يحيط بو العوامل االجتماعية:  -1
أو بعيد؛ فنجد أواًل األسرة التي تعتبر المدرسة االجتماعية األولى لمطفؿ والتي تقـو  مف قريب

ـّ المدرسة التي تعتبر األسرة الثانية لو والتي يقضي  ،وتوجيو سموكو وتبتنشئتو وتكويف شخصي ث
 .(143ص ،2002 ،التربية والتعميـ )شفيؽ ،فييا جزءًا كبيرًا مف حياتو يتمقى فييا انواع المعرفة

إذ يعد التعميـ مف الطرؽ الناجحة في تعديؿ السموؾ واكتساب الخصائص السيكولوجية مثؿ 
 ،المثابرة والتوجو نحو المستقبؿ. وبما أّف الدافعية لمتعمـ مف الدوافع المكتسبة ،الرغبة في النجاح

ولقد توصمت األبحاث  ،فالجو األسري السائد يمعب دورًا ىامًا في نمو ىذا الدافع أو انخفاضو
الحديثة إلى إظيار أىمية التنشئة االجتماعية والمعاممة الوالدية لمرفع مف دافعية التعمـ لدى 

 (. 156ص ،2001 ،التالميذ )عبد المطيؼ
( أوضحت مدى ارتباط الدافعية بالتنشئة األسرية التي تشجع عمى 1972": )نيفينفدراسة "

كما أكد  ،ا بالجو األسري المحفز والمشجع عمى الطموح المبكروكذلؾ ارتباطي ،االستقالؿ المبكر
أسر تتسـ بالتفاعؿ االيجابي  ف يتصفوف بدافعية عالية ينشؤوف في" أف األطفاؿ الذيرومالباحث "

كما تعمؿ المدرسة عمى تعزيز الكثير مف القيـ (. 28ص ،1999 ،بيف اآلباء واألبناء )كامؿ
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د مكونات شخصية المتعمـ مف خالؿ المناىج والعالقات فقد والسموكيات التي تساىـ في تحدي
( أّف العالقة االيجابية 1989" )كالي ميمن( و "1979" )ميوسأثبت دراسات كؿ مف الباحثة "

ونفس النتائج  ،تمميذ( ترفع مف مستوى الدافعية لمتعمـ عند التمميذ في المرحمة المبكرة ،)أستاذ
( أف النتائج 1996" )بريش لو( و "1995" )نزل وأنث "توصمت إلييا دراسات كؿ مف الباح

كما بينت أف إدراؾ الدعـ أو  ،الخاصة بالدافعية ترتبط بالعالقة الشخصية بيف المدرسيف والتالميذ
فالسند المدرؾ مف طرؼ التالميذ لو عالقة  ،السند الخاص باألساتذة مرتبط بنتائج التالميذ

 (.157ص ،2000 ،باىتماماتيـ المدرسية )عبد المطيؼ
أما المستوى االقتصادي والثقافي لألسرة وعالقتو بالدافعية لمتعمـ فقد اىتمت بو العديد مف 

مف بينيا دراسة تمت في المجتمع األمريكي وتوصمت إلى وجود عالقة ارتباط مرتفعة  ،الدراسات
 (. 29ص ،1996 ،بيف الدافعية لمتعمـ والمستوى االقتصادي )كامؿ

 ،توجد مجموعة كبيرة مف العوامؿ الشخصية ذات الطبيعة النفسيةالعوامل الشخصية:  -2
العقمية والجسمية التي تؤثر في الدافعية لمتعمـ وتؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصيؿ  ،االجتماعية

أو تدنيو فمفيوـ الذات عمى سبيؿ المثاؿ ىو الصورة التي يعرفيا الشخص عف نفسو مف نظرتو 
يؤدي إلى التأثير بشكؿ كبير عمى  ،ومف نظرة الناس إليو ،ومف خالؿ تعاممو مع اآلخريفلنفسو 

وىذا يرتبط بإدراكو لما يحققو ىذا المجيود مف نتائج مرغوبة  ،ما يبذلو الفرد مف مجيود لمتعمـ
(. كما تؤثر طبيعة الشخصية مف حيث االنبساط أو االنطواء 185ص ،2005 ،)الداىري

ويختمؼ  ،بالنفس ومستوى الطموح وأسموب التفكير عمى اكتساب الدافعية لمتعمـومقدار الثقة 
فإذا اقتنع المتعمـ أف الذكاء  ،األفراد في دوافعيـ لمتعمـ والنجاح ويتوقؼ ىذا عمى مفيوميـ لمذكاء

ويمجأ إلى استعماؿ  ،سمة ثابتة ممزمة لكؿ فرد سوؼ تكوف لديو دافعية بحكـ ثقتو بقدراتو الفكرية
أما إذا لـ تكف لديو ثقة في ذكائو فإنو يتجنب كؿ التحديات والوسائؿ  ،ؿ الوسائؿ لمنجاحك

كما تمعب االنفعاالت التي ىي عبارة عف استجابات فيزيولوجية ونفسية في اإلدراؾ  ،لمنجاح
سة دورًا أساسيًا حيث ينظر النفعاالت الدافعية الداخمية لمتالميذ في حجرة الدرا ،والتعمـ واألداء

عمى أنيا استجابات قوية ليا تأثير الدوافع عمى السموؾ وتقاس إجرائيًا بالمدى الذي يجعؿ 
التالميذ يقرروف االنفعاؿ السار بطرؽ معينة تتمثؿ في حب االستطالع واالستمتاع في مقابؿ 

 ،دالممؿ  )زاي ،االنفعاؿ الػير السار الذي يعبر عف االنفعاالت الدافعية الخارجية مثؿ القمؽ
 (.82-81ص ،2003
تناولو مف العوامؿ المؤثرة في الدافعية لمتعمـ نجد أّف ىذه العوامؿ ليا دور  تـ مف خالؿ ما     

حيث تمعب كؿ مف األسرة  ،أساسي وفعاؿ إما في رفع أو تدني الدافعية لمتعمـ لدى المتعمـ
  .وذلؾ عمى نفسية المتعمـ ومف ثـ عمى دافعيتو لمتعمـ ،والمدرسة دورىا
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 طػف الدافػيت للخػلم: -2-5-6

شعورىـ بالممؿ  التالميذالسموؾ الذي يظير فيو بأنو:  ضعف الدافعية لمتعممُيعرؼ      
ولو مظاىر  ،واالنسحاب وعدـ الكفاية والسرحاف وعدـ المشاركة في األنشطة الصفية والمدرسّية

االنشػاؿ بإزعاج اآلخريف حيث  ،اآلخريفاالنشػاؿ بأغراض  ،تشتت االنتباهتتمثؿ باآلتي:  كثيرة
ىماؿ حميا ،يثير المشكالت الصفية  نسياف كؿ ما لو عالقة بالتعمـ الصفي  ،نسياف الواجبات وا 

تدني المثابرة في االستمرار في عمؿ الواجب أو  ،مف مواد ومتطمبات مف كتب ودفاتر وأقالـ
كثرة  ،والقوانيف الخاصة بالصؼ والمدرسةلتزاـ بالتعميمات الإىماؿ ا ،الميّمات الموكمة إليو
كره المدرسة حتى أنو يشعر بعدـ مالءمة المقعد الذي يجمس عميو وبالتذمر  ،الػياب عف المدرسة

 ،التأخر الصباحي والتسرب مف المدرسة ،مف كثرة المواد المدرسية وتتابع الحصص واالمتحانات
عدـ االىتماـ كثيرًا  ،لذي يتناسب مع قدراتيـالفشؿ والتأخر التحصيمي نتيجة عدـ بذليـ الجيد ا

 بالمكافآت التي قد تقدـ إلييـ.

 طػف الدافػيت للخػلم: غوامل -2-5-7

 ،األسرة ،المعمـ ،اآلتية: التمميذ نفسو بعاديمكننا حصر أسباب ضعؼ الدافعية لمتعمـ في األ     
 وفيما يمي توضيح ليذا العناصر وفؽ اآلتي: ،البيئة
 أسباب تعود إلى التمميذ نفسو:أواًل: 

عدـ توفر االستعداد لمتعمـ مف ناحيتيف: األولى طبيعية كأف يكوف في سف أقؿ مف أقرانو فال  -1
أّما الثانية فخاصة  ،نموه بطيء بالمقارنة مع أقرانو تتوفر لديو االستعدادات الالزمة لمتعمـ أو أفّ 

 مثؿ عدـ توفر المفاىيـ والخبرات القبمية الضرورية لمتعمـ الجديد.
حيث ال  ،عدـ اىتماـ التمميذ بالتعمـ أساسًا باإلضافة إلى عدـ وضوح ميولو وخطط مستقبمو -2

نو م يعيشبؿ ييتـ فقط بالمينة التي تمنحو راتب مادي  ،يدرؾ التمميذ أىمية االستمرار في التعمـ
 بأسرع وقت ممكف.

 ويستعيف بيا. التمميذغياب النماذج الحية الناضجة ليقمدىا  -3
 الشعور بالضػط النفسي نتيجة القيود والقوانيف المفروضة عميو مف الخارج. -4
  .عدـ إشباع بعض الحاجات األساسية مثؿ: المأكؿ والممبس -5
 أسباب تتعمق باألسرة:نيًا: اث
 عندما تكوف توقعات الوالديف مرتفعة جدًا فإفّ  المرتفعة جدًا أو الكمالية:توقعات الوالدين  -1

 .خوفًا مف الفشؿ ويسجموف ضعفًا في الدافعيةأنفسيـ األطفاؿ يطوروف 
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ر اآلباء أطفاليـ تقديرًا منخفضًا وينقموف إلييـ مستوى قد يقدّ  التوقعات المنخفضة جدًا: -2
 يشجعوف الطفؿ عمى التحضير وبذؿ الجيد واألداء الجيد واآلباء في ىذه الحالة ال ،طموح متدف

 في االمتحانات ألنيـ يعتقدوف بأنو غير قادر عمى ذلؾ.
قد يستػرؽ اآلباء بشؤونيـ الخاصة ومشكالتيـ فال يعبروا عف أي اىتماـ  عدم االىتمام: -3

لية التي تؤدي إلى ذلؾ السير الطويؿ في غياب الرقابة المنز  يضاؼبعمؿ الطفؿ في المدرسة. 
 إلى التأخر الصباحي. 

قد تشػؿ المشكالت األسرية األطفاؿ وال تترؾ لدييـ  الصراعات األسرية أو الزوجية الحادة: -4
ويمكف أف تؤدي المشاجرات الحادة أو التوتر المرتفع إلى طفؿ مكتئب  ،رغبة لمنجاح في المدرسة

ىذا الطفؿ ال توجد لديو دافعية إلرضاء الوالديف المذيف  كما أفّ  ،يفتقد ألي ميؿ لمعمؿ المدرسي
 يدركيما كمصدر مستمر لمتوتر بالنسبة لو.

يشعر األطفاؿ المنبوذوف باليأس وعدـ الكفاءة والػضب فيستخدموف  النبذ أو النقد المتكرر: -5
 الضعؼ التحصيمي واإلىماؿ كطريقة لالنتقاـ مف الوالديف.

انيماؾ رب األسرة في  جتماعي )تدني دخل األسرة بشكل كبير(:الوضع االقتصادي واال -6
الوضع االقتصادي  لذلؾ يسبب ،وبالتالي فيو ال يتابع أوالده في المدارس ،تحصيؿ "لقمة العيش"

 .ط مف عزيمة التمميذ لمتابعة تعميمويثبّ و  ،وأىمو لمتمميذاحباطًا 
 :درسةأسباب تتعمق بالمثالثًا: 
فالمدرسة أحيانًا ال  ،في تقوية أو إضعاؼ دافعية الطفؿ لمدراسة والتعمـ لممدرسة دور ىاـ     

وقد ال يجدوف في المدرسة ما يجذب انتباىيـ ويشدىـ  ،تمبي حاجات األطفاؿ أو ميوليـ الخاصة
تحمؿ البيئة المدرسية بدءًا مف المبنى المدرسي وقد  إلييا مما يؤدي إلى انخفاض دافعيتيـ لمتعمـ.

وكثرة  ،إلى النظاـ الدراسي بما يضمو مف جدوؿ حصص إضافة ،مف المسؤولية نفسو جزءاً 
في ممارسة  التالميذوانعداـ ىامش الحرية المتاح أماـ  ،وتتابع امتحانات وتقادـ أساليب ،تقويمات

حساس  األنشطة أو إبداء الرأي في ىذا النظاـ وأساليبو باإلضافة إلى رتابة الجو المدرسي وا 
مما يجعميا جميعًا مف أبرز أسباب تدني الدافعية لدى  ،في سجف داخؿ أسوار ورقابة التمميذ بأنو
 في التحصيؿ الدراسي. التالميذ
 ممارسات المعممين:رابعًا: 

 ومنيا: ،تسيـ في تدني الدافعيةالمعمميف  ىناؾ بعض الممارسات التي يقوـ بيا بعض
 عدـ كشؼ المعمـ عف استعدادات التالميذ لمتعمـ في كؿ خبرة يقدميا ليـ.  -1
 عدـ تحديده لألىداؼ التي يريد منيـ تحقيقيا. -2
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إغفالو تحديد أنواع التعزيزات التي يستجيبوف ليا حتى يتسنى تفعيؿ ىذه الممارسة لتػذية  -3
 المتعمـ.

ًا لالىتماـ بعدلتركيز عمى الخبرات بوصفيا إىماؿ نشاط التالميذ وحيويتيـ وفاعميتيـ وا -4
 التعمـ.و 
 سواء بالنسبة لممظير العاـ أو بالنسبة إلدارة الصؼ. ،جمود وجفاؼ في غرفة الصؼ -5
 وسمبيتو وغياب التفاعؿ الحيوي بينو وبيف التالميذ. ،مود المعمـ في الحصةج -6
 ،وتعممييـ بأسموب واحد فقط ،والمتباينةإىماؿ بعض المعمميف أساليب تعمـ التالميذ المختمفة  -7

 وغالبًا ما يكوف أسموب التمقيف والحفظ. ،وىو ينبع مما يراه المعمـ
 مما يسبب تدني عالماتيـ. ،استخداـ العالمات أسموبًا لعقاب التالميذ -8
 استخداـ أنواع قاسية مف العقاب كالضرب الشديد. -9

 ار واستفادة التالميذ.التركيز عمى الدرجات بداًل مف األفك -10
 وحب استطالعيـ. ،عدـ اتباع المعمـ أساليب تعميـ وتعمـ تثير تفكير التالميذ -11
 سيطرة المزاجية عمى تصرفات بعض المعمميف مع التالميذ. -12
 قمة استخداـ الوسائؿ التعميمية التي تثير الحيوية في الصؼ. -13
وال يمكف  ،الخبرة لديو يؤثر سمبًا عمى كفايتو التعميميةنقص و تدني المستوى العممي لممعمـ  -14

 ،)الصفي ـ المعمـ بتعزيز دافعية التالميذبطبيعة الحاؿ تجاىؿ ىذه الخبرة في مجاؿ اىتما
 .(2003 ،؛ قطامي2009

عمى المعمـ اعتماد استراتيجيات لمتدريس وتقديـ فرص النتقاؿ أثر التعمـ إلى لذلؾ يجب 
 أىم ىذه االستراتيجيات نجد:ومن بين المتعمميف 

 بإتاحة الفرصة ليـ لتطبيؽ ما تعمموه. ،تشجيع المتعمميف لممشاركة بدور إيجابي في التعمـ -1
 تقديـ المعرفة في صورة قابمة لالستخداـ حتى يتمكف المتعمـ مف تطبيقيا في مواقؼ جديدة. -2
واألنشطة التي تتطمب مناقشة  جنب المواقؼ التي تسبب التوتر مثؿ االمتحانات الفجائيةت -3

 حادة.
تييئة فرص مناسبة لممتعمميف لمتحدث عف أنفسيـ واىتماماتيـ داخؿ الفصؿ وخارجو وفي  -4

 مواقؼ مخطط ليا مسبقًا.
 ،تييئة بيئة تعمـ توفر فرص النجاح مف خالؿ تحديد أىداؼ قابمة لإلنجاز في وقت مناسب -5

 (.140-139ص ،2005 ،مب عمييا )المبوديوتحفيز المتعمميف عمى بذؿ الجيد لمتػ
. 
 الحلول امللترحت ملػالجت مشكلت طػف الدافػيت للخػلم: -2-5-8
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المسببة ليا:  بعادفيما يمي مجموعة مف الحموؿ لمعالجة ضعؼ الدافعية لمتعمـ وفؽ األ      
 وذلؾ وفؽ اآلتي: ،البيئة ،األسرة ،المعمـ ،التمميذ نفسو

 
 نفسو: بالتمميذأواًل: فيما يتعمق 

 ترسي) أىمية وحب العمـ لدى التالميذ مف خالؿ اإلذاعة واإلرشاد والتوجيو. -1
 تفعيؿ دور األنشطة الالصفية والرحالت والمعارض واأللعاب الرياضية والمكتبة. -2
 إعطاء التمميذ قدرًا مف الحرية يخمصو مف الضػط الذي يعيشو. -3
 المستقبمي باكرًا ليكوف ذلؾ حافزًا لو لمتعمـ.مساعدة التمميذ في تحديد ىدفو  -4
 إشباع حاجات التالميذ األساسية. -5

  ثانيًا: فيما يتعمق باألسرة: 
ينبػي أف يشجع األىؿ أبناءىـ مف عمر مبكر عمى المحاولة  تقبل وتشجيع األىل لمطفل: -1

وي لمطفؿ مف ويتـ إظيار التقبؿ األب ،وعمى بذؿ أقصى جيد مستطاع وعمى تحمؿ اإلحباط
ومساعدة  ،كما يجب تجنب النقد والسخرية ،خالؿ الثقة بو واحترامو واإلصػاء لو عندما يتحدث

والديو يتقبالنو حتى لو  الطفؿ عمى تحمؿ اإلحباط وفي جميع الحاالت يجب أف يشعر الطفؿ بأفّ 
 لـ يتمكف مف أداء بعض الميمات.

أف يتراجع اآلباء عف توقعاتيـ المرتفعة مف  أساسيًا:تغيير توقعات الكبار من الطفل تغييرًا  -2
 .طفميـ لتصبح عند حدود استطاعة الطفؿ

عمى الكبار أف يمتدحوا سموؾ  مكافأة االىتمام بالتعمم والتحصيل األكاديمي الحقيقي: -3
ص الشخصية اإليجابية ترتبط األطفاؿ بشكؿ مباشر. فالنجاح في الميمات األكاديمية وخصائ

 ارتباطًا مباشرًا باىتماـ البيت باإلنجاز وحرص األبويف عمى مكافأتو. ياجميع
مكافآت الوالديف لألداء الصفي تترؾ أثرًا واضحًا لدى التالميذ  إفّ  استخدام نظام حافز قوي: -4

وحتى االنتباه مف قبؿ المعمميف والوالديف يمكف أف يكوف مثيرًا قويًا لمدافعية  ،منخفضي الدافعية
استخداـ المكافآت يؤدي إلى تحسيف األداء األكاديمي  دـ بشكؿ مناسب وصادؽ. لذا فإفّ إذا استخ

 إلى الحد األقصى.
ولعؿ توفر الفرص لمتحدث مع الطفؿ عما يجري في المدرسة  اىتمام الوالدين بتعمم ابنيما: -5

بداء ف رحتيما وطمب األب أو األـ مف الطفؿ أف يزودىما بالمعارؼ الجديدة التي تعمميا وا 
وسرورىما بما يقدمو ليما مف أبرز وأىـ ظواىر اىتماـ الوالديف بتعمـ ابنيما ومف أىـ عوامؿ إثارة 

 دافعية الطفؿ وتحريكيا.



58 
 

؛ بتقديـ الدورات بالعائالت الفقيرة والمعدمة والجمعيات والمنظمات األىمية الحكومةاعتناء  -6
 ومساعدتيـ عمى العيش بطريقة سوية مف الناحية االقتصادية واالجتماعية. ،واالنشطة

 
 :ةبالمدرس ثالثًا: فيما يتعمق

توسيع المقاصؼ المدرسية بحيث يناؿ التالميذ الراحة أثناء تناوؿ الوجبات والمشروبات  -1
وزيادة أوقات الفسح بحيث يستريح  ،خالؿ الفسحة ويجب إلػاء ىذه المقاصؼ الضيقة والفقيرة

 التمميذ مف عناء الحصص المتتابعة.
ففي المجاؿ الرياضي مثاًل يمكف العمؿ بنظاـ الجو  ،تفعيؿ برامج األنشطة المدرسية -2

 المدرسي الرياضي الذي يمارس فيو التمميذ نشاطو المحبب.
والمسابقات وىامش الحرية إحداث التشويؽ لمطالب وجذبو إلى المدرسة عف طريؽ األنشطة  -3

ذكاء روح التنافس بيف التالميذ.  الموجية وا 
وأف يعكس ذلؾ المنيج تطمعات التالميذ  ،ربط المنيج بحياة التمميذ اليومية واالجتماعية -4

 وآماليـ ويواكب التطورات العممية.
 ممارسات المعممين:رابعًا: فيما يتعمق ب

 والتخطيط إلشباعيا.البحث عف حاجات التالميذ الفردية  -1
إثارة فضوؿ المتعمميف وحب االستطالع لدييـ: ويتـ ذلؾ مف خالؿ تعدد النشاطات مثؿ  -2

أو تشكيكيـ فيما يعرفوف وبياف أنيـ  ،عرض موقؼ غامض عمييـ ،طرح األسئمة المثيرة لمتفكير
 بحاجة لمعمومات مكممة لما لدييـ.

 ،طعة حموى أو قممًا أو بالونة أو وسامًا مف القماشإعطاء الحوافز المادية مثؿ الدرجات أو ق -3
 والمعنوية مثؿ المدح أو الثناء أو الوضع عمى لوحة الشرؼ أو تكميفو بإلقاء كممة صباحية.

كمساعدتو غمى التعمـ  ،توظيؼ منجزات العمـ التكنولوجية في إثارة فضوؿ وتشويؽ المتعمـ -4
فيي أساليب تساىـ كثيرًا في زيادة  ،أو التعامؿ مع أجيزة الكمبيوتر ،مف خالؿ المعب المنظـ

 الدافعية لمتعمـ.
التأكيد عمى ارتباط موضوع الدرس بػيره مف الموضوعات الدراسية مثؿ التأكيد عمى أىمية  -5

 .فيـ عممية الجمع لفيـ عممية الطرح
 .ياة المتعمـحالتأكيد عمى أىمية موضوع الدرس في  -6
ذلؾ يثير دافعية المتعمـ ويحفزه عمى التعمـ ماداـ يشارؾ يدويًا  التعمـ بالعمؿ: إذ أفّ  ربط -7

 بالنشاطات التي تؤدي إلى التعمـ.
 زيادة الفرص التعميمية المؤدية لمنجاح. -8
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فالمتعمـ يحب المادة وتزداد دافعيتو لتعمميا إذا  ،لمتعمميف وتحبيبيـ في المعمـمف االتقرب  -9
 ا.أحب معممي

جؿ رفع المستوى األكاديمي ليـ وتزويدىـ بالخبرات أإقامة دورات خاصة بالمعمميف مف  -10
 . (2002 ،؛ إبراىيـ2007 ،)الزعبي  عمومات المتعمقة بعمـ نفس التعمـالمناسبة والم

ّف الميمػػة فػػي المواقػػؼ الصػػفية؛ حيػػث أ مػػف القضػػاياىػػي دافعيػػة الػػتعمـ  أفممػػا سػػبؽ  نالحػػظ    
التحصيؿ، وتراكـ المشكالت الصفية، واالتجاىات السمبية نحو التعمـ؛ يمكف أف تكوف ناتجة تدني 

فػػي معظميػػا عػػف تػػدني الدافعيػػة نحػػو الػػتعمـ؛ لػػذلؾ فػػإّف فيػػـ دور الدافعيػػة نحػػو عمميػػة الػػتعمـ لػػدى 
مثيرة؛ تجعؿ الصؼ والمدرسػة بيئػة مشػوقة، ينػدمج يسيـ في ايجاد بيئة صفية  التالميذ؛ يمكف أف

 ،معظـ التالميذ في نشاطاتيا؛ ومف ثـ تصبح المدرسة، وما فييا مف نشاطات، وخبػرات، ومواقػؼ
 يجذبيـ لقضاء معظـ أوقاتيـ فييا. تالميذ،لم وممتعاً  مكانًا ساراً 
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 الثالثالفصل 

 سابلت دزاساث

 
 جمهيد:

تتنػػاوؿ الدِّراسػػات السػػابقة عرضػػًا لممشػػكالت الدراسػػية التػػي ُتعػػد مجموعػػة مػػف السػػمات التػػي 
ونواتجيػػا االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة عمػػى المجتمػػع المتعمقػػة  ،ساسػػييتصػؼ بيػػا التعمػػيـ األ

األقراف، والتي تظيػر فػي الدراسػات التػي ُأجريػت  يظير فييا دور المدرسة واألسرة و ،بعدة جوانب
سػػػواًء فػػػي الػػػّدوؿ العربّيػػػة، واألجنبّيػػػة، وذلػػػؾ لالسػػػتفادة منيػػػا فػػػي وضػػػع تصػػػّوٍر مقتػػػرٍح لمحػػػد مػػػف 

 مدارس التعميـ األساسي في الجميورية العربية السورية.في  المشكالت الدراسية
 الدزاساث الػسبيت: -3-1
  المممكة العربية السعودية. ،(2004) ميا بنت محمد ،العجميدراسة  -1

عالقة عادات االستذكار واالتجاىات نحو الدراسة بالتحصيؿ الدراسي في المواد التربوية العنوان: 
  التربية لمبنات باإلحساء.لدى طالبات كمية 

عالقة عادات االستذكار واالتجاىات نحو الدراسة  إلىالدراسة التعرؼ  ىدفتاألىداف: 
بالتحصيؿ الدراسي لدى طالبات كمية التربية لمبنات باألحساء، وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ بيف 

تذكار واالتجاىات نحو طالبات األقساـ األدبية وطالبات األقساـ العممية في كؿ مف عادات االس
 .الدراسة والتحصيؿ الدراسي

 490استمارة عمى طالبات الفرقة الرابعة بالكمية وكاف العائد منيا  500توزيع  تـّ  العينة:
 .استمارة
والذي تضمف أربعة  ،استخداـ مقياس عادات االستذكار واالتجاىات نحو الدراسة تـّ  األدوات:

 .تقبؿ التعميـ ،الرضا عف التعمـ ،طرؽ العمؿ ،تجنب التأخير أبعاد رئيسة:
 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:النتائج: 

وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف عادات االستذكار لطالبات الكمية )األقساـ األدبية واألقساـ  -1
 واتجاىاتيف نحو الدراسة. ،العممية( وتحصيميف الدراسي

بيف اتجاىات طالبات الكمية )األقساـ األدبية واألقساـ العممية( وجود عالقة ارتباطية موجبة  -2
 نحو الدراسة وتحصيميف الدراسي.

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طالبات األقساـ األدبية وطالبات األقساـ العممية في  -2
 طالبات األقساـ العممية. عادات االستذكار واالتجاىات نحو الدراسة والتحصيؿ الدراسي لصالح
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 الجزائر. ،(2006) سخسوخ ،حساندراسة  -2

أثر مستوى القمؽ العاـ عمى دافع اإلنجاز لدى الطالب المتفوقيف عقميًا بمرحمة التعميـ العنوان: 
  مدرسية. -الثانوي: مقاربة إرشادية نفس

دافع اإلنجاز لدى  أثر مستوى القمؽ العاـ عمىعمى الدراسة إلى التعرؼ  ىدفتاألىداف: 
 الطالب المتفوقيف عقميًا بمرحمة التعميـ الثانوي.

ـّ اختيار العينة وفقًا  ،طالبًا مف ذوي التحصيؿ المرتفع 105تكونت العينة مف  العينة: وقد ت
 المستوى االجتماعي واالقتصادي لألفراد. ،العمر ،لمخصائص التالية: الجنس

 .دافع اإلنجاز ةاستمار  ،اختبار حالة القمؽ ،اختبار كاتؿ لمذكاء األدوات:
 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:النتائج: 

بيف مجموعة مستوى القمؽ العاـ المتوسط ومجموعة مستوى القمؽ  وجود فروؽ دالة إحصائياً  -1
 .العاـ المنخفض في دافع االنجاز لدى الطالب المتفوقيف عقميا بمرحمة التعميـ الثانوي

بيف مجموعة مستوى القمؽ العاـ المتوسط ومجموعة مستوى القمؽ  وجود فروؽ دالة إحصائياً  -2
 .العاـ المرتفع في دافع االنجاز لدى الطالب المتفوقيف عقميا بمرحمة التعميـ الثانوي

بيف مجموعة مستوى القمؽ العاـ المرتفع ومجموعة مستوى  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  -3
 .القمؽ العاـ المنخفض في دافع االنجاز لدى الطالب المتفوقيف عقميا بمرحمة التعميـ الثانوي

بيف مجموعات مستوى القمؽ العاـ  وجود حاجات إرشادية مف خالؿ الفروؽ الدالة إحصائياً  -4
االنجاز لدى الطالب المتفوقيف عقميا بمرحمة التعميـ المتوسط والمرتفع والمنخفض في دافع 

 .الثانوي
  المممكة العربية السعودية. ،(2009)جزاء بن عبد بن جزاء  ،العصيميدراسة  -3

 بعض المشكالت النفسية الشائعة لدى طالب مراحؿ التعميـ العاـ بمدينة الطائؼ. العنوان:
الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكالت النفسية الموجودة في مراحؿ التعميـ العاـ  ىدفتاألىداف: 
والتعرؼ عمى أسباب ىذه المشكالت مف تأخر دراسي وقمؽ  ،الثانوي( ،المتوسط ،)االبتدائي

 وغيرة وكذب وسموؾ عدواني وضعؼ الثقة بالنفس والشعور بالنقص.
 ،الثانوية( ،المتوسطة ،ب المرحمة )االبتدائيةعشوائية مف طالعينة ُطبقت الدراسة عمى  العينة:

( 200بواقع ) ،( طالب600السنة النيائية مف كؿ مرحمة دراسية عمى عينة مف )والذيف ىـ في 
 طالب في كؿ مرحمة دراسية.

 مقياس المشكالت النفسية مف إعداد الباحث. األدوات:
 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:النتائج: 
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فروؽ بيف متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية في المرحمة االبتدائية والمرحمة  وجود -1
 المتوسطة، وكانت الفروؽ في اتجاه طالب التعميـ االبتدائي. 

فروؽ بيف متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية في المرحمة المتوسطة والمرحمة  وجود -2
 عميـ الثانوي. الثانوية، وكانت الفروؽ في اتجاه طالب الت

فروؽ بيف متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية في المرحمة االبتدائية والمرحمة  وجود -3
 الثانوية، وكانت الفروؽ في اتجاه طالب التعميـ الثانوي. 

فروؽ بيف متوسطات درجات مشكالت الطالب النفسية باختالؼ الفئة العمرية، وكانت  وجود -4
عالج المشكالت النفسية ب وأوصت الدراسةسنة فأكثر(.  17ة العمرية )مف الفروؽ في اتجاه الفئ

لمطفؿ النابعة مف األسرة مف خالؿ األساليب التربوية الصحيحة، تكويف مراكز تربوية تساعد 
عمى رفع مستوى األسرة مف خالؿ البرامج اإلرشادية التي تساعد الوالديف في كيفية التعامؿ مع 

طار تعاوف مشترؾ بيف إورعاية المراىؽ وفيـ حاجاتو في  متطمباتيـ ومشاكميـ،أبنائيـ وفيـ 
 ىذه البيئة.  إطاراألسرة والمدرسة حتى يستطيع أف يفيـ نفسو ويحقؽ ذاتو في 

 
  الجزائر. ،(2011) بمحاح ،فروجةدراسة  -4

المتمدرس في التعميـ التوافؽ النفسي االجتماعي وعالقتو بالدافعية لمتعمـ لدى المراىؽ العنوان: 
  الثانوي: دراسة ميدانية بوالية تيزي وزو وبومرداس.

الكشؼ عف العالقة بيف التوافؽ النفسي االجتماعي ودافعية التعمـ  الدراسة إلى ىدفتاألىداف: 
ودراسة الفروؽ بيف الجنسيف في التوافؽ النفسي  ،لدى المراىقيف المتمدرسيف في التعميـ الثانوي

والتعرؼ عمى مختمؼ المشاكؿ التي تعيؽ نجاح الطالب والمتعمقة  ،االجتماعي ودافعية التعمـ
 باإلضافة إلى إظيار النواحي التي يمكف أف تؤثر عمى دافعية المراىؽ لمتعمـ. ،بالتوافؽ
ـّ الحصوؿ عمييا عف  ،ىقًا في التعميـ الثانويمرا 320تكونت عينة الدراسة األصمية مف  العينة: ت

بمػت عينة الدراسة الفعمية و  ،ثانويات عمى مستوى والية تيزي وزو وبومرداس 6طريؽ مسح 
 مراىؽ. 300

ـّ تطبيؽ اختبار الشخصية لممرحمة اإلعدادية والثانوية لعطية محمود ىنا األدوات: ومقياس  ،ت
 الدافعية لمتعمـ ليوسؼ قطامي.

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: النتائج: 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التوافؽ النفسي االجتماعي والدافعية لمتعمـ لدى المراىقيف  -1

 في التعميـ الثانوي.
وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التوافؽ النفسي والدافعية لمتعمـ لدى المراىقيف في التعميـ  -2

 الثانوي.
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جود عالقة ارتباطية موجبة بيف التوافؽ االجتماعي والدافعية لمتعمـ لدى المراىقيف في و  -3
 التعميـ الثانوي.

 عدـ وجود فرؽ بيف الجنسيف في التوافؽ النفسي االجتماعي ودافعية التعمـ. -1
 

 العراق. ،(2012) إخالص عمي ،حسيندراسة  -5
 المدارس االبتدائية مف وجية نظر المعمميف.أسباب التأخر الدراسي لدى تالميذ  العنوان:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أسباب التأخر الدراسي لدى تالميذ المدارس االبتدائية األىداف: 
 مف وجية نظر المعمميف.

معمـ ومعممة ضمف قضاء بعقوبة وقضاء الخالص كونيا  300تكونت عينة البحث مف  العينة:
 مف األقضية التي تضـ أكبر عدد مف المدارس والمعمميف.

ـّ تطبيؽ مقياس لمتأخر الدراسي مف إعداد الباحثة األدوات: وتكوف المقياس مف خمس مجاالت  ،ت
العوامؿ األسرية  ،العوامؿ الجسمية ،العقميةالعوامؿ  ،العوامؿ النفسية ،ىي: العوامؿ المدرسية

 واالجتماعية.
 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:النتائج: 

مما يدؿ أّف لممدرسة  ،حصؿ مجاؿ العوامؿ المدرسية عمى المرتبة األولى مف بيف المجاالت -1
 األثر الكبير عمى التأخر الدراسي عند التالميذ.

 مما يدؿ عمى أّف ىذا المجاؿ  ،واالجتماعية عمى المرتبة الثانية حصؿ مجاؿ العوامؿ األسرية -2
 لو أثر واضح في نجاح وتفوؽ الطمبة.

حصؿ مجاؿ العوامؿ العقمية عمى المرتبة الثالثة والتي أشارت فقراتو إلى ضعؼ العمميات  -3
وىذا مؤشر  ،وضعؼ القدرة العقمية العامة لمذكاء ،النسياف( ،التذكر ،اإلدراؾ ،العقمية )االنتباه

 عمى أّف ىذا المجاؿ لو أثر عمى التأخر الدراسي.
إذ حصمت فقراتو عمى نسب متوسطة  ،عمى المرتبة الرابعة حصؿ مجاؿ العوامؿ النفسية -4

 كانعداـ الدافعية عند الطمبة وانطواء بعض الطمبة عمى ذواتيـ.
كفقرة  ،فقد حصؿ عمى نسبة قميمة ،عمى المرتبة الخامسة ةحصؿ مجاؿ العوامؿ الجسمي -5

وقد يعود السبب  ،صابة بعضيـ بفقر الدـراض معدية وا  صابة بعض الطمبة بأمصعوبة النطؽ وا  
أما  ،لحصولو عمى المرتبة األخيرة نتيجة لمتطور العرقي والعالجي بالنسبة لألدوية والعقاقير

بالنسبة لضعؼ حاسة السمع فقد حصمت عمى نسبة قميمة ويعود السبب نتيجة لمتطور 
 التكنولوجي لمساعدة الطمبة ضعيفي السمع والنطؽ.
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  :ألاجىبيتالدزاساث  -3-2

العادات  بينالعالقة بعنوان:   (Watkins& Tse Kaon, 2004) وكاون دراسة واتكين -1
من طالبات المدارس  عينةلدى  والتحصيل الدراسي، الدراسيةوالعادات  الحياتية اليومية

 .ىونج كونج مدينةفي  الثانوية
Daily living and study habits and the academic achievement of 

secondary school students in Hong Kong. 

والعادات  ،ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى طبيعة العالقة بيف العادات الحياتية اليومية     
 ،والتحصيؿ الدراسي لدى عينة مف طالبات المدارس الثانوية في مدينة ىونج كونج ،الدراسية

( مدارس مف مدارس 6( طالبة مف ذوات القدرات المتوسطة مف )81اشتممت عينة الدراسة عمى )
اختبار رافف الذي  سنة وثالثة أشير( طبؽ عمييف 12ي )مة الثانوية بمتوسط عمر زمنالمرح

 ،وقت النوـ ،التماريف اليومية ،يكشؼ عف العادات اليومية التي تمارسيا الطالبات؛ مثؿ )اإلفطار
 وأشارت النتائج إلى أفّ  ،ومشاىدة التمفاز( ،وأوقات الياتؼ ،ووقت المذاكرة ،والواجبات المنزلية

والعادات الدراسية مف حيث الوقت الذي تقضيو الطالبة  ،عبارات مقياس العادات الحياتية اليومية
وأّف عدد  ،في أداء الواجبات المنزلية والمراجعة ارتبطت جوىريًا بمستوى التحصيؿ الدراسي

 ي.الساعات التي تقضييا الطالبة في المذاكرة ليا داللة إحصائية عمى مستوى التحصيؿ الدراس
منخفضي  لدى الدراسة بعنوان: ميارات واتجاىات ((Sirohi,2006دراسة سيروىي  -2

 الثانوية في تركيا.  التحصيل بالمرحمة
A Study of Underachievement in Relation to Study Habits and 

Attitudes. 

التحصيؿ الدراسة لدى منخفضي وعادات ميارات واتجاىات ىدفت الدراسة إلى دراسة      
اختيرت  وطالبةً  اً طالب) 81مف ) عينة الدراسة وتكونت ،في المدارس التركية بالمرحمة الثانوية

 يستخدموف العينة أفراد %( مف14.48أّف ) النتائج بشكؿ عشوائي مف المدارس التركية. وأظيرت

رت النتائج كما أظي ،التحصيمية النخفاض مستوياتيـ الرئيس السبب وأنيا ،سيئة دراسية ميارات
أّف اخضاع الطالب منخفضي التحصيؿ والذيف يستخدموف ميارات وعادات دراسية سيئة لبرنامج 
تدريبي معد مف قسـ التوجيو واإلرشاد حوؿ ميارات الدراسة وعاداتيا يجنب الطالب العناصر 

 المشتتة لالنتباه ويفيد في تنشيط عمؿ الم) ويحسف مف األداء التحصيمي لمطالب.
النظر بتجارب الطالب في التأخر الدراسي بعنوان:  (Smith,2007) دراسة سميث  –3

 والتفوق الدراسي.
Considering the experiences of ‘underachieving’ and ‘overachieving’ 

students. 
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الدراسة إلى معرفة ما ىو المقصود مف مصطمح" التأخر الدراسي"، ومعرفة الطريؽ  ىدفت     
متأخريف دراسيًا أو متفوقيف دراسيًا في  وفلتحديد أو قياس ذلؾ. وتحديد الطالب الذيف قد يكون

االختبارات الوطنية في نياية المرحمة األساسية. ُطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية مف الطالب 
الفات تخا وجودالدراسة ىذه الجنسيف في مجموعة مف المدارس في فيالدلفيا. ومف نتائج مف كال 

مف المتأخريف دراسيًا  ليس لدييـ ما يؤكد ما إذا كانواالذيف بيف مواقؼ وتطمعات ىؤالء الطالب 
سواء مف الذكور أو اإلناث، وبالتالي التشكيؾ في جدوى مفيوـ "التأخر  دراسياً  المتفوقيفأو 

التعرؼ عمييـ في ىذه الدراسة مف المتأخريف دراسيًا غير  الطالب الذيف تـّ  الدراسي، كما أفّ 
متجانسيف. ومف مقترحات الدراسة فحص ردود فعؿ الطالب وتجاربيـ مف المدرسة عف التأخر 

مشاركة كؿ مف الكادر االداري والتعميمي واألىؿ في التخمص مف و الدراسي وتطمعاتيـ وقياسيا، 
  مة التأخر الدراسي.مشك
بين  فجوةتخطي البعنوان:   (Konstantopoulos, 2008) دراسة كونستانتبولوس –4

 ضعف و زيادة دافعية االنجاز؟ شواىد من مشروع النجم.
Achievement Gap between Low and High Achievers? Evidence from 

Project STAR. 

أثر الفصوؿ الصػيرة المختمطة عمى الطالب في ضعؼ أو  إلىالتعرؼ الدراسة  ىدفت      
( مف طالب 11000) عمو دافعية االنجاز لدييـ. ُطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية عمى حوالي

في  طالباً  15( سنوات في  فصوؿ صػيرة )4المدارس االبتدائية الذيف شاركوا في التجربة لمدة )
ناث/ استفادوا مف التواجد في الفصوؿ كؿ ا المتوسط(. ومف نتائج الدراسة أفّ  لطالب /ذكور وا 

كما   تخفيض مف حجـ الفجوة بيف الطالب ذوي االنجازات المنخفضة والعالية.الالصػيرة، في 
في المتوسط( كانت أعمى بكثير  طالباً  15متوسط تحصيؿ الطالب في الفصوؿ الصػيرة ) أفّ 

يزيد مف التحصيؿ الدراسي  مما ي المتوسط(.ف طالباً  22مما كانت عميو في الفصوؿ العادية )
لصؼ لجميع الطالب ويقمؿ مف الفجوة  فيما بينيـ، وبالتالي يؤدي تخفيض عدد الطالب في ا

ؤثر عمى زيادة التحصيؿ الدراسي. ومف مقترحات الدراسة تقميؿ يإلى تضييؽ فجوة اإلنجاز مما 
صانعي السياسات التعميمية  سعيوكذلؾ حجـ الطبقة لتعزيز التحصيؿ العممي لمطالب، 

والباحثيف إلى االىتماـ والتوجو نحو التركيز عمى حجـ الطبقة عمى التحصيؿ العممي لمطالب لما 
 ليا مف آثار أكاديمية وتأثيرىا عمى الصعيد الوطني.

دراك بعنوان:  ((Vitoroulis et al., 2012 وآخرين دراسة فيتوروليس -5 دعم األقران وا 
عالقتو بتقييم المراىقين لمدافعية لمتعمم األكاديمي لدى عينات كندية وكوبية  الوالدين لو في

سبانية من المراىقين  .وا 
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Perceived Parental and Peer Support in Relation to Canadian، 

Cuban، and Spanish Adolescents’ Valuing of Academics and 

Intrinsic Academic Motivation.  

الدراسة إلى استكشاؼ التأثيرات الممكنة لموالديف واألقراف عمى التقدير األكاديمي  ىدفت     
في ثقافات متفاوتة في التركيز التقميدي عمى  ودافعية االنجاز األكاديمي الجوىريةلممراىقيف 

الوالديف و  ى دراسة التوقعات مف دعـ األقرافإل ىدفتوحدة األسرة )كوبا وكندا واسبانيا(. كما 
لدى المراىؽ، وتقييـ األكاديمييف لتقدير قيمة التعميـ والتحفيز لممراىقيف.  اإلنجازلزيادة دافعية 

 ُطبقت الدراسة عمى عينة مف المراىقيف في مدارس )كوبا وكندا واسبانيا(. ومف نتائج الدراسة أفّ 
ة األخرى. كما أفادت مف أعضاء الجماعات العرقي لإلنجازأقؿ دوافع  اإلسبانييفالمراىقيف 
 أقؿ بنظر الكندييف والكوبييف، كما أفّ ليـ ف اإلسباف كانت توقعات الوالديف يالمشارك الدراسة أفّ 

التقدير األكاديمي لممراىقيف  فّ وكذلؾ فإف بنظر الكوبييف والكندييف. دعـ األقراف أقؿ مما كا
ومف  .ىؿ متأثر بالدوافع الذاتيةلدافعية االنجاز مف خالؿ الدعـ االجتماعي مف األصدقاء واأل

 ىؿ لمحصوؿ عمى تحصيؿ أكاديمي عاؿمقترحات الدراسة التأكيد بشدة عمى الدعـ مف قبؿ األ
 .لممراىقيف

بعنوان " أىمية المراىقة وعالقاتيا األخرى اليامة بالفشل  ((Zyśk,2013دراسة زيسك  -6
 الدراسي.

The Significance of Adolescents’ Relationships with Significant 

Others and School Failure. 

مدى تأثير  إلىوالتعرؼ  الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة المراىقة بالفشؿ الدراسي، ىدفت     
عمى العالقات المتبادلة بيف نوعية عالقات  وقوؼاآلخريف، والالعالقة مع عمى  المراىقة

عمى عينة  الدراسة في مدرستيـ. ُطبقت راىقيف مع اآلخريف وأىمية تأثيرىا عمى النجاح الم
عمى ثماني مدارس  سنة (14متوسط سنيـ كاف ) ،اإلناث، ونصفيا األخر مف الذكور نصفيا مف

. ومف نتائج الدراسة أف أكثر مف مائة مف المراىقيف يعانوف مف مختمفة في المدينة البولندية
أخرى مف المراىقيف ال  100و  (( أو أقؿFX) 2.9يعني الصؼ المدرسة )الفشؿ في المدرسة 

. كما أظيرت النتائج (( أو أكثرC) 4.1يعني الصؼ المدرسة )يعانوف مف أي مشاكؿ مع التعمـ 
مع واألقراف، وكمما زاد الدعـ مف قبؿ المعمـ  والديف وتعاوفاجة إلى دعـ مف الالمراىقيف بح أفّ 

أف ال كما يجب لتحقيؽ النجاح لممراىقيف كمما ساعدىـ في الحصوؿ عمى عالمات جيدة. 
تعميميـ الميارات األكاديمية فحسب، بؿ أف يبينوا ليـ عمى يقتصر عمؿ المدرسيف في المدرسة 
وأقرانيـ والحفاظ عمييا. ومف اقتراحات الدراسة التأكيد عمى كيفية إنشاء عالقات جيدة مع والدييـ 

 .األىمية الكبيرة لمدعـ االجتماعي مف قبؿ اآلخريف )اآلباء واألقراف والمعمميف(
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"اختالف المستوى والصف.  :بعنوان ( Jun& Chen,2013 ) وتشين دراسة جون -7
عالقة الوالدين، والمعمم واألقران في دعم المشاركة األكاديمية ودافعية اإلنجاز لطالب ىونغ 

 .كونغ
Grade-Level Differences Relations of Parental، Teacher and Peer 

Support to Academic Engagement and Achievement Among Hong 

Kong Studen. 

وتبياف  ،العوامؿ التي تؤثر عمى التحصيؿ العممي لمطالب إلىالتعرؼ  الدراسة ىدفت     
االختالفات عمى مستوى الصؼ في العالقات المتصورة لمدعـ األكاديمي لمطالب )مف قبؿ اآلباء 
واألميات والمعمميف واألقراف( لمتحصيؿ الدراسي بشكؿ مباشر وغير مباشر. ُطبقت العينة عمى 

 270( مف فئة المراىقيف وقد استخدـ االستبياف كأداة لمدراسة عمى 11-9الصؼ )مدارس مف 
أف ىناؾ اختالفات ىامة ومثيرة لالىتماـ عمى  قي ىونع كونع. ومف نتائج الدراسةمف مراى

تبط كما ار  .عمى وجو التحديد ،اديمية لإلنجاز القائـ عمى الدعـمستوى الصؼ في العالقات األك
 كبيراً  كاف دعـ المعمـ لمطالب يعد مؤشراً و  متحصيؿ الدراسي،ل ة السمبيةبالنظر  مدى دعـ الوالديف

عمى التحصيؿ الدراسي، كما ينظر إلى دعـ األقراف بعالقة مباشرة أو غير مباشرة كبيرة 
فسير ىذه النتائج مف وجيات نظر ثقافية وتعميمية واجتماعية ت بالتحصيؿ لدى الطالب. وقد تـّ 

تنموية. ومف مقترحات الدراسة تعزيز مصادر معينة مف الدعـ األكاديمي لممراىقيف واقتصادية و 
األىؿ والمعمميف واألقراف( لدعـ المستوى  ) دراسية المختمفة، والمشاركة بيففي المراحؿ ال

 األكاديمي لمطالب مف خالؿ ارتفاع مستوى التحصيؿ الدراسي لدييـ.
يير بعنوان: تغ ((Hawkins& j.Doueck, 2014 ىوكنز وج دويسك  دراسة -8

 الفصول الدراسية وربطيا بتحسين سموك ضعيفي دافعية االنجاز. الممارسات التعميمية في
Changing Teaching Practices in Mainstream Classrooms to Improve 

Bonding and Behavior of Low Achievers. 

دافعية االنجاز، والسموؾ، والترابط  أثر األساليب التعميمية عمى إلى الدراسة التعرؼ ىدفت     
عمى عينة مف االجتماعي لدى طمبة الصؼ السابع مف ذوي التحصيؿ المتدني، ُطبقت الدراسة 

مادة الرياضيات وُطبقت طرائؽ التعميـ التفاعمي، وأساليب التعمـ  فيطالب الصؼ السابع 
. ومف نتائج الدراسة أف الطالب ذوي التحصيؿ المتدني يةعاوني عمى عينتيف ضابطة وتجريبالت

في الفصوؿ التجريبية بينوا مواقؼ أكثر ايجابية تجاه الرياضيات، والمزيد مف الترابط إلى 
التعميؽ والطرد وء تصرؼ أقؿ خطورة إذا ما قيس بػالمدرسة، وتوقعات أكبر لمواصمة التعميـ، وس

لى مزيد مف تحقيؽ السيطرة حتى نياية العاـ مف المدرسة مف نظرائيـ المنخفضي ال دافعية، وا 
إلدارة االستباقية لمفصوؿ الدراسية، والتػيير في االدراسي. ومف مقترحات الدراسة التأكيد عمى 

 الطرائؽ التدريسية والممارسات التعميمية، والتعاوف بيف اإلدارة والعامميف في المدرسة.
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  :تحػليب غلى الدزاساث السابل -3-3

تناولت كؿ دراسة أّف لوحظ  ،مف خالؿ المراجعة المتأنية لمدراسات السابقة العربية واألجنبية     
ـّ دراسة كؿ مشكمة وعالقتيا بتدني التحصيؿ الدراسي  ،المشكالت الدراسية بشكؿ منفرد حيث ت

بينما الدراسة  ،وبعضيا اآلخر تناوؿ بالدراسة برامج عالجية لحؿ ىذه المشكالت ،لدى الطالب
الحالية اعتمدت عمى أىـ المشكالت الدراسية التي يواجييا تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ 

ـّ تحديدىا بناًء عمى دراسة استطالعية أولية مع معممي  ،األساسي في محافظة طرطوس والتي ت
 ،ت الدراسة الخاطئةعادا ،القمؽ االمتحاني ،وكانت ىذه المشكالت: التأخر الدراسي ،ىذه المرحمة

سواء  بدراسة تفصيمية لكؿ مشكمة عمى حدعمى ذلؾ قامت الباحثة  ضعؼ الدافعية لمتعمـ. وبناءً 
ودور أساليب معممي  ،سواء مف حيث دراسة واقعيا ،الجانب العممي الجانب النظري أوفي 

 مرحمة التعميـ األساسي في الكشؼ عنيا. 
وكانت عينة الدراسة في  ،المنيج الوصفي التحميمي استخدمت أغمب الدراسات السابقة     

وكانت العينة  ،أيضًا المنيج الوصفي التحميمي تأما دراسة الباحثة فقد اعتمد ،أغمبيا عشوائية
ـّ تحديدىا بناًء عمى قانوف العينة اإلحصائي وتوزيعيا عمى طبقات المجتمع  طبقية عشوائية ت

خداـ التوزيع المتناسب. أما بالنسبة إلى أدوات الدراسة )المناطؽ التعميمية في المحافظة( باست
فكانت في أغمب الدراسات السابقة )استبانة( باستثناء الدراسات التي اعتمدت عمى برامج عالجية 

أما أداة الدراسة الحالية فكانت استبانة لممشكالت الدراسية األربعة  ،لعالج المشكالت الدراسية
ـّ تحديدىا  باإلضافة إلى مجموعة مف المتػيرات الديموغرافية التي تخص المعمميف. ،التي ت

اإلضافة العممية في ىذه الدراسة كونيا مف أولى الدراسات التي تناولت المشكالت الدراسية 
والتي يمكف أف تسيـ مف خالؿ النتائج التي سيتـ التوصؿ  ،األكثر شيوعًا في محافظة طرطوس

 اسبة لمتػمب عمى ىذه المشكالت حسب درجة شيوعيا.إلييا في وضع مقترحات من
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 السابؼالفصل 

 مىهج الدزاست وإجساءاتها
 

وثبػػػػػػات األداة  ،وعينتيػػػػػا وأدواتيػػػػػا وصػػػػػدؽ األداةيتنػػػػػاوؿ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ وصػػػػػفًا لمجتمػػػػػػع الدراسػػػػػة 
 .واألساليب اإلحصائية ،والصعوبات التي واجيت الباحثة ،واإلجراءات

 مىهج الدزاست: -4-1

بالمشكالت  تعتمد الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، لمحصوؿ عمى المعمومات، واآلراء المتعّمقة
لمباحث أف يسأؿ عف الظاىرة المدروسة، والظروؼ الدراسية، وقد اختير ىذا المنيج، ألنو يتيح 

ىذا المنيج يبحث عف معمومات متوافرة عف البحث مستندًا  التي تحيط بيا، ومف ثـ تفسيرىا ألفّ 
إلى بحوٍث، ومقاالٍت، وكتب، وتحميميا، واستخالص االحتياجات التعميمّية واالرشادية والتأىيمية 

مقة باإلجابة عف أسئمة الّدراسة، وتحقيؽ أىدافيا، كما أّنو لمجتمع الّدراسة، واالستنتاجات المتع
يصمح لدراسة مشكمة البحث في ضوء ما ىو كائف، مع شرح، وتفسير ليذا الواقع، ولمظروؼ 

"لدراسة أوصاؼ دقيقة لمظواىر  التي قادت إليو. وىذا ما يؤكد فاعمية المنيج الوصفي التحميمي
ير في حؿ المشكالت، وذلؾ مف خالؿ قياـ الباحث بتصور التي مف خالليا يمكف تحقيؽ تقدـ كب

لوضع تنبؤات عف األحداث  الوضع الراىف، وتحديد العالقات التي توجد بيف الظواىر في محاولة
 التحميمي ألنو الوصفيالمنيج  الباحثة وقد استخدمت (.289ص ،2010عالـ، أبو " )المتصمة

ساسي ونتائجيا عمى نظاـ التعميـ األ مف وجية نظر المعمميف المشكالت الدراسية رصد عمى يقـو
 :وتحديد ُمتػيراتيا مف خالؿ

المشكالت الدراسية الشائعة لدى تالميذ الحمقة الثانية مف  إلى دراسة ييدؼ: النظري الجانب
التعميـ االساسي مف تأخر دراسي، عادات دراسية خاطئة، القمؽ االمتحاني، ضعؼ دافعية 

 التالميذ.االنجاز وآثارىا عمى 
إلى دراسة آراء معممي الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي حوؿ  ييدؼ :الميداني الجانب

الحمقة الثانية )مف الصؼ الخامس إلى التي يعانييا تالميذ األكثر شيوعًا المشكالت الدراسية 
ودراسة الفروؽ بيف متوسطات درجات المعمميف المتعمقة بيذه  ،ورصدىاالصؼ التاسع( 

وذلؾ باالعتماد عمى األساليب واالختبارات اإلحصائية  ،اسةالمشكالت تبعًا لمتػيرات الدر 
 المناسبة.

 :الدزاست وغيىتهامجخمؼ  -4-2
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يتكػػػػوف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف جميػػػػع معممػػػػي الحمقػػػػة الثانيػػػػة مػػػػف التعمػػػػيـ األساسػػػػي فػػػػي محافظػػػػة 
مػػػػػوزعيف حسػػػػػب المنػػػػػاطؽ التعميميػػػػػة فػػػػػي  ،( معممػػػػػًا ومعممػػػػػة5791والبػػػػػالع عػػػػػددىـ ) ،طرطػػػػػوس
 وفؽ اآلتي: ،المحافظة

طقة التعليميةن( في محافظة طرطوس حسب الم2ح( توزع المعلمين في مرحلة التعليم األساسي )1الجدول )  

 المجموع القدموس صافيتا بانياس الشيخ بدر الدريكيش مدينة طرطوس

2593 449 515 843 1052 339 5791 

دائرة التخطيط واإلحصاء. ،المصدر: مديرية التربية في محافظة طرطوس               
ـّ االعتماد عمى العالقة اآلتية  ،مف مجتمع الدراسة ولتحديد حجـ العينة الالـز سحبيا  :ت

2

2.

.

Z

E

N

qp

qp
n



 

 : حجـ عينة البحث.     
 : حجـ مجتمع البحث.   

ـّ اعتماد ،: قيمة احتمالية تتراوح بيف الصفر والواحد    50.0P وت
  05.0E: نسبة الخطأ المسموح بو وىو غالبًا يساوي   
 Z / 95%/ عند معامؿ ثقة 1.96: الدرجة المعيارية وتساوي  

360

)96.1(

)05.0(

5791

25.0

)5.0)(5.0(

2

21 
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 ،في تحديد حجـ العينة العشوائية الطبقية الباحثةاألساس الذي اعتمدت عميو  وىذه المعادلة ىي
إذ يتالءـ ىذا النوع مف المعاينة مع الدراسات الخاصة بالمجتمعات غير المتجانسة التي يمكف 
 ،تقسيميا مف الداخؿ إلى مجموعات كؿ مجموعة تتصؼ بدرجة عالية مف التجانس الداخمي

مجتمع المدروس إلى طبقات متجانسة والمبدأ العاـ لممعاينة الطبقية يقوـ عمى أساس تقسيـ ال
أما عدد الوحدات  ،وتجري المعاينة داخؿ كؿ طبقة بطريقة المعاينة العشوائية البسيطة ،داخمياً 

 :تاليالمطموب سحبيا مف كؿ طبقة تتـ عمى النحو ال
 
 
 
                               

ـّ االعتمػػاد عمػػى التوزيػػع المتناسػػب  وبحسػػاب حجػػـ العينػػة مػػف المعممػػيف فػػي كػػؿ منطقػػة تعميميػػة تػػ
 وفؽ اآلتي:

n

N

P

E

 حجن الطبمت                                                   

   ـــــــــــــــــــــــــــــــ× العُنت الوطلىب الجسء هن الطبمت = حجن 

 حجن الوجتوع األصلٍ                                                     
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 حجـ العينة الالـز سحبو مف المعمميف في مدينة طرطوس: -1

161360
5791

2593
1 n 

 حجـ العينة الالـز سحبو مف المعمميف في منطقة الدريكيش: -2
28360

5791

449
2 n 

 حجـ العينة الالـز سحبو مف المعمميف في منطقة الشي) بدر: -3
32360

5791

515
3 n 

 سحبو مف المعمميف في منطقة بانياس:حجـ العينة الالـز  -4
53360

5791

843
4 n 

 حجـ العينة الالـز سحبو مف المعمميف في منطقة صافيتا: -5
65360

5791

1052
5 n 

 حجـ العينة الالـز سحبو مف المعمميف في منطقة القدموس: -6
21360

5791

339
6 n 

 العينة في الجدوؿ اآلتي:بناًء عمى التوزيع السابؽ يمكف تمخيص حجـ 
( وفق التوزيع المتناسب للمنطقة التعليمية2مرحلة التعليم األساسي )ح( توزع أفراد العينة من المعلمين في 2)الجدول    

 المجموع القدموس صافيتا بانياس الشيخ بدر الدريكيش مدينة طرطوس

161 28 32 53 65 21 360 

 والتوزيع المتناسب لطبقات المجتمع ،(1باالعتماد على معطيات الجدول رقم ) الباحثةمن إعداد المصدر:              
ـّ االعتماد عمى العينة العشوائية البسيطة في عممية 2باالعتماد عمى معطيات الجدوؿ رقـ ) ( ت

مكاف  ،السحب مف كؿ منطقة تعميمية مع مراعاة متػيرات الدراسة في عممية السحب )الجنس
 الحالة االقتصادية(. ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص ،اإلقامة
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 خصائص غيىت الدزاست: -4-2-1

ـّ دراسة خصائص عينة الدراسة : اآلتية وذلؾ وفؽ توزع أفرادىا حسب كؿ متػير مف المتػيرات ،ت
الحالة  ،الحالة االجتماعية ،سنوات الخبرة ،المؤىؿ العممي ،التخصص ،مكاف اإلقامة ،الجنس

ـّ إجراء الجداوؿ التقاطعية بيف ىذه المتػيرات والمناطؽ التعميمية: مدينة  ،االقتصادية حيث ت
 القدموس. ،صافيتا ،بانياس ،الشي) بدر ،الدريكيش ،طرطوس

 توزع أفراد العينة حسب متغيري المنطقة التعليمية والجنس:  -4-2-1-1
( حسب المنطقة التعليمية والجنس2مرحلة التعليم األساسي )ح( توزع أفراد العينة في 3)الجدول   

 ادلنطقة التعليمية * اجلنس
 اجلنس

Total 
 أنثى ذكر

 ادلنطقة
 التعليمية

 مدينة طرطوس
 161 107 54 العدد

 %100.0 %66.5 %33.5 النسبة %

 الدريكيش
 28 16 12 العدد

 %100.0 %57.1 %42.9 النسبة %

 الشيخ بدر
 32 20 12 العدد

 %100.0 %62.5 %37.5 النسبة %

 بانياس
 53 30 23 العدد

 %100.0 %56.6 %43.4 النسبة %

 صافيتا
 65 39 26 العدد

 %100.0 %60.0 %40.0 النسبة %

 القدموس
 21 12 9 العدد

 %100.0 %57.1 %42.9 النسبة %

Total 
 360 224 136 العدد

 %100.0 %62.2 %37.8 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد                    

فػي جميػع المنػاطؽ  كانت األعمػى اإلناث المعمميف( أّف نسبة أفراد العينة مف 3يبيف الجدوؿ رقـ )
%( فػػي 62.5و) ،%( فػػي الػػدريكيش57.1و) ،%( فػػي مدينػػة طرطػػوس66.5وبمػػػت ) ،التعميميػػة
  %( في القدموس.57.1و) ،%( في صافيتا61و) ،%( في بانياس56.6و) ،الشي) بدر

متػيػػػري والشػػػكؿ البيػػػاني اآلتػػػي يوضػػػح التمثيػػػؿ البيػػػاني لتػػػوزع أفػػػراد العينػػػة مػػػف المعممػػػيف حسػػػب 
 المنطقة التعميمية والجنس:



75 
 

 
( حسب المنطقة التعليمية والجنس2مرحلة التعليم األساسي )حتوزع أفراد العينة في التمثيل البياني ل( 1)الشكل   

 :ومكان اإلقامةتوزع أفراد العينة حسب متغيري المنطقة التعليمية  -2-1-2-=5
( حسب المنطقة التعليمية ومكان اإلقامة2مرحلة التعليم األساسي )ح( توزع أفراد العينة في 4)الجدول   

التعليمية * مكان اإلقامةادلنطقة   
 مكان اإلقامة

Total 
 ريف مدينة

 ادلنطقة 
 التعليمية

 مدينة طرطوس
 161 108 53 العدد

 %100.0 %67.1 %32.9 النسبة %

 الدريكيش
 28 15 13 العدد

 %100.0 %53.6 %46.4 النسبة %

 الشيخ بدر
 32 17 15 العدد

 %100.0 %53.1 %46.9 النسبة %

 بانياس
 53 33 20 العدد

 %100.0 %62.3 %37.7 النسبة %

 صافيتا
 65 37 28 العدد

 %100.0 %56.9 %43.1 النسبة %

 القدموس
 21 11 10 العدد

 %100.0 %52.4 %47.6 النسبة %

Total 
 360 221 139 العدد

 %100.0 %61.4 %38.6 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد                       



76 
 

فػػي  كانػػت األعمػػى المقيمػػيف فػػي الريػػؼ المعممػػيف( أّف نسػػبة أفػػراد العينػػة مػػف 4يبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ )
 ،%( فػػػي الػػػدريكيش53.6و) ،%( فػػػي مدينػػػة طرطػػػوس67.1وبمػػػػت ) ،جميػػػع المنػػػاطؽ التعميميػػػة

%( فػي 52.4و) ،%( فػي صػافيتا62.3و) ،%( في بانيػاس62.3و) ،%( في الشي) بدر53.1و)
والشػػكؿ البيػػاني اآلتػػي يوضػػح التمثيػػؿ البيػػاني لتػػوزع أفػػراد العينػػة مػػف المعممػػيف حسػػب  القػػدموس.

 متػيري المنطقة التعميمية ومكاف اإلقامة:

 
حسب المنطقة التعليمية واإلقامة( 2مرحلة التعليم األساسي )حتوزع أفراد العينة في التمثيل البياني ل( 2)الشكل   

 :والتخصصتوزع أفراد العينة حسب متغيري المنطقة التعليمية  -4-2-1-3
( حسب المنطقة التعليمية والتخصص2مرحلة التعليم األساسي )ح( توزع أفراد العينة في 5)الجدول   

 ادلنطقة التعليمية * التخصص
 التخصص

Total 
معاىد نظرية كليات أو كليات أو معاىد علمية  

 ادلنطقة 
 التعليمية

 مدينة طرطوس
 161 97 64 العدد

 %100.0 %60.2 %39.8 النسبة %

 الدريكيش
 28 18 10 العدد

 %100.0 %64.3 %35.7 النسبة %

 الشيخ بدر
 32 15 17 العدد

 %100.0 %46.9 %53.1 النسبة %

 بانياس
 53 28 25 العدد

 %100.0 %52.8 %47.2 النسبة %

 صافيتا
 65 35 30 العدد

 %100.0 %53.8 %46.2 النسبة %
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 القدموس
 21 10 11 العدد

 %100.0 %47.6 %52.4 النسبة %

Total 
 360 203 157 العدد

 %100.0 %56.4 %43.6 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد        
 مػف التخصػص كميػات أو معاىػد نظريػة المعممػيف( أّف نسػبة أفػراد العينػة مػف 5الجدوؿ رقـ ) يبيف

الػػػػدريكيش بنسػػػػػبة  ،%(62.2) مدينػػػػػة طرطػػػػوس بنسػػػػػبة فػػػػي المنػػػػػاطؽ التعميميػػػػة: كانػػػػت األعمػػػػػى
%(. بينمػػا كانػػت نسػػبة أفػػراد العينػػة 53.8صػػافيتا بنسػػبة ) ،%(52.8بانيػػاس بنسػػبة ) ،%(64.3)

تخصػػص كميػػات أو معاىػػد عمميػػة األعمػػى فػػي منطقتػػي الشػػي) بػػدر والقػػدموس مػػف المعممػػيف مػػف ال
والشكؿ البياني اآلتػي يوضػح التمثيػؿ البيػاني لتػوزع أفػراد العينػة مػف %(. 52.4%: 53.1بنسب )

 متػيري المنطقة التعميمية والتخصص:المعمميف حسب 

 
( حسب المنطقة التعليمية والتخصص2التعليم األساسي )حمرحلة توزع أفراد العينة في التمثيل البياني ل( 3)الشكل   

 :والمؤىل العلميتوزع أفراد العينة حسب متغيري المنطقة التعليمية  -4-2-1-4
( حسب المنطقة التعليمية والمؤىل العلمي2مرحلة التعليم األساسي )ح( توزع أفراد العينة في 6)الجدول   

 ادلنطقة التعليمية * ادلؤىل العلمي
 ادلؤىل العلمي

 دراسات عليا دبلوم تأىيل تربوي إجازة جامعية معهد متوسط

 ادلنطقة التعليمية
 مدينة طرطوس

 7 39 70 45 العدد
 %4.3 %24.2 %43.5 %28.0 النسبة %

 الدريكيش
 0 10 12 6 العدد

 %0.0 %35.7 %42.9 %21.4 النسبة %
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 الشيخ بدر
 0 7 14 11 العدد

 %0.0 %21.9 %43.8 %34.4 النسبة %

 بانياس
 0 13 27 13 العدد

 %0.0 %24.5 %50.9 %24.5 النسبة %

 صافيتا
 0 19 24 22 العدد

 %0.0 %29.2 %36.9 %33.8 النسبة %

 القدموس
 0 4 8 9 العدد

 %0.0 %19.0 %38.1 %42.9 النسبة %

Total 
 7 92 155 106 العدد

 %1.9 %25.6 %43.1 %29.4 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد      

كانػت  مػف المؤىػؿ العممػي إجػازة جامعيػة المعممػيف( أّف نسبة أفراد العينة مػف 6يبيف الجدوؿ رقـ )
 ،%(42.9الػػدريكيش بنسػػبة ) ،%(43.5) مدينػػة طرطػػوس بنسػػبة فػػي المنػػاطؽ التعميميػػة: األعمػػى

%(. بينمػػا كانػػت 36.9صػػافيتا بنسػػبة ) ،%(51.9بانيػػاس بنسػػبة ) ،%(43.8الشػػي) بػػدر بنسػػبة )
العممػػي معيػػد متوسػػط األعمػػى فػػي منطقػػة القػػدموس  اد العينػػة مػػف المعممػػيف مػػف المؤىػػؿنسػػبة أفػػر 
والشػػكؿ البيػػاني اآلتػػي يوضػػح التمثيػػؿ البيػػاني لتػػوزع أفػػراد العينػػة مػػف المعممػػيف %(. 42.9بنسػػبة )
 تػيري المنطقة التعميمية والمؤىؿ العممي:محسب 

 

( حسب المنطقة التعليمية والمؤىل العلمي2مرحلة التعليم األساسي )حتوزع أفراد العينة في التمثيل البياني ل( 4)الشكل   
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 :وسنوات الخبرةتوزع أفراد العينة حسب متغيري المنطقة التعليمية  -4-2-1-5
( حسب المنطقة التعليمية وسنوات الخبرة2مرحلة التعليم األساسي )ح( توزع أفراد العينة في 7)الجدول   

 ادلنطقة التعليمية * سنوات اخلربة
 سنوات اخلربة

سنة 51أكثر من  سنة 15-11 سنوات 10-6 سنوات 1-5  

 ادلنطقة
التعليمية   

 مدينة طرطوس
 18 37 68 38 العدد

 %11.2 %23.0 %42.2 %23.6 النسبة %

 الدريكيش
 4 9 11 4 العدد

 %14.3 %32.1 %39.3 %14.3 النسبة %

 الشيخ بدر
 6 10 8 8 العدد

 %18.8 %31.3 %25.0 %25.0 النسبة %

 بانياس
 6 9 18 20 العدد

 %11.3 %17.0 %34.0 %37.7 النسبة %

 صافيتا
 12 10 23 20 العدد

 %18.5 %15.4 %35.4 %30.8 النسبة %

 القدموس
 3 6 5 7 العدد

 %14.3 %28.6 %23.8 %33.3 النسبة %

Total 
 49 81 133 97 العدد

 %13.6 %22.5 %36.9 %26.9 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

مدينػة  فػي المنػاطؽ التعميميػة: كانت األعمى ( سنوات11-6فئة الخبرة )( أّف 7يبيف الجدوؿ رقـ )
%(. وكانػت الفئػة 35.8صافيتا بنسبة ) ،%(39.3الدريكيش بنسبة ) ،%(42.2) طرطوس بنسبة

( 5-1%(. بينمػػا كانػػت الفئػػة )31.3سػػنة( ىػػي األعمػػى فػػي منطقػػة الشػػي) بػػدر بنسػػبة ) 11-15)
 %(. 33.3%:37.7سنوات ىي األعمى في منطقتي بانياس والقدموس بنسب )

متػيػػري حسػػب مػػف المعممػػيف يوضػػح التمثيػػؿ البيػػاني لتػػوزع أفػػراد العينػػة  (5رقػػـ )والشػػكؿ البيػػاني 
 المنطقة التعميمية وسنوات الخبرة.
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 :والحالة االجتماعيةتوزع أفراد العينة حسب متغيري المنطقة التعليمية  -4-2-1-6
( حسب المنطقة التعليمية والحالة االجتماعية2األساسي )حمرحلة التعليم ( توزع أفراد العينة في 8)الجدول   

احلالة االجتماعيةادلنطقة التعليمية *   
 احلالة االجتماعية

 أرمل مطلق متزوج عازب

 ادلنطقة التعليمية

 مدينة طرطوس
 2 3 85 71 العدد

 %1.2 %1.9 %52.8 %44.1 النسبة %

 الدريكيش
 1 1 12 14 العدد

 %3.6 %3.6 %42.9 %50.0 النسبة %

 الشيخ بدر
 1 1 8 22 العدد

 %3.1 %3.1 %25.0 %68.8 النسبة %

 بانياس
 1 2 27 23 العدد

 %1.9 %3.8 %50.9 %43.4 النسبة %

 صافيتا
 2 1 35 27 العدد

 %3.1 %1.5 %53.8 %41.5 النسبة %

 القدموس
 1 1 9 10 العدد

 %4.8 %4.8 %42.9 %47.6 النسبة %

Total 
 8 9 176 167 العدد

 %2.2 %2.5 %48.9 %46.4 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد          

 فػػي المنػػاطؽ التعميميػػة: كانػػت األعمػػىنسػػبة المتػػزوجيف مػػف المعممػػيف ( أّف 8يبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ )
%(. وكانػػت 53.8صػػافيتا بنسػػبة ) ،%(51.9بانيػػاس بنسػػبة ) ،.%(52) مدينػػة طرطػػوس بنسػػبة

الػدريكيش بنسػبة  ،%(68.8نسبة العازبيف ىي األعمى في المناطؽ التعميمية: الشػي) بػدر بنسػبة )
 %(. 47.6القدموس بنسبة ) ،%(51)

متػيػػري حسػػب مػػف المعممػػيف يوضػػح التمثيػػؿ البيػػاني لتػػوزع أفػػراد العينػػة  (6رقػػـ )والشػػكؿ البيػػاني 
 المنطقة التعميمية والحالة االجتماعية.
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( حسب المنطقة التعليمية وسنوات الخبرة2مرحلة التعليم األساسي )حتوزع أفراد العينة في التمثيل البياني ل( 5)الشكل   

 

 
              

 
المنطقة التعليمية والحالة االجتماعية( حسب 2مرحلة التعليم األساسي )حتوزع أفراد العينة في التمثيل البياني ل( 6)الشكل     
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 :والحالة االقتصاديةتوزع أفراد العينة حسب متغيري المنطقة التعليمية  -4-2-1-7
( حسب المنطقة التعليمية والحالة االقتصادية2مرحلة التعليم األساسي )ح( توزع أفراد العينة في 9)الجدول   

احلالة االقتصاديةادلنطقة التعليمية *   
 احلالة االقتصادية

Total 
 مرتفعة متوسطة متدنية

 ادلنطقة التعليمية

 مدينة طرطوس
 161 21 67 73 العدد

 %100.0 %13.0 %41.6 %45.3 النسبة %

 الدريكيش
 28 5 12 11 العدد

 %100.0 %17.9 %42.9 %39.3 النسبة %

 الشيخ بدر
 32 6 12 14 العدد

 %100.0 %18.8 %37.5 %43.8 النسبة %

 بانياس
 53 7 20 26 العدد

 %100.0 %13.2 %37.7 %49.1 النسبة %

 صافيتا
 65 13 22 30 العدد

 %100.0 %20.0 %33.8 %46.2 النسبة %

 القدموس
 21 4 6 11 العدد

 %100.0 %19.0 %28.6 %52.4 النسبة %

Total 
 360 56 139 165 العدد

 %100.0 %15.6 %38.6 %45.8 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد         

كانػػت المعممػيف مػف أفػػراد العينػة الػذيف حػػالتيـ االقتصػادية متدنيػة نسػػبة ( أّف 9يبػيف الجػدوؿ رقػـ )
 ،%(43.8بنسػبة ) الشػي) بػدر ،%(45.3) مدينػة طرطػوس بنسػبة في المناطؽ التعميميػة: األعمى

بنمػا كانػت فػي %(. 52.4القػدموس بنسػبة ) ،%(46.2صافيتا بنسبة ) ،%(49.1بانياس بنسبة )
والشػػػكؿ %(. 42.9منطقػػػة الػػػدريكيش النسػػػبة األعمػػػى ىػػػي الحالػػػة االقتصػػػادية المتوسػػػطة بنسػػػبة )

متػيػػػري المنطقػػػة حسػػػب مػػػف المعممػػػيف يوضػػػح التمثيػػػؿ البيػػػاني لتػػػوزع أفػػػراد العينػػػة  اآلتػػػيالبيػػػاني 
 .االقتصاديةتعميمية والحالة ال
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( حسب المنطقة التعليمية والحالة االقتصادية2مرحلة التعليم األساسي )حتوزع أفراد العينة في التمثيل البياني ل( 7)الشكل     

 أدواث الدزاست: -4-3

 والسجؿ المجمع )بطاقة التمميذ المدرسية(. ،والمقابمة ،أدوات الدراسة عمى االستبانةتضمنت 
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 :الاسدباهت -4-3-1
 

 ( إلى أف عممية بناء أي مقياس يمر بخطوات أساسية ىي:)ألين وينيشير 
 التخطيط لممقياس وذلؾ بتحديد المجاالت التي تػطييا فقراتو. -1

 جمع وصياغة الفقرات لكؿ مجاؿ. -2

 تطبيؽ الفقرات عمى عينة ممثمة لمجتمع البحث. -3

 إجراء تحميؿ الفقرات. -4
الخطوات في عممية إعداد استبانة )المشكالت الدراسية( مف وقد اتبعت الباحثة ىذه 

 خالؿ اآلتي:
الخطوة األولى: االطالع عمى المعمومات النظرية واألدوات السابقة التي تناولت موضوع 

المشكالت الدراسية، وذلؾ مف عدة مراجع عربية وأجنبية، بيدؼ االستفادة مف ىذه 
معمومات تـ تحديد أربعة مشكالت عمى ىذه ال المعمومات في بناء أداة البحث، وبناءً 
) التأخر الدراسي، القمؽ االمتحاني، عادات الدراسة  سوؼ تتناوليا الباحثة بالدراسة وىي
 الخاطئة، ضعؼ الدافعية لمتعمـ( .

األولية، حيث تـ صياغة مجموعة مف العبارات  ابصورتي الثانية: إعداد االستبانةالخطوة 
 التي تـ تحديدىا مسبقًا مع مراعاة مايمي:التي تػطي المشكالت 

 أف تكوف العبارة سيمة وواضحة وقصيرة ومفيومة. (1

 االبتعاد عف النفي في صياغة العبارات لتجنب ارتباؾ المفحوص. (2

 اال تحمؿ العبارة أكثر مف معنى. (3

 )المعمميف(. مناسبة العبارة مف حيث الصياغة لمفئة المستيدفة بالدراسة (4

العبارات التي تندرج تحت كؿ مشكمة، وحذؼ المتكرر منيا، ليصبح عدد  بعد ذلؾ تـ تصنيؼ
) التأخر الدراسي،  ( عبارة تػطي المشكالت الدراسية92) عبارات االستبانة في صورتيا األولية

 القمؽ االمتحاني، عادات الدراسة الخاطئة، ضعؼ الدافعية لمتعمـ(.
، حيث تـ تقديـ االستبانة بصورتيا األولية إلى مجموعة مف االستبانةالخطوة الثالثة: صالحية 

( وذلؾ بيدؼ 2) كما ىو موضح في الممحؽ رقـ –في جامعة دمشؽ  -أساتذة كمية التربية
 الحصوؿ عمى رأييـ فيما يأتي:

 ) مجاؿ المشكمة( التي تندرج ضمنيا. مدى انتماء كؿ فقرة إلى المجاؿ (1

 وض.مدى وضوح العبارات وخموىا مف الػم (2

 مدى سالمة الصياغة المػوية لمعبارات. (3
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 ) المعمميف(. لمعينة المختارة لمبحث وىي ابعباراتي ستبانةمدى مالءمة اال (4

 
وبعد األخذ برأي المحكميف تـ اإلبقاء عمى العبارات التي حصمت عمى درجة اتفاؽ عالية 

 ( عبارة، باإلضافة إلى أنو تـ تعديؿ صياغة بعض12%(، حيث تـ حذؼ )81)
ضافة عبارات أخرى.  العبارات وا 

معممًا ومعممة،  ( 31 )وبعد ذلؾ تـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية بمع عددىا 
عشوائي وذلؾ لمتعرؼ فيما إذا كانت ىناؾ عبارات غامضة أو صعبة تـ اختيارىـ بشكؿ 

 الفيـ، بيدؼ الوصوؿ إلى الصورة النيائية لممقياس.
المحكميف وعمى العينة االستطالعية تـ الوصوؿ إلى الصورة وبعد عرض االستبانة عمى 

( عبارة، والعبارات موزعة عمى 81(، والتي تألفت مف)1ة، الممحؽ رقـ)النيائية لالستبان
 ( عبارة.21أربعة مشكالت، حيث تتضمف كؿ مشكمة )

 
 

 تضمف القسـ األوؿ المتػيرات اآلتية: ،في شكميا النيائي عمى قسميف االستبانةاشتممت 
 أنثى □  ذكر □ الجنس: -1
 ريف □  مدينة □ :مكان اإلقامة -2
 كليات أو معاىد نظرية )إنسانية( □  كليات أو معاىد علمية □ :التخصص -3
 سنة 12أكثر من  □ سنة 12-05 □ سنة 02-05 □  سنة 02-02 □ العمر: -4
 دراسات عليا □دبلوم تأىيل تربوي  □ إجازة جامعية □  معهد متوسط □ :المؤىل العلمي -5
 سنة 51أكثر من  □سنة  51-55 □ سنوات 52-2 □  سنوات 1-5 □ :سنوات الخبرة -6
 أرمل □مطلق  □ متزوج □  عازب □ :الحالة االجتماعية -7
 مرتفعة □ متوسطة □  متدنية □ :الحالة االقتصادية -8
 القدموس □الشيخ بدر  □صافيتا  □الدريكيش  □ بانياس □  طرطوس □ :المنطقة التعليمية -9

 وىي: ،المشكالت الدراسية الشائعةالثاني فتضمف  القسـأما 
 .اً ( بند21ويتضمف ) ،التأخر الدراسي لمتالميذ مشكمة األول: البعد
 .اً ( بند21ويتضمف ) ،القمؽ االمتحاني لمتالميذ مشكمة الثاني: البعد
 .اً بند( 21ويتضمف ) ،عادات الدراسة الخاطئة لمتالميذ مشكمة الثالث: البعد
 (.1)انظر الممحؽ رقـ  .اً بند( 21ويتضمف ) ،ضعؼ الدافعية لمتالميذ مشكمة الرابع: البعد
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ـّ االعتماد عمى مقياس )ليكرت( الخماسي والمثقؿ بأرقاـ  ،ولإلجابة عمى أسئمة االستبانة ت
 تصاعدية مناسبة لتقدير درجة الموافقة عمى العبارات الواردة في االستبانة كما يأتي:

 ينطبق  بدرجة كبيرةينطبق  بدرجة متوسطةينطبق  بدرجة ضعيفةينطبق  ال ينطبق
 
 بدرجة كبيرة جدا

5 0 0 0 1 

 .اً ( بند21ولكؿ مشكمة دراسية ) ،بند( 81واشتممت االستبانة في صورتيا النيائية عمى )
 :الاسدباهتصدق  -4-3-1-1

 الباحثػػػة تعرضػػػ ،مػػػف صػػػدؽ المحكمػػػيف لمحتػػػوى بنػػػود االسػػػتبانة لمتحقػػػؽ صددددق المحكمدددين: -أ
ا األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف السػػادة أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية فػػي صػػورتي االسػػتبانة

وذلػؾ ليبػدوا مالحظػاتيـ عمييػا، مػف حيػث التعػديؿ أو الحػذؼ أو  ،دمشػؽفي كمية التربية بجامعػة 
الػػذي وضػػعت فيػػو، واقتػػراح مػػا يسػػيـ فػػي إظيػػار  بعػػدالاإلضػػافة، ومػػدى انتمػػاء كػػؿ بنػػد منيػػا إلػػى 
بإجراء التعديؿ الالـز في ضػوء مالحظػات  الباحثة تاالستبانة بالصورة القابمة لمتطبيؽ، حيث قام

لموقػػػوؼ عمػػػى  2رقػػػـ ا النيائيػػػة. )انظػػػر الممحػػػؽ فػػػي صػػػورتي ةحتػػػى خرجػػػت االسػػػتبان ،المحكمػػػيف
  (.أسماء المحكميف

معامؿ  بحساب ةلالستبان الداخمي االتساؽ صدؽ حساب تـّ  :صدق االتساق الداخمي -ب
. والدرجة بعدلموالدرجة الكمية  ،بعدالمكونة لكؿ  البنودمف  بنداالرتباط بيرسوف بيف درجة كؿ 

 فؽ اآلتي: ذلؾ و االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة و  أبعادمف  بعدالكمية لكؿ 
 الذي يندرج تحتو: بعدالصدق باستخدام االتساق الداخلي بين درجة كل بند والدرجة الكلية لل -أ

 الذي ينتمي إليو  بعدللوالدرجة الكلية  بندمعامل االتساق الداخلي بين درجة كل ( 11جدول )ال
 ضعف الدافعية للتعلم عادات الدراسة اخلاطئة االمتحاينالقلق  التأخر الدراسي

 زكم

 الفلسة

مػامل ازجباط 

 بيرسون 

 زكم

 الفلسة

مػامل ازجباط 

 بيرسون 

 زكم

 الفلسة

مػامل ازجباط 

 بيرسون 

 زكم

 الفلسة

مػامل ازجباط 

 بيرسون 

1 0.779)*( 1 0.901)**( 1 0.823)*( 1 0.761)*( 
2 0.870*(*) 2 0.843*(*) 2 0.784)*( 2 0.788)*( 
3 0.807)*( 3 0.755)*( 3 0.771)**( 3 0.837)**( 
4 0.801)*( 4 0.742)*( 4 0.708)**( 4 0.747)*( 
5 0.741)*( 5 0.847(*)* 5 0.798)*( 5 0.881*(*) 
6 0.717)*( 6 0.767)*( 6 0.755)*( 6 0.874)*( 
7 0.845)**( 7 0.802)**( 7 0.861)**( 7 0.912*(*) 
8 0.796)*( 8 0.775)*( 8 0.794)*( 8 0.799)*( 
9 0.747)*( 9 0.847*(*) 9 0.798)*( 9 0.838)*( 

11 0.852)*( 11 0.864*(*) 11 0.841)**( 11 0.775)*( 
11 0.827)**( 11 0.837)**( 11 0.823)**( 11 0.755)*( 
12 0.777)**( 12 0.739)*( 12 0.881*(*) 12 0.866)*( 
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13 0.703)*( 13 0.804)**( 13 0.813*(*) 13 0.884)**( 
14 0.843)**( 14 0.821)**( 14 0.856*(*) 14 0.911)**( 
15 0.861*(*) 15 0.751)*( 15 0.744)*( 15 0.752)*( 
16 0.937*(*) 16 0.743)*( 16 0.884)**( 16 0.761)*( 
17 0.762)*( 17 0.813)**( 17 0.861)**( 17 0.766)*( 
18 0.805)**( 18 0.753)*( 18 0.841)**( 18 0.717)*( 
19 0.916*(*) 19 0.789)*( 19 0.922)**( 19 0.742)*( 
21 0.842)**( 21 0.842)**( 21 0.864*(*) 21 0.833)**( 

 2021)*( تعين أن معامل االرتباط دال عند مستوى داللة     
 2025)**( تعين أن معامل االرتباط دال عند مستوى داللة     
 ونتائج الدراسة االستطالعية. ،(SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد                

ندرج يالذي  بعدلموالدرجة الكمية  بند( أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ 11يبيف الجدوؿ )
وىي مقبولة إحصائيًا  ،(1.15 ،1.11تحتو موجبة وذات داللة إحصائية عند مستويي داللة )

االستبانة  بنودمما يشير إلى االتساؽ الداخمي بيف  ،(1.71كوف قيـ معامالت االرتباط أكبر مف )
 الذي تندرج تحتو. بعدلمتبعًا 

 والدرجة الكلية لالستبانة: بعدالصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل  -ب
 والدرجة الكلية لالستبانة  بعد( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل 11جدول )ال

 معامل ارتباط بريسون بعاداأل

 *(*)0.898 الكشف عن التأخر الدراسي للتالميذ
 *(*)0.875 االمتحاين للتالميذالكشف عن القلق 

 *(*)0.855 الكشف عن عادات الدراسة اخلاطئة للتالميذ
 *(*)0.876 الكشف عن ضعف الدافعية للتعلم عند التالميذ

ترتبط ارتباطًا ذو داللة إحصائية مع الدرجة الكمية  بعاداأل جميع أفّ ( 11)الجدوؿ  يبيف
االستبانة تتمتع بدرجة صدؽ  أبعادمما يدؿ عمى أف  ،0.01وذلؾ عند مستوى داللة  ،لالستبانة
 عالية.

 :الاسدباهتثباث  -4-3-1-2

ـً حسػػاب معامػػؿ ثبػػات  ،اوفاعميػػة فقراتيػػ االسػػتبانةبيػػدؼ التوصػػؿ إلػػى دالالت ثبػػات   االسػػتبانةتػػ
 بإتباع الطريقتيف اآلتيتيف:

 خكرو نبامعادلة" ألفا  الطريقة األولى استخدام  (Cronbach- alpha) : 

كرونباخ  ألفا معامؿ بحسب مع بعضيا البعض بعادبيف األ لمبنودالداخمي  االتساؽ تـّ حساب
حيث تبيف أّف معامالت ألفا كرونباخ لكؿ  ،( يوضح النتائج12والجدوؿ رقـ )لقياس الثبات، 
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مما يدؿ عمى ثبات مرتفع  0.89َو  0.85حيث تراوحت بيف  ،األبعاد ىي عالية وُمرضية
 لالستبانة.

  :الطريقة الثانية الثبات بإعادة االختبار 

العينة  عمى التطبيؽ بإجراء الباحثةقامت  مرة أوؿ االستطالعية العينة عمى االستبانة تطبيؽ بعد
 ( يوضح النتائج.12والجدوؿ رقـ ) ،أسبوعيف فترة بعد نفسيا

 ( قيم معامل الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ وإعادة االختبار 12الجدول )

 البنودعدد  بعاداأل
 معامل الثبات

 بطريقة إعادة االختبار بطريقة ألفا كرونباخ
 0.854 0.866 02 الكشف عن التأخر الدراسي

 0.888 0.890 02 الكشف عن القلق االمتحاين

 0.844 0.854 02 الكشف عن عادات الدراسة اخلاطئة

 0.878 0.869 02 الكشف عن ضعف الدافعية للتالميذ

 8.871 8.884 81 الثبات الكلي

بمع الثبات العاـ بطريقة ألفا  حيث ،( أّف أداة الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عالية12يبيف الجدوؿ )
 (.1.871وبطريقة إعادة االختبار ) ،(1.884كرونباخ )

 :امللابلت -4-3-2

مػػػف التعمػػػيـ  فػػػي الحمقػػػة الثانيػػػةومعممػػػة  اً ( معممػػػ51دراسػػػة اسػػػتطالعية أوليػػػة عمػػػى ) مػػػف خػػػالؿ
ـّ مػف خالليػا إجػراء مقػابالت مػع المعممػيف ،األساسي في محافظػة طرطػوس لتحديػد المشػكالت  ،تػ

ـّ تحديػػد أربعػػة مشػػكالت تعػػد و  ،الدراسػػية األكثػػر شػػيوعاً  بنػػاًء عمػػى نتػػائج الدراسػػة االسػػتطالعية تػػ
 .األكثر شيوعًا لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي

 :ملجمؼ )بعاكت الخلمير املدزسيت(السجل ا -4-3-3

ـّ الرجػػػوع إلػػػى سػػػجالت التالميػػػذ فػػػي مػػػدارس الحمقػػػة الثانيػػػة مػػػف التعمػػػيـ األساسػػػي فػػػي محافظػػػة  تػػػ
ـّ  ،طرطوس لمتعرؼ عمى الوضع الدراسي العاـ لمتالميذ والمشكالت الدراسية التي يعانوف منيػا وتػ

 ذلؾ بالتعاوف مع إدارة المدارس.
 الدزاست: إجساءاث -4-4

ىدفت الدراسة الحالية إلى تعّرؼ المشكالت الدراسية الشائعة لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ 
ـّ بنػاء أداة  ،األساسي في محافظة طرطوس وعالقتيا ببعض المتػيرات ولتحقيؽ أىػداؼ الدراسػة تػ

مػف خالليػػا  ( معمػـ ومعممػة تػػـّ 51بعػػد إجػراء دراسػة اسػػتطالعية أوليػة عمػػى ) ،الدراسػة )االسػتبانة(
باإلضافة إلى مراجعػة بطاقػة التمميػذ لمتعػرؼ عمػى وضػعو العػاـ فػي  ،إجراء مقابالت مع المعمميف

 المدرسة. 
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ـّ تحديػػد أربعػػة مشػػكالت تعػػد األكثػػر شػػيوعًا لػػدى تالميػػذ  بنػػاًء عمػػى نتػػائج الدراسػػة االسػػتطالعية تػػ
عػػادات الدراسػػة  ،مػػؽ االمتحػػانيالق ،وتشػػمؿ: التػػأخر الدراسػػي ،الحمقػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي

ـّ بنػػاء اسػػتبانة تتضػػمف واقػػع ىػػذه المشػػكالت  ،الخاطئػػة ضػػعؼ الدافعيػػة لمػػتعمـ. وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ تػػ
ى ارتباطيػػػا بمجموعػػػة مػػػف ومػػػد ،وطػػػرؽ الكشػػػؼ عنيػػػا مػػػف قبػػػؿ معممػػػي ىػػػذه المرحمػػػة التعميميػػػة

ـّ التأكد مف صػدقيا وثباتيػا ،المتػيرات ـّ توزيػع اال ،حيث ت ( معممػًا 361سػتبانة عمػى )وبعػد ذلػؾ تػ
وباالعتمػػاد عمػػى  ،ومعممػػة مػػف معممػػي الحمقػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي فػػي محافظػػة طرطػػوس

ـّ تفريػػػػػع النتػػػػػائج ومعالجتيػػػػػا باسػػػػػتخداـ األدوات اإلحصػػػػػائية  SPSS.20البرنػػػػػامج اإلحصػػػػػائي  تػػػػػ
 المناسبة.

 الدزاست: صػوباث -4-5

صػػػعوبات عديػػػدة تتعمػػػؽ فػػػي مجمميػػػا بػػػالروتيف واإلجػػػراءات واجيػػػت الباحثػػػة أثنػػػاء سػػػير الدراسػػػة 
يػة باإلضػافة إلػى عػدـ الجد ،اإلدارية أثناء الرجوع إلػى سػجالت التالميػذ )بطاقػة التمميػذ المدرسػية(

والوقت المستػرؽ مف قبميـ إلعػادة االسػتبانة إلػى  ،االستبانات مف قبؿ بعض المعمميف أثناء مؿء
 الباحثة.

 ائيت املسخخدمت في الدزاست:ألاساليب إلاحص -4-6

لمعمـو  اإلحصائية الرزمة برنامج باستخداـ الحاسوب عمى النتائج تحميؿ في الباحثة تاعتمد
 وأىـ القوانيف واالختبارات المستخدمة: ،SPSS.20االجتماعية 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية. -1
 والنسبية )العدد والنسبة(.التكرارات المطمقة  -2
 ( ستودنت لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف.Tاختبار ) -3
 ONE WAY ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي  -4
 اختبار ليفيف لتحديد التجانس بيف العينيف. -5
 .اختبار شيفيو لممقارنات البعدية -6
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 الخامسالفصل 

 عرض النتائج وتفسيرىا

 غسض هخائج ألاسئلت وجفسيرها -5-1

 غسض هخائج السؤال ألاول وجفسيرها -5-1-1

 غسض هخائج السؤال الثاوي وجفسيرها -5-1-2

 غسض هخائج السؤال الثالث وجفسيرها -5-1-3

 غسض هخائج السؤال السابؼ وجفسيرها -5-1-4

 غسض هخائج الفسطياث ومىاكشتها -5-2

 السئيست ألاولى ومىاكشتهاغسض هخائج الفسطيت  -5-2-1

 غسض هخائج الفسطيت السئيست الثاهيت ومىاكشتها -5-2-2

 غسض هخائج الفسطيت السئيست الثالثت ومىاكشتها -5-2-3

 غسض هخائج الفسطيت السئيست السابػت ومىاكشتها -5-2-4

 غسض هخائج الفسطيت السئيست الخامست ومىاكشتها -5-2-5

 سئيست السادست ومىاكشتهاغسض هخائج الفسطيت ال -5-2-6

 غسض هخائج الفسطيت السئيست السابػت ومىاكشتها -5-2-7

 ائج الدزاستموجز هخ -5-3

 الخوصياث وامللترحاث -5-4
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 الخامسالفصل 

 غسض الىخائج وجفسيرها
 

تـّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية إلجابات أفراد العينة مف 
فيما يتعمؽ بالكشؼ عف المشكالت الدراسية الشائعة لدى تالميذ الحمقة الثانية مف  المعمميف

لمقياس أما معيار الحكـ عمى متوسط االستجابات وفقًا  ،التعميـ األساسي في محافظة طرطوس
 ليكرت الخماسي:

 درجة االستجابة الدنيا/عدد فئات االستجابة –طوؿ الفئة = درجة االستجابة العميا 
 1.8=  5/ 1 – 5طوؿ الفئة = 

 وبناًء عميو تكون فئات الدرجات وفق مقياس ليكرت عمى النحو اآلتي: 
 درجة الموافقة )الرأي( المجال )مقياس ليكرت(

 ال ينطبق 504 – 5
 ينطبق بدرجة ضعيفة 0022 – 5045
 ينطبق بدرجة متوسطة 0002 – 0025
 ينطبق بدرجة كبرية 0002 – 0005

 ينطبق بدرجة كبرية جداً  1 – 0005
( فيي تقابؿ شدة اإلجابة )ال ينطبؽ( 1.8-1فإذا وقعت قيمة المتوسط الحسابي ضمف المجاؿ )

ذا وقعت قيمة المتوسط الحسابي ضمف المجاؿ ) ،عمى مقياس ليكرت ( فيي تقابؿ 2.61-1.81وا 
ذا وقعت قيمة المتوسط الحسابي ضمف المجاؿ ) ،شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة ضعيفة( -2.61وا 

ذا وقعت قيمة المتوسط الحسابي  ،( فيي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة(3.41 وا 
ذا وقعت قيمة  ،ابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة كبيرة(( فيي تق4.21-3.41ضمف المجاؿ ) وا 

 ( فيي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة كبيرة جدًا(.5-4.21المتوسط الحسابي ضمف المجاؿ )
 :غسض هخائج ألاسئلت وجفسيرها -5-1

 :غسض هخائج السؤال ألاول وجفسيرها -5-1-1

التأخر الدراسي لدى تالميذ الحمقة الثانية  ينص السؤاؿ األوؿ عمى ما يمي: ما درجة شيوع مشكمة
 مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف؟

لإلجابة عمى السؤاؿ تـّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية عمى 
 (:13كؿ بند مف بنود بعد مشكمة الػتأخر الدراسي كما يوضح الجدوؿ رقـ )
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 والمتوسط المرجح األىمية النسبيةو االنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية و 13) جدولال
 شكلة التأخر الدراسي لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسيم بدرجة شيوعالمعلمين فيما يتعلق إلجابات 

 الػدد ودـــــــالبن السكم
املخوسغ 

 الحسابي

الاهحساف 

 املػيازي 

ألاهميت 

 اليسبيت %

 63.944 85270. 3.1972 360 ادلتوسط بصورة عامة0 نمنوه اجلسمي دو  1

 66.112 91473. 3.3056 360 واضح0 العربية قصوره يف تعلم اللغة 2

 59.834 88468. 2.9917 360 مّدة انتباىو قصرية0 3

 60.112 86721. 3.0056 360 ضعيف يف عمليات التميز والتحليل العقلية0 4

 60.834 87423. 3.0417 360 قدرتو على التعميم والتفكري دور ادلتوسط بكثري0 5

 59.112 81660. 2.9556 360 انتقال التعليم زلدود لديو0 6

7 
ضعيف ضعفًا واضحًا يف تقدير نفسو ومعرفة قوتو 

 58.944 90402. 2.9472 360 وضعفة واحلكم على أعمالو0

8 
يقوم بو التالميذ العاديني لكنو يكون يستطيع القيام مبا 

 64.888 83879. 3.2444 360 دوهنم سرعة وكفاءة0

9 
يعتقد بأّن عدم قدرتو على التعلم يرجع إىل عامل احلظ 

 65.944 83482. 3.2972 360 وليس إىل جهده اخلاص0

10 
يندفع ويتصرف بانفعال عاطفي دون استخدام األساليب 

 62.5 48307. 3.1250 360 العقلية يف إصدار األحكام0 

 61.944 83382. 3.0972 360 ثقة بالنفس0 لديو فقدان أو ضعف 11

12 
و التكّيف مع  ،لديو قدرات زلدودة يف توجيو الذات

 79.166 24965. 3.9583 360 ادلواقف اجلديدة أو ادلتغرية0

 58.056 92564. 2.9028 360 يتميز باالنسحاب من ادلواقف االجتماعية واالنطواء0 13

 63.278 97222. 3.1639 360 يتميز بالكسل الذي يعّود على اإلضراب واالنتقال0 14

15 
لديو صعوبة يف تطبيق ما يتعلمو يف أحد ادلواقف يف 

 57.5 86719. 2.8750 360 مواقف أخرى مشاهبة0

 58.666 87299. 2.9333 360 قدرة زلدودة على التفكري االبتكاري والتحصيل0لديو  16

 55.166 84110. 2.7583 360 ضعف الذاكرة وزلدوديتها يف تذكر األشياء0يتصف ب 17

 64.888 78913. 3.2444 360 عدم القدرة على التفكري اجملّرد أو استخدام الرموز0 18

 64.222 83417. 3.2111 360 يف االنتقال من فكرة إىل أخرى0 يفشل 19

 63.222 93917. 3.1611 360 السرعة يف الوثوب إىل النتائج دور الدراسة أو التمحيص0 20

 59.716 49395. 2.9858 360 املخوسغ املسجح )املثلل(

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 
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المتوسط المرجح لمشكمة التأخر الدراسي لدى تالميذ الحمقة الثانية مف ( أّف 13) رقـيبيف الجدوؿ 
وىو يقع  ،(2.9858مرحمة التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف بمع )

ويوافؽ فئة ينطبؽ بدرجة متوسطة بناًء عمى معيار الحكـ عمى  ،(3.41-2.61) ضمف المجاؿ
 لمبنود فقد حققتاألىمية النسبية ليذه متوسط اإلجابات وفؽ مقياس ليكرت المذكور أنفًا. أما 

والمتضمف أّف "التمميذ يتصؼ بضعؼ الذاكرة  ،(17%( لمبند رقـ )55.166أدنى نسبة ليا )
والمتضمف  ،(2%( لمبند رقـ )66.112ا كانت أعمى نسبة )بينم ،ومحدوديتيا في تذكر األشياء"

"قصور التمميذ واضح في تعمـ المػة". وىذا يدؿ عمى أّف تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ 
وبأىمية  ،األساسي في محافظة طرطوس يعانوف مف مشكمة التأخر الدراسي بدرجة متوسطة

 %(.59.716نسبية بمػت )
ىذه المشكمة بدرجة متوسطة بسبب مجموعة مف العوامؿ التي فرضتيا وتفسر الباحثة انتشار 

الظروؼ الحالية تتمخص في ازدياد أعداد الطالب ضمف الصفوؼ الدراسية وعدـ قدرة المعمـ 
عمى إعطاء العممية التعميمية ما تستحؽ مف اىتماـ، باإلضافة إلى انشػاؿ الطالب بيواجس 

 يـ الدراسي.وىمـو حياتية ومستقبمية تعيؽ تحصيم
 وجفسيرها: الثاويغسض هخائج السؤال  -5-1-2

لدى تالميذ الحمقة  القمؽ االمتحانيعمى ما يمي: ما درجة شيوع مشكمة  الثانيينص السؤاؿ 
 الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف؟

لإلجابة عمى السؤاؿ تـّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية عمى 
 (:14كما يوضح الجدوؿ رقـ ) القمؽ االمتحانيكؿ بند مف بنود بعد مشكمة 
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 والمتوسط المرجح األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 14جدول )ال
 لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي القلق االمتحانيإلجابات المعلمين فيما يتعلق بدرجة شيوع مشكلة 

 الػدد ودـــــــالبن السكم
املخوسغ 

 الحسابي

الاهحساف 

 املػيازي 

ألاهميت 

 اليسبيت %

 62.5 92229. 3.1250 360 يشعر التلميذ بآالم )أو مغص( يف معدتو أثناء االمتحان0 1

2 
تشتد حاالت الصراع الشديد للتلميذ عند قرب 

 64.888 92698. 3.2444 360 االمتحان0

 67.556 77175. 3.3778 360 أثناء االمتحان0 زداد حالة التعرق الشديد للتلميذت 3

4 
يشعر التلميذ بالربودة الشديدة يف جسمو أثناء 

 62.166 71920. 3.1083 360 االمتحان0

 66 96108. 3.3000 360 تتأزر الرغبة يف القيء عند التلميذ أثناء أداء االمتحان0 5

6 
تكثر حاالت الرعشة والرجفة يف يدي التلميذ خالل 

 65.056 90802. 3.2528 360 أدائو االمتحان0

 63 90403. 3.1500 360 يشعر التلميذ بادللل واالنزعاج أثناء االمتحانات0 7

 62.256 82089. 3.1128 360 بالغضب الشديد أثناء أدائو االمتحان0يشعر التلميذ  8

9 
يفقد التلميذ السيطرة والتحكم يف انفعاالتو وقت 

 58.556 95311. 2.9278 360 االمتحان0

 59.778 78630. 2.9889 360 تزداد حساسية التلميذ عند اقرتاب موعد االمتحان0 10

11 
آلخرين مع قرب لتلميذ بعدم الرغبة يف التحدث يشعر ال

 62.722 89960. 3.1361 360 موعد االمتحان0

12 
يشعر التلميذ بفتور يف عالقاتو الشخصية مع زمالئو أثناء 

 62.112 99580. 3.1056 360 فرتة االمتحان0

 63.388 90211. 3.1694 360 ألتفو األسباب مع قرب االمتحان0 التلميذ ستثاري 13

14 
تتداخل ادلوضوعات يف ذاكرة التلميذ حلظة استالم 

 63.944 98314. 3.1972 360 األسئلة االمتحانية0

15 
ينسى ادلوضوعات اليت فهمها حلظة استالم األسئلة 

 64.778 81878. 3.2389 360 االمتحانية0

16 
يرتبك حني يقرتب منو ادلدّر س )ادلراقب( وقت اإلجابة 

 66.388 78215. 3.3194 360 يف االمتحان0

17 
يعصب عليو تذكر ادلادة طيلة زمن االمتحان رغم 

 57.722 76833. 2.8861 360 استيعابو ذلا0

18 
يكثر من االلتفات حول نفسو دون ارادتو يف القاعة 

 58.334 73036. 2.9167 360 االمتحانية0
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 57.778 72664. 2.8889 360 يرتدد يف تسليم الدفرت االمتحاين رغم انتهائو من اإلجابة0 19

 67.342 73036. 3.3671 360 يتحرى اإلجابة الصحيحة مبجرد مغادرتو قاعة االمتحان0 20

 59.152 37734. 2.9576 360 املخوسغ املسجح )املثلل(

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

لدى تالميذ الحمقة الثانية  القمؽ االمتحاني( أّف المتوسط المرجح لمشكمة 14يبيف الجدوؿ رقـ )
وىو  ،(2.9576مف مرحمة التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف بمع )

ويوافؽ فئة ينطبؽ بدرجة متوسطة بناًء عمى معيار الحكـ  ،(3.41-2.61يقع ضمف المجاؿ )
اس ليكرت المذكور أنفًا. أما األىمية النسبية ليذه لمبنود فقد عمى متوسط اإلجابات وفؽ مقي

والمتضمف أّف "التمميذ يتردد في تسميـ  ،(19%( لمبند رقـ )57.778حققت أدنى نسبة ليا )
%( لمبند رقـ 67.342بينما كانت أعمى نسبة ) ،الدفتر االمتحاني رغـ انتيائو مف اإلجابة"

رى اإلجابة الصحيحة بمجرد مػادرتو قاعة االمتحاف". وىذا والمتضمف "أّف التمميذ يتح ،(21)
يدؿ عمى أّف تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس يعانوف مف مشكمة 

 %(.59.152وبأىمية نسبية بمػت ) ،القمؽ االمتحاني بدرجة متوسطة
ى عوامؿ أسرية في مقدمتيا وتعتقد الباحثة أف انتشار ىذه المشكمة بدرجة متوسطة يعود إل

توقعات األىؿ المرتفعة التي تثقؿ كاىؿ الطالب بأعباء نفسية تحوؿ العامؿ التحفيزي إلى معوؽ 
لألداء الفكري يحوؿ دوف استثمار إمكانات الطالب الفعمية، وبعض األخطاء في اإلدارة المدرسية 

 التي قد تصور الموقؼ االختباري عمى انو موقؼ مشكؿ. 
 وجفسيرها: الثالثغسض هخائج السؤال  -5-1-3

لدى تالميذ  عادات الدراسة الخاطئةعمى ما يمي: ما درجة شيوع مشكمة  الثالثينص السؤاؿ 
 الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف؟

ية واألىمية النسبية عمى لإلجابة عمى السؤاؿ تـّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 
 (:15كما يوضح الجدوؿ رقـ ) عادات الدراسة الخاطئةكؿ بند مف بنود بعد مشكمة 
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 والمتوسط المرجح األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 15جدول )ال
 لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي عادات الدراسة الخاطئةإلجابات المعلمين فيما يتعلق بدرجة شيوع مشكلة 

 الػدد ودـــــــالبن السكم
املخوسغ 

 الحسابي

الاهحساف 

 املػيازي 

ألاهميت 

 اليسبيت %

1 
يقوم التلميذ مبراجعة سريعة للمادة قبل دخولو إىل 

 65.722 81812. 3.2861 360 االمتحان0

 62.612 77044. 3.1306 360 ادلراجعة0يفكر التلميذ يف حياتو العائلية أثناء  2

 61.444 74254. 3.0722 360 ال يضع التلميذ جدول زمين منظم دلا سيتم مراجعتو0 3

 66.666 69619. 3.3333 360 يستخدم طريقة التخمني أحياناً يف االمتحان0 4

 61.666 96672. 3.0833 360 ات أثناء ادلراجعة0يتناول التلميذ ادلنشط 5

 59.056 73359. 2.9528 360 التلميذ بادللل عند إقبالو على ادلراجعة0 يشعر 6

 64.264 75456. 3.2132 360 يسهر التلميذ لساعات متأخرة من الليل قصد ادلراجعة0 7

 64 93463. 3.2000 360 يبدأ التلميذ بادلواد ادلعتمدة على احلفظ أثناء ادلراجعة0 8

 65.666 85933. 3.2833 360 الصامتة أثناء ادلراجعة0يعتمد التلميذ على القراءة  9

10 
يقوم التلميذ بادلراجعة ادلتواصلة دون أن يتخللها فرتات 

 63.612 76275. 3.1806 360 راحة0

 56.222 77055. 2.8111 360 ال يهتم التلميذ باإلضاءة عند ادلراجعة0  11

 62.834 79863. 3.1417 360 للنوم0يفضل التلميذ ادلراجعة يف وضعية االستلقاء  12

 62.278 67036. 3.1139 360 ال جيهز التلميذ ادلكان الذي يذاكر فيو0 13

 63.334 25639. 3.1667 360 اليستحضر التلميذ إلقاء ادلعلم ومعلوماتو أثناء ادلراجعة0 14

 62.888 32913. 3.1444 360 يفضل التلميذ ادلراجعة جبانب ادلسجل أو الراديو0 15

 64.334 57598. 3.2167 360 يفضل التلميذ اجلو الدراسي ادلفعم باحلركة اثناء ادلراجعة0 16

 63.334 93523. 3.1667 360 ال يعتمد التلميذ على تكرار ادلعلومات أثناء ادلراجعة0 17

 62.778 31954. 3.1389 360 من ادلادة ادلقررة فقط0 اً يدرس التلميذ جزء 18

 58.834 74410. 2.9417 360 التلميذ ادلراجعة أليام قليلة قبل االمتحان مباشرة0يرجئ  19

 58.112 79691. 2.9056 360 يدرس التلميذ من أجل االمتحان فقط0 20

 63.370 36424. 3.1685 360 املخوسغ املسجح )املثلل(

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

لدى تالميذ الحمقة  عادات الدراسة الخاطئة( أّف المتوسط المرجح لمشكمة 15يبيف الجدوؿ رقـ )
الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف بمع 

ويوافؽ فئة ينطبؽ بدرجة متوسطة بناًء  ،(3.41-2.61وىو يقع ضمف المجاؿ ) ،(3.1685)
عمى معيار الحكـ عمى متوسط اإلجابات وفؽ مقياس ليكرت المذكور أنفًا. أما األىمية النسبية 

والمتضمف أّف "التمميذ ال  ،(11%( لمبند رقـ )56.222حققت أدنى نسبة ليا )ليذه لمبنود فقد 
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والمتضمف  ،(4%( لمبند رقـ )66.666بة )بينما كانت أعمى نس ،ييتـ باإلضاءة عند المراجعة"
"أّف التمميذ يستخدـ طريقة التخميف أحيانًا في االمتحاف". وىذا يدؿ عمى أّف تالميذ الحمقة الثانية 
مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس يعانوف مف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة بدرجة 

 %(.63.371ية نسبية بمػت )وبأىم ،متوسطة
لباحثة ىذه النتيجة بسبب افتقار الطالب إلى ميارات الدراسة الفعالة منذ سنوات دراستو وتفسر ا

عطاء المعمـ األولوية لموضوع التحصيؿ عمى حساب تعمـ واكتساب العادات الدراسية  األولى، وا 
 السميمة.

 وجفسيرها: السابؼغسض هخائج السؤال  -5-1-4

لدى تالميذ الحمقة الثانية  ضعؼ الدافعية لمتعمـعمى ما يمي: ما درجة شيوع  الرابعينص السؤاؿ 
 مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف؟

لإلجابة عمى السؤاؿ تـّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية عمى 
 (:16كما يوضح الجدوؿ رقـ ) لمتعمـ ضعؼ الدافعيةكؿ بند مف بنود بعد مشكمة 

 والمتوسط المرجح األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 16جدول )ال
 لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي ضعف الدافعية للتعلمإلجابات المعلمين فيما يتعلق بدرجة شيوع مشكلة 

 الػدد ودـــــــالبن السكم
املخوسغ 

 الحسابي

الاهحساف 

 املػيازي 

ألاهميت 

 اليسبيت %

 57.334 81910. 2.8667 360 يشعر التلميذ بالسعادة عندما يكون يف ادلدرسة0 1

2 
يفضل التلميذ القيام بالعمل الدراسي ضمن رلموعات 

 63 74126. 3.1500 360 ن يقوم بو منفردا0ًأمن الزمالء على 

3 
باألفكار اجلديدة اليت يتعلمها يف يستمتع التلميذ 

 58.278 65481. 2.9139 360 ادلدرسة0

 62.834 89221. 3.1417 360 دى التلميذ نزعة إىل ترك ادلدرسة0ل 4

5 
حيب التلميذ القيام مبسؤولياتو يف ادلدرسة بغض النظر عن 

 63 92910. 3.1500 360 النتائج0

 62.366 89616. 3.1183 360 مبسؤولية تامة0يواجو التلميذ ادلواقف الدراسية  6

 63.278 97793. 3.1639 360 يصعب على التلميذ االنتباه لشرح الدرس ومتابعتو0 7

8 
يتجنب التلميذ ادلواقف ادلدرسية اليت تتطلب حتمل 

 62.666 1.02013 3.1333 360 ادلسؤولية0

9 
تتطلب يشعر التلميذ بالضيق أثناء الواجبات ادلدرسية اليت 

 56.834 72898. 2.8417 360 العمل مع الزمالء يف ادلدرسة0

10 
ما يتصل بأداء أحيانًا فييشعر التلميذ بالالمباالة 

 59.722 76361. 2.9861 360 الواجبات ادلدرسية0
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11 
يشعر التلميذ بالرضا عندما يقوم بتطوير معلوماتو 

 59 69839. 2.9500 360 ومهاراتو ادلدرسية0

 58.888 60841. 2.9444 360 التلميذ على التقيد بالسلوك الذي تتطلبو ادلدرسة0 حيرص 12

13 
حيرص التلميذ على تنفيذ ما يطلب منو ادلعلمون 

 64.5 89998. 3.2250 360 والوالدين خبصوص الواجبات ادلدرسية0

14 
يشعر التلميذ بأّن االلتزام بقوانني ادلدرسة خيلق جواً 

 62 96513. 3.1000 360 دراسياً مرحيا0ً

15 
ات ثري من النشاطات ادلدرسية واإلجتماعيقوم التلميذ بك

 54.388 81535. 2.7194 360 الطالبية0

16 
يصعب على التلميذ تكوين صداقة بسرعة مع الزمالء يف 

 58.166 77886. 2.9083 360 ادلدرسة0

17 
لدى التلميذ رغبة قوية لالستفسار عن ادلواضع يف 

 54.778 86313. 2.7389 360 ادلدرسة0

18 
سرعان ما يشعر التلميذ بادللل عندما يقوم بواجباتو 

 59.912 68487. 2.9956 360 ادلدرسية0

19 
يتعاون التلميذ مع زمالئو يف حل واجباتو ادلدرسية مبا 

 63.666 94986. 3.1833 360 يعود عليو بادلنفعة0

 63.388 94510. 3.1694 360 نطاق ادلدرسة0يقوم التلميذ بتنفيذ ما يطلب منو يف  20

 56.650 45300. 2.8325 360 املخوسغ املسجح )املثلل(

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

لدى تالميذ الحمقة  ضعؼ الدافعية لمتعمـ( أّف المتوسط المرجح لمشكمة 16يبيف الجدوؿ رقـ )
الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف بمع 

ويوافؽ فئة ينطبؽ بدرجة متوسطة بناًء  ،(3.41-2.61وىو يقع ضمف المجاؿ ) ،(2.8325)
 عمى معيار الحكـ عمى متوسط اإلجابات وفؽ مقياس ليكرت المذكور أنفًا. أما األىمية النسبية

يقـو والمتضمف أّف "التمميذ  ،(15%( لمبند رقـ )54.388حققت أدنى نسبة ليا )ليذه لمبنود فقد 
%( لمبند رقـ 64.5بينما كانت أعمى نسبة ) ،"بكثير مف النشاطات المدرسية والجمعيات الطالبية

 يحرص عمى تنفيذ ما يطمبو منو المعمموف والوالديف بخصوصوالمتضمف "أّف التمميذ  ،(13)
". وىذا يدؿ عمى أّف تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة الواجبات المدرسية

وبأىمية نسبية بمػت  ،بدرجة متوسطة ضعؼ الدافعية لمتعمـطرطوس يعانوف مف مشكمة 
(56.651.)% 

تفتقر إلى إثارة  التيمـ الوسائؿ التعميمية التقميدية وتعود ىذه النتيجة برأي الباحثة إلى اعتماد المع
رجاء المكافآت التي تمعب  فضوؿ المتعمميف، وعدـ تقديـ التػذية الراجعة في الوقت المناسب، وا 
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باإلضافة إلى انشػاؿ األسر ضمف الظروؼ المعيشية  ميمًا في توليد الدافعية لمتعمـ، دوراً 
 مي لألبناء.لتعميأميف حاجيات الحياة األساسية عمى حساب االىتماـ بالوضع االصعبة بت

 
( الذي يقابؿ 2.9858يتبيف مف النتائج السابقة أّف المتوسط المرجح لمشكمة التأخر الدراسي بمع )

وأّف األىمية النسبية ليذه المشكمة  ،شدة اإلجابة "ينطبؽ بدرجة متوسطة" عمى مقياس ليكرت
( الذي 2.9576%(. بينما بمع المتوسط المرجح لمشكمة القمؽ االمتحاني بمع )59.716بمػت )

وأّف األىمية النسبية ليذه  ،يقابؿ شدة اإلجابة "ينطبؽ بدرجة متوسطة" عمى مقياس ليكرت
( 3.1685%(. وبمع المتوسط المرجح لمشكمة عادات الدراسة الخاطئة )59.152المشكمة بمػت )

ية ليذه وأّف األىمية النسب ،الذي يقابؿ شدة اإلجابة "ينطبؽ بدرجة متوسطة" عمى مقياس ليكرت
%(. بينما بمع المتوسط المرجح لمشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ 63.371المشكمة بمػت )

وأّف األىمية  ،( الذي يقابؿ شدة اإلجابة "ينطبؽ بدرجة متوسطة" عمى مقياس ليكرت2.8325)
 %(.56.651النسبية ليذه المشكمة بمػت )

 درجة شيوع المشكالت األربعة بالترتيب:وبترتيب ىذه المشكالت وفؽ أىميتيا النسبية يتبيف أّف 
 (.63.371األىمية النسبية ) ،(3.1685مشكمة عادات الدراسة الخاطئة: المتوسط المرجح ) -1
 (.59.716األىمية النسبية ) ،(2.9858مشكمة التأخر الدراسي: المتوسط المرجح ) -2
 (.59.152لنسبية )األىمية ا ،(2.9576مشكمة القمؽ االمتحاني: المتوسط المرجح ) -3
 (.56.651األىمية النسبية ) ،(2.8325مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ: المتوسط المرجح ) -4

حيث  ،ويمكف تفسير ىذه النتائج بأّف طالبنا في مراحميـ التعميمية يفتقدوف ميارات الدراسة الفّعالة
جنا التعميمية في المراحؿ وال يتـ االىتماـ بيذا األمر في مناى ،ال يتـ إكسابيـ ىذه الميارات

فيي تركز عمى موضوع التحصيؿ الدراسي  ،وكذلؾ ال تسيـ األسرة بيذا ،الدراسية المختمفة
وأىميا ميارات الدراسة الفّعالة. وشيوع مشكمة عادات  ،وال تيتـ بالميارات الالزمة ،المرتفع

ا أيضًا. أما مشكمة القمؽ الدراسة الخاطئة يسيـ بدوره في إبراز مشكمة التأخر الدراسي وشيوعي
االمتحاني فيي أقؿ شيوعًا بدرجة طفيفة ألنيا مشكمة ترتبط بمراحؿ دراسية أعمى وىي الصؼ 

تمييا في درجة الشيوع  ،والبكالوريا التي ترتبط بموضوع مستقبؿ الشاب الدراسي والميني ،التاسع
مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ وىي بالترتيب النيائي ألّف أغمب أفراد المجتمع في العصر الحالي 

وبالتالي يقوموف بكؿ ما مف شأنو رفع دافعية الطالب لمتعمـ في  ،يمّحوف عمى تعميـ أبنائيـ
 المراحؿ الدراسية المختمفة.
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 :الفسطياث ومىاكشتهاهخائج غسض  -5-2

 األولى ومناقشتها:الرئيسة عرض نتائج الفرضية  -5-2-1
األولى عمى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الرئيسة تنص الفرضية 

معممي الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة طرطوس في الكشف عن المشكالت 
 الجنس. الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتغير

ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت
 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 17جدول )  
 الشائعة تبعاً لمتغير الجنسالحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن المشكالت الدراسية 

 العدد الجنس
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.374 2.951 136 ذكس
1.916 1.342 -1.253 358 1.211 

ال توجد 

 متوسطة 1.378 3.115 224 أهثى فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وىي  ،(2.951( أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف الذكور بمػت )17يبيف الجدوؿ )
كما بمػت قيمة المتوسط  ،تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت

وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة(  ،(3.005الحسابي إلجابات المعممات اإلناث )
 ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 342.0الداللة  مستوىعمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة 

أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا  ،وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )الذكور واإلناث(
قًا بيف المعمميف الذكور واإلناث نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة و كاف ىناؾ فر 

253.1t ( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 1.96ولية )وىي أصػر مف القيمة الجدZ،  كما أّف
الرئيسة  وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة ) 211.0الداللة  مستوى
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،األولى

05.0  بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة
 .طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتػير الجنس

 الفرضيات الفرعية اآلتية:الرئيسة األولى يتفرع عن الفرضية 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية األولى: 

الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى 
 التالميذ تبعًا لمتػير الجنس.

ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت
 وفؽ اآلتي: ،ويتيف بالحجـمتسا
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 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 18جدول )  
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير الجنس

 العدد الجنس
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.493 2.932 136 ذكس
1.119 1.889 -1.614 358 1.111 

ال توجد 

 متوسطة 1.492 3.118 224 أهثى فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وىي  ،(2.932( أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف الذكور بمػت )18يبيف الجدوؿ )
كما بمػت قيمة المتوسط  ،تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت

وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة(  ،(3.018الحسابي إلجابات المعممات اإلناث )
 ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 889.0الداللة  مستوىعمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة 

أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا  ،وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )الذكور واإلناث(
قًا بيف المعمميف الذكور واإلناث نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة و كاف ىناؾ فر 

604.1t ( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 1.96وىي أصػر مف القيمة الجدولية )Z،  كما أّف
الفرعية  وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة ) 110.0الداللة  مستوى
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،األولى

05.0  بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة
 .طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى التالميذ تبعًا لمتػير الجنس

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الثانية: 
حافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى الثانية مف التعميـ األساسي في م

 التالميذ تبعًا لمتػير الجنس.
ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت

 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ
 
 

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 19جدول )  
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير الجنس

 العدد الجنس
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.375 2.932 136 ذكس
1.356 1.551 -1.991 358 1.323 

ال توجد 

 متوسطة 1.378 2.973 224 أهثى فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 



112 
 

وىي  ،(2.932الحسابي إلجابات المعمميف الذكور بمػت )( أّف قيمة المتوسط 19يبيف الجدوؿ )
كما بمػت قيمة المتوسط  ،تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت

وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة(  ،(2.973الحسابي إلجابات المعممات اإلناث )
 ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 551.0الداللة  مستوىعمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة 

أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا  ،وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )الذكور واإلناث(
قًا بيف المعمميف الذكور واإلناث نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة و كاف ىناؾ فر 

991.0t ( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 1.96وىي أصػر مف القيمة الجدولية )Z،  كما أّف
الفرعية  وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة ) 323.0الداللة  مستوى
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الثانية

05.0  بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة
 .طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير الجنس

بيف متوسطات درجات معممي الحمقة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية الفرضية الفرعية الثالثة: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة 

 لدى التالميذ تبعًا لمتػير الجنس.
ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت

 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ
 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 21جدول )  

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة الخاطئة تبعاً لمتغير الجنس

 العدد الجنس
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.361 3.161 136 ذكس
1.368 1.554 -1.312 358 1.763 

ال توجد 

 متوسطة 1.367 3.173 224 أهثى فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وىي  ،(3.161( أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف الذكور بمػت )20يبيف الجدوؿ )
كما بمػت قيمة المتوسط  ،تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت

وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة(  ،(3.173الحسابي إلجابات المعممات اإلناث )
 ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 554.0الداللة  مستوىعمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة 

ولمعرفة فيما إذا  أي تجانسيما. ،وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )الذكور واإلناث(
قًا بيف المعمميف الذكور واإلناث نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة و كاف ىناؾ فر 

302.0t ( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 1.96وىي أصػر مف القيمة الجدولية )Z،  كما أّف
الفرعية  وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة ) 763.0الداللة  مستوى
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فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الثالثة
05.0  بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة

 .التالميذ تبعًا لمتػير الجنس طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الرابعة: 

الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ 
 لدى التالميذ تبعًا لمتػير الجنس.

ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت
 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 21جدول )  
 لمتغير الجنسالحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً 

 العدد الجنس
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.452 2.791 136 ذكس
1.177 1.782 -1.362 358 1.174 

ال توجد 

 متوسطة 1.451 2.857 224 أهثى فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وىي  ،(2.790( أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف الذكور بمػت )21يبيف الجدوؿ )
كما بمػت قيمة المتوسط  ،تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت

وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة(  ،(2.857الحسابي إلجابات المعممات اإلناث )
 ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 782.0الداللة  مستوىعمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة 

أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا  ،وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )الذكور واإلناث(
قًا بيف المعمميف الذكور واإلناث نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة و كاف ىناؾ فر 

362.1t ( المأخوذة مف جداوؿ توزي1.96وىي أصػر مف القيمة الجدولية ) عZ،  كما أّف
الفرعية  وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة ) 174.0الداللة  مستوى
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الرابعة

05.0  بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة
 .طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ تبعًا لمتػير الجنس

الشائعة لدى  وتفسر الباحثة عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في الكشؼ عف المشكالت الدراسية
ى مالحظة طالبو واكتشاؼ مشكالتيـ يعود إلى ميارات خاصة لكوف قدرة المعمـ عم التالميذ

بالعممية التعميمية موجودة لديو ذكرًا كاف أـ أنثى، وال يتفاوت المعمموف إال بقدر درجة االىتماـ 
 والمزايا الشخصية والمينية التي يتمتع بيا المعمـ عمى اختالؼ جنسو.
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 ومناقشتها: الرئيسة الثانيةعرض نتائج الفرضية  -5-2-2

تنص الفرضية الرئيسة الثانية عمى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
معممي الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة طرطوس في الكشف عن المشكالت 

 الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتغير مكان اإلقامة.
ـّ ت لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test طبيؽ اختبار الختبار ىذه الفرضية ت

 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ
 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 22جدول )  

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن المشكالت الدراسية الشائعة تبعاً لمتغير مكان اإلقامة
مكان 

 إلاقامة
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.417 2.991 139 مدًىت
2.738 1.199 1.166 358 1.868 

ال توجد 

 متوسطة 1.358 2.983 221 زيف فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

( أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في المدينة بمػت 22يبيف الجدوؿ )
كما بمػت  ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(2.990)

وىي تقابؿ شدة  ،(2.983قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في الريؼ )
وىي  099.0الداللة  مستوىاإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة 

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )المدينة  ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة )
قًا بيف المعمميف المقيميف في المدينة و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،والريؼ(

( 1.96وىي أصػر مف القيمة الجدولية ) 166.0tوالريؼ نالحظ أف القيمة المحسوبة
 ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة ) 868.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Zالمأخوذة مف جداوؿ توزيع 
فروؽ ذات داللة ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الرئيسة الثانية وبناًء عميو نرفض الفرضية

بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  05.0إحصائية عند مستوى داللة 
األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 

 .تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة
 الفرضيات الفرعية اآلتية:الرئيسة الثانية يتفرع عن الفرضية 

داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة توجد فروؽ ذات الفرضية الفرعية األولى: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى 

 التالميذ تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة.
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ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت
 وفؽ اآلتي: ،الحجـمتساويتيف ب

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 23جدول )  
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير مكان اإلقامة

مكان 

 إلاقامة
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.521 2.967 139 مدًىت
2.661 1.114 -1.554 358 1.581 

ال توجد 

 متوسطة 1.477 2.997 221 زيف فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

( أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في المدينة بمػت 23يبيف الجدوؿ )
كما بمػت  ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(2.967)

وىي تقابؿ شدة  ،(2.997قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في الريؼ )
وىي  104.0الداللة  مستوىاإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة 

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )المدينة  ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة )
قًا بيف المعمميف المقيميف في المدينة و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،والريؼ(

وىي أصػر مف القيمة الجدولية  554.0tوالريؼ نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة 
أكبر مف مستوى الداللة  580.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Zف جداوؿ توزيع ( المأخوذة م1.96)
فروؽ ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الفرعية األولى وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05)

بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى التالميذ 

 .تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الثانية: 

األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى الثانية مف التعميـ 
 التالميذ تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة.

ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت
 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 24جدول )  
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير مكان اإلقامة

مكان 

 إلاقامة
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
 هستىي

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.419 2.959 139 مدًىت
2.911 1.189 1.183 358 1.934 

ال توجد 

 متوسطة 1.356 2.956 221 زيف فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 
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قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في المدينة بمػت ( أّف 24يبيف الجدوؿ )
كما بمػت  ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(2.959)

وىي تقابؿ شدة  ،(2.956قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في الريؼ )
وىي  089.0الداللة  مستوىاس ليكرت. وبمػت قيمة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقي

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )المدينة  ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة )
قًا بيف المعمميف المقيميف في المدينة و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،والريؼ(

( 1.96وىي أصػر مف القيمة الجدولية ) 083.0tالمحسوبةوالريؼ نالحظ أف القيمة 
 ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة ) 934.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Zالمأخوذة مف جداوؿ توزيع 
فروؽ ذات داللة ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الفرعية الثانية وبناًء عميو نرفض الفرضية

بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  05.0إحصائية عند مستوى داللة 
األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير 

 .مكاف اإلقامة
ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة  توجد فروؽالفرضية الفرعية الثالثة: 

الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة 
 لدى التالميذ تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة.

ـّ تطبيؽ اختبار   لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير T. test الختبار ىذه الفرضية ت
 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 25جدول )  
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة الخاطئة تبعاً لمتغير مكان اإلقامة

مكان 

 إلاقامة
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.379 3.211 139 مدًىت
1.476 1.491 1.319 358 1.188 

ال توجد 

 متوسطة 1.353 3.148 221 زيف فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

( أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في المدينة بمػت 25يبيف الجدوؿ )
كما بمػت  ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(3.200)

وىي تقابؿ شدة  ،(3.148قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في الريؼ )
وىي  491.0الداللة  مستوىاإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة 

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )المدينة  ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة )
قًا بيف المعمميف المقيميف في المدينة و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،والريؼ(

( المأخوذة 1.96وىي أصػر مف القيمة الجدولية ) 319.1tوالريؼ نالحظ أف القيمة المحسوبة
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وبناًء  ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة ) 188.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Zمف جداوؿ توزيع 
فروؽ ذات داللة ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الفرعية الثالثة عميو نرفض الفرضية

بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  05.0إحصائية عند مستوى داللة 
األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ تبعًا 

 .لمتػير مكاف اإلقامة
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الرابعة: 

ـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ الثانية مف التعمي
 لدى التالميذ تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة.

ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت
 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 26جدول )  
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير مكان اإلقامة

مكان 

 إلاقامة
 العدد

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.485 2.833 139 مدًىت
2.196 1.139 1.132 358 1.975 

ال توجد 

 متوسطة 1.432 2.831 221 زيف فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في المدينة بمػت ( 26يبيف الجدوؿ )
كما بمػت  ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(2.833)

وىي تقابؿ شدة  ،(2.831قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف المقيميف في الريؼ )
وىي  139.0الداللة  مستوىمقياس ليكرت. وبمػت قيمة  اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف المجموعتيف )المدينة  ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة )
قًا بيف المعمميف المقيميف في المدينة و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،والريؼ(

( 1.96وىي أصػر مف القيمة الجدولية ) 032.0tالقيمة المحسوبةوالريؼ نالحظ أف 
 ،(0.05أكبر مف مستوى الداللة ) 975.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Zالمأخوذة مف جداوؿ توزيع 
فروؽ ذات داللة ال توجد أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الفرعية الرابعة وبناًء عميو نرفض الفرضية

بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  05.0إحصائية عند مستوى داللة 
األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ تبعًا 

 .لمتػير مكاف اإلقامة
لمتػير المشكالت الدراسية تعود  في الكشؼ عفبيف المدرسيف وتفسر الباحثة عدـ وجود فروؽ 

لكوف مكاف اإلقامة ريفًا كاف أـ مدينة ال يؤثر عمى تفاعؿ المدرس مع الطالب مكاف اإلقامة 
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وتقييمو لمشكالتيـ الدراسية، ألف الخدمات المتوفرة في الريؼ حالياً تتيح الفرصة ألي شخص 
بكافة أبعادىا، ولـ تعد ىناؾ  يـ في تطوير شخصيتوعمى المعمومات والثقافة التي تس لمحصوؿ

 فروقًا ومزايا يفرضيا مكاف اإلقامة عمى األفراد باختالؼ مستوياتيـ العممية.
 
 ومناقشتها: الثالثةعرض نتائج الفرضية الرئيسة  -5-2-3

داللة إحصائية بين متوسطات درجات  تنص الفرضية الرئيسة الثالثة عمى: توجد فروق ذات
معممي الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة طرطوس في الكشف عن المشكالت 

 الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتغير التخصص.
ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت

 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ
 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 27جدول )  

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن المشكالت الدراسية الشائعة تبعاً لمتغير التخصص

 العدد التخصص
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.385 2.979 157 غلميت
1.292 1.589 -1.283 358 1.777 

ال توجد 

 متوسطة 1.372 2.991 213 هظسيت فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

( أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد 27يبيف الجدوؿ )
 ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(2.979عممية بمػت )

كما بمػت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد نظرية 
وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة  ،(2.991)

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف  ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 589.0الداللة  مستوى
قًا بيف المعمميف مف و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،المجموعتيف )عممية ونظرية(

وىي أصػر  283.0tالتخصص عممي ونظري نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة 
أكبر  777.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Zتوزيع ( المأخوذة مف جداوؿ 1.96مف القيمة الجدولية )
 ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الرئيسة الثالثة وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05مف مستوى الداللة )

بيف متوسطات درجات  05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد أي 
معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت 

 .الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتػير التخصص
 يتفرع عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
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متوسطات درجات معممي الحمقة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفرضية الفرعية األولى: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى 

 التالميذ تبعًا لمتػير التخصص.
ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت

 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ
 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 28) جدول  

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير التخصص

 العدد التخصص
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.496 2.963 157 غلميت
1.144 1.843 -1.769 358 1.442 

ال توجد 

 متوسطة 1.492 3.113 213 هظسيت فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

( أّف قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد 28الجدوؿ )يبيف 
 ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(2.963عممية بمػت )

كما بمػت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد نظرية 
شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة وىي تقابؿ  ،(3.003)

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف  ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 843.0الداللة  مستوى
قًا بيف المعمميف مف و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،المجموعتيف )عممية ونظرية(

وىي أصػر  769.0tالتخصص عممي ونظري نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة 
أكبر  442.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Z( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 1.96مف القيمة الجدولية )
 ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الفرعية األولى وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05مف مستوى الداللة )

بيف متوسطات درجات  05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد أي 
معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر 

 .الدراسي لدى التالميذ تبعًا لمتػير التخصص
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بيف متوسطات الفرضية الفرعية الثانية: 

عميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة درجات معممي الحمقة الثانية مف الت
 القمؽ االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير التخصص.

ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت
 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 29جدول )  
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير التخصص

 Levene's Test t-test for Equality of Meansاتجاه الانحراف املتوسط  العدد التخصص
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 الاستجابة املعياري  الحسابي
 Fلُوت 

هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.391 2.948 157 غلميت
1.419 1.518 -1.418 358 1.684 

ال توجد 

 متوسطة 1.367 2.964 213 هظسيت فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد ( أّف قيمة 29يبيف الجدوؿ )
 ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(2.948عممية بمػت )

كما بمػت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد نظرية 
رجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بد ،(2.964)

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف  ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 518.0الداللة  مستوى
قًا بيف المعمميف مف و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،المجموعتيف )عممية ونظرية(

وىي أصػر  408.0tالتخصص عممي ونظري نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة 
أكبر  684.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Z( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 1.96مف القيمة الجدولية )
 ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الفرعية الثانية وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05مف مستوى الداللة )

بيف متوسطات درجات  05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد أي 
معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ 

 .االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير التخصص
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الثالثة: 

محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة  الثانية مف التعميـ األساسي في
 لدى التالميذ تبعًا لمتػير التخصص.

ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت
 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ

 
 

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 31جدول )  
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة الخاطئة تبعاً لمتغير التخصص

 العدد التخصص
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.365 3.181 157 غلميت
1.191 1.764 1.568 358 1.571 

ال توجد 

 متوسطة 1.364 3.158 213 هظسيت فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد ( أّف 30يبيف الجدوؿ )
 ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(3.180عممية بمػت )
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كما بمػت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد نظرية 
بؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينط ،(3.158)

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف  ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 764.0الداللة  مستوى
قًا بيف المعمميف مف و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،المجموعتيف )عممية ونظرية(

وىي أصػر مف القيمة  568.0tالتخصص عممي ونظري نالحظ أف القيمة المحسوبة 
أكبر مف  570.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Z( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 1.96الجدولية )

أي  ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الفرعية الثالثة وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05مستوى الداللة )
بيف متوسطات درجات معممي  05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد 

الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة 
 .الخاطئة لدى التالميذ تبعًا لمتػير التخصص

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الرابعة: 
اسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ الثانية مف التعميـ األس

 لدى التالميذ تبعًا لمتػير التخصص.
ـّ تطبيؽ اختبار  لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف وغير  T. test الختبار ىذه الفرضية ت

 وفؽ اآلتي: ،متساويتيف بالحجـ
 
 
 
 
 
 
 

 للفروق بين متوسطات درجات معلمي  T. test اختبار( نتائج 31جدول )  
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير التخصص

 العدد التخصص
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

اتجاه 

 الاستجابة

Levene's Test t-test for Equality of Means 

 Fلُوت 
هستىي 

 الذاللت
 T.testلُوت 

درجاث 

 الحرَت

هستىي 

 الذاللت
 القرار

 متوسطة 1.462 2.826 157 غلميت
1.459 1.498 -1.223 358 1.824 

ال توجد 

 متوسطة 1.446 2.837 213 هظسيت فروق

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد ( أّف قيمة 31يبيف الجدوؿ )
 ،وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بدرجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت ،(2.826عممية بمػت )
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كما بمػت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف مف التخصص كميات أو معاىد نظرية 
رجة متوسطة( عمى مقياس ليكرت. وبمػت قيمة وىي تقابؿ شدة اإلجابة )ينطبؽ بد ،(2.837)

وىذا يدؿ عمى تساوي التبايف بيف  ،(0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة ) 498.0الداللة  مستوى
قًا بيف المعمميف مف و أي تجانسيما. ولمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فر  ،المجموعتيف )عممية ونظرية(

وىي أصػر  498.0tالتخصص عممي ونظري نالحظ أف القيمة المحسوبة بالقيمة المطمقة 
أكبر  824.0الداللة  مستوىكما أّف  ،Z( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 1.96مف القيمة الجدولية )
 ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،الفرعية الرابعة وبناًء عميو نرفض الفرضية ،(0.05مف مستوى الداللة )

بيف متوسطات درجات  05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد أي 
معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ 

 .الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ تبعًا لمتػير التخصص
الباحثة عدـ وجود فروؽ بيف المعمميف في الكشؼ عف المشكالت الدراسية تعود لمتػير وتفسر 

لكوف المعارؼ المقدمة لممعمـ في الكميات والمعاىد باختالؼ تخصصاتيا العممية و التخصص 
بما األدبية يرتبط تأثيرىا في العممية التعميمية بقدرة المعمـ عمى استخداـ ىذه المعارؼ واستثمارىا 

وليست الفروؽ في نوعية العموـ المعتمدة ستنباط مشكالتيـ، يخدـ عممية التفاعؿ مع الطالب وا
ىي المعيار في الحكـ عمى  ،عممية كانت أـ أدبيةالتي تعد المعمـ، في المؤسسات التعميمية 
 درسة وتفاعمو مع طالبو، واستبياف مشكالتيـ.جودة أداء المعمـ ضمف الم

 
 ومناقشتها: الرابعةعرض نتائج الفرضية الرئيسة  -5-2-4

عمى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  الرابعةتنص الفرضية الرئيسة 
معممي الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة طرطوس في الكشف عن المشكالت 

 الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتغير المؤىل العممي.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 32جدول. )
 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن المشكالت الدراسية الشائعة تبعاً لمتغير المؤىل العلمي

 تحليل التببين األحبدي

المربعبتمجموع  مصدر التببين  مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية 

 000. 72.483 6.468 3 19.403 التببين بين المجموعبت

   089. 356 31.766 التببين داخل المجموعبت

    359 51.169 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 13297. 2.7495 106 هعهذ هتىسط

 26919. 2.9340 155 إجازة جاهعُت
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 44992. 3.2825 92 دبلىم تأهُل تربىٌ

 23416. 3.8286 7 دراساث علُا

 37754. 2.9861 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد            

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  483.72F( أف قيمة مؤشر االختبار 32يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الرئيسة الرابعة ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 

 طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية الشائعة لدى التالميذ تبعًا لمتػير المؤىؿ العممي
ـّ استخداـ  ،باستخداـ المقارنات البعديةمصادر الفروؽ ولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  ت

 اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار33جدول. )

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن المشكالت الدراسية الشائعة تبعاً لمتغير المؤىل العلمي
(I) ٍالوؤهل العلو (J) ٍالخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن الوؤهل العلو 

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 اعلً لُوت أدنً لُوت

 هعهذ هتىسط

-18442.- إجازة جاهعُت
*

 .03765 .000 -.2585- -.1104- 
-53294.- دبلىم تأهُل تربىٌ

*
 .04256 .000 -.6167- -.4492- 

-1.07904- دراساث علُا
*

 .11657 .000 -1.3083- -.8498- 

 إجازة جاهعُت

18442. هعهذ هتىسط
*

 .03765 .000 .1104 .2585 

-34852.- دبلىم تأهُل تربىٌ
*

 .03931 .000 -.4258- -.2712- 
-89462.- دراساث علُا

*
 .11542 .000 -1.1216- -.6676- 

 دبلىم تأهُل تربىٌ

53294. هعهذ هتىسط
*

 .04256 .000 .4492 .6167 
34852. إجازة جاهعُت

*
 .03931 .000 .2712 .4258 

-54610.- دراساث علُا
*

 .11712 .000 -.7764- -.3158- 

 دراساث علُا

1.07904 هعهذ هتىسط
*

 .11657 .000 .8498 1.3083 
89462. إجازة جاهعُت

*
 .11542 .000 .6676 1.1216 

54610. دبلىم تأهُل تربىٌ
*

 .11712 .000 .3158 .7764 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ  ،( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دراسات عميا(33يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة  ،معيد متوسط( ،إجازة جامعية ،مف فئات المؤىؿ )دبمـو تأىيؿ تربوي

المؤىؿ العممي )دراسات عميا(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دبمـو 
وىذه الفروؽ لصالح فئة  ،معيد متوسط( ،مف فئتي المؤىؿ )إجازة جامعيةوكؿ  ،تأىيؿ تربوي(

 ،ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ )إجازة جامعية(أيضًا  ،المؤىؿ )دبموـ تأىيؿ تربوي(
وىذه الفروؽ لصالح فئة المؤىؿ )إجازة جامعية(. وىذا يدؿ عمى  ،وفئة المؤىؿ )معيد متوسط(

أنو بارتفاع المؤىؿ العممي لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى 
 ألكثر شيوعًا لدى التالميذ.الكشؼ عف المشكالت الدراسية ا

 يتفرع عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية األولى: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى 

 لمتػير المؤىؿ العممي.التالميذ تبعًا 
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 34جدول. )
 التأخر الدراسي تبعاً لمتغير المؤىل العلميدرجات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة 

 
 

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 44.489 7.962 3 23.885 التببين بين المجموعبت

   179. 356 63.708 التببين داخل المجموعبت

    359 87.593 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 32236. 2.7250 106 هعهذ هتىسط

 42675. 2.9226 155 إجازة جاهعُت

 51358. 3.3261 92 دبلىم تأهُل تربىٌ

 35322. 3.8643 7 دراساث علُا

 49395. 2.9858 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  489.44F( أف قيمة مؤشر االختبار 34يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية األولى ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 

عند  طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى التالميذ تبعًا لمتػير المؤىؿ العممي
ـّ استخداـ اختبار  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05مستوى داللة  ت

 شيفيو وفؽ اآلتي:
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات ( نتائج اختبار35جدول. )

 المؤىل العلميمعلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير 
(I) ٍالوؤهل العلو (J) ٍالخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن الوؤهل العلو 

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 هعهذ هتىسط

-19758.- إجازة جاهعُت
*
 .05332 .000 -.3024- -.0927- 

-60109.- دبلىم تأهُل تربىٌ
*
 .06028 .000 -.7196- -.4825- 

-1.13929- دراساث علُا
*
 .16509 .000 -1.4640- -.8146- 

 إجازة جاهعُت

19758. هعهذ هتىسط
*
 .05332 .000 .0927 .3024 

-40351.- دبلىم تأهُل تربىٌ
*
 .05568 .000 -.5130- -.2940- 

-94171.- دراساث علُا
*
 .16346 .000 -1.2632- -.6202- 

هتىسطهعهذ  دبلىم تأهُل تربىٌ  .60109
*
 .06028 .000 .4825 .7196 
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40351. إجازة جاهعُت
*
 .05568 .000 .2940 .5130 

-53820.- دراساث علُا
*
 .16586 .001 -.8644- -.2120- 

 دراساث علُا

1.13929 هعهذ هتىسط
*
 .16509 .000 .8146 1.4640 

94171. إجازة جاهعُت
*
 .16346 .000 .6202 1.2632 

تربىٌ دبلىم تأهُل  .53820
*
 .16586 .001 .2120 .8644 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ  ،( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دراسات عميا(35يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة  ،معيد متوسط( ،إجازة جامعية ،مف فئات المؤىؿ )دبمـو تأىيؿ تربوي

المؤىؿ العممي )دراسات عميا(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دبمـو 
فئة  وىذه الفروؽ لصالح ،معيد متوسط( ،مف فئتي المؤىؿ )إجازة جامعيةوكؿ  ،تأىيؿ تربوي(

 ،أيضًا ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ )إجازة جامعية( ،المؤىؿ )دبموـ تأىيؿ تربوي(
وىذه الفروؽ لصالح فئة المؤىؿ )إجازة جامعية(. وىذا يدؿ عمى  ،وفئة المؤىؿ )معيد متوسط(

قدرتيـ عمى أنو بارتفاع المؤىؿ العممي لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد 
 الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى التالميذ.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الثانية: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى 

 التالميذ تبعًا لمتػير المؤىؿ العممي.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 
 
 
 

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 36جدول. )
 تبعاً لمتغير المؤىل العلميدرجات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني 

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 54.426 5.358 3 16.073 التببين بين المجموعبت

   098. 356 35.044 التببين داخل المجموعبت

    359 51.116 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 19216. 2.7486 106 هعهذ هتىسط

 30400. 2.9045 155 إجازة جاهعُت

 42866. 3.2288 92 دبلىم تأهُل تربىٌ

 18867. 3.7357 7 دراساث علُا

 37734. 2.9576 360 المجموع
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 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  426.54F( أف قيمة مؤشر االختبار 36يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الثانية ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 

عند  يطرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير المؤىؿ العمم
ـّ استخداـ اختبار  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05مستوى داللة  ت

 شيفيو وفؽ اآلتي:
 

 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات ( نتائج اختبار37جدول. )
 لمتغير المؤىل العلميمعلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً 

(I) ٍالوؤهل العلو (J) ٍالخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن الوؤهل العلو 
هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 اعلً لُوت أدنً لُوت

 هعهذ هتىسط

-15593.- إجازة جاهعُت
*

 .03954 .000 -.2337- -.0782- 
-48022.- دبلىم تأهُل تربىٌ

*
 .04471 .000 -.5681- -.3923- 

-98713.- دراساث علُا
*

 .12244 .000 -1.2279- -.7463- 

 إجازة جاهعُت

15593. هعهذ هتىسط
*

 .03954 .000 .0782 .2337 
-32429.- دبلىم تأهُل تربىٌ

*
 .04129 .000 -.4055- -.2431- 

-83120.- دراساث علُا
*

 .12123 .000 -1.0696- -.5928- 

 دبلىم تأهُل تربىٌ

48022. هعهذ هتىسط
*

 .04471 .000 .3923 .5681 
32429. إجازة جاهعُت

*
 .04129 .000 .2431 .4055 

-50691.- دراساث علُا
*

 .12301 .000 -.7488- -.2650- 

 دراساث علُا

98713. هعهذ هتىسط
*

 .12244 .000 .7463 1.2279 
83120. إجازة جاهعُت

*
 .12123 .000 .5928 1.0696 

تأهُل تربىٌدبلىم   .50691
*

 .12301 .000 .2650 .7488 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ  ،( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دراسات عميا(37يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة  ،معيد متوسط( ،إجازة جامعية ،مف فئات المؤىؿ )دبمـو تأىيؿ تربوي

المؤىؿ العممي )دراسات عميا(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دبمـو 
فئة  وىذه الفروؽ لصالح ،معيد متوسط( ،مف فئتي المؤىؿ )إجازة جامعيةوكؿ  ،تأىيؿ تربوي(

 ،أيضًا ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ )إجازة جامعية( ،المؤىؿ )دبموـ تأىيؿ تربوي(
وىذه الفروؽ لصالح فئة المؤىؿ )إجازة جامعية(. وىذا يدؿ عمى  ،وفئة المؤىؿ )معيد متوسط(

قدرتيـ عمى أنو بارتفاع المؤىؿ العممي لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد 
 الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ.
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الثالثة: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة 

 العممي.لدى التالميذ تبعًا لمتػير المؤىؿ 
 

ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت
 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 38جدول. )

 الخاطئة تبعاً لمتغير المؤىل العلميمعلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة 
 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 40.282 4.024 3 12.071 التببين بين المجموعبت

   100. 356 35.559 التببين داخل المجموعبت

    359 47.630 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 20164. 3.0028 106 هعهذ هتىسط

 28886. 3.1145 155 إجازة جاهعُت

 44741. 3.3918 92 دبلىم تأهُل تربىٌ

 19303. 3.9357 7 دراساث علُا

 36424. 3.1685 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  282.40F( أف قيمة مؤشر االختبار 38يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الثالثة ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 

 طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ تبعًا لمتػير المؤىؿ
ـّ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  العممي ت

 استخداـ اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار39جدول. )

 تبعاً لمتغير المؤىل العلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة الخاطئة
(I) ٍالوؤهل العلو (J) ٍالخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن الوؤهل العلو 

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 هعهذ هتىسط

-11169.- إجازة جاهعُت
*

 .03983 .005 -.1900- -.0333- 
-38902.- دبلىم تأهُل تربىٌ

*
 .04503 .000 -.4776- -.3005- 

-93288.- دراساث علُا
*

 .12334 .000 -1.1754- -.6903- 

 إجازة جاهعُت

11169. هعهذ هتىسط
*

 .03983 .005 .0333 .1900 
-27733.- دبلىم تأهُل تربىٌ

*
 .04159 .000 -.3591- -.1955- 

-82120.- دراساث علُا
*

 .12212 .000 -1.0614- -.5810- 

تربىٌدبلىم تأهُل   
38902. هعهذ هتىسط

*
 .04503 .000 .3005 .4776 

27733. إجازة جاهعُت
*

 .04159 .000 .1955 .3591 
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-54387.- دراساث علُا
*

 .12392 .000 -.7876- -.3002- 

 دراساث علُا

93288. هعهذ هتىسط
*

 .12334 .000 .6903 1.1754 
82120. إجازة جاهعُت

*
 .12212 .000 .5810 1.0614 

54387. دبلىم تأهُل تربىٌ
*

 .12392 .000 .3002 .7876 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ  ،عميا(( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دراسات 39يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة  ،معيد متوسط( ،إجازة جامعية ،مف فئات المؤىؿ )دبمـو تأىيؿ تربوي

المؤىؿ العممي )دراسات عميا(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دبمـو 
وىذه الفروؽ لصالح فئة  ،معيد متوسط( ،مف فئتي المؤىؿ )إجازة جامعيةوكؿ  ،تأىيؿ تربوي(

 ،أيضًا ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ )إجازة جامعية( ،المؤىؿ )دبموـ تأىيؿ تربوي(
وىذه الفروؽ لصالح فئة المؤىؿ )إجازة جامعية(. وىذا يدؿ عمى  ،وفئة المؤىؿ )معيد متوسط(

ميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى أنو بارتفاع المؤىؿ العممي لدى معممي الحمقة الثانية مف التع
 الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الرابعة: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ 

 ذ تبعًا لمتػير المؤىؿ العممي.لدى التالمي
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 41جدول. )
 مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير المؤىل العلميمعلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن 

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 72.940 9.348 3 28.044 التببين بين المجموعبت

   128. 356 45.626 التببين داخل المجموعبت

الكليالتببين   73.670 359    

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 21135. 2.5217 106 هعهذ هتىسط

 31740. 2.7942 155 إجازة جاهعُت

 52327. 3.1832 92 دبلىم تأهُل تربىٌ

 28991. 3.7786 7 دراساث علُا

 45300. 2.8325 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  940.72F( أف قيمة مؤشر االختبار 40يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الرابعة ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 
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 التالميذ تبعًا لمتػير المؤىؿ العمميطرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدفاعية لمتعمـ لدى 
ـّ استخداـ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  ت

 اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار41جدول. )

 مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير المؤىل العلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن
(I) ٍالوؤهل العلو (J) ٍالخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن الوؤهل العلو 

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 اعلً لُوت أدنً لُوت

 هعهذ هتىسط

-27250.- إجازة جاهعُت
*

 .04512 .000 -.3612- -.1838- 
تأهُل تربىٌدبلىم   -.66145-

*
 .05101 .000 -.7618- -.5611- 

-1.25687- دراساث علُا
*

 .13971 .000 -1.5316- -.9821- 

 إجازة جاهعُت

27250. هعهذ هتىسط
*

 .04512 .000 .1838 .3612 

-38896.- دبلىم تأهُل تربىٌ
*

 .04712 .000 -.4816- -.2963- 
-98438.- دراساث علُا

*
 .13833 .000 -1.2564- -.7123- 

 دبلىم تأهُل تربىٌ

66145. هعهذ هتىسط
*

 .05101 .000 .5611 .7618 
38896. إجازة جاهعُت

*
 .04712 .000 .2963 .4816 

-59542.- دراساث علُا
*

 .14036 .000 -.8715- -.3194- 

 دراساث علُا

1.25687 هعهذ هتىسط
*

 .13971 .000 .9821 1.5316 
98438. إجازة جاهعُت

*
 .13833 .000 .7123 1.2564 

59542. دبلىم تأهُل تربىٌ
*

 .14036 .000 .3194 .8715 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ  ،إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دراسات عميا(( أف ىناؾ فروقًا دالة 41يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة  ،معيد متوسط( ،إجازة جامعية ،مف فئات المؤىؿ )دبمـو تأىيؿ تربوي

المؤىؿ العممي )دراسات عميا(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ العممي )دبمـو 
وىذه الفروؽ لصالح فئة  ،معيد متوسط( ،)إجازة جامعيةمف فئتي المؤىؿ وكؿ  ،تأىيؿ تربوي(

  ،أيضًا ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة المؤىؿ )إجازة جامعية( ،المؤىؿ )دبموـ تأىيؿ تربوي(
أنو بارتفاع المؤىؿ العممي لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى 

 لمتعمـ لدى التالميذ. الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية
ألنو وتفسر الباحثة ازدياد قدرة المعمـ عمى الكشؼ عف المشكالت الدراسية بارتفاع مؤىمو العممي 

وخالؿ سنوات الدراسة الجامعية يتمقف المعمـ مف المعارؼ النظرية والميارات العممية ما يكسبو 
ا ما ينطبؽ عمى دراسة الدبمـو العممية التعميمية بإتقاف، وىذالقدرة والكفاءة عمى ممارسة 

لمتعامؿ مع الطالب بمينية عالية  تؤىمووالدراسات العميا التي تزود المعمـ بالخبرات العممية التي 
 .والبحث عف أنجع الحموؿ ليا وتمكنو مف تعرؼ مشكالتيـ

 ومناقشتها: الخامسةعرض نتائج الفرضية الرئيسة  -5-2-5
عمى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تنص الفرضية الرئيسة الخامسة 

معممي الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة طرطوس في الكشف عن المشكالت 
 الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.
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ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت
 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 42جدول. )

 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن المشكالت الدراسية الشائعة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
 تحليل التببين األحبدي

المربعبتمجموع  مصدر التببين  مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية 

 000. 33.494 3.755 3 11.264 التببين بين المجموعبت

   112. 356 39.906 التببين داخل المجموعبت

    359 51.169 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 24395. 2.8213 97 سنىاث 1-5

 25624. 2.9138 133 سنىاث 6-10

 42141. 3.0671 81 سنت 11-15

سنت 15أكثر هن   49 3.3747 .48559 

 37754. 2.9861 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  494.33F( أف قيمة مؤشر االختبار 42يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

 ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الرئيسة الخامسة  ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة أي ىناؾ فروقًا 

 طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية الشائعة لدى التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة
ـّ استخداـ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  ت

  شيفيو وفؽ اآلتي: اختبار
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار43جدول. )

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
(I) سنىاث الخبرة (J) الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن سنىاث الخبرة 

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 سنىاث 1-5

-09255.- سنىاث 6-10
*

 .04470 .039 -.1805- -.0046- 
-24587.- سنت 11-15

*
 .05039 .000 -.3450- -.1468- 

سنت 15أكثر هن   -.55348-
*

 .05868 .000 -.6689- -.4381- 

 سنىاث 6-10

09255. سنىاث 1-5
*

 .04470 .039 .0046 .1805 
-15331.- سنت 11-15

*
 .04719 .001 -.2461- -.0605- 

سنت 15أكثر هن   -.46093-
*

 .05595 .000 -.5710- -.3509- 

 سنت 11-15

24587. سنىاث 1-5
*

 .05039 .000 .1468 .3450 
15331. سنىاث 6-10

*
 .04719 .001 .0605 .2461 

سنت 15أكثر هن   -.30762-
*

 .06059 .000 -.4268- -.1884- 

سنت 15أكثر هن   

55348. سنىاث 1-5
*

 .05868 .000 .4381 .6689 
46093. سنىاث 6-10

*
 .05595 .000 .3509 .5710 

30762. سنت 11-15
*

 .06059 .000 .1884 .4268 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 
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وكؿ مف  ،سنة( 15( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )أكثر مف 43يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة  ،سنوات( 5-1 ،سنوات 10-6 ،سنة 15-11فئات الخبرة )

مف وكؿ  ،سنة( 15-11سنة(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة ) 15)أكثر مف 
أيضًا  ،سنة( 15-11وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة ) ،سنة( 5-1 ،سنوات 10-6فئتي الخبرة )

وىذه  ،سنوات( 5-1الخبرة ) وفئة ،سنوات( 10-6ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )
وىذا يدؿ عمى أنو بارتفاع عدد سنوات الخبرة لدى  ،( سنوات10-6الفروؽ لصالح فئة الخبرة )

معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى الكشؼ عف المشكالت الدراسية 
 األكثر شيوعًا لدى التالميذ.

 الفرضيات الفرعية اآلتية:الرئيسة الخامسة يتفرع عن الفرضية 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية األولى: 

الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى 
 التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة.
ـّ تطبيؽ اخ    :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي تبار الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 44جدول. )
 درجات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 
األحبديتحليل التببين   

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 19.361 4.095 3 12.286 التببين بين المجموعبت

   212. 356 75.306 التببين داخل المجموعبت

    359 87.593 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 37524. 2.7995 97 سنىاث 1-5

 41339. 2.9252 133 سنىاث 6-10

 54427. 3.0654 81 سنت 11-15

سنت 15أكثر هن   49 3.3878 .56886 

 49395. 2.9858 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  361.19F( أف قيمة مؤشر االختبار 44رقـ )يبيف الجدوؿ 
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،نقبؿ الفرضية الفرعية األولىوبالتالي فإننا  ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 
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 ،طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة
ـّ استخداـ اختب ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد   ار شيفيو وفؽ اآلتي:ت

 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات ( نتائج اختبار45جدول. )
 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

(I) سنىاث الخبرة (J) الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن سنىاث الخبرة 
هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 سنىاث 1-5

-12570.- سنىاث 6-10
*
 .06141 .041 -.2465- -.0049- 

-26595.- سنت 11-15
*
 .06923 .000 -.4021- -.1298- 

سنت 15أكثر هن   -.58827-
*
 .08061 .000 -.7468- -.4297- 

 سنىاث 6-10

12570. سنىاث 1-5
*
 .06141 .041 .0049 .2465 

-14024.- سنت 11-15
*
 .06482 .031 -.2677- -.0128- 

سنت 15أكثر هن   -.46257-
*
 .07686 .000 -.6137- -.3114- 

 سنت 11-15

26595. سنىاث 1-5
*
 .06923 .000 .1298 .4021 

14024. سنىاث 6-10
*
 .06482 .031 .0128 .2677 

سنت 15أكثر هن   -.32232-
*
 .08324 .000 -.4860- -.1586- 

سنت 15أكثر هن   

58827. سنىاث 1-5
*
 .08061 .000 .4297 .7468 

46257. سنىاث 6-10
*
 .07686 .000 .3114 .6137 

32232. سنت 11-15
*
 .08324 .000 .1586 .4860 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،سنة( 15( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )أكثر مف 45يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة  ،سنوات( 5-1 ،سنوات 10-6 ،سنة 15-11فئات الخبرة )

مف وكؿ  ،سنة( 15-11سنة(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة ) 15)أكثر مف 
أيضًا  ،سنة( 15-11وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة ) ،سنة( 5-1 ،سنوات 10-6فئتي الخبرة )

وىذه  ،سنوات( 5-1الخبرة ) وفئة ،سنوات( 10-6ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )
سنوات(. وىذا يدؿ عمى أنو بارتفاع عدد سنوات الخبرة لدى  10-6الفروؽ لصالح فئة الخبرة )

معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي 
 لدى التالميذ.

إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة توجد فروؽ ذات داللة الفرضية الفرعية الثانية: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى 

 الميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة.الت
 

ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت
 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختبارالوصفية و اإلحصاءات ( 46جدول. )

 درجات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 21.197 2.582 3 7.747 التببين بين المجموعبت

   122. 356 43.369 التببين داخل المجموعبت
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    359 51.116 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 27680. 2.8237 97 سنىاث 1-5

 28808. 2.9008 133 سنىاث 6-10

 41835. 3.0117 81 سنت 11-15

سنت 15أكثر هن   49 3.2878 .47997 

 37734. 2.9576 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  197.21F( أف قيمة مؤشر االختبار 46يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الثانية ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة بيف ىناؾ فروقًا 

عند  طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة
ـّ استخداـ اختبار  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05مستوى داللة  ت

 شيفيو وفؽ اآلتي:
 

 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات ( نتائج اختبار47) جدول.
 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

(I) سنىاث الخبرة (J) بُن الوتىسطُن قالفر سنىاث الخبرة  الخطأ الوعُارٌ 
هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 سنىاث 1-5

 0146. -1687.- 099. 04660. -07704.- سنىاث 6-10
-18802.- سنت 11-15

*
 .05253 .000 -.2913- -.0847- 

سنت 15أكثر هن   -.46404-
*

 .06117 .000 -.5843- -.3437- 

 سنىاث 6-10

 1687. -0146.- 099. 04660. 07704. سنىاث 1-5
-11098.- سنت 11-15

*
 .04919 .025 -.2077- -.0142- 

سنت 15أكثر هن   -.38700-
*

 .05833 .000 -.5017- -.2723- 

 سنت 11-15

18802. سنىاث 1-5
*

 .05253 .000 .0847 .2913 

11098. سنىاث 6-10
*

 .04919 .025 .0142 .2077 
سنت 15أكثر هن   -.27603-

*
 .06317 .000 -.4003- -.1518- 

سنت 15أكثر هن   

46404. سنىاث 1-5
*

 .06117 .000 .3437 .5843 
38700. سنىاث 6-10

*
 .05833 .000 .2723 .5017 

27603. سنت 11-15
*

 .06317 .000 .1518 .4003 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،سنة( 15( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )أكثر مف 47يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة  ،سنوات( 5-1 ،سنوات 10-6 ،سنة 15-11فئات الخبرة )

مف وكؿ  ،سنة( 15-11سنة(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة ) 15)أكثر مف 
لكف  ،سنة( 15-11وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة ) ،سنة( 5-1 ،سنوات 10-6فئتي الخبرة )

وىذا  ،سنوات( 5-1ة الخبرة )وفئ ،سنوات( 10-6لـ نمحظ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )



124 
 

يدؿ عمى أنو بارتفاع عدد سنوات الخبرة لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد 
 قدرتيـ عمى الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى التالميذ.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الثالثة: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة 

 لدى التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 
 
 
 
 
 
 
 

 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 48جدول. )
 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة الخاطئة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 تحليل التببين األحبدي

الداللةمستوى  قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين  

 000. 25.877 2.842 3 8.527 التببين بين المجموعبت

   110. 356 39.103 التببين داخل المجموعبت

    359 47.630 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 25047. 3.0634 97 سنىاث 1-5

 28593. 3.0782 133 سنىاث 6-10

 39479. 3.2296 81 سنت 11-15

سنت 15أكثر هن   49 3.5204 .45230 

 36424. 3.1685 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد      

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  877.25F( أف قيمة مؤشر االختبار 48يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الثالثة ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة بيف ىناؾ فروقًا 

 طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة
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ـّ استخداـ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  ت
 اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:

 
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار49جدول. )

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة الخاطئة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
(I) سنىاث الخبرة (J) الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن سنىاث الخبرة 

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 سنىاث 1-5

 0722. -1018.- 738. 04425. -01479.- سنىاث 6-10
-16623.- سنت 11-15

*
 .04988 .001 -.2643- -.0681- 

سنت 15أكثر هن   -.45701-
*

 .05809 .000 -.5712- -.3428- 

 سنىاث 6-10

 1018. -0722.- 738. 04425. 01479. سنىاث 1-5
-15143.- سنت 11-15

*
 .04671 .001 -.2433- -.0596- 

سنت 15أكثر هن   -.44221-
*

 .05538 .000 -.5511- -.3333- 

 سنت 11-15

16623. سنىاث 1-5
*

 .04988 .001 .0681 .2643 
15143. سنىاث 6-10

*
 .04671 .001 .0596 .2433 

سنت 15أكثر هن   -.29078-
*

 .05998 .000 -.4087- -.1728- 

سنت 15أكثر هن   

45701. سنىاث 1-5
*

 .05809 .000 .3428 .5712 

44221. سنىاث 6-10
*

 .05538 .000 .3333 .5511 
29078. سنت 11-15

*
 .05998 .000 .1728 .4087 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،سنة( 15( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )أكثر مف 49يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة  ،سنوات( 5-1 ،سنوات 10-6 ،سنة 15-11فئات الخبرة )

مف وكؿ  ،سنة( 15-11سنة(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة ) 15)أكثر مف 
لكف  ،سنة( 15-11وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة ) ،سنة( 5-1 ،سنوات 10-6فئتي الخبرة )

وىذا  ،سنوات( 5-1ة الخبرة )وفئ ،سنوات( 10-6لـ نمحظ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )
يدؿ عمى أنو بارتفاع عدد سنوات الخبرة لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد 

 قدرتيـ عمى الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ.
الحمقة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الفرضية الفرعية الرابعة: 

الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ 
 لدى التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 49جدول. )
 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 39.496 6.132 3 18.397 التببين بين المجموعبت

   155. 356 55.273 التببين داخل المجموعبت

    359 73.670 التببين الكلي
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 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 32656. 2.5985 97 سنىاث 1-5

 29526. 2.7511 133 سنىاث 6-10

 49163. 2.9617 81 سنت 11-15

سنت 15أكثر هن   49 3.3031 .54375 

 45300. 2.8325 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  496.39F( أف قيمة مؤشر االختبار 50يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الرابعة ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة بيف ىناؾ فروقًا 

 طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدفاعية لمتعمـ لدى التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة
ـّ استخداـ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  ت

 اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار51جدول. )

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير سنوات الخبرة
(I) سنىاث الخبرة (J) الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن سنىاث الخبرة 

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 سنىاث 1-5

-15267.- سنىاث 6-10
*

 .05261 .004 -.2561- -.0492- 

-36327.- سنت 11-15
*

 .05931 .000 -.4799- -.2466- 
سنت 15أكثر هن   -.70461-

*
 .06906 .000 -.8404- -.5688- 

 سنىاث 6-10

15267. سنىاث 1-5
*

 .05261 .004 .0492 .2561 
-21060.- سنت 11-15

*
 .05554 .000 -.3198- -.1014- 

سنت 15أكثر هن   -.55193-
*

 .06585 .000 -.6814- -.4224- 

 سنت 11-15

36327. سنىاث 1-5
*

 .05931 .000 .2466 .4799 
21060. سنىاث 6-10

*
 .05554 .000 .1014 .3198 

سنت 15أكثر هن   -.34133-
*

 .07131 .000 -.4816- -.2011- 

سنت 15أكثر هن   

70461. سنىاث 1-5
*

 .06906 .000 .5688 .8404 
55193. سنىاث 6-10

*
 .06585 .000 .4224 .6814 

34133. سنت 11-15
*

 .07131 .000 .2011 .4816 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،سنة( 15( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )أكثر مف 51يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة  ،سنوات( 5-1 ،سنوات 10-6 ،سنة 15-11فئات الخبرة )

مف وكؿ  ،سنة( 15-11سنة(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة ) 15)أكثر مف 
أيضًا  ،سنة( 15-11وىذه الفروؽ لصالح فئة الخبرة ) ،سنة( 5-1 ،سنوات 10-6فئتي الخبرة )

وىذه  ،سنوات( 5-1الخبرة ) وفئة ،سنوات( 10-6ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الخبرة )
وىذا يدؿ عمى أنو بارتفاع عدد سنوات الخبرة لدى  ،( سنوات10-6الفروؽ لصالح فئة الخبرة )
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معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية 
 لمتعمـ لدى التالميذ.

ت الدراسية تعود لسنوات الخبرة في الكشؼ عف المشكال بيف المدرسيف وتفسر الباحثة وجود فروؽ
سو تصقؿ شخصيتو المينية، ف ما يكتسبو المعمـ مف معارؼ وميارات خالؿ سنوات تدريبأ

كثر ميارة في تو الدراسية وحتى الشخصية، وأكثر وعيًا بمشكالاحساسًا بالطالب، وأكثر وتجعمو أ
 التعامؿ مع ىذه المشكالت وتالفييا.

 
 ومناقشتها: السادسةعرض نتائج الفرضية الرئيسة  -5-2-6

تنص الفرضية الرئيسة األولى عمى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
معممي الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة طرطوس في الكشف عن المشكالت 

 االجتماعية. الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتغير الحالة
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 52جدول. )
 الشائعة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعيةمعلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن المشكالت الدراسية 

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 15.610 1.983 3 5.949 التببين بين المجموعبت

   127. 356 45.221 التببين داخل المجموعبت

    359 51.169 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 45189. 3.1228 167 عازب

 24003. 2.8749 176 هتسوج

 17284. 2.7528 9 هطلك

 37826. 2.8438 8 أرهل

 37754. 2.9861 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  610.15F( أف قيمة مؤشر االختبار 52يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

 ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الرئيسة السادسة ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة أي ىناؾ فروقًا 

 الجتماعيةطرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية الشائعة لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة ا
ـّ استخداـ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  ت

 اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:
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 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار53جدول )
 تبعاً لمتغير الحالة االجتماعيةالحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن المشكالت الدراسية الشائعة 

(I)  الحالت

  االجتواعُت

(J)  الحالت

 االجتواعُت
 الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 عازب

24790. هتسوج
*

 .03850 .000 .1722 .3236
*

 
36998. هطلك

*
 .12196 .003 .1301 .6098

*
 

27900. أرهل
*

 .12899 .031 .0253 .5327
*

 

 هتسوج

-24790.- عازب
*

 .03850 .000 -.3236- -.1722-
*

 
 3616. -1175.- 317. 12180. 12208. هطلك
 2845. -2223.- 809. 12884. 03111. أرهل

 هطلك

-36998.- عازب
*

 .12196 .003 -.6098- -.1301-
*

 
 1175. -3616.- 317. 12180. -12208.- هتسوج
 2496. -4316.- 600. 17318. -09097.- أرهل

 أرهل

-27900.- عازب
*

 .12899 .031 -.5327- -.0253-
*

 
 2223. -2845.- 809. 12884. -03111.- هتسوج
 4316. -2496.- 600. 17318. 09097. هطلك

*. The mean difference is significant at the 0.05 level 
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الحالة االجتماعية )عازب(53يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الحالة االجتماعية  ،أرمؿ( ،مطمؽ ،فئات الحالة االجتماعية )متزوج

الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي )العازبيف( أقدر عمى وىذا يدؿ عمى أّف معممي )عازب(. 
 الكشؼ عف المشكالت الدراسية الشائعة لدى التالميذ. 

 الفرضيات الفرعية اآلتية:الرئيسة السادسة يتفرع عن الفرضية 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية األولى: 

التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى الثانية مف 
 التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االجتماعية.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 54جدول. )
 درجات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 9.738 2.214 3 6.643 التببين بين المجموعبت

   227. 356 80.950 التببين داخل المجموعبت

    359 87.593 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 55750. 3.1249 167 عازب

 39137. 2.8827 176 هتسوج

 31863. 2.6444 9 هطلك

 49839. 2.7375 8 أرهل

 49395. 2.9858 360 المجموع
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 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد      

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  738.9F( أف قيمة مؤشر االختبار 54يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية األولى ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 

عند  التأخر الدراسي لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االجتماعيةطرطوس في الكشؼ عف مشكمة 
ـّ استخداـ اختبار  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05مستوى داللة  ت

 شيفيو وفؽ اآلتي:
 
 
 
 
 

 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات ( نتائج اختبار55جدول. )
 التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية معلمي الحلقة الثانية من

(I)  الحالت

  االجتواعُت

(J)  الحالت

 االجتواعُت

Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 عازب

24218. هتسوج
*

 .05151 .000 .1409 .3435
*

 
48041. هطلك

*
 .16318 .003 .1595 .8013

*
 

38735. أرهل
*

 .17258 .025 .0479 .7268
*

 

 هتسوج

-24218.- عازب
*

 .05151 .000 -.3435- -.1409-
*

 

 5587. -0823.- 145. 16296. 23823. هطلك
 4842. -1938.- 400. 17238. 14517. أرهل

 هطلك

-48041.- عازب
*

 .16318 .003 -.8013- -.1595-
*

 
 0823. -5587.- 145. 16296. -23823.- هتسوج
 3626. -5487.- 688. 23171. -09306.- أرهل

 أرهل

-38735.- عازب
*

 .17258 .025 -.7268- -.0479-
*

 
 1938. -4842.- 400. 17238. -14517.- هتسوج

 5487. -3626.- 688. 23171. 09306. هطلك
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الحالة االجتماعية )عازب(55يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الحالة االجتماعية  ،أرمؿ( ،مطمؽ ،فئات الحالة االجتماعية )متزوج

وىذا يدؿ عمى أّف معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي )العازبيف( أقدر عمى )عازب(. 
 الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى التالميذ. 
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توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الثانية: 
الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى 

 التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االجتماعية.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 56جدول. )
 درجات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

 تحليل التببين األحبدي

الداللةمستوى  قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين  

 000. 10.054 1.331 3 3.993 التببين بين المجموعبت

   132. 356 47.124 التببين داخل المجموعبت

    359 51.116 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 44226. 3.0695 167 عازب

 27354. 2.8673 176 هتسوج

 22913. 2.7667 9 هطلك

 40356. 2.8250 8 أرهل

 37734. 2.9576 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  054.10F( أف قيمة مؤشر االختبار 56يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الثانية ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة بيف ىناؾ فروقًا 

 طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االجتماعية
ـّ استخداـ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  ت

 اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات ( نتائج اختبار57دول )ج

 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية
(I)  الحالت

  االجتواعُت

(J)  الحالت

 االجتواعُت
 الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 عازب

20213. هتسوج
*

 .03930 .000 .1248 .2794
*

 
30279. هطلك

*
 .12450 .016 .0579 .5476

*
 

 5034. -0145.- 064. 13168. 24446. أرهل

 هتسوج

-20213.- عازب
*

 .03930 .000 -.2794- -.1248-
*

 
 3452. -1439.- 419. 12434. 10066. هطلك
 3010. -2163.- 748. 13152. 04233. أرهل

 هطلك

-30279.- عازب
*

 .12450 .016 -.5476- -.0579-
*

 
 1439. -3452.- 419. 12434. -10066.- هتسوج
 2893. -4060.- 742. 17679. -05833.- أرهل

 0145. -5034.- 064. 13168. -24446.- عازب أرهل
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 2163. -3010.- 748. 13152. -04233.- هتسوج
 4060. -2893.- 742. 17679. 05833. هطلك

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،االجتماعية )عازب(( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الحالة 57يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الحالة االجتماعية )عازب(.  ،مطمؽ( ،فئات الحالة االجتماعية )متزوج

وىذا يدؿ عمى أّف معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي )العازبيف( أقدر عمى الكشؼ عف 
 مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ. 

بيف  05.0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ثة: الفرضية الفرعية الثال
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ 

 عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االجتماعية.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 
 
 
 

 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 58جدول. )
 تبعاً لمتغير الحالة االجتماعيةمعلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة الخاطئة 

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 11.121 1.360 3 4.081 التببين بين المجموعبت

   122. 356 43.548 التببين داخل المجموعبت

    359 47.630 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 43233. 3.2817 167 عازب

 25928. 3.0673 176 هتسوج

 19913. 3.0444 9 هطلك

 25062. 3.1688 8 أرهل

 36424. 3.1685 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  121.11F( أف قيمة مؤشر االختبار 58يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الثالثة ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 

 طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة
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ـّ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  االجتماعية ت
 استخداـ اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:

 
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار59جدول )

 الخاطئة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعيةالحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة 
(I)  الحالت

  االجتواعُت

(J)  الحالت

 االجتواعُت
 الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 عازب

21441. هتسوج
*

 .03778 .000 .1401 .2887
*

 
23729. هطلك

*
 .11968 .048 .0019 .4727

*
 

 3619. -1360.- 373. 12658. 11299. أرهل

 هتسوج

-21441.- عازب
*

 .03778 .000 -.2887- -.1401-
*

 
 2580. -2122.- 848. 11953. 02289. هطلك
 1472. -3501.- 423. 12644. -10142.- أرهل

 هطلك

-23729.- عازب
*

 .11968 .048 -.4727- -.0019-
*

 
 2122. -2580.- 848. 11953. -02289.- هتسوج
 2099. -4585.- 465. 16995. -12431.- أرهل

 أرهل

 1360. -3619.- 373. 12658. -11299.- عازب
 3501. -1472.- 423. 12644. 10142. هتسوج

 4585. -2099.- 465. 16995. 12431. هطلك
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الحالة االجتماعية )عازب(59يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الحالة االجتماعية )عازب(.  ،مطمؽ( ،فئات الحالة االجتماعية )متزوج

وىذا يدؿ عمى أّف معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي )العازبيف( أقدر عمى الكشؼ عف 
 مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ. 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية الرابعة: 
في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس 

 لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االجتماعية.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 61جدول. )
 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 19.761 3.506 3 10.517 التببين بين المجموعبت

   177. 356 63.153 التببين داخل المجموعبت

    359 73.670 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 52137. 3.0150 167 عازب

 30205. 2.6821 176 هتسوج

 28000. 2.5556 9 هطلك
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 45311. 2.6438 8 أرهل

 45300. 2.8325 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  761.19F( أف قيمة مؤشر االختبار 60يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الرابعة ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 

التالميذ تبعًا لمتػير الحالة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ لدى 
ـّ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  االجتماعية ت

 استخداـ اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:
 
 
 
 

 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار61جدول )
 الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير الحالة االجتماعيةالحلقة الثانية من التعليم األساسي في 

(I)  الحالت

  االجتواعُت

(J)  الحالت

 االجتواعُت
 الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 عازب

33287. هتسوج
*

 .04550 .000 .2434 .4223
*

 
45941. هطلك

*
 .14413 .002 .1760 .7429

*
 

37122. أرهل
*

 .15244 .015 .0714 .6710
*

 

 هتسوج

-33287.- عازب
*

 .04550 .000 -.4223- -.2434-
*

 
 4096. -1565.- 380. 14394. 12655. هطلك
 3378. -2611.- 801. 15226. 03835. أرهل

 هطلك

-45941.- عازب
*

 .14413 .002 -.7429- -.1760-
*

 

 1565. -4096.- 380. 14394. -12655.- هتسوج
 3143. -4907.- 667. 20466. -08819.- أرهل

 أرهل

-37122.- عازب
*

 .15244 .015 -.6710- -.0714-
*

 
 2611. -3378.- 801. 15226. -03835.- هتسوج
 4907. -3143.- 667. 20466. 08819. هطلك

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الحالة االجتماعية )عازب(61يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الحالة االجتماعية  ،أرمؿ( ،مطمؽ ،فئات الحالة االجتماعية )متزوج

وىذا يدؿ عمى أّف معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي )العازبيف( أقدر عمى )عازب(. 
 الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ. 

اليومية، الباحثة نتيجة ىذه الفرضية بسبب انشػاؿ المعمميف المتزوجيف بيموـ الحياة وتفسر 
مما  ،واالجتماعية الحالية الصعبة في ظؿ الظروؼ المعيشية تياجات األسرة واألبناءوتأميف اح
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قًا يمنع المعمـ مف إعطاء الطالب ما يحتاجو مف جيد فكري ونفسي لمكشؼ عف يشكؿ معو 
 مشكالتو المتنوعة ال سيما الدراسية.

 
 ها:ومناقشت السابعةعرض نتائج الفرضية الرئيسة  -5-2-7

تنص الفرضية الرئيسة السابعة عمى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
معممي الحمقة الثانية من التعميم األساسي في محافظة طرطوس في الكشف عن المشكالت 

 الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتغير الحالة االقتصادية.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 
 
 
 
 

 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 62جدول. )
 تبعاً لمتغير الحالة االقتصاديةمعلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم 

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

 000. 16.479 2.162 2 4.325 التببين بين المجموعبت

   131. 357 46.845 التببين داخل المجموعبت

    359 51.169 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 30414. 2.8901 165 هتذنُت

 35913. 3.0114 139 هتىسطت

 50228. 3.2063 56 هرتفعت

 37754. 2.9861 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  479.16F( أف قيمة مؤشر االختبار 62الجدوؿ رقـ )يبيف 
 مستوىأّف قيمة كما  ،(357 ،2عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.99)

 ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الرئيسة السابعة  ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة أي ىناؾ فروقًا 

 طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية الشائعة لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االقتصادية
ـّ استخداـ  ،الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةمصادر ولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  ت

 اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:
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 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار63جدول. )
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن المشكالت الدراسية الشائعة تبعاً لمتغير الحالة االقتصادية

(I)  الحالت

لتصادَتاال  

(J)  الحالت

 االلتصادَت
 الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 اعلً لُوت أدنً لُوت

 هتذنُت
-12135.- هتىسطت

*
 .04170 .004 -.2034- -.12135-

*
 

-31617.- هرتفعت
*

 .05602 .000 -.4263- -.31617-
*

 

 هتىسطت
12135. هتذنُت

*
 .04170 .004 .0393 .12135

*
 

-19483.- هرتفعت
*

 .05733 .001 -.3076- -.19483-
*

 
31617. هتذنُت هرتفعت

*
 .05602 .000 .2060 .31617

*
 

19483. هتىسطت 
*

 .05733 .001 .0821 .19483
*

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الحالة االقتصادية )مرتفعة(63يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الحالة االجتماعية  ،متدنية( ،فئتي الحالة االقتصادية )متوسطة

والحالة  ،)مرتفعة(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الحالة االجتماعية )متوسطة(
وىذا يدؿ عمى أنو  ،وىذه الفروؽ لصالح فئة الحالة االجتماعية )متوسطة( ،)متدنية( االجتماعية

الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ بارتفاع مستوى الحالة االقتصادية لدى معممي 
 عمى الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ.

 الفرضيات الفرعية اآلتية:الرئيسة السابعة يتفرع عن الفرضية 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الفرضية الفرعية األولى: 

مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى الثانية 
 التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االقتصادية.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 64جدول. )
 درجات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير الحالة االقتصادية

 تحليل التببين األحبدي

 مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين

المجموعبتالتببين بين   4.693 2 2.347 10.105 .000 

   232. 357 82.900 التببين داخل المجموعبت

    359 87.593 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 43597. 2.8848 165 هتذنُت

 48147. 3.0140 139 هتىسطت

 59905. 3.2134 56 هرتفعت

 49395. 2.9858 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد        
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وىي أكبر مف القيمة الجدولية  361.19F( أف قيمة مؤشر االختبار 64يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(356 ،3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية األولى  ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة ىناؾ فروقًا 

عند  التأخر الدراسي لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االقتصاديةطرطوس في الكشؼ عف مشكمة 
ـّ استخداـ اختبار  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05مستوى داللة  ت

 شيفيو وفؽ اآلتي:
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات ( نتائج اختبار65جدول. )

 التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة التأخر الدراسي تبعاً لمتغير الحالة االقتصاديةمعلمي الحلقة الثانية من 
(I)  الحالت

 االلتصادَت

(J)  الحالت

 االلتصادَت
 الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 هتذنُت
-12918.- هتىسطت

*
 .05548 .020 -.2383- -.0201-

*
 

-32854.- هرتفعت
*

 .07453 .000 -.4751- -.1820-
*

 

 هتىسطت
12918. هتذنُت

*
 .05548 .020 .0201 .2383

*
 

-19936.- هرتفعت
*

 .07627 .009 -.3494- -.0494-
*

 
32854. هتذنُت هرتفعت

*
 .07453 .000 .1820 .4751

*
 

19936. هتىسطت 
*

 .07627 .009 .0494 .3494
*

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الحالة االقتصادية )مرتفعة(65يبيف الجدوؿ )
وىذه الفروؽ لصالح فئة الحالة االجتماعية  ،متدنية( ،فئتي الحالة االقتصادية )متوسطة

والحالة  ،)مرتفعة(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة الحالة االجتماعية )متوسطة(
وىذا يدؿ عمى أنو  ،وىذه الفروؽ لصالح فئة الحالة االجتماعية )متوسطة( ،)متدنية( االجتماعية

الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ بارتفاع مستوى الحالة االقتصادية لدى معممي 
 عمى الكشؼ عف مشكمة التأخر الدراسي لدى التالميذ.

بيف  05.0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية الثانية: 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ 

 عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االقتصادية.
ـّ تطبيؽ اختبار    :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختبارالوصفية و اإلحصاءات ( 66جدول. )
 درجات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير الحالة االقتصادية

 تحليل التببين األحبدي

المربعبتمتوسط  درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين  F مستوى الداللة قيمة 

 000. 10.720 1.448 2 2.896 التببين بين المجموعبت

   135. 357 48.221 التببين داخل المجموعبت

    359 51.116 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية
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 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 31765. 2.8742 165 هتذنُت

 37015. 2.9881 139 هتىسطت

 48175. 3.1277 56 هرتفعت

 37734. 2.9576 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد      

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  720.10F( أف قيمة مؤشر االختبار 66يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(357 ،2عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.99)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الثانية ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة بيف ىناؾ فروقًا 

 طرطوس في الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االقتصادية
ـّ استخداـ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  ت

 اختبار شيفيو وفؽ اآلتي:
 
 
 

 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات ( نتائج اختبار67) جدول
 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير الحالة االقتصادية

(I)  الحالت

 االلتصادَت

(J)  الحالت

 االلتصادَت
 الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 هتذنُت
-11389.- هتىسطت

*
 .04231 .007 -.1971- -.0307-

*
 

-25344.- هرتفعت
*

 .05684 .000 -.3652- -.1417-
*

 

 هتىسطت
11389. هتذنُت

*
 .04231 .007 .0307 .1971

*
 

-13955.- هرتفعت
*

 .05817 .017 -.2539- -.0252-
*

 

25344. هتذنُت هرتفعت
*

 .05684 .000 .1417 .3652
*

 
13955. هتىسطت 

*
 .05817 .017 .0252 .2539

*
 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،بيف فئة الحالة االقتصادية )مرتفعة( ( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائياً 67يبيف الجدوؿ )
 فروؽ لصالح فئة الحالة االقتصاديةوىذه ال ،متدنية( ،فئتي الحالة االقتصادية )متوسطة

والحالة  ،)متوسطة( صائيًا بيف فئة الحالة االقتصادية)مرتفعة(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إح
وىذا يدؿ عمى أنو  ،ية )متوسطة(الحالة االقتصادالفروؽ لصالح فئة وىذه  ،)متدنية( يةاالقتصاد

بارتفاع مستوى الحالة االقتصادية لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ 
 عمى الكشؼ عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ.
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بيف  05.0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية الثالثة: 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ 

 عف مشكمة القمؽ االمتحاني لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االقتصادية.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختباراإلحصاءات الوصفية و ( 68) جدول.
 درجات معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة القلق االمتحاني تبعاً لمتغير الحالة االقتصادية

 تحليل التببين األحبدي

الحريةدرجة  مجموع المربعبت مصدر التببين  مستوى الداللة قيمة F متوسط المربعبت 

 000. 12.754 1.588 2 3.176 التببين بين المجموعبت

   125. 357 44.453 التببين داخل المجموعبت

    359 47.630 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 30346. 3.0985 165 هتذنُت

 35556. 3.1687 139 هتىسطت

 46525. 3.3741 56 هرتفعت

 36424. 3.1685 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  754.12F( أف قيمة مؤشر االختبار 68يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(357 ،2عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.99)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الثالثة ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة بيف ىناؾ فروقًا 

طرطوس في الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة 
ـّ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  االقتصادية ت

 تي:استخداـ اختبار شيفيو وفؽ اآل
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار69جدول. )

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة عادات الدراسة الخاطئة تبعاً لمتغير الحالة االقتصادية
(I)  الحالت

 االلتصادَت

(J)  الحالت

 االلتصادَت
 الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 هتذنُت
 0097. -1501.- 085. 04063. -07022.- هتىسطت
-27562.- هرتفعت

*
 .05457 .000 -.3829- -.1683-

*
 

 هتىسطت
 1501. -0097.- 085. 04063. 07022. هتذنُت

-20540.- هرتفعت
*

 .05585 .000 -.3152- -.0956-
*

 
27562. هتذنُت هرتفعت

*
 .05457 .000 .1683 .3829

*
 

20540. هتىسطت 
*

 .05585 .000 .0956 .3152
*

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 

وكؿ مف  ،إحصائيًا بيف فئة الحالة االقتصادية )مرتفعة(( أف ىناؾ فروقًا دالة 69يبيف الجدوؿ )
ية الفروؽ لصالح فئة الحالة االقتصادوىذه  ،متدنية( ،فئتي الحالة االقتصادية )متوسطة
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وىذا يدؿ عمى أنو بارتفاع مستوى الحالة االقتصادية لدى معممي الحمقة الثانية مف )مرتفعة(. 
 الكشؼ عف مشكمة عادات الدراسة الخاطئة لدى التالميذ.التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى 

بيف  05.0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الفرعية الرابعة: 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ 

 عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االقتصادية.
ـّ تطبيؽ اختبار     :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفروق بين متوسطات درجات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختبارالوصفية و اإلحصاءات ( 71جدول. )
 معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير الحالة االقتصادية

 تحليل التببين األحبدي

المربعبتمتوسط  درجة الحرية مجموع المربعبت مصدر التببين  F مستوى الداللة قيمة 

 000. 19.736 3.667 2 7.335 التببين بين المجموعبت

   186. 357 66.335 التببين داخل المجموعبت

    359 73.670 التببين الكلي

 اإلحصبءات الوصفية

 االنحراف المعيبري المتوسط الحسببي العدد الفئة

 38291. 2.7027 165 هتذنُت

 41639. 2.8748 139 هتىسطت

 57780. 3.1098 56 هرتفعت

 45300. 2.8325 360 المجموع

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد       

وىي أكبر مف القيمة الجدولية  736.19F( أف قيمة مؤشر االختبار 70يبيف الجدوؿ رقـ )
 مستوىأّف قيمة كما  ،(357 ،2عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.99)

أي  ،وبالتالي فإننا نقبؿ الفرضية الفرعية الرابعة  ،1.15أصػر مف مستوى الداللة  000.0الداللة 
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة بيف ىناؾ فروقًا 

طرطوس في الكشؼ عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة 
ـّ  ،مصادر الفروؽ باستخداـ المقارنات البعديةولتحديد  ،0.05عند مستوى داللة  االقتصادية ت

 ي:استخداـ اختبار شيفيو وفؽ اآلت
 شيفيو لتحديد الفروق بين متوسطات درجات معلمي ( نتائج اختبار71جدول. )

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الكشف عن مشكلة ضعف الدافعية للتعلم تبعاً لمتغير الحالة االقتصادية
(I)  الحالت

 االلتصادَت

(J)  الحالت

 االلتصادَت
 الخطأ الوعُارٌ الفرق بُن الوتىسطُن

هستىي 

 الذاللت

 هستىي الثمت 95%

 أعلً لُوت أدنً لُوت

 هتذنُت
-17209.- هتىسطت

*
 .04963 .001 -.2697- -.0745-

*
 

-40709.- هرتفعت
*

 .06667 .000 -.5382- -.2760-
*

 

 هتىسطت
17209. هتذنُت

*
 .04963 .001 .0745 .2697

*
 

-23500.- هرتفعت
*

 .06823 .001 -.3692- -.1008-
*

 
40709. هتذنُت هرتفعت

*
 .06667 .000 .2760 .5382

*
 

23500. هتىسطت 
*

 .06823 .001 .1008 .3692
*

 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) الباحثةالمصدر: من إعداد 
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وكؿ مف  ،إحصائيًا بيف فئة الحالة االقتصادية )مرتفعة(( أف ىناؾ فروقًا دالة 71يبيف الجدوؿ )
 فروؽ لصالح فئة الحالة االقتصاديةوىذه ال ،متدنية( ،فئتي الحالة االقتصادية )متوسطة

والحالة  ،)متوسطة( ًا بيف فئة الحالة االقتصادية)مرتفعة(. كذلؾ ىناؾ فروقًا دالة إحصائي
وىذا يدؿ عمى أنو  ،ية )متوسطة(فئة الحالة االقتصاد الفروؽ لصالحوىذه  ،)متدنية( ةاالقتصادي

بارتفاع مستوى الحالة االقتصادية لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ 
 عف مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ لدى التالميذ. الكشؼعمى 

منخفض يمضوف معظـ وتفسر الباحثة ىذه النتيجة لكوف المعمميف ذوي المستوى االقتصادي ال
بكيفية تأميف و في التفكير واالنشػاؿ عماؿ التي تحسف وضعيـ المعيشي، أالوقت في القياـ باأل

احتياجاتيـ بما يتناسب مع دخميـ البسيط وىذا ينعكس سمبًا عمى أدائيـ في المدرسة وتفاعميـ مع 
طالبيـ، أما المعمميف مف مستويات اقتصادية جيدة فيـ بعيدوف عف ىذه االنشػاالت وبالتالي 

 وتحسسًا لمشكالتيـ. وتفرغًا ليـ أكثر قربًا مف الطالب 

 

 

 

  :ج الدزاستهخائموجز  -5-3

إّف أكثر المشكالت الدراسية الشائعة لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في  -1
التأخر  ،عادات الدراسة الخاطئة: بالترتيب محافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف ىي

 ضعؼ الدافعية لمتعمـ. ،متحانيالقمؽ اال ،الدراسي
التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف مشكمة التأخر تالميذ الحمقة الثانية مف يعاني  -2

حيث بمػت قيمة المتوسط  ،%(59.716وبأىمية نسبية بمػت ) ،ةالدراسي بدرجة متوسط
وحصمت العبارة "يتصؼ التمميذ  ،(2.9858الحسابي لجميع بنود مشكمة التأخر الدراسي )

بينما حصمت العبارة " قصور  ،بضعؼ الذاكرة ومحدوديتيا في تعمـ األشياء" عمى أدنى نسبة
 التمميذ واضح في تعمـ المػة" عمى أعمى نسبة.

القمؽ تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف مشكمة يعاني  -3
حيث بمػت قيمة المتوسط  ،%(59.152وبأىمية نسبية بمػت ) ،ةبدرجة متوسط االمتحاني

التمميذ في يتردد  وحصمت العبارة " ،(2.9576االمتحاني ) الحسابي لجميع بنود مشكمة القمؽ
بينما حصمت العبارة " يتحرى  ،" عمى أدنى نسبة تسميـ الدفتر االمتحاني رغـ انتيائو مف اإلجابة

 " عمى أعمى نسبة. التمميذ اإلجابة الصحيحة بمجرد مػادرتو قاعة االمتحاف
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عادات تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف مشكمة يعاني  -4
حيث بمػت قيمة المتوسط  ،%(63.371وبأىمية نسبية بمػت ) ،ةبدرجة متوسط الدراسة الخاطئة

التمميذ ال يتردد  وحصمت العبارة " ،(3.1685الحسابي لجميع بنود عادات الدراسة الخاطئة )
بينما حصمت العبارة "يستخدـ التمميذ طريقة التخميف  ،" عمى أدنى نسبةجعةباإلضاءة عند المرا

 أحيانًا في االمتحاف" عمى أعمى نسبة.
ضعؼ تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف مشكمة يعاني  -5

ة المتوسط حيث بمػت قيم ،%(56.651وبأىمية نسبية بمػت ) ،ةبدرجة متوسط الدافعية لمتعمـ
وحصمت العبارة "يقوـ التمميذ  ،(2.83252الحسابي لجميع بنود مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ )

بينما حصمت العبارة  ،بكثير مف النشاطات المدرسية والجمعيات الطالبية" عمى أدنى نسبة
عمى بخصوص الواجبات المدرسية"  ما يطمبو منو المعمموف والوالداف "يحرص التمميذ عمى تنفيذ

 أعمى نسبة.
بيف متوسطات  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ -6

درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف 
 ،عادات الدراسة الخاطئة ،القمؽ االمتحاني ،)التأخر الدراسيالمشكالت الدراسية األكثر شيوعًا 

وىذا يدؿ عمى أّف  ،إناث( ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير الجنس )ذكور
ف ال يختمفوف باختالؼ جنسيـ في الكشؼ عف المشكالت الدراسة األكثر شيوعًا لدى يالمعمم

 التالميذ.
بيف متوسطات  05.0ى داللة ذات داللة إحصائية عند مستو  أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ -7

درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف 
 ،عادات الدراسة الخاطئة ،القمؽ االمتحاني ،)التأخر الدراسيالمشكالت الدراسية األكثر شيوعًا 

ف ال وىذا يدؿ عمى أّف المعممي ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة
ريؼ( في الكشؼ عف المشكالت الدراسة األكثر شيوعًا  ،يختمفوف باختالؼ مكاف إقامتيـ )مدينة

 لدى التالميذ.
بيف متوسطات  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ -8

درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف 
 ،عادات الدراسة الخاطئة ،القمؽ االمتحاني ،)التأخر الدراسيالمشكالت الدراسية األكثر شيوعًا 

ف ال وىذا يدؿ عمى أّف المعممي ،التخصص ( لدى التالميذ تبعًا لمتػيرضعؼ الدافعية لمتعمـ
نظري( في الكشؼ عف المشكالت الدراسة األكثر شيوعًا  ،يختمفوف باختالؼ تخصصاتيـ )عممي

 لدى التالميذ.
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بيف متوسطات  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج وجود فروؽ -9
درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف 

 ،عادات الدراسة الخاطئة ،القمؽ االمتحاني ،)التأخر الدراسيالمشكالت الدراسية األكثر شيوعًا 
ة المؤىؿ بيف فئوىذه الفروؽ  ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير المؤىؿ العممي

معيد  ،إجازة جامعية ،وكؿ مف فئات المؤىؿ )دبمـو تأىيؿ تربوي ،العممي )دراسات عميا(
بيف فئة المؤىؿ العممي )دبموـ تأىيؿ و لصالح فئة المؤىؿ العممي )دراسات عميا(.  ،متوسط(
لصالح فئة المؤىؿ )دبمـو تأىيؿ  ،معيد متوسط( ،مف فئتي المؤىؿ )إجازة جامعيةوكؿ  ،تربوي(
لصالح فئة المؤىؿ  ،وفئة المؤىؿ )معيد متوسط( ،بيف فئة المؤىؿ )إجازة جامعية(و  ،تربوي(

)إجازة جامعية(. وىذا يدؿ عمى أنو بارتفاع المؤىؿ العممي لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ 
 األكثر شيوعًا لدى التالميذ. األساسي تزداد قدرتيـ عمى الكشؼ عف المشكالت الدراسية

بيف متوسطات  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج وجود فروؽ -11
درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف 

 ،عادات الدراسة الخاطئة ،القمؽ االمتحاني ،)التأخر الدراسيالمشكالت الدراسية األكثر شيوعًا 
بيف فئة الخبرة وىذه الفروؽ  ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة

 ،سنوات( 5-1 ،سنوات 10-6 ،سنة 15-11وكؿ مف فئات الخبرة ) ،سنة( 15)أكثر مف 
مف فئتي الخبرة وكؿ  ،سنة( 15-11بيف فئة الخبرة )و سنة(.  15لصالح فئة الخبرة )أكثر مف 

 10-6بيف فئة الخبرة )و  ،سنة( 15-11لصالح فئة الخبرة ) ،سنة( 5-1 ،سنوات 6-10)
وىذا يدؿ عمى أنو  ،( سنوات10-6لصالح فئة الخبرة ) ،سنوات( 5-1وفئة الخبرة ) ،سنوات(

بارتفاع عدد سنوات الخبرة لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى 
 الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ.

بيف متوسطات  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج وجود فروؽ -11
درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف 

 ،عادات الدراسة الخاطئة ،القمؽ االمتحاني ،)التأخر الدراسيالمشكالت الدراسية األكثر شيوعًا 
بيف فئة الحالة  وىذه الفروؽ ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االجتماعية

لصالح فئة  ،أرمؿ( ،مطمؽ ،وكؿ مف فئات الحالة االجتماعية )متزوج ،االجتماعية )عازب(
وىذا يدؿ عمى أّف معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي الحالة االجتماعية )عازب(. 

يـ أكثر كونل وذلؾ ،)العازبيف( أقدر عمى الكشؼ عف المشكالت الدراسية الشائعة لدى التالميذ
 يقظة مف باقي الفئات نتيجة عدـ انشػاليـ بيمـو الحياة واألسرة ومشاكميا.

بيف متوسطات  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج وجود فروؽ -12
درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف 
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 ،عادات الدراسة الخاطئة ،القمؽ االمتحاني ،)التأخر الدراسيالمشكالت الدراسية األكثر شيوعًا 
بيف فئة الحالة  وىذه الفروؽ ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االقتصادية

لصالح فئة الحالة  ،متدنية( ،وكؿ مف فئتي الحالة االقتصادية )متوسطة ،االقتصادية )مرتفعة(
 ،)متدنية( والحالة االقتصادية ،)متوسطة( بيف فئة الحالة االقتصاديةو )مرتفعة(.  االقتصادية

وىذا يدؿ عمى أنو بارتفاع مستوى الحالة االقتصادية  ،)متوسطة( لصالح فئة الحالة االقتصادية
شؼ عف المشكالت الدراسية لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى الك

 األكثر شيوعًا لدى التالميذ.
 

 الخوصياث وامللترحاث: -5-4

وكذلؾ  المرشد النفسي واالجتماعي في المدرسة التأكيد عمى أىمية العالقة بيف المعمـ و -1
بػرض تنسيؽ الجيود التي تؤوؿ إلى معيـ  ، وعقد اجتماعات مستمرةأولياء أمور الطالب

 والعمؿ عمى تحديدىا بدقة. ،لممشكالت التي قد توجد لدى التمميذالفيـ الصحيح 
       ف خالؿ التعميـ المستمر سواءضرورة االستمرار في تأىيؿ المعمميف والعمؿ عمى تدريبيـ م -2

    ميات ذات الصمة أو معاىد التدريب، وتحفيزىـ عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة في الك
 شيئًا مف المحفزات التعميمية.التي تتناسب مع المادة العممية، واألنشطة التي تتضمف 

لتعديؿ العادات الدراسية الخاطئة ودورات تدريبية تنموية العمؿ عمى إعداد برامج إرشادية  -3 
 .جميع المراحؿ التعميميةفي  وتنمية ميارات الدراسة الفّعالة لدى الطالب

الجة المشكالت األكثر شيوعًا لدى تالميذ الحمقة الثانية مف عإجراء بحوث تتعمؽ بم -4
 التعميـ األساسي .

إجراء دراسات مماثمة عمى مراحؿ تعميمية أخرى وفي محافظات أخرى لموقوؼ عمى أىـ  -5
المشكالت الدراسية التي يعانييا التالميذ لوضع الحموؿ والبرامج العالجية المناسبة لمتخفيؼ مف 

 حدتيا.
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 امللخص باللغت الػسبيت

 
تناولت الدراسة المشكالت الدراسية الشائعة لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي 

 وعالقتيا ببعض المتػيرات.
 

 مشكلت الدزاست:

 
المشكمة مف خالؿ عمميا كمرشدة نفسية في الحمقة الثانية مف التعميـ ت الباحثة بأحسّ 

دارة مف طالب ىذه المرحمة لصعوبة توصيؿ المعمومة لدى المعمميف واإلاألساسي لكثرة شكاوى 
. ومف خالؿ قياـ الباحثة بدراسة الدراسية وأالطمبة وزيادة مشكالتيـ سواًء السموكية منيا 

( معمـ ومعممة في الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة 50استطالعية أولية عمى )
اء مقابالت مع المعمميف، لتحديد المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا، طرطوس، تـ مف خالليا إجر 

تبيف أف ىناؾ أربعة مشكالت تعد األكثر شيوعًا لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي 
 ىي: التأخر الدراسي، القمؽ االمتحاني، عادات الدراسة الخاطئة، وضعؼ الدافعية لمتعمـ. 

  

 راسة بالتساؤؿ اآلتي:مشكمة الد وتمخصت  
ساسي في ماىي المشكالت الدراسية الشائعة لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األ    

وما تأثير متغيرات مثل: جنس المعمم،  ؟محافظة طرطوس من وجية نظر معممي تمك المرحمة
مكان إقامتو، تخصصو، عمره، مؤىمو العممي، سنوات الخبرة في عممو، حالتو االجتماعية 

 واالقتصادية، في الكشف عن ىذه المشكالت وتحديدىا؟
 
o :أىداف الدراسة 

 الدراسة إلى ما يمي: ىدفت
الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في تحديد المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى تالميذ  -1

 محافظة طرطوس.
واألىمية النسبية لكؿ منيا لدى تالميذ الحمقة  ،تعّرؼ درجة شيوع المشكالت الدراسية الشائعة -2

 الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف وجية نظر معممي ىذه المرحمة.
لحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة دراسة الفروؽ بيف متوسطات درجات معممي ا -3

)الجنس،  اتطرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ تبعًا لمتػير 
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مكاف اإلقامة، التخصص، المؤىؿ العممي، سنوات الخبرة، الحالة االجتماعية، الحالة 
 االقتصادية(.

 الدراسة: فرضيات
ة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ توجد فروؽ ذات دالل -1

األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 
 تبعًا لمتػير الجنس.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -2
فظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ األساسي في محا

 تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -3

األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 
 تبعًا لمتػير التخصص.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -4
األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 

 تبعًا لمتػير المؤىؿ العممي.
جات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات در  -5

األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 
 تبعًا لمتػير سنوات الخبرة.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -6
ؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ األساسي في محافظة طرطوس في الكش

 تبعًا لمتػير الحالة االجتماعية.
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ  -7

األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ 
 الحالة االقتصادية. تبعًا لمتػير

o :منهج وأدوات الدراسة 
 الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، لمحصوؿ عمى المعمومات، واآلراء المتعّمقة اعتمدت

 شممت أدوات الدراسة:و  ،بالمشكالت الدراسية
في محافظة طرطوس آراء معممي الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ األساسي  لرصداستبانة  -1

 ، واقتراحاتيـ الالزمة لمحؿ والتخفيؼ منيا.التالميذحوؿ المشكالت الدراسية التي يعانييا 
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 .بطاقة الطالب الُمعتمدة في وزارة التربية والُمعممة عمى مدارس الجميورّية العربّية السورّية -2
 
o :مجتمع الدراسة وعينتها 

 ،التعميـ األساسي في محافظة طرطػوستكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي الحمقة الثانية مف 
وفػػؽ  ،مػػوزعيف حسػػب المنػػاطؽ التعميميػػة فػػي المحافظػػة ،( معممػػًا ومعممػػة5791والبػػالع عػػددىـ )

منطقػة  ،( معممػًا ومعممػة449منطقػة الػدريكيش ) ،( معممػًا ومعممػة2593اآلتي: مدينة طرطوس )
( 1152منطقػة صػافيتا ) ،( معممػًا ومعممػة843مدينة بانيػاس ) ،( معممًا ومعممة515الشي) بدر )
ـّ تحديد عينة الدراسة باالعتماد عمى 339منطقة القدموس ) ،معممًا ومعممة ( معممًا ومعممة. وقد ت

ـّ توزيعيـ عمى المناطؽ  ،( معممًا ومعممة361حيث بمع حجـ العينة ) ،قانوف العينة اإلحصائي وت
 ،( معممػًا ومعممػة161وذلػؾ وفػؽ اآلتػي: مدينػة طرطػوس ) ،وزيػع المتناسػبالتعميمية باسػتخداـ الت
مدينػػة بانيػػاس  ،( معممػػًا ومعممػػة32منطقػػة الشػػي) بػػدر ) ،( معممػػًا ومعممػػة28منطقػػة الػػدريكيش )

 ،( معممػًا ومعممػة21منطقػة القػدموس ) ،( معممًا ومعممة65منطقة صافيتا ) ،( معممًا ومعممة53)
والتػػي  ،نػػة العشػػوائية البسػػيطة تمػػت عمميػػة السػػحب مػػف كػػؿ منطقػػة تعميميػػةوباالعتمػػاد عمػػى المعاي

 تمثؿ طبقة مف طبقات المجتمع.
o :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

لمعمـو  اإلحصائية الرزمة برنامج استخداـعمى  الحاسوب عمى النتائج تحميؿ في الباحثة اعتمدت
 وأىـ القوانيف واالختبارات المستخدمة: ،SPSS.20االجتماعية 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية. -1
 التكرارات المطمقة والنسبية )العدد والنسبة(. -2
 ( ستودنت لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف.Tاختبار ) -3
 ONE WAY ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي  -4
 ر ليفيف لتحديد التجانس بيف العينيف.اختبا -5
 اختبار شيفيو لممقارنات البعدية. -6
o :نتائج الدراسة 

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
إّف أكثر المشكالت الدراسية الشائعة لدى تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في  -1

التأخر  ،عادات الدراسة الخاطئةمحافظة طرطوس مف وجية نظر المعمميف ىي بالترتيب: 
 ضعؼ الدافعية لمتعمـ. ،القمؽ االمتحاني ،الدراسي
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يعاني تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف مشكمة التأخر  -2
حيث بمػت قيمة المتوسط  ،%(59.716وبأىمية نسبية بمػت ) ،الدراسي بدرجة متوسطة

وحصمت العبارة "يتصؼ التمميذ  ،(2.9858ة التأخر الدراسي )الحسابي لجميع بنود مشكم
بينما حصمت العبارة " قصور  ،بضعؼ الذاكرة ومحدوديتيا في تعمـ األشياء" عمى أدنى نسبة

 التمميذ واضح في تعمـ المػة" عمى أعمى نسبة.
لقمؽ يعاني تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف مشكمة ا -3

حيث بمػت قيمة المتوسط  ،%(59.152وبأىمية نسبية بمػت ) ،االمتحاني بدرجة متوسطة
وحصمت العبارة " يتردد التمميذ في  ،(2.9576الحسابي لجميع بنود مشكمة القمؽ االمتحاني )

بينما حصمت العبارة " يتحرى  ،تسميـ الدفتر االمتحاني رغـ انتيائو مف اإلجابة " عمى أدنى نسبة
 لتمميذ اإلجابة الصحيحة بمجرد مػادرتو قاعة االمتحاف " عمى أعمى نسبة.ا

يعاني تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف مشكمة عادات  -4
حيث بمػت قيمة المتوسط  ،%(63.371وبأىمية نسبية بمػت ) ،الدراسة الخاطئة بدرجة متوسطة
وحصمت العبارة " ال يتردد التمميذ  ،(3.1685الدراسة الخاطئة )الحسابي لجميع بنود عادات 

بينما حصمت العبارة "يستخدـ التمميذ طريقة التخميف  ،باإلضاءة عند المراجعة" عمى أدنى نسبة
 أحيانًا في االمتحاف" عمى أعمى نسبة.

ضعؼ  يعاني تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس مف مشكمة -5
حيث بمػت قيمة المتوسط  ،%(56.651وبأىمية نسبية بمػت ) ،الدافعية لمتعمـ بدرجة متوسطة

وحصمت العبارة "يقوـ التمميذ  ،(2.83252الحسابي لجميع بنود مشكمة ضعؼ الدافعية لمتعمـ )
بينما حصمت العبارة  ،بكثير مف النشاطات المدرسية والجمعيات الطالبية" عمى أدنى نسبة

ص التمميذ عمى تنفيذ ما يطمبو منو المعمموف والوالديف بخصوص الواجبات المدرسية" عمى "يحر 
 أعمى نسبة.

بيف  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ -6
الكشؼ  متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في

عادات الدراسة  ،القمؽ االمتحاني ،عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا )التأخر الدراسي
وىذا يدؿ عمى  ،إناث( ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير الجنس )ذكور ،الخاطئة

شيوعًا لدى ف ال يختمفوف باختالؼ جنسيـ في الكشؼ عف المشكالت الدراسة األكثر أّف المعممي
 التالميذ.

بيف  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ -7
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ 

عادات الدراسة  ،انيالقمؽ االمتح ،عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا )التأخر الدراسي
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وىذا يدؿ عمى أّف  ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير مكاف اإلقامة ،الخاطئة
ريؼ( في الكشؼ عف المشكالت الدراسة  ،ف ال يختمفوف باختالؼ مكاف إقامتيـ )مدينةالمعممي

 األكثر شيوعًا لدى التالميذ.
بيف  05.0ة إحصائية عند مستوى داللة ذات دالل أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ -8

متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ 
عادات الدراسة  ،القمؽ االمتحاني ،عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا )التأخر الدراسي

وىذا يدؿ عمى أّف  ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير مكاف التخصص ،الخاطئة
نظري( في الكشؼ عف المشكالت الدراسة  ،ف ال يختمفوف باختالؼ تخصصاتيـ )عمميالمعممي

 األكثر شيوعًا لدى التالميذ.
بيف متوسطات  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج وجود فروؽ -9

درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ عف 
 ،عادات الدراسة الخاطئة ،القمؽ االمتحاني ،المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا )التأخر الدراسي

بيف فئة المؤىؿ وىذه الفروؽ  ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير المؤىؿ العممي
معيد  ،إجازة جامعية ،وكؿ مف فئات المؤىؿ )دبمـو تأىيؿ تربوي ،العممي )دراسات عميا(

لصالح فئة المؤىؿ العممي )دراسات عميا(. وبيف فئة المؤىؿ العممي )دبموـ تأىيؿ  ،متوسط(
المؤىؿ )دبمـو تأىيؿ لصالح فئة  ،معيد متوسط( ،مف فئتي المؤىؿ )إجازة جامعيةوكؿ  ،تربوي(
لصالح فئة المؤىؿ  ،وفئة المؤىؿ )معيد متوسط( ،وبيف فئة المؤىؿ )إجازة جامعية( ،تربوي(

)إجازة جامعية(. وىذا يدؿ عمى أنو بارتفاع المؤىؿ العممي لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ 
 عًا لدى التالميذ.األساسي تزداد قدرتيـ عمى الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيو 

بيف  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج وجود فروؽ -11
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ 

عادات الدراسة  ،القمؽ االمتحاني ،عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا )التأخر الدراسي
بيف فئة وىذه الفروؽ  ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير سنوات الخبرة ،الخاطئة

 5-1 ،سنوات 10-6 ،سنة 15-11وكؿ مف فئات الخبرة ) ،سنة( 15الخبرة )أكثر مف 
فئتي مف وكؿ  ،سنة( 15-11سنة(. وبيف فئة الخبرة ) 15لصالح فئة الخبرة )أكثر مف  ،سنوات(
-6وبيف فئة الخبرة ) ،سنة( 15-11لصالح فئة الخبرة ) ،سنة( 5-1 ،سنوات 10-6الخبرة )

وىذا يدؿ عمى  ،( سنوات10-6لصالح فئة الخبرة ) ،سنوات( 5-1وفئة الخبرة ) ،سنوات( 10
أنو بارتفاع عدد سنوات الخبرة لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى 

 الكشؼ عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ.
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بيف  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج وجود فروؽ -11
درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ متوسطات 

عادات الدراسة  ،القمؽ االمتحاني ،عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا )التأخر الدراسي
بيف  وىذه الفروؽ ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االجتماعية ،الخاطئة

 ،أرمؿ( ،مطمؽ ،وكؿ مف فئات الحالة االجتماعية )متزوج ،االجتماعية )عازب(فئة الحالة 
وىذا يدؿ عمى أّف معممي الحمقة الثانية مف التعميـ لصالح فئة الحالة االجتماعية )عازب(. 

وذلؾ  ،األساسي )العازبيف( أقدر عمى الكشؼ عف المشكالت الدراسية الشائعة لدى التالميذ
 باقي الفئات نتيجة عدـ انشػاليـ بيمـو الحياة واألسرة ومشاكميا. لكونيـ أكثر يقظة مف

بيف  05.0ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أظيرت النتائج وجود فروؽ -12
متوسطات درجات معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في محافظة طرطوس في الكشؼ 

عادات الدراسة  ،القمؽ االمتحاني ،عف المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا )التأخر الدراسي
ف بي وىذه الفروؽ ،ضعؼ الدافعية لمتعمـ( لدى التالميذ تبعًا لمتػير الحالة االقتصادية ،الخاطئة

لصالح  ،متدنية( ،وكؿ مف فئتي الحالة االقتصادية )متوسطة ،فئة الحالة االقتصادية )مرتفعة(
 والحالة االجتماعية ،فئة الحالة االجتماعية )مرتفعة(. وبيف فئة الحالة االجتماعية )متوسطة(

وىذا يدؿ عمى أنو بارتفاع مستوى الحالة  ،لصالح فئة الحالة االجتماعية )متوسطة( ،)متدنية(
االقتصادية لدى معممي الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي تزداد قدرتيـ عمى الكشؼ عف 

 المشكالت الدراسية األكثر شيوعًا لدى التالميذ.
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 (1الملحق رقم )
 

 قــــــــدمشة ــــــجامع
 ةــــة التربيـــــــكلي

  اإلرشاد النفسيقسم 
 

 استبانة لرصد آراء معلمي الحلقة الثانية من مرحلة 
 التعليم األساسي حول المشكالت الدراسية الشائعة التي يعانيها التالميذ 

 

 السادة معلمي الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي:
المشــكالت الدراســية الشـائعة لــدى تالميــذ الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم بعنوووان6   تقووم الباحثووة باعوداد دراسووة

ضومن متطلبوات احلصوول علوى درجوة ادلاجسوتري  ، األساسي في محافظة طرطوس وعالقتها ببعض المتغيرات
 الكشووف عوون ادلشووكالت الدراسووية الشووائعة لوودى تالميووذ احللقووة الثانيووة موون التعلوويميف اإلرشوواد النفسووي0 هبوودف 

 ،والوقوف على بعض الصعوبات اليت تعاين منها هبدف التوصول إىل نتوائج تسواعدك ،األساسي من وجهة نظرك
 وتساعد التلميذ على خلق بيئة تعليمية تعلمية عالية0

اليت تتضمن رلموعة مون البنوود الويت تكشوف عون ادلشوكالت الويت يعانيهوا  ،لذلك أضع بني أيدكم ىذه االستبانة
 ،العووادات الدراسووية اخلاطئووة ،القلووق االمتحوواين ،مّت حتديوودىا بووأربع مشووكالت6 التووأخر الدراسوويوالوويت  ،تالميووذك

أرجوو  ،ضعف الدافعية للتعلم؛ وانطالقاً من الدور الذي ديكون أن تقووم بوو يف كشوف ىوذه ادلشوكالت وحتديودىا
 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي0 ،علماً أّن إجابتك موضع السرية التامة ،اإلجابة على بنود االستبانة

 
 شاكرين تعاونكم

 سوسن عباسالباحثة 
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 القسم األول : معلومات عامة:
 أنثى □  ذكر □ الجنس: -1
 ريف □  مدينة □ :مكان اإلقامة -2
 كليات أو معاىد نظرية )إنسانية( □  كليات أو معاىد علمية □ :التخصص -3
 سنة 12أكثر من  □ سنة 12-05 □ سنة 02-05 □  سنة 02-02 □ العمر: -4
 دراسات عليا □دبلوم تأىيل تربوي  □ إجازة جامعية □  معهد متوسط □ :المؤىل العلمي -5
 سنة 51أكثر من  □سنة  51-55 □ سنوات 52-2 □  سنوات 1-5 □ :سنوات الخبرة -6
 أرمل □مطلق  □ متزوج □  عازب □ :الحالة االجتماعية -7
 مرتفعة □ متوسطة □  متدنية □ :االقتصاديةالحالة  -8
 القدموس □الشيخ بدر  □صافيتا  □الدريكيش  □ بانياس □  طرطوس □ :المنطقة التعليمية -9

 :بنود االستبانة:  الثانيالقسم 
 6اآلتية اخلمس الدرجات من رأيك توافق اليت الدرجة حتت( √يرجى وضع إشارة )

 
 ينطبق  بدرجة كبيرةينطبق  بدرجة متوسطةينطبق  بدرجة ضعيفةينطبق  ال ينطبق

 
 بدرجة كبيرة جدا

5 0 0 0 1 
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 :الكشف عن التأخر الدراسي للتالميذاألول:  بعدال
ينطبق بدرجة  البنود الرقم

 كبيرة جداً 
ينطبق 

 بدرجة كبيرة
ينطبق بدرجة 

 متوسطة
ينطبق بدرجة 

 ال ينطبق منخفضة

      ادلتوسط بصورة عامة0 نمنوه اجلسمي دو  5
      واضح0 العربية قصوره يف تعلم اللغة 0
      مّدة انتباىو قصرية0 0
      ز والتحليل العقلية0يضعيف يف عمليات التمي 0
      ادلتوسط بكثري0 نقدرتو على التعميم والتفكري دو  1
      انتقال التعليم زلدود لديو0 2

3 
يف تقدير نفسو ومعرفة قوتو ضعيف ضعفًا واضحًا 

 وضعفة واحلكم على أعمالو0
     

4 
يستطيع القيام مبا يقوم بو التالميذ العاديني لكنو يكون 

 دوهنم سرعة وكفاءة0
     

5 
يعتقد بأّن عدم قدرتو على التعلم يرجع إىل عامل احلظ 

 وليس إىل جهده اخلاص0
     

52 
دون استخدام األساليب العقلية  بانفعاليندفع ويتصرف 

 يف إصدار األحكام0 
     

      ثقة بالنفس0لديو فقدان أو ضعف  55

50 
و التكّيف مع  ،لديو قدرات زلدودة يف توجيو الذات

 ادلواقف اجلديدة أو ادلتغرية0
     

      يتميز باالنسحاب من ادلواقف االجتماعية واالنطواء0 50
      الذي يعّود على اإلضراب واالنتقال0يتميز بالكسل  50

51 
لديو صعوبة يف تطبيق ما يتعلمو يف أحد ادلواقف يف 

 مواقف أخرى مشاهبة0
     

      قدرة زلدودة على التفكري االبتكاري والتحصيل0لديو  52
      ضعف الذاكرة وزلدوديتها يف تذكر األشياء0يتصف ب 53
      اجملّرد أو استخدام الرموز0عدم القدرة على التفكري  54
      يف االنتقال من فكرة إىل أخرى0 يفشل 55
      الدراسة أو التمحيص0 نالسرعة يف الوثوب إىل النتائج دو  02
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 :الكشف عن القلق االمتحاني للتالميذ: الثاني بعدال
ينطبق بدرجة  البنود الرقم

 كبيرة جداً 
ينطبق 

 بدرجة كبيرة
 ينطبق بدرجة

 متوسطة
ينطبق بدرجة 

 ال ينطبق منخفضة

      يشعر التلميذ بآالم )أو مغص( يف معدتو أثناء االمتحان0 5

0 
تشتد حاالت الصراع الشديد للتلميذ عند قرب 

 االمتحان0
     

      تزداد حالة التعرق الشديد للتلميذ أثناء االمتحان0 0

0 
أثناء يشعر التلميذ بالربودة الشديدة يف جسمو 

 االمتحان0
     

      تتأزر الرغبة يف القيء عند التلميذ أثناء أداء االمتحان0 1

2 
تكثر حاالت الرعشة والرجفة يف يدي التلميذ خالل 

 أدائو االمتحان0
     

      يشعر التلميذ بادللل واالنزعاج أثناء االمتحانات0 3
      االمتحان0يشعر التلميذ بالغضب الشديد أثناء أدائو  4

5 
يفقد التلميذ السيطرة والتحكم يف انفعاالتو وقت 

 االمتحان0
     

      تزداد حساسية التلميذ عند اقرتاب موعد االمتحان0 52

55 
قرب  عخرين ملآل م الرغبة يف التحدثيشعر التلميذ بعد
 موعد االمتحان0

     

50 
زمالئو أثناء يشعر التلميذ بفتور يف عالقاتو الشخصية مع 

 فرتة االمتحان0
     

      ألتفو األسباب مع قرب االمتحان0 ر التلميذستثاي 50

50 
تتداخل ادلوضوعات يف ذاكرة التلميذ حلظة استالم 

 األسئلة االمتحانية0
     

51 
ينسى ادلوضوعات اليت فهمها حلظة استالم األسئلة 

 االمتحانية0
     

52 
س )ادلراقب( وقت اإلجابة يف ادلدرّ يرتبك حني يقرتب منو 

 االمتحان0
     

53 
ب عليو تذكر ادلادة طيلة زمن االمتحان رغم صعي

 استيعابو ذلا0
     

54 
رادتو يف القاعة إيكثر من االلتفات حول نفسو دون 

 االمتحانية0
     

      يرتدد يف تسليم الدفرت االمتحاين رغم انتهائو من اإلجابة0 55
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      يتحرى اإلجابة الصحيحة مبجرد مغادرتو قاعة االمتحان0 02
 
 :الكشف عن العادات الدراسية الخاطئة للتالميذ: الثالث بعدال

 البنود الرقم
ينطبق 

بدرجة كبيرة 
 جداً 

ينطبق 
بدرجة 
 كبيرة

ينطبق بدرجة 
 متوسطة

ينطبق 
بدرجة 
 منخفضة

 ال ينطبق

      قبل دخولو إىل االمتحان0يقوم التلميذ مبراجعة سريعة للمادة  5
      يفكر التلميذ يف حياتو العائلية أثناء ادلراجعة0 0
      دلا سيتم مراجعتو0 اً منظم اً زمني ال يضع التلميذ جدوالً  0
      يستخدم طريقة التخمني أحياناً يف االمتحان0 0
      أثناء ادلراجعة0 يتناول التلميذ ادلنشطات 1
      التلميذ بادللل عند إقبالو على ادلراجعة0يشعر  2
      يسهر التلميذ لساعات متأخرة من الليل قصد ادلراجعة0 3
      يبدأ التلميذ بادلواد ادلعتمدة على احلفظ أثناء ادلراجعة0 4
      يعتمد التلميذ على القراءة الصامتة أثناء ادلراجعة0 5
      ادلتواصلة دون أن يتخللها فرتات راحة0يقوم التلميذ بادلراجعة  52
      ال يهتم التلميذ باإلضاءة عند ادلراجعة0  55
      يفضل التلميذ ادلراجعة يف وضعية االستلقاء للنوم0 50
      ال جيهز التلميذ ادلكان الذي يذاكر فيو0 50
      اليستحضر التلميذ إلقاء ادلعلم ومعلوماتو أثناء ادلراجعة0 50
      يفضل التلميذ ادلراجعة جبانب ادلسجل أو الراديو0 51
      يفضل التلميذ اجلو الدراسي ادلفعم باحلركة اثناء ادلراجعة0 52
      ال يعتمد التلميذ على تكرار ادلعلومات أثناء ادلراجعة0 53
      من ادلادة ادلقررة فقط0 اً يدرس التلميذ جزء 54
      ادلراجعة أليام قليلة قبل االمتحان مباشرة0 يرجئ التلميذ 55
      يدرس التلميذ من أجل االمتحان فقط0 02
 
 
 
 
 
 



166 
 

 :الكشف عن ضعف الدافعية للتعلم لدى التالميذ: الرابع بعدال
ينطبق بدرجة  البنود الرقم

 كبيرة جداً 
ينطبق 

 بدرجة كبيرة
ينطبق بدرجة 

 متوسطة
ينطبق بدرجة 

 ال ينطبق منخفضة

      يشعر التلميذ بالسعادة عندما يكون يف ادلدرسة0 5

0 
يفضل التلميذ القيام بالعمل الدراسي ضمن رلموعات 

 من الزمالء على أن يقوم بو منفردا0ً
     

0 
يستمتع التلميذ باألفكار اجلديدة اليت يتعلمها يف 

 ادلدرسة0
     

      دى التلميذ نزعة إىل ترك ادلدرسة0ل 0

1 
التلميذ القيام مبسؤولياتو يف ادلدرسة بغض النظر عن  حيب

 النتائج0
     

      يواجو التلميذ ادلواقف الدراسية مبسؤولية تامة0 2
      يصعب على التلميذ االنتباه لشرح الدرس ومتابعتو0 3

4 
يتجنب التلميذ ادلواقف ادلدرسية اليت تتطلب حتمل 

 ادلسؤولية0
     

5 
الواجبات ادلدرسية اليت أدائو يشعر التلميذ بالضيق أثناء 

 تتطلب العمل مع الزمالء يف ادلدرسة0
     

52 
ما يتصل بأداء التلميذ بالالمباالة أحيانًا في يشعر

 الواجبات ادلدرسية0
     

55 
يشعر التلميذ بالرضا عندما يقوم بتطوير معلوماتو 

 ومهاراتو ادلدرسية0
     

      التلميذ على التقيد بالسلوك الذي تتطلبو ادلدرسة0حيرص  50

50 
حيرص التلميذ على تنفيذ ما يطلب منو ادلعلمون 

 والوالدين خبصوص الواجبات ادلدرسية0
     

50 
يشعر التلميذ بأّن االلتزام بقوانني ادلدرسة خيلق جواً 

 دراسياً مرحيا0ً
     

51 
 ادلدرسية واالجتماعاتالنشاطات يقوم التلميذ بكثري من 

 الطالبية0
     

52 
يصعب على التلميذ تكوين صداقة بسرعة مع الزمالء يف 

 ادلدرسة0
     

53 
ع يف يلدى التلميذ رغبة قوية لالستفسار عن ادلواض

 ادلدرسة0
     

     سرعان ما يشعر التلميذ بادللل عندما يقوم بواجباتو  54
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 ادلدرسية0

55 
مع زمالئو يف حل واجباتو ادلدرسية مبا يتعاون التلميذ 

 يعود عليو بادلنفعة0
     

      يقوم التلميذ بتنفيذ ما يطلب منو يف نطاق ادلدرسة0 02
 

 (2الملحق رقم )
 
 

 كائمت بأسماء السادة املحكمين
 

 االختصاص الصفة العلمية االسم والشهرة
 إرشاد نفسي أستاذ مساعد د0 أمحد الزعيب

 إرشاد نفسي مدّرسة رتيبد0 ناديا 
 إرشاد نفسي مدّرسة د0 رىب سلطان
 إرشاد نفسي قائمة باألعمال د0 إقبال احلالق
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Abstract 

 
The study addressed the common problems among school students of the 

second cycle of basic education and its relationship with some variables. 
  

Studying problem:                                                                       

Researcher had been found the problem when she was working as Psychic 

Guide in The second level of basic education, she received  of a lot of 

Complaints from  teachers and administration about that level. Because 

Difficult to give information to students and increase academic and behavioral 

problems. 

Researcher  Preliminary survey that consist of 50 teachers in the second level , 

 after the Interview with teachers  to Determine academic problems, there is 

four common problems: Underachievement, examination concern, Kat study 

habits and  The weakness of the motivation for learning. 

Summary studying problem as this: 

What is the common problems Regarding second level pupils of primary school 

in Tartous city in viewpoint of the teachers? 

 What the effects of the following factors: gender, Place of residence, 

Specialization, Age, Qualification, Years of Experience, Social and economic 

status of the teacher, to discover this case and determination it ?    

                                      objectives of the study: 

The study aimed to: 
1. Identify the most common problems among school students of the second 

 cycle of basic education in the province of Tartous. 

2. Know the degree of prevalence of common academic problems, and the 

relative importance of each of them pupils at the second cycle of basic 

education in the province of Tartous from the perspective of teachers in 

this stage. 

3.  study the differences between the mean scores of teachers in the second 

cycle of basic education in the province of Tartous in the detection of 

the most common problems among students tuition depending on the 

variables as( sex, place of residence, specialization, the school 

academic qualification, years of experience, marital status, economic 

situation). 
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 o hypotheses of the study: 
1. There are statistically significant differences between the mean scores of 

teachers in the second cycle of basic education in the province of 

Tartous in the detection of the most common problems among students 

tuition depending on the variable sex. 
2. There are statistically significant differences between the mean scores of 

teachers in the second cycle of basic education in the province of 

Tartous in the detection of the most common problems among students 

tuition depending on the variable place of residence. 
3. statistically significant differences between the mean scores of teachers 

in the second cycle of basic education are found in the province of 

Tartous in the detection of the most common problems among students 

tuition depending on the variable of specialization. 

4. There are significant differences between the mean scores of teachers in 

the second cycle of basic education in the province of Tartous in the 

detection of the most common problems among students depending on 

the school academic qualification variable. 
There are statistically significant differences between the mean scores of 

teachers in the second cycle of basic education in the province of 

Tartous in the detection of the most common problems among students 

tuition depending on years of experience. 
5. There are statistically significant differences between the mean scores of 

teachers in the second cycle of basic education in the province of 

Tartous in the detection of the most common problems among students 

tuition depending on the variable marital status. 
6. . There are significant differences between the mean scores of teachers 

in the second cycle of basic education in the province of Tartous in the 

detection of the most common problems among students tuition 

depending on the variable economic situation. 

 Methodology and Tools of the study: 
The study adopted the descriptive analytical method, to obtain information and 

views on the problems of study, and the study included tools: 
7. questionnaire to monitor the views of teachers of the second cycle of 

basic education in the province of Tartous on the problems experienced 

by school pupils, and suggestions needed to resolve and mitigate them. 
8. Approved student card in the Ministry of Education and circulated to 

schools and the Syrian Arab Republic. 

 The study population and appointed: 
The study population consisted of all teachers of the second cycle of basic 

education in the province of Tartous, totaling (5791) teachers, Distributors by 

school districts in the province, according to the following: the city of Tartous 

(2593) teachers, Aldirikic area (449) teachers, district Sheikh Badr (515) 

teachers, the city of Banias (843) teachers, safita district (1052) teachers, 

Cadmus area (339) teachers. The study sample identification based on the 

statistical sample law, where total sample size (360) teachers, was distributed 
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to school districts using proportional distribution, according to the following: 

Tartous City (161) teachers, Aldirikic area (28) teachers, Sheikh Badr area 

(32) teachers, the city of Banias (53) teachers, safita district (65) teachers, 

Cadmus area (21) teachers, and relying on random sampling Statistics has the 

drag operation of each educational area, which represents a layer of Strata of 

society. 

 statistical methods used in the study: 
Researcher adopted in the analysis of the results on the computer using the 

Statistical Package for Social Sciences SPSS.20 program, the most important 

laws and tests used: 
1. averages, standard deviations, and the relative importance. 
2. absolute and relative frequencies (number and percentage). 

3. test (T) Stodnt of the difference between the averages of two independent 

samples. 
4. The one-way analysis of variance test ONE WAY ANOVA 

5. Levine test to determine the homogeneity between the eyes. 
6. Scheffe test comparisons posteriori. 

 Results of the study: 
The study found the following results: 

1. The most common problems among school students of the second cycle 

of basic education in the province of Tartous and teachers point of view 

is in order: the wrong study habits, underachievement, anxiety 

Alamthani, poor motivation to learn. 

2. suffering disciples of the second cycle of basic education in the province 

of Tartous of the problem of school delays moderately, and the relative 

importance of (59.716%), as the value of the arithmetic mean of all the 

terms of the problem of underachievement (2.9858), ferry and got "is 

characterized by pupil twice the memory and limitations in learn things 

"at the lowest rate, while the ferry got" Palaces pupil is evident in 

language learning "at the highest rate. 

3. pupils the second episode of basic education suffers in Tartous problem 

Alamthani concern moderately, and the relative importance of 

(59.152%), as the value of the arithmetic mean of all the terms of the 

problem of Alamthani anxiety (2.9576), ferry and got "the student 

hesitate to hand over the book Alamthani Despite the expiry of the 

answer "to the lowest rate, while I got the phrase" student investigates 

the correct answer as soon as he left the exam room "at the highest rate. 
4. suffering disciples of the second cycle of basic education in the province 

of Tartous from the wrong study habits problem moderately, and the 

relative importance of (63.370%), as the value of the arithmetic mean of 

all the wrong study habits items (3.1685), ferry and got "the student 

does not hesitate lighting at Review "at the lowest rate, while I got the 

phrase" method of guessing the pupil is sometimes used in the exam "at 

the highest rate. 

5. disciples of the second cycle of basic education is suffering in Tartous 

from the problem of poor motivation to learn moderately, and the 
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relative importance of (56.650%), as the value of the arithmetic mean of 

all the terms of the problem of poor motivation to learn (2.83252), ferry 

and got "does much the pupil of school activities and student 

associations "at the lowest rate, while I got the phrase" student keen on 

the implementation of asking him, what teachers and parents about 

homework "at the highest rate. 
6. The results showed that there were no statistically significant 

differences at the level of significance between the mean scores of 

teachers in the second cycle of basic education in the province of 

Tartous in the detection of the most common school problems 

(underachievement, Alamthani concern, erroneous study habits, poor 

motivation to learn) the students accordingly to gender (male, female), 

and this shows that the teachers do not differ according to sex in the 

detection of the most common problems among students study. 

7. The results showed that there were no statistically significant 

differences at the level of significance between the mean scores of 

teachers in the second cycle of basic education in the province of 

Tartous in the detection of the most common school problems 

(underachievement, Alamthani concern, erroneous study habits, poor 

motivation to learn) the students accordingly the variable place of 

residence, and this shows that the teachers do not differ according to 

their place of residence (city, countryside) in the detection of the most 

common problems among students study. 
8. The results showed that there were no statistically significant 

differences at the level of significance between the mean scores of 

teachers in the second cycle of basic education in the province of 

Tartous in the detection of the most common school problems 

(underachievement, Alamthani concern, erroneous study habits, poor 

motivation to learn) the students accordingly the variable place of 

specialization, and this shows that the teachers do not differ according 

to their specialties (scientific, theoretical) in the detection of the most 

common problems among students study. 

9. The results showed no statistically significant differences at the level of 

significance between the mean scores of teachers in the second cycle of 

basic education in the province of Tartous in the detection of the most 

common school problems (underachievement, Alamthani concern, 

erroneous study habits, poor motivation to learn) the students depending 

on the variable Qualification, and the differences between the 

qualification category (Graduate), and all categories of qualification 

(Diploma in Education, college degree, the average Institute), in favor 

of the qualification category (Graduate). And the qualification category 

(Diploma in Education), and each of the two categories of qualification 

(university degree, the Institute of the average), for the benefit of 

eligible category (Diploma in Education), and the qualification category 

(university degree), and the category of qualification (average) Institute, 

in favor of the qualification category ( leave university). This shows that 
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qualification to the second episode of the teachers of basic education, up 

increase their ability to detect the most common problems among school 

pupils. 

10. The results showed no statistically significant differences at the level of 

significance between the mean scores of teachers in the second cycle of 

basic education in the province of Tartous in the detection of the most 

common school problems (underachievement, Alamthani concern, 

erroneous study habits, poor motivation to learn) the students depending 

on the variable years of experience, and these differences between class 

experience (over 15 years), and all categories of experience (11-15 

years, 6-10 years, 1-5 years), in favor of a class experience (over 15 

years). And between class experience (11-15 years), and each of the two 

categories of experience (6-10 years, 1-5 years), in favor of a class 

experience (11-15 years), and between class experience (6-10 years), 

and the category of experience (1 -5 years), for the benefit of class 

experience (6-10 years), and this indicates that the high number of years 

of experience with the second episode of the teachers of basic education 

and increase their ability to detect the most common problems among 

school pupils. 

11. The results showed no statistically significant differences at the level of 

significance between the mean scores of teachers in the second cycle of 

basic education in the province of Tartous in the detection of the most 

common school problems (underachievement, Alamthani concern, 

erroneous study habits, poor motivation to learn) the students depending 

on the variable marital status, and these differences between marital 

status category (single), and all categories of marital status (married, 

Divorced, Widowed), in favor of the marital status category (single). 

This shows that the teachers of the second cycle of basic education 

(singles) are better able to detect common problems among school 

students, and that because they are more alert than other groups as a 

result of lack of preoccupation with the concerns of life, the family and 

its problems. 
12. The results showed no statistically significant differences at the level of 

significance between the mean scores of teachers in the second cycle of 

basic education in the province of Tartous in the detection of the most 

common school problems (underachievement, Alamthani concern, 

erroneous study habits, poor motivation to learn) the students depending 

on the variable economic situation, and the differences between the 

economic situation class (high), and each of the two categories of the 

economic situation (medium, low), in favor of the marital status 

category (high). And between marital status category (medium), social 

status (low), in favor of the marital status category (medium), and this 

indicates that it is a high level of the economic situation of the teachers 

of the second cycle of basic education and increase their ability to detect 

the most common among students academic problems. 
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