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

د .جمال عبد الهادي الدوسر
أاريخ اةتالم ال ألث 7302/9/0
ملخص:

هددت

الد ارةددة لددف أعددر

أاريخ ق ول ال ألث 7302/00/0

هد العوامددا المد فر تددص التألكدديا األنددادةمص مددل ة ددة ن ددر ل ددة

نليددة التربيددة األةاةددية تددص ال يتددة العامددة للتعلددي التو يدددص تددص دةلددة ال وي ،ةأألد ددد تيمددا ا ان د

هنالددف تددرة تددص اةددتجاداا ت دراد العينددة أعددس ،لمتويددر الجددنر ،ةأ ون د

ينددة الد ارةددة مددل )033

الب مل ل ة ال لية ،ةلجمع ال ياناا مل تراد العيندة أد أودوير اةدت انة اتدتمل

ةقد أ التأند مل صدق ا ةف اأ ا ،ةأوصل

لدف  )03تددر ،

الدراةة لف ن  )00امالً مل صا  )03دامالً أعدد

مدل العوامددا المد فر تددص التألكدديا األنددادةمص ةدر دة مرأ عددة ةمتوةددوة ،ة ددارا دديددة العوامددا ةدر ددة
منخ ض ددة ،م ددا

د درا النت دداوج ة ددود ت ددرة ت ددص ة دداا ن ددر الول ددة أج ددا العوام ددا المد د فر ت ددص

التألكيا األنادةمص أعس ،للجنر ةلكالح تتة اإلناث.

الكلماااا الماتاةيااة  :العوامددا الم د فر تددص التألكدديا الد ارةددص ،ليددة التربيددة األةاةددية ،ال يتددة العامددة
للتعلي التو يدص ةالتدريب،دةلة ال وي .

* الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ،كلية التربية األساسية /الكويت.
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.....العواما الم فر تص التألكيا الدراةص لوالب لية التربية األةاةية

Factors Affecting the Academic Achievement of Students at the College
of Basic Education in the Public Authority for Applied Education and
Training (PAAET) in Kuwait
Dr. Jamal. A. M. Aldousari *
Abstract:
The study aimed at identifying the most important factors affecting
academic achievement from the point of view of the students of the Basic
Education College in the Public Authority for Applied Education in Kuwait,
and determining whether there were differences in the responses of the
sample members due to gender variable. The sample consisted of (300)
students in the College. To collect the data from the sample, a questionnaire
was developed including (40) paragraphs. The study found that thirty-three
paragraphs are considered factors affecting academic achievement at a high
and medium level, and the rest of the factors are low. The results also
showed differences in the students' perspectives towards the factors
affecting academic achievement due to gender in favor of females.
Keywords: factors affecting academic achievement, the College of Basic
Education, Kuwait.

The Public Authority for Applied Education and Training (PAAET) \ The College of Basic
Education\ The State of Kuwait
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المقدمة:
ّ

ح ص موضوع أألكيا الول ة الدراةص داهتمام ال احثيل ةوص ه حاصا العملية التعليمية ،ةمدا

انتسد ه الوالددب مددل معرتددة ةم ددار ةم ددر تددص المدواد التعليميددة التددص أمحندده تددص ممارةددة مددال حياأدده
ة مله دالوريدة التص أجعا منه تخكاً منتجاً ،ةمل هنا الحظ اهتمام العد د مدل الد ارةداا دالعوامدا
الم د د فر تي د ددا ،ةقد ددد احتد ددا التعد ددر لد ددف ه د د العوامد ددا محاند ددة ةهميد ددة قكد ددو ،تد ددص الد دددةل الوربيد ددة
.)Martirosyan, Saxon, and Wanjohi, 2014
ن لمة "أألكيا" أشدير دالدر دة األةلدف لدف مدا حددده ة حكدا ليده ال درد مدل معرتدة ةم در
ةم ددار تددص المجددال األنددادةمص ةلددير التدنددص ة ال نددص،

ة ضددا لمددار الددن ر لمددة "ن اةددة" لوصد

التألك دديا الم ن ددص الد د ي ددار نتيج ددة للت دددريب ال ن ددص ،ةبكد د ة ام ددة ،ةش ددير التألك دديا الد ارة ددص ة

األنادةمص لف مستو ،المعرتة التص ةحتسد ا الوالدب ةمدد ،أمحنده تي دا ةمددرأده لدف اةدتخدام ا تدص

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

لف ه العواما الم فر تيه.

ةيعددد التألكدديا الد ارةددص للم دواد المختل ددة هدددتاً ةسددعف ليدده ل ددة العل د تددص الم ارحددا التعليميددة

المختل ددة ،لددف ن االنجددال ترأددب ليدده ثيددر مددل األمددور نددار الشخكددية اإلنسددانية ةأوويرهددا ة
أألديددا ال د اا ،ة الشددعور دالرضددا ةالسددعاد الشخكددية ،ة أأنيددد ال د اا ةالثدددة د دالن ر ة اإلحسددا
دالسدديور ة تد اع الألا ددة لالةت شددا  ،ةيترأددب ليدده الألكددول لددف الشد اداا ة الجدواوس ةأدددد ر
اآلمريل مل األقران ة اآلدار ة المدربيل ة المسا د

لف الألكول لف ة ي يدة مدا ،ةأألددا لل درد

نو اً مل االةتدرار تص حياأه .)7337 ، Redadi

ة ندد ) (Al-Rababeh, 2015تدص د ارةددته للتألكديا الد ارةددص لدف محانيدة ةيددان هميدة أديددي

التألكدديا الد ارةددص مددل مددالل من ددوريل همددا :ن التألكدديا الد ارةددص ة يددد تددص التعددر

لددف تا ليددة

دار م مداً تدص أديدي
العملية التعليمية ةما ترأب لي ا مل مخر داا ،ة ن التألكديا الد ارةدص ةمثدا معي اً
مددر الوالب ة ارأه تص االةت اد مل ألف المخر اا.
ةأ ت الدراةة الألالية دالتعر

لف العواما الم فر تص التألكيا الدراةص مل ة ة ن ر ل دة

نلية التربية األةاةية دال يتة العامة للتعلي التو يدص ةالتدريب.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
نوددوي التعددر

لددف العوامددا الم د فر تددص التألكدديا الد ارةددص لول ددة الجامعددة لددف العد ددد مددل

الم اسة ددا ،ةم ددل هم ددا أدي ددي المس ددتو ،المعرت ددص ل ددد ،الول ددة ،ةأدي ددي تعالي ددة العملي ددة التدريس ددية ن سد د ا
 )Mohammed, 2007ن ةددعص الد ارةدداا لددف

 .)Martirosyan et al., 2014ةيضددي

أعر العواما الم فر تص التألكيا الد ارةدص هدو ضدرةر حتميدة؛ ألن مسدتو ،التألكديا هدو المعيدار
المستخدم ند أديي مد ،أ و الول ة مل الناحية الدراةية ة األنادةمية ،ةهنالف امدا خمدر هدو ن
لف التألكيا الدراةص ة يد متخ الدرار مل حيث أسةيدد دالمعلومداا ال اتيدة حدول مخر داا

التعر

ادداا الم ألدوفيل مدل حيدث العوامدا المد فر تدص

العملية التعليمية ،ةن اًر الحتمالية ة ود ترة ةديل
التألكيا الدراةص أعس ،للول ة ةالم ةسة التعليمية ةالدةلة،

ةالمعل ةاألةر  ،ةيرأ ط دعواما مر ،مثا ال رة

ن التألكيا رأ ط دأتراد هد الوالدب

األةرية ،ةاالقتكادةة ،ةاال تما يدة ،ةبالم ةسدة

التعليميددة ن سد ا ةمددا أتضددمنه مددل منددان أعليمددص ،تد ن الد ارةددة الألاليددة أددر ،ن المشددحلة أ مددل تددص ن
العواما الم فر تص أألكيا الول ة تص لية التربية األةاةية ما الل

غير معرةتدة ،ةإن اند

د لف

ت د ن در ددة هميت ددا ل د أتضددح دعددد،األمر ال د ي ةسددتلسم أألد ددد مشددحلة الد ارةددة ةوضددو  ،ةالتددص أتألدددد

داإل ادة ل الس اليل اآلأييل:
 .0مددا مسددتو ،أديددي
ال وي

ل ددة ليددة التربيددة األةاةددية التادعددة لل يتددة العامددة للتعلددي التو يد ددص تددص دةلددة

للعواما الم فر تص التألكيا األنادةمص مل ة ة ن ره ؟

 .7ه ددا أو ددد ت ددرة

اا دالل ددة حك دداوية ن ددد مس ددتو ،دالل ددة  )3.30 = αت ددص أد ددد راا الول ددة

لمستو ،العواما الم فر تص التألكيا األنادةمص أعس ،لمتوير الجنر؟

أهداف الدراسة
هدت

الدراةة لف أعر :

 .0أعددر مسددتو ،أديددي
ال وي

ل ددة ليددة التربيددة األةاةددية التادعددة لل يتددة العامددة للتعلددي التو يدددص تددص دةلددة

للعواما الم فر تص التألكيا األنادةمص مل ة ة ن ره .

 .7أعدر ال درة تدص أدددد راا الول دة لمسدتو ،العوامددا المد فر تدص التألكدديا األندادةمص ةالتدص أعددس،
لمتوير الجنر.
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أهمية الدراسة

أعد الدراةة الألالية ةاحد مل الد ارةداا التدص أ دت ةد ارةدة العوامدا المد فر تدص أألكديا الول دة

ة لف مل

ا تاد صانعص الدرار دما أتوصا ليه مل نتاوج أخددم الول دة ةالم ةسداا التعليميدة تدص

ن ددر الوق د  ،مددا أددددم لل دداحثيل ال رصددة لتندداةل ه د ا الموضددوع دكددور موةددعة ،ةلعددا ه د مددا ةميددس
الدراةة الألالية هو امتيارها لعدد ن ر مل العواما الم فر تص أألكيا الول ة،
 )03امالً مل ه العواما ،أ رصدها ةالتعر

أتعاما الدراةة مع

لي دا مدل ةاقدع الد ارةداا السداددة ،ةقدد أد التر يدس

نددد امتيددار ه د العوامددا ن أووددص نثددر مددل انددب ،حيددث أ د امتيددار مجمو ددة مددل العوامددا التددص

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

ةانوالق داً مددل لددف ت د ن هميددة الد ارةددة الألاليددة تددص ان ددا العلمددص أتمألددور حددول أوددوير دا

دراةية ةالمتضمنة للعد د مل العواما الم فر تدص أألكديا الول دة ةمحدل اةدتخدام ا مدل ق دا ال داحثيل
لتندداةل ن ددر الموضددوع مددل مددالل اةددتخدام يندداا مددل ل ددة دديددة ال ليدداا تددص ال يتددة العامددة للتعلددي
التو يدص ة تص غيرها مل ال لياا ،ما مل حيث األهمية العملية للد ارةدة ،تد ن ال احدث ةأمدا ن دت

االةت اد مل النتاوج التص أتوصا تص أوتير معلوماا حول العواما الم فر تص أألكيا الول ة ةالتص
م د ة ددا مددل

ددا ةضددع السياةدداا ةاالةددتراأيجياا المناة د ة مددع قضدداةا التألكدديا الد ارةددص لددد،

الول ة.
مصطلحاا الدراسة

التحصيل الدراسي :ر  )Almzain, 2012التألكيا الد ارةدص نده مدد ،اةدتيعاب الوالدب

لما أعلمه تص المدرراا الدراةية التدص تلداهدا ،ةيعدر ال احدث التألكديا الد ارةدص للول دة مدل الناحيدة
اإل راوية دأنه مجما المعرتدة ةالم دار التدص أشدحل

لدد ،الوالدب دعدد ألديده لعمليدة التددرير ةانخ ار ده

تص ملية التعل تص مجال معرتص معيل.
العوامل المؤثرة فاي التحصايل الدراساي للطلباة :أعدر العوامدا المد فر تدص التألكديا الد ارةدص

للول ة مل الناحية اإل راوية تص ه الدراةة دأن ا العواما اا الكدلة دالوالدب ة العمليدة التدريسدية
ة ةر الوالب ،ةالتص أس

دشحا ةجاةص ة ةدل ص تدص ارأ داع ة أددنص التألكديا الد ارةدص ،ةأددا

ه العوامدا تدص الد ارةدة مدل مدالل الدر دة ال ليدة التدص ةألكدا لي دا الول دة لدف األدا المسدتخدمة
تص الدراةة.
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ةدود الدراسة

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

التو يدص تص دةلة ال وي

مالل ال كا الدراةص األةل مل العام .7302/7302

اإلطار النظري والدراساا السابقة
ماهوم التحصيل الدراسي

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

مددل

لددف

ددا انتسدداب المعرتددة ةالمعلومدداا تددص حدددا د ارةددص معدديل ،ةالد ي ةسددت اد مندده تددص التعددر

همية مخر اا العملية التعليمية ةقدر الوالب لف االةت اد من ا دح ار ةتا لية.
ة َّرتدده ) (Al-Shuaile and Al-Balushi, 2004دأندده :مددا ةحتس د ه الوالددب مددل معددار
ةم اراا ةقي دعد مرةر ِ
دالخ راا ةالمواق التعليمية لموضوع معيل.
ةتص دراةة  )Mohammed, 2007التص ةين

ن م دوم التألكديا الد ارةدص ةكد

ةاحدد

ة نثر مل اال ت اراا التالية :المعرتة التص أسيد مل مدددر الوالدب لدف االةدتدالل ،ةالمعلومداا ة
الم دداراا التددص ةألرلهددا الوالددب ةمددد ،أمحندده من ددا ،ةإأدددان الوالددب لم دداراا مألدددد  ،ةمددد ،اةددتيعاب

الوالدب لمدا أعلمدده ،ةمدددار المعرتددة ة الم دار المحتسد ة مدل ق ددا الوالدب دعددد ألددص التدددريب ،ةاألدار

المدترن د نجال الول ة تص المدرراا الدراةية ،ةيدا

التألكديا الد ارةدص دالدر دة التدص ةألكدا لي دا

الوالب تص االمت ار التألكيلص.
العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي
ةيند

ددرا د ارةددة  )Azmi et al., 2014ن مددل العوامددا المد فر تددص أألكدديا الول ددة:

المدددر األنادةميدة للول دة ،ةم دار الوالدب تدص دار الوقد  ،ة مدا د ارةدة) (Alos et al. 2015تددد
صن

العواما الم فر تص التألكيا الدراةص للول ة لف النألو اآلأص:

 العوامددا الشخكددية ،ةمن ددا داتعيددة الوالددب ةأر يددس تددص فنددار المألاضددر  ،ةالعدداداا الد ارةددية ،مثدداةقدداا الد ارةددة دالنس د ة للوالددب حيددث ن دعددن الول ددة ال درةددون ال تددص حددال ددان االمت ددار

قريددب ،ة دددم االهتمددام دانجددال الوا دداا الد ارةددية ة اال تمدداد لددف الددسمالر دةن ةد ل ي
تخكص تص لف.

ددد

 العواما المرأ وة ددالمنسل ،مثدا ددد اإلمدو تدص األةدر  ،ة منوددة السدحل ةمدد ،قرب دا ة دعددهال الجامعة.
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 العوامد ددا الم د درأ ط دالجامعد ددة ،مثد ددا الجد دددةل الد ارةد ددص ةمواقد ددع المألاض د دراا ،ةالعوامد ددا المرأ ود ددةدالمدر مثا أميس دالتدرير ة ريدته تص لف.

را دراةة  )Mohammed,2007ن هنالف مجمو ة مل العواما التص أ فر تص أألكديا

الول ة ،ةمن ا:ال يتة األةرية للوالب ،ةال رة

االقتكادةة للوالدب ،ةال درة

اال تما يدة للوالدب،

ةالألالددة الكددألية للوالددب ،ةغيدداب ة اندودداع الوالددب ددل الد ارةددة ،ة القددة الوالددب ةددسمالر الد ارةددة،

ةانشوال الوالب دأمور مر ،ل الدراةة.

ة ما ) (Al-Rababeh,2015ت يل ن العواما الم فر تص التألكيا الد ارةص أدع ضمل ربعة

نواع ةهص:

 العوامددا ال اأيددة ،ةأتعلددا دالسددماا الشخكددية ةمددددراا الول ددة ةمددل مثلت ددا المددددر لددف االنت دداةالت ر ،ةالداتعية ،ة ةاليب التعل  ،ةالكألة الجسمية ةالن سية.
 العوام ددا الخاص ددة دالم ةس ددة التعليمي ددة ،مث ددا المن ددان التعليم ددص ،ةالمعلم دديل ،ةالمن دداهج ،ةتا لي ددةالسياةاا التعليمية.

 -العوامدا الخاصددة دال يتدة األةدرية ةاال تما يددة ،ةمن دا ال ددرة

اآلمنددة ةالمناةد ة للد ارةددة ،ةالددد

المادي ةالن سص ال ي تلدا الوالب.
 العوامددا المتعلدددة ةددسمالر الد ارةددة ،ةمن ددا دةر الرتددا تددص أألد ددد االأجاهدداا نألددو الددتعل  ،ةانجددالالوا اا الدراةية ،ةالتولب لف معوقاا التألكيا الدراةص.

الدراساا السابقة

تيمددا ةددأأص ددرد ل د عن الد ارةدداا السدداددة التددص أندداةل موضددوع الد ارةددة ةهددص مرأ ددة أنالليددا

حسب ةنواا نشرها:

ددر (Al-Banna,2008)،د ارةددة هدددت

ل ة امعة األقكدف تدص غدس  ،ةأ وند
ةواةددوة اةددت انة ةل د

لددف الول ددة ،ة

لددف أألد ددد ه د المواق د

الألياأيددة الضدداغوة لددد،

يندة الد ارةدة مدل  )733الدب ة ال دة ةأد
ددرا نتدداوج الد ارةددة ن المواق د

مدع ال يانداا

الألياأيددة االن عاليددة مثددا

ةددر ة أويددر المددسال ةالعك د ية) أألت ددا المرأ ددة األةل ددف لددد ،ل ددة الجامعددة ،لي ددا المواقدد

الد ارةددية ةالشخكددية مثددا صددعوبة المندداهج مددل ة ددة ن ددر الوالددب) ،ف د المواق د
اإلصددادة دمددرد معدديل) ةاالقتك ددادةة مثددا انخ دداد دمددا األة ددر ) ،ة ددارا المواقدد
ةاألةرية مثا الخالتاا العاولية) تص المرأ ة األمير .
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الألياأي ددة

الكددألية مثددا
اال تما يددة
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العواما الم فر تص التألكيا الدراةص لوالب لية التربية األةاةية.....

ةتص دراةة
الوق د

راها  )Almzain, 2012ة د

ة فرهددا تددص التألكدديا الد ارةددص ،ةأ ون د

التعر

لف دةر الجامعة تص لياد تا لية دار

ينددة الد ارةددة مددل  )703ال داً مددل ل ددة الجامعددة

اإلةددالمية تددص غددس ضددمل فالفددة أخككدداا هددص التعلددي األةاةددص ،ةالد ارةدداا اإلةددالمية ،ةاإلرتدداد

التربددوي ،ةمددل هد النتدداوج التددص أوصددل
دشأن تا ليدة دار الوقد

لي ددا ة ددود تددرة

اا داللددة حكدداوية ةدديل

اددداا الول ددة

ة القت دا دالتألكديا الد ارةدص أعدس ،لمتويدر الجدنر لكدالح اإلنداث ،ةأعدس،

لمتويددر االمتكدداز أعددس ،لكددالح نخكددا التعلددي األةاةددص ،ةتددص المداةددا،

ة ود مثا ألف ال رة أعس ،لمتوير المستو ،الدراةص.
ة ما دراةة  )Kreng, 2013ت د

نم ودةا،ةأ ةألب ينة مدل الول دة ةلود

ددرا النتدداوج دددم

لف أعر العواما الم فر تص أألكيا ل ة ال ليداا تدص

 )700ال داً ةمدل المدرةديل أضدمن

 )70مدرةداً .ةقدد

ددرا الد ارةددة ن مددل هد العوامددا المد فر تددص أألكدديا الول ددة مددا لددص :اهتمددام الول ددة ةمشددار ت
ال ا لة تص فندار المألاضدر  ،ةالعمدا الجداد تدص نجدال الوا داا المنسليدة ،ةبيند

ترة

اا داللة حكاوية ةيل

نتداوج الد ارةدة ة دود

اداا الم ألدوفيل مدل حيدث انو ا داا الول دة أجدا ال يتدة التعليميدة،

نمددا تددارا نتدداوج الد ارةددة لددف ة ددود ارأ دداا ةدديل الخ دراا األنادةميددة السدداددة لددد ،الول ددة ةمسددتو،
التألكي ا الدراةص للول ة ،ة

را النتاوج ة ود فر للمدر ن سه تص التألكيا الدراةص للول ة.

ةتددص د ارةددة  )Martirosyan et al.,2014التددص هدددت

ةالتألكيا الدراةص تص م ةساا التعلي العالص تص رمينيا ،ةاةتخدم

لددف أديددي مسددتو ،رضددا الول ددة

الدراةة اةت انة ماصة لجمدع

ال يانداا مدل تدراد العيندة ال دالد ددده  )027ال داً ممدل نتمدون لدف  )07م ةسدة أعليميدة ،من دا
 )9م ةساا امة ،ةال دية م ةساا أعليمية ماصة ،ةبين

نتاوج الدراةة ة ود ترة ةيل

الول ة مل حيث مستو ،الرضا ةمستو ،التألكيا الدراةص ،مدا

ادداا

درا نتداوج الد ارةدة ة دود القدة

ارأ اا اا داللة حكاوية ةيل مستو ،رضا الول ة ةمستو ،التألكيا الدراةص.
ةتص دراةة

راها  )Azmi et al., 2014ةهددت

لدف أعدر العوامدا المد فر تدص التألكديا

الدراةص لد ،ل ة أخكا الكيدلة ،ةأ اةدتخدام اةدت انة ةل د

لدف يندة أ وند

ال اً مل ل ة الكيدلة تص  )0امعاا امدة تدص ماليسيدا ،ةأوصدل

داللددة حكدداوية ةدديل المددددر األنادةميددة للوالددب ةم ارأدده تددص دار الوق د

لدةدده ،مددا أوصددل

الد ارةددة لددف ة ددود تددرة

اا داللددة حكدداوية ةدديل

السنة الثانية ةالثالثة.
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مدل )0203

الد ارةدة لدف ة دود ارأ داا ة
ةمعدددل التألكدديا الد ارةددص
اددداا الول ددة ماصددة ل ددة
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لف أعر

ة ما ) (Saad, 2016تدد قام ةدراةة هدت
امعددة الدددمام مددل ة ددة ن ددر الوال دداا ،أ ون د

ةد اب التعثدر األندادةمص لدد ،ال داا

ينددة الد ارةددة مددل  )0303ال ددة ،ةبعددد أوليددع

اةتماراا الدراةة لف تراد العينة أ اةترداد  )907اةتمار صالألة للتألليا اإلحكاوص ،ةأوصل

الدراةة لف ة ود ربعة واما رويسية ةرار التعثر األنادةمص للوال داا أ سدر مدا نسد ته  )%03مدل
الت ا ل ال لدص ،ةهد العوامدا هدص :الخكداوا األةدرية ،ةاال تما يدة ،ةاالقتكدادةة للوال داا ،تضدالً
ددل العمليددة التعليميددة ة ريدددة قيددا

لمدرراا ال كا التالص.

دار الول ددة ،فدد اإلرتدداد األنددادةمص ،ة مي د اًر ،مليددة التسددجيا

الطريقة واإلجراءاا
منهج الدراسة
اةتخدم

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

مجتمع الدراسة وعينتها

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

أأل

تص دةلة ال وي  ،ةأ امتيار ينة ممثلة من

أضمن

 )033الب ة ال ة.

أداة الدراسة

لتعددر العوامددا الم د فر تددص التألكدديا الد ارةددص لوددالب ليددة التربيددة األةاةددية دال يتددة العامددة

للتعلددي التو يدددص ةالتدددريب تددص دةلددة ال وي د  ،أ د أوددوير اةددت انة دعددد اإل ددالع لددف األدب الن ددري
ةالدراةاا الساددة اا الكلة دموضوع الدراةة ،دراةة ةعد  ،)7302ةد ارةدة ،)Kreng, 2013
ةأ ون

االةت انة مدل قسدميل األةل اتدتما لدف المعلومداا الشخكدية ألتدراد يندة الد ارةدة ،ةالثدانص

أضمل دا قيا

العواما الم فر تص التألكيا الدراةص لوالب لية التربيدة األةاةدية دال يتدة العامدة

للتعلي التو يدص ةالتدريب تص دةلة ال وي  ،ةبلد دد تدراا االةدت انة  )03تددر  ،ة ويد

ممسددة مسددتوياا ةتد داً لمديددا

دا تددر

ليحددرا الخماةددص المتيددار ةاحددد مددل ال ددداوا لدددر اا المواتدددة اآلأيددة:

ةاتا دشد  ،)0ة ةاتا  ،)0ةمألا د  ،)0ةال ةاتا  ،)7ةال ةاتا دشد  .)0مع األم داال ت دار
ن قي متوةواا الألساةية التص أوصل

لي ا الد ارةدة أد التعامدا مع دا لت سدير ال يانداا لدف النألدو

اآلأص:

 در ة همية منخ ضة لل در  :المتوةط الألساةص تراة ةيل 7.00-0 در ة همية متوةوة لل در  :المتوةط الألساةص تراة ةيل 0.22-7.00812

د .مال الدةةري

العواما الم فر تص التألكيا الدراةص لوالب لية التربية األةاةية.....

 در ة همية مرأ عة لل در  :المتوةط الألساةص تراة ةيل 0-0.20صدق أداة الدراسة

للتأند مل صد

دا الدراةة أ اةتخدام صد المألتو ،،ة لف دعرد دا الدراةة دكورأ ا

األةلية لف شر مل المختكيل تص المجاالا التربوية تص الجامعاا ال ويتية ،للتألدا مل مد،

صد مألتو ،تدراأ ا ،ةإلةدار مالح اأ
الدراةة ،ةتص ضور مالح اأ
ح

ل تدراأ ا ةانسجام ا مع مألاةر األدا  ،ةموضوع

ةخراو

أ أعد ا صياغة دعن ال دراا مل حيث ال نار ةاللوة ،ةل

ي مل تدراأ ا ة ضاتة ي تدراا د د  ،ةةضع

ت

االةت انة دكورأ ا الن اوية.

ثباا أداة الدراسة

للتأند مل ف اا األدا  ،أ اةتخدام االمت ار ةإ اد االمت ار ،)test-retest

أ أوليع األدا

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

ال اً ة ال ة ،ة د
االرأ اا ةيرةون  )Pearson Correlationت لد  ،)3.02ما أ حساب معاما الث اا دوريدة
االأسا الداملص داةتخدام معادلة رةن ان ل ا  ،)Cronbach’s Alphaت لد .)3.93
المعالجة اإلةصائية
اةتخدم

الدراةة المتوةواا الألساةية ةاالنألراتاا المعيارية ة د

تدراا األدا حسب المتوةواا الألساةية ،ة لف ة د
الدراةة امت ار ا) ة د

اإل ادة لف الس ال األةل ،ما اةتخدم

اإل ادة لف الس ال الثانص ةأألد د ال رة ةيل

قد أعس ،لف نوع نر الوالب.

التعر

لف أرأيب

اداا الم ألوفيل التص

نتائج الدراسة

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

األكاديمي من وجهة نظرهم؟

لإل ادة لف ه ا الس ال أ اةتخرال المتوةواا الألساةية ةاالنألراتاا المعيارية ل ا تددر مدل

تددراا االةددت انة مددل
الدي األدنف ةالتعر

ددا أرأيددب ال ددراا حسددب المتوةددواا الألسدداةية أناللي داً مددل الدددي األ لددف لددف

لف در ة همية ه ال دراا،
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أتضمل دا تددر دامالً مدل العوامدا المألتملدة
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الم د فر تددص التألكدديا األنددادةمص للول ددة تددص ليددة التربيددة األةاةددية مددل ة ددة ن ددر الول ددة .ةأ ددر
النتاوج تص الجدةل .)0

الجدول ( )1المتوسطاا الحسابية واالنحرافاا المعيارية للعوامل المؤثرة في التحصيل األكاديمي للطلبة
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اةتخدام االنترن مل ق ا الول ة لألغراد التعليمية
مستو ،الداتعية للدراةة لد ،الول ة
نوع نر الوالب
التر يس تص فنار المألاضر
مددر الول ة لف أن ي ةقاأ الدراةية
يعة االمت اراا مل حيث ة ولت ا ة صعوبت ا
الألالة الكألية للوالب
مستو ،الدلا الن سص لد ،الوالب
الوياب المت رر ل المألاضراا
الرغ ة دالتخكا ال ي درةه الوالب
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دد مراا ليار المحت ة مل ق ا الول ة
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مرأ عة
متوةوة
متوةوة
متوةوة
متوةوة
متوةوة
متوةوة
متوةوة
متوةوة
متوةوة
منخ ضة
منخ ضة
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رقم
الاقرة
00
70
02
0
02

المتوسط
الحسابي
7.72
7.70
7.30
0.09
0.00
0.00

الاقرة

االنحراف
المعياري
3.220
3.900
3.030
3.200
3.209
3.277

الريبة

الدرجة

02
02
00
09
03
-

منخ ضة
منخ ضة
منخ ضة
منخ ضة
منخ ضة
متوةوة

متوة ددوة ،ة ل ددف ةدالل ددة قيم ددة المتوة ددط الألس دداةص الت ددص ةلود د

)0.00

ا تماد الدر اا تص االمت ار أةا لتديي الوالب
الوضع االقتكادي لألةر
منودة ةحل الوالب
ةق المألاضر غير اتص
تعور الوالب دالألرمان مل تيار متوتر لد ،السمالر
الدر ة ال لية

الحظ مل النتداوج الدوارد تدص الجددةل  )0ن الدر دة ال ليدة لتديدي الول دة للعوامدا المد فر تدص
األن ددادةمص اند د

أألك دديل

معياري مددار  ،)3.277ةقد أ ارةح

ةبانأل ار

تص اةت انة الدراةة ةالتص ةلو

در ة همية اةتجاداا الول دة أجدا العوامدا الدوارد

 )03امالً ةيل در دة هميدة مرأ عدة ةمتوةدوة ةمنخ ضدة ،ةيتضدح

مددل النتدداوج ن ال ددراا التددص ددارا ةدر ددة مرأ عددة قددد ةلود

 )70تدددر دمتوةددواا حسدداةية أراةحد

ةيل  ،)0.20-0.02مدارنة دال د ارا التص ارا ةدر ة همية متوةوة التص ةلد ددها  )9تددراا
دمتوةددواا حسدداةية أراةحد
تدد ةلو

ةدديل  ،)7.00-0.20مددا ال د دراا التددص ددارا ةدر ددة هميددة منخ ضددة

 )2تدراا دمتوةواا حساةية أراةح

أ ددنا ل ددف "اة ددتخدام االنترند د
حساةص  )0.02ةانأل ار
لمالر الدراةة" تدد ان

ةيل  ،)0.00-7.79ةقد ارا ال در  )00التص

م ددل ق ددا الول ددة لألغد دراد التعليمي ددة" ت ددص المرأ ددة األةل ددف دمتوة ددط

معياري  )3.990ةدر ة مرأ عة ،مدا ال ددر  )70التدص أ دد لدف "أدأفير

األمير ةيل ال دراا اا الدر ة المرأ عة دمتوةط حساةص .)0.20

مددا مددل حيددث رأددب ال ددراا اا الدر ددة المتوةددوة ،تدددد ددارا ال دددر  )00التددص أددنا لددف

" يع ددة تخك ددية الوال ددب م ددل حي ددث ال دددةر ةالعكد د ية" تد ددد احتلد د

الرأ ددة  )70دمتوة ددط حس دداةص

 .)0.20ةال دد ددر األميد ددر تد ددص مجمو د ددة ال د د دراا اا الدر د ددة المتوةد ددوة هد ددص ال دد ددر التد ددص أناةل د د

"المستو ،التعليمص للوالد ل"
ةتدص المداةددا،

ةلد المتوةط الألساةص .)7.00

ددرا ال ددر  )72التددص أددنا لدف "ري الوالددب دددرأدده لدف اإلنجددال" ةدر ددة

منخ ضة دمتوةط حساةص  ،)7.79لي ا ال در  )00التص أنا لف " دد مدراا ليدار المحت دة مدل
ق دا الول دة" دمتوةدط حسداةص  ،)7.72فد ال ددر  )00التددص أتعلدا ة د "ا تمداد الددر اا تدص االمت ددار

نأةددا

للتديددي " دمتوةددط حسدداةص  .)7.72ة ميد اًر ،ددارا ال دددر  )02التددص أناةلد

"تددعور الوالددب

دالألرم ددان م ددل ت دديار مت ددوتر ل ددد ،الد ددسمالر" تد ددص الرأ ددة  )03ةدر ددة منخ ض ددة ةبمتوة ددط حسد دداةص
.)0.00
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ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني السي نصي :هل يوجد فاروق ااا داللاة حةصاائية

عند مستور داللة ( )...0 = αفاي يقاداراا الطلباة لمساتور العوامال الماؤثرة فاي التحصايل
األكاديمي يعزر لمتغير الجنس؟

لإل ادة لف ه ا الس ال أ اةتخدام المتوةواا الألساةية ةاالنألراتاا المعيارية لو اا ن ر

الول ة أجا العواما الم فر تص التألكيا األندادةمص مكدن ة حسدب الجدنر ،مدا أد اةدتخدام امت دار
ا) مل

ا التعر

لف مستو ،الداللة اإلحكاوية لتلف ال رة تص المتوةدواا ةديل الجنسديل ن

ة دا .ةي يل الجدةل  )7نتاوج التألليا.
الجدول ( )2المتوسطاا الحسابية واالنحرافاا المعيارية وقيمة اختبار (ا) لوجهاا نظر أفراد العينة يجاه
الجنس
ر
انثف

العدد
009
020

العوامل المؤثرة في التحصيل األكاديمي مصناة ةسب الجنس
المتوسط الحسابي
0.00
0.03

االنحراف المعياري
3.000
3.302

قيمة (ا)

درجة الحرية

مستور الداللة

00.303

790

3.333

الحظ مل النتاوج تص الجدةل  )7ن المتوةواا الألساةية ل تة اإلناث لف مل المتوةدواا

الألساةية ل تة ال ور ،ةه ا دلا لف ة ود ترة تص ة اا ن ر تراد العينة أجا العوامدا المد فر
تددص التألكدديا األنددادةمص للول ددة،

ةلددد المتوةددط الألسدداةص ل تددة ال د ور  )0.00دددانأل ار

 )3.000مدارنددة دالمتوةددط الألسدداةص ل تددة اإلندداث ال د ي ةلددد  )0.03دددانأل ار

ةقد ان

ه ال رة

اا داللة حكاوية ند مستو. (α ≤ 0.05) ،

معيدداري

معيدداري .)3.302

مناقشة النتائج والتوصياا

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

األكاديمي من وجهة نظرهم؟"
ةين

نتاوج الد ارةدة ن ل دة ليدة التربيدة األةاةدية قدد قيمدوا العوامدا المدترحدة ةوصد ا وامدا

م د فر تددص التألكدديا األنددادةمص للول ددة دك د ة امددة ةدر ددة متوةددوة ،ةبك د ة ماصددة تدددد
النتاوج أديي الول ة ل عن العواما  70امالً) ةدر ة مرأ عة اأ دد
السداددة .ةأمثلد

ددرا

مدع نتداوج العد دد مدل الد ارةداا

هد العوامدا دمدا لدص:اةدتخدام االنترند مدل ق دا الول دة ،مسدتو ،الداتعيدة للد ارةدة لددد،

الول ددة  ،)Kreng,2013نددوع ددنر الوالددب  ،)Garkaz et al.,2011التر يددس تددص فنددار المألاضددر
 ،)Kreng,2013مددددر الول ددة لددف أن ددي ةقدداأ الد ارةددية Azmi et al., ،Almzain,2012
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،)2014

يعدة االمت داراا مدل حيدث ةد ولت ا ة صدعوبت ا  ،)Martirosyan et al., 2014ةالألالدة

الك ددألية للوال ددب ،ةمس ددتو ،الدل ددا الن س ددص ل ددد ،الوال ددب ،ةالوي دداب المت ددرر ددل المألاضد دراا ،ةالرغ ددة

دالتخكددا ال د ي درةدده الوالددب ،ةالت ا ددا مددع مدددر المدددرر  ،)Kreng,2013ة دددد ةددا اا الد ارةددة
اليومي د ددة م د ددل ق د ددا الوال د ددب ،ةالمتادع د ددة ةاالهتم د ددام م د ددل ق د ددا األه د ددا ،مش د ددار ة الول د ددة ت د ددص المألاض د ددر
 ،)Kreng,2013ةامددتالك الوالددب لم دداراا الت يددر اإلةدددا ص ،ةأويددر اهتمامدداا الول ددة ةالتر يددس لددف
ال واأ

ال ية ،ةةاليب التددرير المسدتخدمة تدص المألاضدر ،ةالم داراا الد ارةدية للول دة Azmi et al.,

 ،)2014ةاة ددتخدام الم ار ددع العلمي ددة المس دداند  ،ةإنج ددال الوا دداا الد ارة ددية  ،)Kreng,2013ةاألدأل دداث
ةالتدارير المولوبة للمداد الد ارةدية ،ةالوضدع اال تمدا ص لألةدر ،ةاةدتخدام أو يدداا التعلدي اإلل ترةندص مدل
ق ا ال لية ،تضالً ل أأفير لمالر الدراةة.
ةمل

ة مر ،،تارا النتاوج لف أديي الول ة لمجمو ة مدل العوامدا التدص رضد

متوةوة ةهص  )9واما ارا متواددة مع النتاوج التص أوصل
ه العواما دما لص:

لدي ةدر دة

لي ا دعدن الد ارةداا السداددة ،ةأمثلد

يعة تخكدية الوالدب مدل حيدث ال ددةر ةالعكد ية ،الكدور التدص رغدب ن ة در

ة ددا الوالددب مددام الددسمالر ،ةمددد ،أ دداؤل الوالددب حيددال المسددتد ا ،ةقدددر الوالددب لددف التع يددر ةالمناقشددة،
ةالمش د د د ددار ة داألنش د د د ددوة اال تما ي د د د ددة ت د د د ددص ال لي د د د ددة ،ةالعالق د د د دداا اال تما ي د د د ددة للوال د د د ددب م د د د ددع ال د د د ددسمالر
 ،)Mohammed,2007ة د دددد الول د ددة تد ددص المألاضد ددر ،ةالمدرةد ددة الثانويد ددة التد ددص در تي د ددا الوالد ددب

 ،)Kreng,2013ةالمستو ،التعليمص للوالد ل.

ةبالنس ة ل ديدة العوامدا تددد قيم دا الول دة ةدر دة منخ ضدة داللدة لدف ددم هميت دا مدل ة دة ن دره
مل حيث أأفيرها تص التألكيا األنادةمص ،ةقد ةلو

 )2واما ةهص :ري الوالدب دددرأده لدف اإلنجدال،

ة دد مدراا ليدار المحت دة مدل ق دا الول دة ،ةا تمداد الددر اا تدص االمت دار أةدا

لتديدي الوالدب ،ةالوضدع

االقتك د د ددادي لألة د د ددر  ،)Mohammed,2007ةمنود د د ددة ة د د ددحل الوال د د ددب  ،)Kreng,2013ةةقد د د د
المألاضر غير اتص ،تضالً ل تعور الوالب دالألرمان مل تيار متوتر لد ،السمالر.
ةي د ر ة د ا الكدددد ن م ار عددة النتدداوج التددص أوصددل

العوامددا المد فر تددص التألكدديا الد ارةددص حسد ما
للوال ددب،

لي ددا دعددن الد ارةدداا السدداددة ال ت ددا مددع

ددرا نتدداوج الد ارةددة الألاليددة ،ةمن ددا مددثالً الألالددة الكددألية

ددرا د ارة ددة  )Mohammed,2007دددم ة ددود ارأ دداا ة دديل الك ددألة الن س ددية للوال ددب

ةالتألكيا الدراةص ،مع مالح ة ن الدراةة الساددة ري

لف يندة مدل ل دة المرحلدة الثانويدة .ة د لف

دم ة ود ترة ةيل اإل اداا أعس ،لنوع نر الوالب .)Kreng, 2013
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ثاني ااً :مناقشااة النتااائج المتعلقااة بالس اؤال الثاااني الااسي نصااي" :هاال يوجااد فااروق ااا داللااة
حةصااائية عناااد مساااتور داللاااة ( )...0 = αفاااي يقااداراا الطلباااة لمساااتور العوامااال الماااؤثرة فاااي

التحصيل األكاديمي يعزر لمتغير الجنس؟"

أوصددل الد ارةددة لددف نتيجددة م ادهددا ة ددود تددرة

اا داللددة حكدداوية تددص ة دداا ن ددر ل ددة ليددة

التربيددة األةاةددية أجددا العوامددا المد فر تددص التألكدديا األنددادةمص أ عداً لمتويددر الجددنر ةلكددالح تتددة اإلندداث،

ةقد

را دعن الدراةاا الساددة ن التألكيا الدراةص للوال اا تضا مدل التألكديا الد ارةدص للد ور

 )Garkaz et al., 2011ةه ا رر دو يعة الألال امتال

ة اا ن در اإلنداث دل الد ور مدل حيدث

العواما الم فر تص التألكيا الدراةص ،ةبما ةخا العواما التص أددع ضدمل ةديور الوالدب ةلدير العوامدا
الخار ددة ددل قدرأ دده ل ددف ال ددتألح ة ددا ت ددص ثي ددر م ددل األحي ددان مث ددا العوام ددا الخاص ددة داألة ددر ة رةت ددا

االقتكددادةة ةاال تما يددة ،ال ن دعددن العوامددا أ ددون ضددمل ةدديور الوالددب ةمن ددا أ ا ددا الوالددب دامددا
الورتددة الك د ية ،ةقدرأدده لددف أن ددي ةقاأدده الد ارةددية ،ة يعددة القتدده ةددسمالر الد ارةددة ،ةإنجددال للوا دداا
الد ارة ددية ،ةأر ي ددس ة دددم ت ددوال ن س دده د ددأمور م ددر ،م ددارل

ددار الد ارة ددة ،ةت ددص المداة ددا ،ةيند د د ارة ددة

 )Kreng,2013ن ددنر الوال ددب ةد دوار ددان ددر م نث ددف ال د د فر ت ددص مس ددتو ،التألك دديا الد ارة ددص

للوالب.

التوصياا

أوصص الدراةة الألالية تص ضور النتاوج التص أوصل

دما لص:

 أو يددة الول ددة مددل مددالل م ارنددس اإلرتدداد ةإقامددة ةرا العمددا دالعوامددا الم د فر تددص التألكدديا الد ارةددص،ة لددف مددل ددا حا ددة الوالددب ة د العوامددا ةأعسيددس السددلو ياا االةجاةيددة التددص أو دده اةددتخدام ه د
العواما الو ة الكأليألة التدص أتألددا مع دا النتداوج االةجاةيدة ،مدع ضدرةر التر يدس لدف العوامدا التدص
ل أألظ دأهمية ير ةيل الول ة.

 -التعر

لف همية وامدا مدر ،مدل العوامدا المد فر تدص التألكديا الد ارةدص للول دة لد أتناةل دا الد ارةدة

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

درار د ارةدداا مسددتد لية أ ألددث تددص العوامددا المدد فر تددص التألكدديا الد ارةددص للول ددة مددل ة ددة ن ددر

ضار هيتة التدرير.
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لددف العوامددا الم د فر ت دص التألكدديا الد ارةددص للول ددة داةددتخدام يندداا

التعددر

.ال لياا

درار د ارةدداا ة ددد

-

دألثية ن ر ةمل مختل
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