
 رسوب بعض طالبات املرحلة املتوسطة  إىلالعوامل املؤدية 
 يف املدارس احلكومية يف مدينة اجملمعة

 
 نادية بنت حممد بن محد املطرييد. 

 الرتبية املساعد أصول أستاذ
 قسم السياسات الرتبوية 

 كلية الرتبية  جامعة امللك سعود
 

 :امللخص
واالجتماعةلة واالتتالادةة والصيالةة  األسلرةة العوامل اثر على  التعرفالدراسة  هدفت      

الرسلللوي فلللا الملللدارة المتوسللللة الت ومةلللة لللملللات فلللا مدةملللة المجمعلللة    عللللىوالمدرسلللةة 
( معلملللة   وتلللد 06تلللص تالللمةص اسلللتلامة وتو ةعنلللا عللللى عةملللة تلللدرها   األهلللدافولتتقةلللذ هللل   

عللدص اهتمللاص األسللر   توالللت الدراسللة الللى اه ملله اهللص العواملل  المسللللة لمصلل لة الرسللوي هللا
لاتة اللاللة الجسمةة والمفسةة وتلة اهتمامنملا لمسلتوا اللالللة ومالاتلة اللالللة لرفةقلات 

تلثثر سللللةا  األسللر والتف ل   األسللرةةالسلو  مملا ةصلل لنا عله دراسللتنا  ملا اه  ثللر  المصل  ت 
  مللله  ثلللر  ت ةلللر المعلملللات يللل   العلللاص الدراسلللا ةعلللد علللامفضللل  عللله اه عللللى اللالللللة   

العوامللل  المدرسلللةة المسلللللة للرسلللوي وةسلللنص امصللل ا  اللالللللة عللله الدراسلللة لالممتجلللات التقمةلللة 
 إللى أجن   الل   لةر  واالمترمت ومتالعة الفضائةات فا ضعف تتاةلنا الدراسا ولالتالا 

 الرسوي.
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 رسوب بعض طالبات املرحلة املتوسطة  إىلالعوامل املؤدية 
 مية يف مدينة اجملمعةيف املدارس احلكو

 
 نادية بنت حممد بن محد املطرييد. 

 الرتبية املساعد أصول أستاذ
 قسم السياسات الرتبوية 

 كلية الرتبية  جامعة امللك سعود
 

 مقدمة الدراسة:
هملللا  ضلللرور  إللللى تأ ةلللد اه تممةلللة العمالللر اللصلللر  هلللو متلللا  الترلةلللة فلللا ا   تعلللد للللص     

ةلللذ التعللللةص ة تسلللي الفلللرد المعرفلللة وتقمةلللة العالللر والقلللةص المجتمعلللات  فعللله لر  مجتملللن مللله
التللا تممللا صياللةتم ملله جمةللن الجوامللي  وتجعلللم تللادرات علللى الت ةللف والتفاعلل   واالتجاهللات
 اللةئة التا ةعةش فةنا اإلةجالا من

تضلللةة صلللائ ة  وةصللل   تلللو  ملللدمر  ل فلللا   الم لللاص الترللللو  ةمثللل  النلللدر التعلةملللا  ول للله     
 ولللة لتلللوةر   تةللت اصللارت إتاللا ات التعلللةص فللا الللدو  العرلةللة إلللى اه النللدر والجنللود المل

% مه مجم  ما ةمفذ سموةات على التعلةص فا ه   الدو   06التعلةما ةستتو  على ا ثر مه 
وال تيللتم مصلل لة النللدر التعلةمللا لالللدو  العرلةللة فقللل  إ  إمنللا  للاهر  عالمةللة تعامةنللا مع للص 

ي متفاوتللة. وعلللى هلل ا ايلل ت الجنللود الدولةللة فللا العملل  علللى يفلل  للللده العللالص  ول لله لمسلل
مسي الندر   ما ا دت تواةات المثتمرات الدولةة على األعضا  فا الةومس و لالعم  على 

 (ه0206. الداود لعالةةاالتقلة  مه مسي الندر 
اص وتعلللد مصلللل لة النللللدر الترلللللو  ملللله المصلللل  ت المعقلللد  التللللا تللللثثر علللللى فاعلةللللة الم لللل     

ا  إعللاد  الدراسللة فللا  الرسللويوالنللدر الترلللو  ةتمةلل  اساسللا ل للاهرتةه مت للاملتةه  التعلةمللا
الالللف مفسلللم الللل   يالللللا ملللا ةمنلللد اللرةلللذ اللللى ال لللاهر  الثامةلللة ا  التسلللري وهلللو االمقللللا  

 (0191 األمامة العامة لجامعة الدو  العرلةة المنائا عه الدراسة". 
لةر  التا تثد  اللى عواتلي ويةملة عللى اللاللي والمجتملن والرسوي مه المص  ت الي     

والللر  متائجنللا هللو تللر  المدرسللة واالمقلللا  عمنللا يااللة فللا تللا  ت للرار الرسللوي فللا مفللة 
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الاف الدراسا وه ا ما ةتر  آثار سللةة على اللالي واسرتم وعلى المجتمن والتممةلة لجمةلن 
 العادها.

ص تسلرلم مله المدرسلة ةلثثر مفسلةا علةلم تةلت ةتلر  لالمسللة لللاللي فلاه رسلولم ومله ثل املا   
ئللم ودرجللة امتما وعللدص الرضللا ممللا ةللثثر علللى ت ةفللم االجتمللاعا واإلتلللاللدةللم مصللاعر اليةلللة 
  متراف واإلجراص لدرجاتم الميتلفة.تتولم ل إلىلمجتمعم وتد ةثد  

ة إهدار لملوارد  ولالمسلة للمجتمن ففا الرسوي وما تد ةمتج عمم مه امقلا  عه المدرس     
ال ةلر ملتتقلةه لللالتعلةص وملا اللى  لل  ملله  الماصلئةمله  اإلعللداداالتتالادةة وتتمةللم علي تلل  

 ماجملةويةرهلا مله  لواهر  والللاللةسللةم على المجتمن مه ارتفا  مسلة الفقلر والجرةملة  آثار
 عه عدص تعلةص فئة مه صلالم  وتعلةلم عه المساهمة فا تممةة  ل  المجتمن.

وةضلعف  والللاللةالسلللةة وممنلا التسلري ة ةلد معلدالت االمةلة والجنل   واثار اه الرسوي  ما 
االسللرةة واالعتمللاد علللى  اإلعالللة امللدللمجتمللن والفللرد وة ةللد االت الةللة للللو   االتتاللادةةاللمةللة 

 عمالللللة االلفللللا  واسللللت  لنص و ةللللاد  تجللللص  يلةللللر ال ةر  مللللا ةفللللر  فللللا المجتمللللن  للللواهر 
وامتصار السرتات واالعتدا  عللى ممتل لات االيلرةه  األتداتماعةة  امتراف المص  ت االجت

 مما ةثد  الى ضعف المجتمن.
والرسوي مص لة ال تمتج عه عام  واتد لل  امنلا متلا  العدةلد مله العوامل  المعقلد  ممنلا      

ملا ةرتللل  ممنلا مللا ةلرتلل لالمملاهج وممنلا  المدرسلةةملا ةلرتلل لاللاللي وممنلا مللا ةلرتلل لاللةئلة 
 لاألسر  والمجتمن.

وألهمةة ه   المص لة واآلثلار السلللةة المترتللة علةنلا فلاه هملا  تاجلة ماسلة لدراسلة هل        
 المص لة والعوام  المسللة لنا.

ُدعص ه ا المصرو  اللتثا مه تل  مر   لتلوت الدراسلات االمسلامةة   عملاد  اللتلت العلملا  
 جامعة المل  سعود.
 :مشكلة الدراسة

الرسوي والتسري مص لة فا مع لص اللدو  العرلةلة وممنلا  لاورتةمةص   الندر التعلةما      
اه م للاص التعللللةص فلللا السلللعودةة ةعلللاما مللله االرتفلللا   إللللىالسللعودةة فقلللد اصلللار تقرةلللر ت لللوما 

  .والرسوي واإلعاد المسلا فا معدالت التسري 
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المعرفلللة" تلللدمت اللللى  واتتالللادصلللر  وفلللا دراسلللة لعملللواه" االسلللتثمار فلللا راة الملللا  الل     
اه مله اهلص االيلت الت  ممتدا الرةلا  االتتالاد  فلا دورتلم الرالعلة اوضلت اللد تور القعةلد

فا م ص التعلةص ارتفا  معدالت التسري والرسوي فا التعلةص العاص تدرت الدراسة الفاتلد الملالا 
ملةار لاير  لما ةعاد   00٢9تو التسري لمملةلار ات رةلا   وعله  2وي لمتو الماجص عه الرس

  ممتلدا .(هلل 020١ه/0209 مالةللة المقللرر  للتعلللةص العللاص جمللة المياالات ال % مله0٢
  ه02٢0  االتتاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاد  الرةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

http://www.riyadhef.com/siteimages/pdffile/A.%20Human%20Capital
%20stud_For%20Web.pdf)  

 ي على هاتةه المص لتةه اللتةه تواجناه الم لاص التعلةملاوجنود الدولة واضتة فا الت ل     
تتسلله فللا مسللي الرسللوي والتسللري موا مللة لمللا  فقللد اصللارت يلللة التممةللة التاسللعة الللى وجللود

 املللت علةلللم فلللا سلللموات اليللللة السلللالعة  تةلللت تلللراوا متوسلللل مسلللي الراسللللةه مللله الللللللة 
 -٢لةه  الثاممةفا سموات اليلة واللاللات ال ةه ةص لوه مقاعد لسموات إضافةة فا الم اص 

فلللا سلللموات اليللللة السلللالعة و لللل  مللله الالللفوف  ٢1 00 – 9٢ 2% موا ملللة لمتلللو 0 02
يلللللة التممةللللة التاسللللعة الللللى اه ملللله اهللللص االمجللللا ات  الللللى الثللللاما عصللللر  مللللا اصللللارت األو 

% فلا 0هلو تيفلة  معلدالت التسلري اللى مسللة  الملوارد اللصلرةةالمستندفة فا تلا  تممةلة 
%  ملا 5% وفلا المرتللة الثاموةلة اللى ٢تلة المتوسلة وتيفلة  معلدالت الرسلوي اللى المر 

اه يلة التممةة التاسعة تسعى الى التوسن فا دعص اللتلوت الترلوةلة ليدملة اهلداف التللوةر 
الموعا  ومه الموضوعات التا ستر   علةنلا اللتلوت  لاهر  الرسلوي والتسلري فلا المراتل  

 اللللللللللللللللللللللللللللللللاد والتيللللللللللللللللللللللللللللللللةل و ار  االتت (الميتلفلللللللللللللللللللللللللللللللة. 
http://www.mep.gov.sa/index.jsp;jsessionid=F918BB00906E67F7BE

3D70961CCF4B52.beta?event=ArticleView&Article.ObjectID=79) 
وامل تا مه  لل  النلدف و لل  االهتملاص لمصل لة الرسلوي عللى اعتللار امنلا اتلد اصل ا       

لألعادهلللا الميتلفلللة  وم لللرات ألهمةلللة المرتللللة النلللدر الللل   ةلللثثر عللللى المجتملللن وعللللى التممةلللة 
وم لرات  دو  العلالص جل   مله التعللةص األساسلاالمتوسلة فلا التعللةص والتلا تعتللر فلا  ثةلر مله 

ات فلا مدةملة المجمعلة فلةم ه لما وجدتم اللاتثة مه تلة الدراسات التا تماولت رسلوي اللاللل
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مثدةة الى رسلوي لعل  لالللات المرتللة اةاية مص لة الدراسة لالسثا  التالا ما العوام  ال
 المتوسلة فا المدارة الت ومةة فا مدةمة المجمعة؟

 أهمية الدراسة: 
 مه التقائذ التالةة: اهمةتنات تسي ه   الدراسة 

 واألسلللر يللللور   لللاهر  التسلللري وملللا ةترتلللي علةنلللا مللله آثلللار سلللللةة عللللى اللالللللة  -
 والمجتمن والتممةة يااة فا المرتلة المتوسلة.

تلة عدد الدراسات التا تماولت مص لة الرسوي لللاللات فا المرتلة المتوسلة فلا  -
 مدةمة المجمعة.

سلللوف تسلللاعد هللل   الدراسلللة عللللى ال صلللف عللله العوامللل  المتموعلللة التلللا تلللثد  اللللى  -
 رسوي لاللات المرتلة المتوسلة فا مدةمة المجمعة.

 أسئلة الدراسة:
 الةة:الت األسئلةعه  لإلجالةتسعى ه   الدراسة 

واالجتماعةللة المسللللة لمصلل لة الرسللوي فللا المللدارة المتوسلللة  األسللرةةمللا العواملل   -
 الت ومةة لللمات فا مدةمة المجمعة؟

ملا العوامل  االتتالادةة المسلللة لمصلل لة الرسلوي فلا الملدارة المتوسللة الت ومةللة  -
 لللمات فا مدةمة المجمعة؟

لمللدارة المتوسلللة الت ومةللة مللا العواملل  الصياللةة المسللللة لمصلل لة الرسللوي فللا ا -
 لللمات فا مدةمة المجمعة؟

مللا العواملل  المدرسللةة المسللللة لمصلل لة الرسللوي فللا المللدارة المتوسلللة الت ومةللة  -
 لللمات فا مدةمة المجمعة؟

 أهداف الدارسة:
 ما ةلا: إلىتستندف ه   الدراسة 

المللدارة واالجتماعةللة المسللللة لمصلل لة الرسللوي فللا  األسللرةةالعواملل   إلللىالتوالل   -
 المتوسلة الت ومةة لللمات فا مدةمة المجمعة؟
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التوا  اللى العوامل  االتتالادةة المسلللة لمصل لة الرسلوي فلا الملدارة المتوسللة  -
 الت ومةة لللمات فا مدةمة المجمعة؟

التوالل  الللى العواملل  الصياللةة المسللللة لمصلل لة الرسللوي فللا المللدارة المتوسلللة  -
 عة؟الت ومةة لللمات فا مدةمة المجم

التوالل  الللى العواملل  المدرسللةة المسللللة لمصلل لة الرسللوي فللا المللدارة المتوسلللة  -
 الت ومةة لللمات فا مدةمة المجمعة؟

 حدود الدراسة:
اتتالللرت الدراسلللة عللللى معرفلللة العوامللل  الصيالللةة واألسلللرةة واالجتماعةلللة واالتتالللادةة     

الت ومةللة لللمللات فللا مدةمللة والمدرسللةة المسللللة للرسللوي فللا المرتلللة المتوسلللة فللا المللدارة 
 هل02٢0-02٢5هل/02٢5-02٢2المجمعة للعامةه 

 مصطلحات الدراسة:
وهو الفص  فا اجتةا  امتتامات اف دارسلا اللى الالف الل   ةلةلم فلا مرتللة ملا  الرسوي

 (002  0660الصراا . 
 األسلللللرةةوةقالللللد لنلللللا العوامللللل  المرتلللللللة ل لللللروف اللالللللللة  واالجتماعةلللللة األسلللللرةةالعوامللللل  

االجتماعةة والتا تثثر على عملةة التعلةص والتعلص وتصم    ع تة اللاللة لأسرتنا  المسلتوا و 
لالمدرسلللللة   لللللروف اللالللللللة  األسلللللر ع تلللللة الواللللللدةه للعضلللللنما  ع تلللللة  للواللللللدةهالتعلةملللللا 

 (.األسر االجتماعةة  عدد افراد 
ادةة للالللللة المرتللللة وةقالللد لنلللا العوامللل  المرتلللللة للللال روف االتتاللل االتتالللادةةالعوامللل  

 المتوسلة واسرتنا والتا تثثر على عملةة التعلةص والتعلص.
العوام  الصياةة: وها العوام  المرتلللة لالملدارة المتوسللة الت ومةلة لللملات والتلا تلثثر 

 وسلو نا(. ومفسةتنا وع تاتناعلى عملةة التعلةص والتعلص وتصم   صياةة اللاللة  
العواملل  المرتللللة لالمدرسللة المتوسلللة الت ومةللة لللمللات والتللا تللثثر  العواملل  المدرسللةة: وهللا

المقللررات الدراسللةة  الواجلللات  التللدرةةعلللى عملةللة التعلللةص والللتعلص وتصللم   المعلمللة  لرةقللة 
  المدرسللللللللةة األمصلللللللللة الل لللللللللا اإلرصللللللللادالمدرسةة  اإلدار  المدرسللللللللاالمدرسللللللللةة  الململلللللللى 

 االمتتامات(.
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 االطار النظري :
اه  لاهر  النللدر فللا التعلللةص مصل لة  لللرا تعللاما ممنللا مع لص الللدو  متةجللة ايللت الت فللا     

 فلللا   ام ملللة التعللللةص وةم للله تعرةلللف النلللدر فلللا التعللللةص لاملللة" تلللل  الجنلللود الف رةلللة والمادةلللة 
المل ولة فا العملةة التعلةمةة جوه اه تتتقذ لاور   املة  مه الماتةتةه ال مةة وال ةفةلة ا  

  0660 الصلللرااوالعائلللد مملللم"   إم امةلللاتت   التلللوا ه للللةه ملللا ةتلللوفر للتعللللةص مللله لمعملللى ايللل
061). 
 ام ملةاور الندر هو الرسوي وهو مه المص  ت التا تعاما ممنا ايلي   واضتومه     

 واثلار التعلةص فا العالص وفلا جل   التلالا سلمتعر  لمفنلوص الرسلوي والعوامل  التلا تلثد  الةلة 
 .متعدد  االلعاد
 مفنوص الرسوي:

هملللا  العدةلللد مللله تعرةفلللات الرسلللوي اال تتفلللذ فلللا المعملللى وهلللا مجلللرد ايت فلللات فلللا      
الاةاية ومه ضمه التعرةفات اه الرسوي هلو " ت لرار لقلا  التلمةل  فلا الالف الواتلد لعلدص 

و اللقلللا  فلللا مفلللة الالللف الدراسلللا لعلللدص ا (00  0201ي اللللا اجتةلللا  االيتللللار لمجلللاا "  
و مللا م تلل   (1  0202السلللةعا   اجتةللا  االمتتللاه واعللاد  السللمة مللر  ايللرا( القللدر  علللى

 .ف   التعرةفات تعما عدص امتقا  اللالي الى الاف الدراسا ال تذ
 العوام  المثدةة للرسوي:

الرسللوي مصلل لة معقللد  تتللداي  العواملل  المسللللة لنللا ممنللا اسلللاي ترلوةللة متعلقللة لاللةئللة      
واملل  صياللةة متعلقللة لاللالللي  العواملل  المفسللةة والجسللمةة وعواملل  وممنللا المدرسللةة وممنللا ع

   ل  عوام  اجتماعةة تتعلذ لاألسر  والمجتمن المتةل و  ل  هما  عوام  اتتاادةة
 ول ل  فاه هما  مه اللاتثةه مه امف اسلاي الرسوي فا مجموعتةه:

علةمللا وتصللم  المللاهج الدراسللةة : مجموعللة العواملل  المدرسللةة التللا تعللود الللى الم للاص التاألو 
 المدرسةة والتجنة ات المدرسةة واالمتتامات وةم ه تسمةتنا لالعوام  الدايلةة واإلدار والمعلص 

الثامةللة : مجموعللة العواملل  اليارجةللة وهللا العواملل  الصياللةة واالجتماعةللة واالتتاللادةة التللا 
 (02  0202.  السلةعا ترجن الى اللالي واسرتم ومجتمعم
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 السللةة للرسوي: ثاراآل
تعلللد  لللاهر  الرسلللوي مللله المصلللا   التلللا تلللثرذ القلللائمةه عللللى العملةلللة التعلةمةلللة لجمةلللن     

مراتلنللا و للل  لمللا ةترتللي علةنللا ملله هللدر فللا المللوارد اللصللرةة والمادةللة تللمع ة علللى اللالللي 
 ةلللف واالسللر  والمجتملللن فاللاللللي ةاللللت تلقلللات عللللى مسلللتقللم وةضلللعف تقلللدةر  ل اتلللم  وةقللل  الت

واالمسجاص من مجتمعم  وتد اثلتت العدةد مه الدراسات لأه اللالي الراسي تد ةدفعلم الصلعور 
 ( 1-9  0600الى  راهةة المدرسة . ا   اسا  واإلتلاللالمرار  

 وه ا ةترتي علةم عدد مه االثار ممنا:
 االثار المفسةة للرسوي:

ا مفللة اللفم وعللدص تدرتللم علللى ي فللللرسللوي اثللارا مفسللةة علللى اللالللي اله لقللا  اللاللل      
 م ث  وعقد المقارمات المثلمة لةئة ولةه اتراملم الملاجتةه او إيوتلم وتعرضلم للتجلرةت مساةر  

تسللاة اللالللي لالفصلل  ةولللد لدةللم المللرار  واإلتلللال والقلللذ وفقللد  دايلل  المدرسللة او يارجنللا واا
سلة والمجتملن وتلد ةتتلو  إللى الثقة لالمفة وفا األيرةه وتد ةثد  إللى ع لتلم و راهةتلم للمدر 

 صيم املوائا ةتاف لعدص الرضا عه ال ات وعدص الصعور لاألهمةة وعدص ال ملاال   
واألثللار المفسللةة للرسللوي ال تقتاللر علللى اللالللي للل  تمتللد إلللى اسللرتم اللل ةه ةاللةلنص يةلللة 
 األملل  والصللعور لاليجلل  ملله مسللتوا المللائنص التعلةمللا وةتضللاعف  للل  الصللعور عمللد األسلللر

علللللله مللللللا امفقتللللللم علللللللى تعلللللللةص المائنللللللا الفقةللللللر  التللللللا تتللللللللن إلللللللى مجللللللاا المائنللللللا لتعوةضللللللنا 
 (٢6  0202 السلةعا 

 األثار االجتماعةة للرسوي:
الرسللوي ملله العواملل  التللا تللد تمللتج فللرد يةللر ممتمللا لمجتمعللم وتللد ةعرضللم لفقللد الصللعور     

الرسللوي فلللا المجتمللن ةترتلللي  ت اةللد  لللاهر ف لالموالمللة الالللالتة التللا ةتلللللن علةنللا المجتملللن
هللدار اللاتللات اللصللرةة  علةنللا مصلل  ت اجتماعةللة تتمثلل  فللا االمترافللات األي تةللة والجمللوا واا
التلللا ةتتاجنلللا المجتملللن لملللا ةسلللللم الرسلللوي مللله  ةلللاد  العلللاللةه عللله العمللل  وارتفلللا  معلللد  

ةللات المعرفةللة الللالللة فللا المجتمللن او التتللاذ هللثال  الراسلللةه لالعملل  دوه تم للمنص ملله ال فا
  .التا ةتلللنا العم  موالمنارة
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 مللللا اه الرسلللللوي ةلللللثثر عللللللى الم املللللة االجتماعةلللللة ل لللل  مللللله الفلللللرد واسلللللرتم وعللللللى التلللللرا  
االجتمللللاعا لمللللا ةسللللللم  للللل  الرسللللوي ملللله إعاتللللة تفعةلللل  دور التعلةمللللا فللللا تتقةللللذ التللللرا  

 ( 06 0206العرةفا االجتماعا والمنما للفرد واألسر   
 ةمةة للرسوي:التعل اآلثار
اللصلرةة المسلتثمر  فلا تللا  التعللةص  واإلم املاتالرسوي ةسلي هلدر  ثةلر مله اللاتلات      

والرسلوي ةسللي فاتلد  اهدافلممما ةلثد  إللى ضلعف  فلا   الم لاص التعلةملا ةعةقلم عله تتقةلذ 
فلللا المفقلللات التعلةمةلللة ويلللل  فلللا تلللوا ه الم لللاص التعلةملللا للللةه مدي تلللم وميرجاتلللم  ملللا اه 

رسلوي ةضلعف تلدر  الم لاص التعلةملا فلا االتتفلا  لجملن اللل ي وةلثد  اللى مصل لة ا للر ال
 (٢0  0202ه التعلةص  السلةعا ها التسري م

والرسوي اةضا ةثثر على تتقةذ هلدف تعملةص التعللةص فلا تلل  المرتللة اله اللل ي الراسللةه 
 (0٢  0201ي الا و  و اه ةم ه اص النا لل ي جدد  ةتتلوه مقاعد دراسةة لمد  ال

 االثار االتتاادةة:
التعلةص لص ةعد يدمة استن  ةة ل  االت استثمار فا القلوا اللصلرةة ةتقلذ فوائلد للمجتملن    

االسلللاي التللا تللثد  الللى ضللةا   ثةللر ملله  اهللصومتلللللات التممةللة فةللم والرسللوي ةعتلللر اتللد 
ه الرسللوي ةللثير التتللاذ عللدد المللوارد المادةللة واللصللرةة المسللتثمر  فللا تلللا  التعلللةص    مللا ا

 لةللر ملله الصلللاي لسللوذ العملل  وتتللى فللا تالللة التتللاتنص لالعملل  فللاه هلل   العمالللة تمقاللنا 
 ال فا   اال مة لمتلللات التممةة

  (٢2  0202السللةعا مما ةثثر على امتاجةتنص المتوتعة ودورهص فا المسلاهمة فلا التممةلة  
الترا   تتسةه مستواها المادةة والمعمو  وتتقةذ ما اه االسر  تفتقد عضوا عام  ةسنص فا 

 االتتااد  واالجتماعا لم
  :واتن مص لة الرسوي فا مدةمة المجمعة

هلللللل 02٢5_02٢2وفلللا الجلللداو  التالةلللة ةتضللللت مسللللة الراسللللات فلللا  لللل  مللله اتالللائةة    
 هل02٢0_02٢6واتاائةة 
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 (0جدو    
 *التعلةص العاص الت ومةةهل مدارة 02٢2/02٢5متائج المرتلة المتوسلة لعاص 

مسللللللللللللللللة 
 المجاا

مسلللللللللللللللة  الماجتات
 الرسوي

مسلللللللللللللة  التاضرات الراسلات
 التسري

الالللللللف  المقةدات المتسرلات
 الدراسا

 االو  0609 5 2١ 6 060٢ 0 50 6 065١ 1١ 19
 الثاما 0052 5 2٢ 6 0021 9 01 6 0020 9١ 19
 الثالت 0001 0 61 6 0009 ٢ 0١ 6 0005 02 11
 المجمو  ٢٢20 00 ٢٢ 6 ٢٢٢6 0١ 50 6 ٢٢0٢ 00 11

 هل02٢2/02٢5 المادر : اتاائةات و ار  الترلةة والتعلةص
 (0جدو   

 مدارة التعلةص العاص الت ومةة 02٢2/02٢5متائج المرتلة المتوسلة لعاص 
مسلة 
 المجاا

مسلة  الماجتات
 الرسوي

مسلة  التاضرات الراسلات
 التسري

الاف  المقةدات المتسرلات
 دراساال

 االو  00١1 6 66 6 00١1 ١ 51 6 00١0 20 11
 الثاما 06١2 0 01 6 06١0 0 61 6 06١0 ١0 11
 الثالت 0020 ٢ 00 6 00٢1 0 09 6 00٢١ 50 11
 المجمو  ٢٢15 5 05 6 ٢٢16 06 01 6 ٢٢96 50 11

 هل02٢2/02٢5المادر : اتاائةات و ار  الترلةة والتعلةص
صلل لة الرسللوي ملله جوامللي عللد  وملله  لللةه اهللص هلل   الدراسللات مللا وتللد تمللاو  اللللاتثوه م    
 ةلا:
( لعمللللواه "عواملللل  رسللللوي للللل ي الاللللف األو  الثللللامو  فللللا 066٢دراسللللة السلللللةعا   -0

المدارة الت ومةة التالعة إلدار  التعللةص لالمملقلة الصلرتةة" وهلدفت اللى التعلرف عللى العوامل  
الثللامو  فللا الملللدارة الت ومةللة التالعلللة   األو المدرسللةة المثدةللة اللللى رسللوي للل ي الالللف 

إلدار  التعلةص لالمملقة الصرتةة  وتد استيدص اللاتلت الملمنج الوالفا المةلداما للتعرةلف عللى 
الثللامو  فللا المللدارة الت ومةللة  األو العواملل  المدرسللةة المثدةللة الللى رسللوي للل ي الفالل  
جمن المعلومات  المةدامةة عه لرةذ  التالعة إلدار  التعلةص لالمملقة الصرتةة  و ل  مه ي  

الدراسلة ثللص تتلةلنللا وتفسلةرها  و للاه مجتمللن الدراسلة جمةللن الللل ي الراسللةه فللا الاللف  ادا 
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األو  الثللللامو  لالمللللدارة الت ومةللللة التالعللللة إلدار  التعلللللةص لالمملقللللة الصللللرتةة للعللللاص الدراسللللا 
واملل  المدرسللةة المثدةللة الللى هللل  وتللد  للاه ملله الللر  المتللائج تتدةللد اهللص الع020٢ -هللل 0200

رسللوي للل ي االو  ثللامو  هللا صللد  إدار  المدرسللة و ثللر  اسللتيدامنا للعقللاي و ثللر  تللمق ت 
المعلمةه وتلة اهتماص إدار  المدرسة لال صف عه مص  ت الل ي وا دتاص الفاو  الدراسلةة 

ةللن للمصللار ة  لللالل ي و تر ةلل  المعلمللةه علللى الللل ي المتفللوتةه وعللدص إتاتللة الفراللة للجم
وتللللة اهتملللامنص للللالل ي الللل ةه ةعلللاموه مللله مصللل  ت دراسلللةة و للل ل  تسلللو  لعللل  المعلملللةه 

 وضعف صياةة اللع  األير . 
 لل ل   ثللر  المقللررات الدراسللةة فللا الاللف األو  الثللامو  واللعولة لعضللنا و ثافللة تللل        

المرتللللة المتوسللللة المقلللررات وا دتامنلللا لالتفاالللة  والموضلللوعات وااليلللت ف للللةه مقلللررات 
ومقللررات الاللف األو  الثللامو   واللعولة اسللئلة االمتتامللات و ثللر  اةللاص االمتتامللات وامتتللاه 
ا ثلللر مللله ملللاد  فلللا الةلللوص الواتلللد وتصلللدد لعللل  المللل  ت لللةه و ثلللر تندةلللدهص لالترملللاه مللله 

 .االمتتاه
لمرتللللة (لعملللواه " العوامللل  المدرسلللةة المثدةلللة إللللى الرسلللوي فلللا ا0206دراسلللة العرةفلللا  -0 

هدفت الى التعرف على العوام  المدرسةة المثدةة الى الرسوي فلا المرتللة  المتوسلة "والتا
المتوسلللة فللا مدةمللة الرةللا  ملله وجنللة م للر مللدةر  ومعلمللا وللل ي المللدارة المتوسلللة 
 وتتدةلللد ملللدا ايلللت ف رثةلللة الملللدةرةه والمعلملللةه واللللل ي للعوامللل  المدرسلللةة المثدةلللة اللللى 

للللللة المتوسللللللة للللللايت ف اليالللللائم الدةمويرافةلللللة ل للللل  فئلللللة  ملللللن اتتلللللراا الرسلللللوي لالمرت
التوالللةات المماسللللة التلللا  ةم للله االسترصلللاد لنلللا للت للللي عللللى مصللل لة رسلللوي اللللل ي فلللا 
المرتلللة المتوسلللة لمللدارة الممل للة العرلةللة السللعودةة   و للل  لمللا  علللى المتللائج التللا تسللفر 

الواللللفا التتلةلللللا وللللللذ ادا  اللتللللت وهللللا  وتللللد اسللللتيدص اللاتللللت المللللمنج عمنللللا الدراسللللة.
االستلامة التا وجنلت اللى عةملة اللتلت وهلص ملدةر  الملدارة المتوسللة الت ومةلة لللملةه فلا 
مدةملللة الرةلللا  وجملللن المعلملللةه العلللاملةه لتلللل  الملللدارة وجملللن اللللل ي الراسللللةه والللللاتةه 

دراسلللة اتفلللذ الملللدرا  وتلللد  املللت مللله اللللر  متلللائج التوسللللة. لإلعلللاد  فلللا الللفوف المرتللللة الم
والمعلمللللوه والللللل ي علللللى اه اهللللص العواملللل  المدرسللللةة المثدةللللة الللللى الرسللللوي فللللا المرتلللللة 

الل لا من ايت فنص فا تقدةر اهمةة ث ثلة  واإلرصادالمتوسلة ها : المعلص ولرذ التدرةة 
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عوامللل  تلللثد  اللللى الرسلللوي فلللا المرتللللة المتوسللللة والعوامللل  هلللا : االمتتاملللات  االصلللراف 
   الملما المدرسا. إلدار ا

  ما تدد اهص العوام  المثدةة الى الرسوي فا االمتتامات المتوسلة وها :      
 فقداه عمار التصوةذ فا المقررات الدراسةة

 عدص تدر  المعلص على ضلل الفا  الدراسا وعدص تجمي ال ضي اثما  التدرةة
 القلذ المااتي ل متتامات
 لمستيدمة للفروذ الفردةة لةه الل يعدص مراعا  لرذ التدرةة ا

 عدص توفر الوسائ  التعلمةة التدةثة لالمدارة المتوسلة
 فص  االدار  المدرسةة فا توفةر الجو المفسا واالجتماعا الم ئص داي  المدرسة

 ضعف يدمات االرصاد الل لا لالمدارة المتوسلة
 عدص ا تةة الملمى المدرسا للعملةة التعلةمةة .

( "النلللدر الترللللو  والعوامللل  المثدةلللة الةلللم لالمرتللللة الثاموةلللة لللملللةه 0201اسلللة ي اللللا  در  -٢
والتا تندف الى التعلرف عللى ه وجنة م ر المرصدةه الل لةةه "لمتاف ة جد  التعلةمةة " م

تجلللص النلللدر الترللللو   الرسلللوي والتسلللري(  وعللللى الالللفوف الدراسلللةة التلللا ترفلللن فةنلللا مسللللة 
لى االتسلاص ة ثلر فةنلا الرسلوي  عللوص للةعةلة   عللوص صلرعةة (  وعللى الرسوي والتسري  وع

المللواد التللا ة ثللر فةنللا الرسللوي لالمللدارة الثاموةللة الت ومةللة لللمللةه لمتاف للة جللد  التعلةمةللة 
هلل  لاإلضلافة التعلرف عللى اهلص العوامل   0200_  0205 – 0202و ل  لألعواص الدراسلةة 

 ل  المدارة.المثدةة الى الرسوي و التسري فا ت
وتد استيدص اللاتت الممنج الوافا التتلةلا للتعرف على العوام  المثدةة الى رسوي       

وتسللري للل ي المرتلللة الثاموةللة فللا المللدارة الت ومةللة فللا   مجتمللن الدراسللة هللص المرصللدةه 
الل لةللةه . وتللد  للاه ملله الللر  المتللائج التللا توالللت الةنللا الدراسللة هللا اه اعلللى معللدالت 

سوي والتسلري فلا المرتللة الثاموةلة فلا الالف االو  الثلامو  ثلص الثاللت الثلامو  ثلص الثلاما للر 
 مللا اه معللد  الرسللوي فللا تسللص العلللوص الللةعةللة اعلللى ملله معللد  الرسللوي فللا تسللص  الثللامو .

 العلوص الصرعةة  واه ا ثر المواد رسولا ها الرةاضةات  الفة ةا    الل ة االمجلة ةة
اه اهللص العواملل  تللأثةرا فللا الرسللوي والتسللري ملله جنللة م للر  إلللىلدراسللة  مللا توالللت ا     

 المرصدةه الل لةةه ما ةلا:
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 مااتلة رفقا  السو 
 التف   االسر   الل ذ او موت اتد الوالدةه

 عف   ا  اللالي العاص ولتالا ضعف تتاةلم الدراساض
  ثر  المصا   االسرةة واثرها السللا على اللالي

 مواد و ثافة المعلومات لنااعولة لع  ال
 اعتماد االيتلارات التقلةدةة على التف  واالسترجا 

 .ضعف الالة لةه المم   واالسر 
(لعملللواه "الرسللوي فلللا الالللف االو  الثللامو  تجملللة واسللللالم فلللا 0202دراسللة التلللارثا  -2

لللى معرفللة المللدارة العااللمة المقدسللة المنارةللة لللمللةه التالعللة لللو ار  المعللارف" والتللا هللدفت ا
تجص الرسوي وترتةي المواد تسلي معلدالت الرسلوي فلا الالف االو  الثلامو  فلا الملدارة 

_  0202المنلللللار  التالعلللللة لللملللللةه للللللو ار  المعلللللارف لالعاالللللمة المقدسلللللة يللللل   الفتلللللر  مللللله 
هلل  0206_  0201هل  والتعرف على اوضا  الل ي الراسلةه ي   العلاص الدراسلا 0206

ادةة والترلوةلللة وال اتةلللة .والتعلللرف عللللى اسللللاي الرسلللوي مللله جنلللة م لللر االجتماعةلللة واالتتاللل
الل ي الراسلةه ومه وجنة م ر المعلمةه   وترتةلي اسللاي الرسلوي تسلي العوامل  اال ثلر 
تللأثةرا فللا الرسللوي ملله جنللة م للر الللل ي الراسلللةه وملله جنللة م للر المعلمللةه للعللاص الدراسللا 

منج الواللفا التتلةلللا لتتدةللد تجللص الرسللوي وتللد اسللتيدص اللاتللت الملل. هللل 0206 – 0201
و امت ادا  الدراسة استلامة تص تللةقنا على مجتمن الدراسة وهص معلما الاف االو  الثامو  

وتد توالت الدراسة  الثامو  لمدارة العاامة المقدسة. والل ي الراسلوه فا الاف االو 
رةاضلةات واالمجلةل    وال ةمةلا  الى متائج متعدد  اهمنلا ارتفلا  تجلص الرسلوي وياالة فلا ال

والفة ةلللا  واالتةلللا . واه العوامللل  االجتماعةلللة واالتتالللادةة  املللت اهلللص المثدةلللة للرسلللوي وتلللد 
تر  ت فا الع تلات االسلرةة والجواملي المادةلة وجلا ت لعلدها العوامل  الترلوةلة والتلا تر ل ت 

ةلاد  الترلوةلة والعوامل  ال اتةلة فا تجص الفا  والمقررات والمعلص والتقلوةص وارصلاد الل للا والق
وتد تر  ت فا ادار  اللالي لوتتم   ال ةاي والسنر   وعدص الريلة   ورفاذ السو    والتلة 

 اللالي .
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(لعمللواه" العواملل  المدرسللةة واألسللرةة المثدةللة إلللى رسللوي لعلل  0206دراسللة ا  تمللود  -5
الدراسللة إلللى التعرةللف علللى  للل ي المرتلللة المتوسلللة لمتاف للة الللةا التعلةمةللة" وتللد هللدفت

هللل لمتاف للة  0١/0209تجللص  للاهر  الرسللوي فللا المرتلللة المتوسلللة يلل   العللاص الدراسللا 
الةا التعلةمةة   والتعرف على العوام  المدرسةة واألسرةة التلا تلثد  إللى الرسلوي لالمرتللة 

دةر المدرسلة اللى التعلرف عللى واتلن اليلدمات الفعلةلة التلا ةقلوص لنلا مل لاإلضافةالمتوسلة   
 تجا  الل ي الراسلةه 

وتللد توالللت الدراسللة الللى اه مسلللة الرسللوي العامللة فللا المرتلللة المتوسلللة لمتاف للة       
%  واه اهلللللص العوامللللل  0١. ١هلللللل واللللللت اللللللى 0١/0209اللللللةا التعلةمةلللللة للعلللللاص الدراسلللللا 

   ثلر   المدرسةة المثةد  الى رسلوي اللل ي فلا المرتللة المتوسللة مله جنلة م لر المعلملةه
الللل ي فللا فالل  واتللد   عللدص تللوفر االجنلل   واالدوات اال مللة لممارسللة األمصلللة   و لل ل  
علللدص تلللوفر املللا ه لللل ل  (  واه مللله اهلللص العوامللل  األسلللرةة المثدةلللة إللللى رسلللوي اللللل ي فلللا 
المرتلللة المتوسلللة ملله وجنللة م للر المعلمللةه   عللدص تعللاوه ولللا األمللر مللن المدرسللة   عللدص 

الاللادر  علله المدرسللة   تلللة التوجةللم واالرصللاد لللالللي ملله تللل  االسللر  (   متالعتللم لليلالللات
واه اهص العوام  المدرسةة المثدةة الى الرسوي الل ي فا المرتلة المتوسلة مه جنة م ر 
اللللل ي الراسللللةه  الللعولة لعللل  الملللواد الدراسلللةة   والللو  لعللل  ال تلللي متلللأير     ثلللر  

ص العوامللل  االسللرةة المثدةللة اللللى الرسللوي الللل ي فلللا الواجلللات الةومةللة (   للل ل  الللر ت اهلل
المرتلة المتوسللة مله جنلة م لر اللل ي الراسللةه   اميفلا  المسلتوا التعلةملا للواللدةه   
عدص توفر وسائ  مواا ت لةه اللةت والمدرسلة   امصل ا  اللاللي لالعمل  يلار  الممل   (   

لةلا لللل ي الراسللةه واه اتل  اليلدمات وتد وضتت الدراسة اه مدةر المدرسة ةقلدص دورا اةجا
التا ةقدمنا مدةر المدرسة المتوسللة لللل ي الراسللةه هلا   متالعلة ملدةر المدرسلة مجلامةن 

 التقوةة   ممت مدةر المدرسة صنادات تقدةر للمعةدةه ال ةه تتسه مستواهص الدراسا ( 
دائةلة والعوامل  المثدةلة الةلة (لعمواه "الندر التعلةما لالمرتللة االلت0206دراسة الملةر   -0

لمللدارة و ار  المعللارف التالعللة إلدار  تعلللةص الرةللا " والتللا هللدفت الدراسللة الللى التعللرف علللى 
المللللدارة االلتدائةللللة التالعللللة لللللو ار  ر التعلةمللللا  الرسللللوي والتسللللري ( فللللا تتدةللللد تجللللص النللللد

ثدةلة اللى هل ا النلدر المعارف فا مدةمة الرةا  وال صف عه العوامل  الدايلةلة واليارجةلة الم
والتعلللرف عللللى الفلللروذ فلللا تلللأثةر العوامللل  المثدةلللة اللللى النلللدر التعلةملللا فلللا ملللدارة مدةملللة 
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لملا  عللى  الرةا  االلتدائةة  لاإلضافة الى تقدةص تاور مقتلرا ةتضلمه تللوال لمصل لة النلدر
دراسلللة وتلللد اسلللتيدص اللاتلللت الملللمج الوالللفا التتلةللللا و املللت ادا  ال .متلللائج الدراسلللة التالةلللة

اسللتلامة تللص تللةقنللا علللى مجتمللن الدراسللة وهللص مللدةرو المللدارة االلتدائةللة التالعللة إلدار  تعلللةص 
الرةا  ومعلمو تل  المدارة و  ل  ل لنا الراسلوه الممقلعوه عله الدراسلة  وتلد تواللت 
ا الدراسة الى متائج متعلدد  مله الر هلا اه التلأثةر علدد افلراد االسلر   عامل  اجتملاعا ةلثثر فل

عملةة الندر يةر واضت  واه للمسلتوا االتتالاد  لألسلر  تلأثةر واضلت عللى  ةلاد  الرسلوي 
والتسلللري   ملللا اه ياللةلللة اللللل ي الراسللللةه والمتسلللرلةه ةمتملللوه اللللى اللللا  مللله  و  التعللللةص 
المميف  والمتوسل  واه ياللةلة اللل ي الراسللةه والمتسلرلةه ةمتملوه اللى امنلات امةلات او 

 .لصناد  االلتدائةةتاا ت على ا
تتدةد مو   العوام  التا تثثر فلا الرسلوي الدراسلا الى  (Altun,2009)هدفت  دراسة -١ 

لدا الل ي واستمادا إلى تل  العوام   تص تلوةر استلامة لفنص  هل   العوامل   وتو ةعنلا عللى 
 20لمعلملةه. مجتمن الدراسلة وتلد تلص جملن اللةاملات مله لل ي الملدراة االلتدائةلة واللائنص  وا

للللل ي ملللله الاللللف  ١للللل ي ملللله  الاللللف السللللالن  و  06ملللله للللل ي الاللللف الثللللامه و 
مله معلملا الملدراة  ٢0مه اآللا  واألمنلات و 9١السادة  وصار  لوعا فا ه   الدراسة. 

االلتدائةللة اةضللا فللا هلل   الدراسللة. وتللد تللص تتلةلل  اللةامللات التللا تللص جمعنللا لاسللتيداص التتلةلل  
وجدت الدراسة اه رسوي اللللة ةعود الى عدص اهتماص االلا  وتلة تواف  الوافا والمتتوا و 

اللللللللة  ومصلللل  ت متعلقللللة لالمدرسللللة ومقللللم جللللود  المعلمللللةه ومصلللل  ت متعلقللللة لاللرمللللامج 
 .والم اص والل ي وااللا  وادار  المدرسة والمعلمةه 

 فا درودراسة اصارت الى اه الرسوي   Fonseca and Conboy2006)  واجرا   -9
ة العلوص المرتلة الثاموةة ها مص لة فا جمةن امتا  العالص وةتللي التدرةة الفعا  واإلدار  
الفعالة للمدارة معلومات عه اسلاي الرسوي ومه لةه الممنجةات ال تساي هل   المعلوملات 

تتسللةه مفنوممللا لمللا  ةللدر  الللل ي امفسللنص علله اسلللاي الرسللوي  فللا المدرسللة. وتللد هللدفت   
صلار  لل ي  الدراسة الى تتلة  ادرا  عوام  الرسوي لةه لل ي الالف العاصلر. وتلده   

لاللللا فللا هلل   الدراسللة. وتللد   (346)ملله ثمامةللة مللدارة فللا جمللوي اللرت للا  لللل  عللددهص
توالت الدراسة الى اه العوام  الرئةسلةة لرسلوي لل ي الالف العاصلر فلا مسلاذ العللوص   
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علللداد اللاللللي السلللالذ. والةعتقلللد  ثللللت اللللل ي اه التعللللةص وفقلللا للللللللة هلللا  جلللود  التعللللةص و  اا
 الثامو  للعلوص ةعدهص  للتةا  فا المجتمن العلما والت مولوجا. 

متائج مصرو  لتثا ممو  ال   تماولت الدراسة  (Kerry and Richard, 2004)دراسة -1
. وتللللد هللللدف لتللللت فللللا العواملللل  المتعلقللللة  لالمجللللاا  والرسللللوي األ للللادةما فللللا  لةللللة اآلداي

المصرو  فا اللداةة لل صف عه الرسوي ال   متج عه لقلا  اللل ي مسلجلةه دوه تقلدةص ا  
عمااللر للتقةللةص. و لللاه النللدف األوللللا للتتقةللذ فلللا مللا إ ا  املللت المصلل لة ت مللله اساسللا فلللا 
ياائم اللللة ال ةه لص ةمنوا   او ما إ ا  امت هما  عوام  المثسسلةة مرتلللة لالمسلاتات 

لت الرسللوي. ومللن  للل   فقللد عملللت  ثللر  اللةامللات المتاتللة لللللاتثةه  علللى السللماا التللا سللن
لللللاتثةه لتتلةلل  العواملل  المتالللة لالمجللاا األ للادةما. وماتصللت الدراسللة ياللائم اللالللي 
التا تلةه اه لنا ع تة واضتة لالمجاا  او الرسوي األ ادةما لما فا  ل  الجلمة  ودرجلة 

تسللجة . و صللفت الدراسللة اةضللا اآلثللار المترتلللة علللى المتللائج فللا ديللو  الجامعللة  ولرةقللة ال
التعلةص العالا. وتوالت الى  اه الممنجةة المفةد  لللتت فا مجاا اللالي ورسولم تد ت لوه 
فا دراسة االستراتةجةات التا لورها الل ي للتعام  لفعالةة  او عدص التعام ( من متللللات 

 التةا . 
تعلرف عللى وجنلات الم لر المعلملةه هلدفت ال  Giavrimis, et al , 2011)دراسلة  -06

اللل ي فلا الةوملاه. وعل و  عللى  لل   ةسلعى إللى فا مجاا ورسوي  تو  العوام  المثثر  
تتدةد اوجلم القالور النة لةلة فلا الم لاص التعلةملا الةوملاما  المتعلقلة  ل لاهر  الرسلوي   فلا 

اسلللةة  وتلللد تلللص تتدةلللد العدةلللد مللله المت ةلللرات المدرسلللة  مللله اجللل  تقلللدةص اتتراتلللات سةاسلللةة اس
المفسةة واالجتماعةة مه ي   االدي الم ر   أسلاي لرسوي اللالي  مث   التواف   اتتراص 
للار األسللر   وم لاص التعللةص والمعلللص او صيالةة اللاللي. وتللد اجرةلت الدراسلة علللى  الل ات  واا

فلا الةوملاه. واصلار تتلةل  اللةاملات   معلص مه التعلةص االلتلدائا والثلامو  ٢66عةمة م ومة مه 
اللللى اه  لللاهر  رسلللوي اللاللللي او مجاتلللم متعلللدد  األوجلللم  اعتملللادا عللللى ميتللللف األمصللللة 

 .اإلجتماعةة االتتاادةة
وملله يلل   اسللتعرا  الدراسللات السللالقة مجللد اه هلل   الدراسللة التالةللة تتفللذ مللن جمةللن      

و الرسللوي اال اه دراسللة ي الللا والملةللر  الدراسللات السللالقة لأمنللا تتمللاو  مفللة الموضللو  وهلل
تماولت التسري من الرسوي و ما تتفلذ معنلص فلا الملمنج وهلو الملمنج الوالفا التتلةللا  ملا 
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اه الدراسلللة التالةلللة تتفلللذ و تيتللللف عللله الدراسلللات السلللالقة فلللا اه الدراسلللة التالةلللة تتملللاو  
المرتلللة المتوسلللة فللا الرسللوي فللا المرتلللة المتوسلللة الت ومةللة  واه عةمتنللا هللا معلمللات 

تللةه اه دراسللة العرةفللا تتمللاو  اةضللا الرسللوي فللا المرتلللة المتوسلللة ل لله عةمللة الدراسللة هللص 
مدةر  المدارة المتوسلة الت ومةة لللمةه فا مدةمة الرةا  وجمةن المعلملةه العلاملةه لتلل  

و لل ل   المللدارة وجمةللن الللل ي الراسلللةه واللللاتةه لإلعللاد  فللا اللفوف المرتلللة المتوسلللة 
دراسللة ا  تمللود تتمللاو  الرسللوي  فللا المرتلللة المتوسلللة  مللا اه دراسللة التمللود تنللدف الللى 
معرفللة واتللن اليللدمات الفعلةللة التللا ةقللوص لنللا مللدةر المدرسللة تجللا  الللل ي الراسلللةه والدراسللة 
التالةللة ال تتعللر  الللى هلل ا الجامللي   مللا اه عةمللة الدراسللة فللا دراسللة التمللود هللص المعلمللةه 

ي الراسلةه فا المدارة الت ومةة المتوسللة . املا دراسلة السللةعا فموضلوعنا ةتملاو  والل 
جمةلن الللل ي الراسلللةه فلا الاللف األو   الثللامو  لالملدارة الت ومةللة التالعللة إلدار  التعلللةص 

هللل وهلص  لل ل  عةمللة الدراسللة. واةضللا دراسللة  020٢_ 0200لالمملقلة الصللرتةة للعللاص الدراسللا 
رسوي والتسلري فلا المرتللة الثاموةلة  ملا اه عةملة الدراسلة فلا دراسلة ي اللا ي الا تماولت ال

تسلعى للتعلرف عللى تجلص النلدر الترللو   الرسلوي والتسلري (  تةتمه المرصدةه الل لةةه 
لالملللدارة الثاموةلللة الت ومةلللة.  ملللا اه التللللارثا تتملللاو  الرسلللوي فلللا الالللف األو  الثللللامو  

وي للللدا لللل ي االو  ثلللامو  ل للله عةمتنلللا هلللص معلملللا و للل ل  دراسلللة التلللارثا تتملللاو  الرسللل
الالللف األو  الثلللامو  واللللل ي الراسللللوه فلللا الالللف األو  الثلللامو . ل للله دراسلللة الملةلللر  
ايتلفللت فتماولللت النللدر الترلللو  فللا المرتلللة االلتدائةللة و امللت عةمتنللا تصللم  مللدةرو المللدارة 

ملللللدارة و للللل ل  ل لنلللللا الراسللللللوه االلتدائةلللللة التالعلللللة إلدار  تعللللللةص الرةلللللا  ومعلملللللو تلللللل  ال
 .الممقلعوه عه الدراسة

 ملللا تيتللللف الدراسلللة التالةلللة ملللن الدراسلللات السلللالقة فلللا م لللاه التللةلللذ الدراسلللة تةلللت       
تلللللذ اللاتثلللة دراسلللتنا عللللى الملللدارة المتوسللللة فلللا مدةملللة المجمعلللة فلللا تلللةه اه دراسلللة 

فللقلت فلا مدةملة الرةلا   ودراسلة السلةعا للقت فا المملقلة الصلرتةة  املا دراسلة العرةفلا 
ي الللا للقللت فللا متاف للة جللد   ودراسللة التللارثا للقللت فللا م للة الم رمللة:  مللا اه دراسللة 
التمللود للقللت فللا متاف للة الللةا التعلةمةللة  فللا تللةه اه دراسللة الملةللر  للقللت فللا مدةمللة 

 .الرةا 
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 منهجية الدراسة واجراءاتها
 ممنج الدراسة :  

نج الوافا وهو الممنج المماسي للدراسة التالةة وهو ممنج ةعتمد استيدمت اللاتثة المم    
عللللى دراسلللة ال لللاهر   ملللا توجلللد فلللا الواتلللن وةنلللتص  لوالللفنا والللفا دتةقلللا مللله يللل   التعلةلللر 
المللوعا الللل   ةالللف ال للاهر  وةوضلللت ياائالللنا   او التعلةلللر ال مللا الللل   ةعللللا والللفا 

 (١2  0661موف  وآيروه ورتمةا ةوضت مقدار وتجص ال اهر   
 مجتمن الدراسة : 

ةمث  مجتمن الدراسة معلمات المرتلة المتوسللة فلا الملدارة الت ومةلة فلا مدةملة عمةل       
 مدرسة ت ومةة 06التا لل  عددها 
 عةمة الدراسة: 

اصلللتملت عةملللة الدراسلللة عللللى عةملللة عصلللوائةة مللله معلملللات جمةلللن الملللدارة المتوسللللة فلللا    
 معلمة 01مات المصار ات فا الدراسة مدةمة عمة   ولل  عدد المعل

 ادا  الدراسة : 
 : ج اةهراسة ها االستلامة والتا ت وت مه دادا  ال

 الج   االو  : المعلومات الصياةة عه المعلمة وعه المدرسة
الجلل   الثللاما : وةتمللاو  العواملل  المثدةللة الللى الرسللوي اللاللللات فللا المرتلللة المتوسلللة وتللص 

 ور ها:تامةفنا فا ارلعة متا
 العوام  االسرةة واالجتماعةة 
 العوام  االتتاادةة 
 العوام  الصياةة 
  العوام  المدرسةة 
 الج   الثالت:

التلا تلثد  اللى الرسلوي اللالللات وللص  األيلراسثا  مفتوا ةستللن را  المعلمة فا العوام  
 .ةرد   رها فا االستلامة  ما تستللن اتتراتات المعلمة للتد مه رسوي اللاللات
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  .ادذ االدا 
الادذ: ةعما ا تةة األدا  لقةاة ما وضعت مه اج  تةاسم وادتنا فا تةاة السمة او 

 ( 069  0606علةة السمات التا ةرةد اللاتت تةاسنا .   
   Trustees Validityادذ المت مةه 

مله  علدد االسلتلامة عللىلعلر   تامت اللاتثةالدراسة  لألدا للتأ د مه الادذ ال اهر      
د عة المل  سلعو ما لةة الترلةة لجاعضا  هةئة التدرةة فا  مه المتيااةه والمتيااات

 تترتنا المت مةه ثص تص اعتماد االستلامة وتد تص إجرا  لع  التعدة ت التا ا
  lnternal consistently Validity:ادذ االتساذ الدايلا 

 الرتللال للةه الدرجلة ل ل  عللار  فلالتساي الادذ الدايلا ل ستلامة تص تساي معامل  ا    
جمللللالا  المتلللور والمجمللللو  ال لللللا لنلللل ا المتلللور   واةضللللا لللللةه الدرجللللة ال لةلللة ل لللل  متللللور واا
االستلامة   تةت اتضت اه مع ص تةص معام ت االرتللال عالةلة   و لنلا  ات دالللة إتالائةة 

وهمللا العلللارتةه ( 6٢65( وعلللارتةه فقللل عمللد مسللتوا داللللة  6٢60عالةللة عمللد مسللتوا داللللة  
( فا المتور الرالن   مما ةد  على اتسلاذ علا  لعللارات االسلتلامة  25   ٢٢ ات الرتما   

 من متاور االستلامة وارتفا  ادذ االستلامة وه ا ةتضت مه ي   الجداو  التالةة : 
 (٢جدو   

 تةص معام ت ارتلال    علار  مه علارات المتور االو 
 تماعةةالعوام  االسرةة واالج

رتص 
 العلار 

معام  
 االرتلال

مستوا الداللة 
 الفعلةة

مستوا 
الداللة 
 االتاائةة

رتص 
 العلار 

معام  
 االرتلال

مستوا 
الداللة 
 الفعلةة

مستوا 
الداللة 
 االتاائةة

0.  6٢50 6٢66 6٢60 ١ 6٢5١ 6٢662 6٢60 
0.  6٢5٢ 6٢66 6٢60 9 6٢29 6٢66٢ 6٢60 
٢.  6٢52 6٢66 6٢60 1 6٢0٢ 6٢66 6٢60 
2.  6٢50 6٢66 6٢60 06 6٢00 6٢66 6٢60 
5.  6٢٢9 6٢66٢ 6٢60 00 6٢00 6٢66 6٢60 
0.  6٢50 6٢66 6٢60 00 6٢00 6٢66 6٢60 
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 (2جدو   
 العوام  االتتاادةة تةص معام ت ارتلال    علار  مه المتور الثاما

رتص 
 العلار 

معام  
 االرتلال

مستوا 
الداللة 
 الفعلةة

مستوا 
الداللة 
 االتاائةة

رتص 
 العلار 

معام  
 االرتلال

مستوا 
الداللة 
 الفعلةة

مستوا 
الداللة 
 االتاائةة

0٢ 6٢١0 6٢66 6٢60 05 6٢١٢ 6٢66 6٢60 
02 6٢9٢ 6٢66 6٢60 00 6٢١١ 6٢66 6٢60 

 (5جدو  
 العوام  الصياةة تةص معام ت ارتلال    علار  مه علارات المتور الثالت

رتص 
 العلار 

معام  
 االرتلال

 مستوا
الداللة 
 الفعلةة

مستوا 
الداللة 
 االتاائةة

رتص 
 العلار 

معام  
 االرتلال

مستوا 
الداللة 
 الفعلةة

مستوا 
الداللة 
 االتاائةة

0١ 6٢00 6٢66 6٢60 00 6٢١0 6٢66 6٢60 
09 6٢09 6٢66 6٢60 0٢ 6٢26 6٢660 6٢60 
01 6٢١2 6٢66 6٢60 02 6٢0١ 6٢66 6٢60 
06 6٢29 6 66 6٢60 05 6٢05 6٢66 6٢60 
00 6٢00 6 66 6 60     
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 (0جدو   
 المدرسةةالعوام   تةص معام ت ارتلال    علار  مه علارات المتور الرالن

معام   رتص العلار 
 االرتلال

مستوا 
 الداللة الفعلةة

مستوا 
الداللة 
 االتاائةة

رتص 
 العلار 

معام  
 االرتلال

مستوا 
الداللة 
 الفعلةة

مستوا الداللة 
 االتاائةة

00 
0١ 
09 
01 
٢6 
٢0 
٢0 
٢٢ 
٢2 
٢5 
٢0 
٢١ 
٢9 
٢1 
26 
20 
20 
2٢ 

6٢0٢ 
6٢26 
6٢5٢ 
6٢01 
6٢٢0 
6٢25 
6٢20 
6٢٢6 
6٢29 
6٢00 
6٢05 
6٢5٢ 
6٢51 
6٢29 
6٢50 
6٢59 
6٢06 
6٢51 

6٢66 
6٢660 
6٢66 
6٢66 
6٢665 
6٢66 
6٢66 
6٢600 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 

6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢65 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 
6٢60 

22 
25 
20 
2١ 
29 
21 
56 
50 
50 
5٢ 
52 
55 
50 
5١ 
59 
51 
06 

6٢5١ 
6٢٢0 
6٢20 
6٢5٢ 
6٢06 
6٢59 
6٢29 
6٢51 
6٢56 
6٢٢9 
6٢2١ 
6٢0١ 
6٢21 
6٢06 
6٢2٢ 
6٢06 
6٢2٢ 

6٢66 
6٢605 
6٢660 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢66٢ 
6٢66 
6٢66 
6٢66 
6٢660 
6٢66 
6٢660 

6٢60 
6٢65 
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   
6٢60   

 

 (١جدو   
جمالا االستلامة  تةص معام ت ارتلال    متور مه متاور االستلامة واا

مسللللللللللللللللتوا الداللللللللللللللللللة  معام  االرتلال المتور
 فعلةة ال

مسللللللتوا الداللللللللة 
 اإلتاائةة

 6٢60 6٢66 6٢00 واالجتماعةة المتور األو : العوام  األسرةة
 6٢60 6٢66 6٢59 المتور الثاما: العوام  االتتاادةة
 6٢60 6٢66 6٢22 المتور الثالت: العوام  الصياةة

 6٢60 6٢66 6٢10 المتور الرالن: العوام  المدرسةة
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 Reliability:ثلات االستلامة 
ةقالللد لثللللات األدا  تعللللا المتلللائج مفسلللنا تقرةللللا للللو اعةلللد تللةقنلللا عللللى العةملللة مفسلللنا فلللا 

 (000  0606علةة ال روف مفسنا لعد مد  م ئمة   
  وملله  Cronback Alphaوملللا  سللتلةاه تللص اسللتيداص معاملل  الفللا  ر ولتسللاي ثلللات اال

( وهللو معاملل  6٢10الفللا  للرو ملللا   ( ةتضللت اه إجمللالا ثلللات االسللتلامة لمعاملل  0الجللدو   
( 6٢10إللللى  6٢١0ثاللللت مرتفلللن  لةمملللا مجلللد اه معامللل  ثللللات المتلللاور األرلعلللة لتلللراوا مللله  

ومع منللللا معللللام ت ثلللللات مرتفعللللة وا ثللللر لمتللللاور ثلاتللللا المتللللور الرالللللن العواملللل  المدرسللللةة 
ثللللات مقللللو  ( وهلللو معامللل  6٢١0(واتلنلللا ثلاتلللا المتلللور الثلللاما العوامللل  االتتالللادةة  6٢10(

لمتللاور و للل  لقلللة عللدد العلللارات فةللم وةرجللن اميفللا  معاملل  ثلللات هلل ا المتللور علله لللاتا ا
 ( علارات فقل   ومما سلذ ةتلةه الثلات المرتفن مسلةا ل ستلامة . 2وها  

 (9جدو  
 تساي ثلات االستلامة لاستيداص معام  الفا  رو ملا 

عللللللللللللللللللللدد  المتور
 العلارات

ا لللل معام  ثللات معامل  الفل
  رو ملا 

 96 6 00 المتور االو : العوام  االسرةة واالجتماعةة
 ١0 6 2 المتور الثاما : العوام  االتتاادةة
 6٢96 1 المتور الثالت : العوام  الصياةة

 6٢10 ٢5 المتور الرالن العوام  المدرسةة
 6٢10 06 اجمالا االستلامة

 سريهارض نتائج الدراسة امليدانية وحتليلها وتفع
 ( معلملللة مللله معلملللات06اوال :عةملللة الدراسلللة:  فلللا الجللل   التلللالا تتلةللل  ليالللائم العةملللة  

 المجمعةالمدارة المتوسلة الت ومةة فا مدةمة 
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 (1جدو  
 الياائم الصياةةتو ةن افراد العةمة تسي 

 المسلة المئوةة العدد اليةارات المت ةر 
 %066 06 ل الورةوة المثه  العلما 

 %066 06 لااالجما
 %19٢٢٢ 51 ترلو  مو  التأهة  

 %0٢0١ 0 يةر ترلو 
 %066 06 االجمالا  

سلللموات العمللل  فلللا 
 التدرةة

 %00٢0١ ١ سموات 5ات  مه 
الللى اتلل  ملله  5ملله 
06 

0٢ 00٢0١% 

 06اللللللللللى  06مللللللللله 
 سمة

09 20٢0١% 

 %06 00 سمة 06ا ثر مه 
 %066 06 االجمالا

 %05 05 ترلةة اس مةة التيام
 %06 00 ل ة عرلةة
 %00٢0١ 06 اجتماعةات

 %00٢0١ ١ علوص
 %0٢٢٢٢ 9 رةاضةات

 %05 1 ل ة امجلة ةة
 %٢٢٢٢ 0 تاسي الا
 %5 ٢ لص ت  ر
 %066 06 االجمالا

 

فراد العةمة مه تمللة مثهل  الل لالورةوة فقلد  املت مسللة ااه اجمالا  (1جدو  ةصةر ال      
امللا لالمسلللة لمللو  التأهةلل  فقللد لللةه  الجللدو  ةتمللله درجللة الل للالورةوة. % ملله معلمللات 066

   اه مع لللص افلللراد العةملللة مللله الترلوةلللات ملللا علللدا معلملللة واتلللد  ال تتمللل  مثهللل  ترللللو  ( 1 
 06اه ا ثللر افللراد العةمللة ملله االتللا عمللله فللا التللدرةة لمللد   ملله  ( 1وا نللر الجللدو  رتللص  
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اللى  5ه مله علدد سلموات عملنله فلا التلدرةة  مله %(  ةللةن20٢0١سلمة (لمسللة   06الى 
%( 06سلمة ( لمسللة   06%( ةلةنه ملاصلر   ا ثلر مله 00٢0١سموات (لمسلة   06ات  مه 

%(  وه ا 00٢0١سموات ( لمسلة   5  وايةرا مه عدد سموات عملنه فا التدرةة  ات  مه 
اه تيالم  ( 1رتلص   وايةلر ا للةه الجلدو  ةد  على يلر  مع ص افراد العةملة فلا التلدرةة.
%(   ثللص ةلةللم تياللم  اجتماعةللات (لمسلللة 05ا ثللر افللراد العةمللة  ترلةللة اسلل مةة( لمسلللة  

%(  وجلللا  التياالللات  ل لللة امجلة ةلللة  رةاضلللةات  عللللوص  ل لللة عرلةلللة( متقارللللة  00٢0١ 
 %(.٢٢٢٢و اه ات  تيام ألفراد العةمة  تاسي الا ( لمسلة  

 ثامةا : ياائم المدرسة :
 (06جدو   

 تو ةن عةمة الدراسة تسي ياائم المدرسة
 المسلة المئوةة العدد اليةارات المت ةر

ملللللللو   ململللللللى  
المدرسلللة التلللا 
تعملللللللللللل  لنللللللللللللا 

 المعلمة

 %50٢0١ ٢0 ت وما 
 %92٢٢٢ ٢1 مستأجر 

 %066 06 االجمالا

المرافللللللللللللللللللللللللللللللللذ 
 المتوفر 

 

 %99٢٢٢ 5٢ ساتة يارجةة واسعة
 %06٢66 ٢0 م تلة

 %19٢٢٢ 51 معم  للعلوص
 %٢٢٢٢ 0 معم  لل ة االمجلة ةة
 %١9٢٢٢ 2١ مر   ماادر التعلص

مقاللللللللللللللف مدرسللللللللللللللا 
 مماسي

5١ 15٢66% 

دورات مةلللا  لللالللللات 
 مماسلة

52 16٢66% 

عدد الفاو   
 فا المدرسة

٢ 06 00٢2١% 
5 0 0٢0١% 
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0 0٢ 00٢0١% 
١ 06 ٢٢٢٢٢% 
9 0 06٢66% 
1 2 0٢0١% 
00 5 9٢٢٢% 
05 0 0٢0١% 

 %066 06 االجمالا
عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدد  

 اللاللات
06-06 ٢ 06% 
00-066 9 0٢٢٢٢% 
060-026 09 ٢6% 
020-096 ١ 00٢0١% 
090-006 05 05% 

 %9٢٢٢ 5 006ا ثر مه 
 %0٢0١ 0 لص ت  ر
 %066 06 اإلجمالا

 

ا مللللاما ( اه مسللللة المعلملللات عةملللة اللتلللت ال تلللا ةعملللله فللل06ةصلللةر  الجلللدو  رتلللص      
%(. 29٢٢٢%( مقارلللة للعللام ت فللا الملللاما المسللتأجر  لمسلللة  50٢0١مدرسللةة ت ومةللة  

 ما ةلةه اه ا ثر المرافذ توفرا فا مدارة التلا تعمل  لنلا عةملة الدراسلة هلا  معمل  للعللوص  
مقالللف مدرسلللا مماسلللي   دورات مةلللا  لللالللللات مماسللللة( تةلللت ال تقللل  مسللللة توفرهلللا عللله 

المرافللذ  سلاتة يارجةللة واسلعة   مر لل  مالادر الللتعلص   م تللة ( تةللت   لل  وةللا  %(16 
املا اتل  المرافلذ تلوفرا فلا ملدارة العةملة  معمل   %(99-%06تتراوا مسللة توفرهلا ملا للةه  

اه ا ثر علدد الفالو  ت لرارا فلا ( 06 ما ةلةه الجدو    %(.٢٢٢٢لل ة االمجلة ةة (لمسلة  
%(مله افلراد العةملة اه علدد الفالو  ٢٢٢٢٢تت  فالو (تةت وضل ١المدارة العةملة هلو  

%(ثللص 00٢0١(فاللو  لمسلللة  0فاللو   ةلةللم ملله   للره اه عللدد الفاللو    ١فللا مدارسللنه 
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%(  وةلأتا لعلد  لل  اعلداد الفالو  متفاوتلة ولمسلللة 0٢٢0١فاو (لمسللة  ٢علدد الفالو   
ا  اه  %(ل لل  ممنمللا 0٢0١فاو (لمسلللة  5فالل (و 05ت للرار تلةلللة واتلنللا عللدد الفاللو   

% ١5( اه 06جللدو    مللا ة نللر ال مع للص مللدارة العةمللة ملله التجللص الالل ةر او المتوسللل.
% ملللله ٢6لاللللللة   واه 066ملللله افللللراد العةمللللة ةعمللللله فللللا مللللدارة ةتجللللاو  عللللدد لاللاتنللللا 

 026-060المعلمات افراد العةمة ا  توالا ثلت العةمة ةعمله فا مدارة عدد لاللاتنا مله 
 لاللة

 المتعلقة لالعوام  المثثر  فا  اهر  التسري:ثالثا: المتائج 
لتسللنة  تفسللةر المتللائج اسللتيدمت اللاتثللة االسلللوي التللالا لتتدةللد مسللتوا االجالللة علللى      

  عالةلة التلأثةر   ملثثر  اللى تلد 5 ملثثر  جلدات   لدائ  المقةاة. تةلت تلص إعللا  و ه للللدائ
تالللمةف تلللل  االجاللللات اللللى يملللة  ( ثلللص تلللص0  ال تلللثثر إل تلللات 0  ضلللعةفة التلللأثةر ٢ملللا 

 مستوةات متساوةة المدا مه ي   المعادلة التالةة:
 6٢96  5( ÷ 0-5عدد لدائ  المقةاة    ÷ات  تةمة(-لو  الفئة    ا لر تةمة

 لمتا  على مدا المتوسلات التالةة ل   واف او لدة :
 (00جدو   

 تتو ةن مدا المتوسلات وفذ التدر  المستيدص فا ادا  اللت
 مدا المتوسلات الواف الو ه
  5٢66 -2٢02 مثثر جدا 5
  2٢0٢-٢٢2٢ عالةة التأثةر 2
 ٢٢20-0٢00 مثثر  الى تد ما ٢
 0٢00-0٢90 ضعةفة التأثةر 0
 0٢96-0٢66 ال تثثر إل تات  0
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  (00  جدو 
 ةلةه الت رار والمسي المئوةة والمتوسل التسالا والترتةي ألجمالا متاور االستلامة

 

مللللللللللللللللللثثر   المتور
 جدا

عالةلللللللللللللللة 
 التأثةر

مثثر  اللى 
 تد ما

ضللللللللعةفة 
 التأثةر

ال تثثر 
 ال تا

المتوسللل 
 التسالا

: األو المتلللللللللللور 
 األسلللرةةالعوامللل  

 واالجتماعةة

 ٢٢0٢ 0١ ١2 0٢9 090 066 ت

% 0١٢١9 05٢02 ٢٢٢60 06٢09 ٢٢١5 

المتلللللور الثلللللاما: 
الللللعللوامللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 االتتاادةة

 ٢٢0٢ 06 20 1١ ٢١ 22 ت
% 09٢٢٢ 05٢20 26٢20 0١٢5 9٢٢٢ 

المتلللور الثالت : 
اللللعواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 الصلليلاةة

 ٢٢01 ٢5 55 0٢6 026 096 ت

% ٢٢٢٢٢ 05٢1٢ 02٢6١ 06٢01 0٢29 

المللللتور الرالللللن : 
اللللعواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 اللللمللدرسةة

 ٢٢٢2 006 019 ١50 221 220 ت
% 00٢65 00٢٢9 ٢5٢١0 02٢01 ١٢00 

( وجمةعنللللا  ٢٢01-٢٢٢2تراوتللللت المتوسلللللات التسللللالةة  لمتللللاور الدراسللللة  مللللا لللللةه       
(  اللى اه 00  تصةر الى وجود تلأثةر لنل    العوامل  عللى رسلوي اللالللات   وةصلةر الجلدو 

ا ثر المتاور تأثةرا مه وجنة م ر افراد العةمة هو المتور الثالت : العوام  الصياةة تةلت 
ه المتلور االو  : العوامل  االسلرةة عالةلة  وةلةلم  درجلة تلأثةرل( ٢٢01جا  متوسل التسالا 

( وةقالللل  اةضلللا درجلللة التلللأثةر  عالةلللة التلللأثةر( ةلةنملللا ٢٢0٢واالجتماعةلللة لمتوسلللل تسلللالا  
المتللورةه المتللور الرالللن : العواملل  المدرسللةة والمتللور الثللاما : العواملل  االتتاللادةة لمتوسللل 

 ةي وهما ةقال ه درجة التأثةر مثثر الى تد ما.(على الترت ٢٢٢2   ٢٢09تسالا  
متائج السثا  االو  : ما العوام  االسلرةة واالجتماعةلة المسلللة لمصل لة الرسلوي فلا الملدارة 

 المتوسلة الت ومةة لللمات فا مدةمة المجمعة؟
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تللللص اسللللتيداص االتاللللا  الواللللفا    الت للللرارات  والمسلللللة المئوةللللة  والمتوسلللللات التسللللالةة ( 
رف على وجنات م ر عةمة الدراسة  المتعلقة لاالتالة على ه ا السلثا   والجلدو  التلالا للتع

 ةلةه المتائج التا تص الواو  الةنا 
 (0٢جدو   

ةلةه الت رار والمسي المئوةة والمتوسل التسالا والترتةي ل   علار  مه علارات المتور 
 الو : العوام  االسرةة واالجتماعةةا

 مثثر  العلار  ص
 جدا

عالةة 
 التأثةر

مثثر  
الى تد 
 ما

ضعةفة 
 التأثةر

ال تثثر 
 ال تا

المتوسل 
 الترتةي التسالا

 عدص اهتماص األسر  لاتة 0
 اللاللة الجسمةة والمفسةة

 2٢0١ 6 ٢ 00 00 ٢2 ت
 

0 
% 50٢0١ 09٢٢٢ 06 5 6 

 تلة اهتماص الوالدةه  0
 لمستوا اللاللة الدراسا

 2٢6١ 0 6 02 02 00 ت
 

2 
% ٢5 26 0٢٢٢٢ 6 0٢0١ 

التعلةمللللللللللا اميفلللللللللا  المسلللللللللتوا  ٢
 للوالدةه

 ٢٢05 2 00 00 06 1 ت
 

06 
% 05 00٢0١ 2٢٢٢٢ 09٢٢٢ 0٢0١ 

مللللن تسللللو  الوالللللدةه فللللا التعاملللل   2
 اللاللة 

 2٢65 6 0 0١ 06 00 ت
 

5 
% ٢0٢0٢٢٢٢٢ ١ 09٢٢٢ 0٢0١ 6 

التف للللللللل  األسلللللللللر   لللللللللالل ذ او  5
لدةه او  وا  الواللد موت اتد الوا

 مه  وجة ايرا.

 2٢09 6 ٢ 9 02 05 ت
 

٢ 
% 20٢0١ 26 0٢٢٢٢ 5 6 

  ثر  المص  ت األسرةة 0
 واثرها السللا على اللاللة.

 0 2٢0 6 6 00 02 02 ت
% 26 26 06 6 6 

ضلللللللللعف الاللللللللللة للللللللللةه الممللللللللل    ١
 والمدرسة.

 ٢٢55 6 0 09 0٢ 0٢ ت
 

١ 
% 00٢0١ 00٢0١ 20٢0١ 06 6 

 التدلة  ال ائد لللاللة مه  9
 تل  الوالدةه واألتاري.

 ٢٢29 0 9 02 05 00 ت
 

9 
% 06 05 26 0٢٢٢٢ 0٢0١ 

وامصللللل النا   اللالللللللة المل لللللر  وا 1
 الجدةد  لمنمات تةاتنا

 ٢٢١0 ٢ 2 06 0٢ 06 ت
 

0 
% ٢٢٢٢٢ 00٢0٢٢٢٢٢ ١ 0٢0١ 5 

 1 ٢٢٢٢ 0 1 09 0٢ 1 تالضللللل ل األسلللللر  عللللللى اللالللللللة  06
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تلللائج تتالللةلةة تتجلللاو  لتتقةلللذ م
 تدراتنا

% 05 00٢0١ 20٢0١ 05 0٢0١  

  ثر  عدد األيو  واأليوات لجع  00
 مه الاعولة الم ا ر  فا المم   

 0٢29 00 01 02 0 2 ت
 

00 
% 0٢0٢٢٢٢ ١ 26 ٢0٢0١ 09٢٢٢ 

امص ا  اللاللة لاألعما  المم لةة  00
لملللل ا ر  ا وعلللدص تللللدرتنا علللللى 

 والتتاة 

 00 ٢٢6١ 0 06 05 00 ١ ت
% 00٢0١ 06 20٢0١ 00٢0١ 06 

 

ةتضللت ملله ( و 00-0لقللد تللص تةللاة  العواملل  االسللرةة واالجتماعةللة ملله يلل   العلللارات      
اه المتوسلات التسلالةة للعللارات التلا تقلةة هل    العوامل   تراواتلت ملا للةه  (0٢جدو   ال
تلللثثر فلللا رسلللوي اللاالللللت ول للله للللدرجات تلللأثةر  متلاةملللة للللةه (  وجمةعلللا  2٢0١ – 0٢29 

 علدص ( والتلا تلمم عللى 0(  اه  العللار  رتلص  0٢  وةللةه  الجلدو    جلدا ة والعالةلةفالضعة
اهتماص االسر  لاتة اللاللة الجسمةة والمفسلةة ( جلا ت فلا المرتللة االوللى لمتوسلل تسلالا  

جلللدا( ا  اه هللل   العللللار  ملللثثر  جلللدا عللللى درجلللة ( وهلللو مقالللل  لدرجلللة التلللأثةر  ملللثثر  2٢0١ 
 الرسوي مه جنة م ر افراد العةمة.

امصلل ا  اللاللللة لاألعمللا  المم لةللة  ( والتللا تللمم  علللى :"00لةممللا  اتتلللت  العلللار  رتللص   
 الم ا ر  والتتاة " المرتلة االتةر    ولدرجة تأثةر ضعةفة    وعدص تدرتنا على 

العوامل  االتتالادةة المسلللة لمصل لة الرسلوي فلا الملدارة المتوسللة متائج السثا  الثلاتا  ما
 الت ومةة لللمات فا مدةمة المجمعة؟ 

تللللص اسللللتيداص االتاللللا  الواللللفا    الت للللرارات  والمسلللللة المئوةللللة  والمتوسلللللات التسللللالةة ( 
لا على ه ا السلثا   والجلدو  التلا وجنات م ر عةمة الدراسة  المتعلقة لاإلجالة للتعرف على

 ةلةه المتائج التا تص الواو  الةنا
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 (02جدو   
 ةلةه الت رارات والمسي المئوةة والمتوسل التسالا والترتةي ل   علار  مه علارات المتور الثاما: العوام  االتتاادةة

 العلار  ص
مثثر  
 جدا

عالةة 
 التأثةر

مثثر  الى 
 تد ما

ضعةفة 
 التأثةر

ال تثثر 
 ال تا

المتوسل 
 رتةيالت التسالا

الللللللللللللعولة تلللللللللللللامةه االسلللللللللللللر   0٢
لمتلللللللللللللات المدرسللللللللللة مللللللللللله 
ادوات مدرسللللللةة ومسللللللتل مات 

 االمصلة

 ت
% 

02 00 00 0 ٢٢ ٢25 0 

0٢٢٢٢ 09٢٢٢ 2٢٢٢٢ 06 5 

اميفا  مستوا دي  االسر   02
مملللا ةلللأثر عللللى تلللدر  اللالللللة 

 على التعلةص

 ت
% 

00 9 00 06 2 ٢٢0٢ 0 
06 0٢٢٢٢ 2٢٢٢٢ 00٢0١ 0٢0١ 

عللللللللدص تللللللللدر  اللاللللللللللة علللللللللى  05
مجللارا   مة تنللا فللا الم نللر 
 وتفةر االتتةاجات المدرسةة.

 ت
% 

١ 00 05 06 ٢٢ ١60 ٢ 
00٢0١ 09٢٢٢ 20٢0١ 00٢0١ 00٢0١ 

اللللللللعولة المواالللللللل ت الللللللللى  00
 المدرسة 

 ت
% 

00 ١ 06 00 0 ٢٢60 ٢ 
09٢٢٢ 00٢0٢٢٢٢٢ ١ 00٢0١ 06 

 

( اه 02( و ةتضت مه الجلدو   00-0٢مه ي   العلارات  تص تةاة  العوام  االتتاادةة 
(  ٢٢25 – ٢٢60المتوسلات التسالةة للعلارات التا تقةة هل    العوامل   تراواتلت ملا للةه  

(  02  وةللةه  الجلدو    اللى تلد ملا تلأثةر   ةول له لدرجلالللات وجمةعا  تثثر فا رسلوي الل
امةه االسلر  لمتللللات المدرسلة مله ادوات اعولة تل( والتا تمم على  0٢اه  العلار  رتص  

( وهلللو ٢٢25( جلللا ت فلللا المرتللللة االوللللى لمتوسلللل تسلللالا   مدرسلللةة ومسلللتل مات االمصللللة
علللى درجللة الللى تللد مللا  ( ا  اه هلل   العلللار  مللثثر  الللى تللد مللا مقاللل  لدرجللة التللأثةر  مللثثر  

( والتللا تللمم  علللى :" 00الرسللوي ملله جنللة م للر افللراد العةمللة. لةممللا  اتتلللت  العلللار  رتللص  
 الى تد ما  " المرتلة االتةر    ولدرجة تأثةر اعولة المواا ت الى المدرسة 

متائج السثا  الثالت "ملا العوامل  الصيالةة المسلللة لمصل لة الرسلوي فلا الملدارة المتوسللة 
 الت ومةة لللمات فا مدةمة المجمعة؟

المئوةللللة  والمتوسلللللات التسللللالةة (  تللللص اسللللتيداص االتاللللا  الواللللفا    الت للللرارات  والمسلللللة
للتعرف على وجنات م ر عةمة الدراسة  المتعلقة لاالتالة على ه ا السلثا   والجلدو  التلالا 

 ةلةه المتائج التا تص الواو  الةنا
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 (05جدو   
 م  الصياةةةلةه الت رارات والمسي المئوةة والمتوسل التسالا والترتةي ل   علار  مه علارات المتور الثالت: العوا

عالةة  مثثر جدا العلار  ص
 التأثةر

مثثر الى 
 تد ما

ضعةفة 
 التأثةر

ال تثثر 
 ال تا

المتوسل 
 الترتةي التسالا

عللللدص تماعللللة اللاللللللة لجللللدوا  0١
 وهمةة متالعة التعلةص.

 ت
% 

0١ 09 00 2 5 ٢٢0٢ 0 
09٢ ٢٢٢6 00٢0١ 0٢0١ 9٢٢٢ 

ماللاتلة رفةقللات السللو  ممللا  09
 ة عه دراستنا.ةص   اللالل

 ت
% 

٢0 0١ 1 0 0 2٢0٢ 0 

50٢0١ 09٢٢٢ 05 0٢0٢٢٢٢ ١ 
وجللللللللود اعاتللللللللات سللللللللمعةة او  01

 لارةة لدا اللاللة.
 ت
% 

00 0١ 0٢ 2 5 ٢٢١5 5 
٢5 09٢٢٢ 00٢0١ 0٢0١ 9٢٢٢ 

ضلللللللعف الللللللتة اللالللللللللة او  06
 سممتنا ال ائد .

 ت
% 

06 1 02 00 5 ٢٢00 9 
00٢0١ 05 26 06 9٢٢٢ 

االلللللللللللالة اللاللللللللللللللة للللللللللللللع   00
االمللرا  المفسللةة  اال تئللاي 
والرهللاي االجتمللاعا واليجلل  

 المرضا.

 ت
% 

٢6 00 1 ٢ 0 2٢05 0 
56 00٢0١ 05 5 ٢٢٢٢ 

ضعف   ا  اللاللة وضعف  00
 تتاةلنا الدراسا.

 ت
% 

02 06 00 0 ٢ 2 ٢ 
26 ٢٢٢٢٢ 09٢٢٢٢ ٢٢٢ 5 

اعتماد اللاللة عللى اللدروة  0٢
 واةة.اليا

 ت
% 

١ 9 05 02 0 0٢1٢ 1 
00٢0١ 0٢٢٢٢ 20٢0١ 0٢٢٢٢ 06 

ت رار ضلل اللاللة فا تالة  02
يلللش او ميالفلللة سللللو ةة  او 

 اي تةة.

 ت
% 

09 0٢ 05 00 ٢٢ ٢5١ ٢ 
٢6 00٢0١ 05 09٢٢٢ 5 

امصلل ا  اللاللللة علله دراسللتنا  05
  لالممتجلللللللات التقمةلللللللة  لللللللأجن  
اللللللللللللل   لةلللللللللللر  واالمترملللللللللللت 

 الفضائةات.العة ومت

 ت
% 

00 00 9 2 2 ٢٢1 2 
٢0٢0٢ ١0٢0١ 0٢٢٢٢ 0٢0١ 0٢0١ 

 

 إه( 05( وةتضللت ملله الجللدو   05-0١تللص تةللاة العواملل  الصياللةة ملله يلل   العلللارات  
(  2٢0٢ –0٢1٢المتوسللللات التسلللالةة للعللللارات التلللا تقلللةة هللل   العوامللل  تراوتلللت ملللا للللةه  

  إه(  02  وةللللةه  الجلللدو   متفاوتلللة للله لدرجلللة تلللأثةر وجمةعلللا تلللثثر فلللا رسلللوي اللالللللات ول
( ماللاتلة رفةقللات السللو  ممللا ةصلل   اللاللللة علله دراسللتنا.( والتللا تللمم علللى  09العلللار   
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( وهو مقال  لدرجة التأثةر  ملثثر ( ا  اه 2٢0٢جا ت فا المرتلة االولى لمتوسل تسالا   
راد العةملة. لةمملا  اتتللت  العللار  رتلص ه   العلار  مثثر   على درجة الرسوي مه جنة م لر افل

" المرتللللة االتةلللر    اعتملللاد اللالللللة عللللى اللللدروة الياوالللةة.( والتلللا تلللمم  عللللى :" 0٢ 
 ولدرجة تأثةر  الى تد ما 

متائج  السلثا   الراللن ملا العوامل  المدرسلةة المسلللة لمصل لة الرسلوي فلا الملدارة المتوسللة 
 ة؟الت ومةة لللمات فا مدةمة المجمع

تللللص اسللللتيداص االتاللللا  الواللللفا    الت للللرارات  والمسلللللة المئوةللللة  والمتوسلللللات التسللللالةة ( 
للتعرف على وجنات م ر عةمة الدراسة  المتعلقة لاالتالة على ه ا السلثا   والجلدو  التلالا 

 ةلةه المتائج التا تص الواو  الةنا
 (00جدو   

 رتةي ل   علار  مه علارات المتور الرالن: العوام  المدرسةةالت رارات والمسي المئوةة والمتوسل التسالا والت

عالةة  مثثر  جدا العلار  ص
 التأثةر

مثثر  الى 
 تد ما

ضعةفة 
 التأثةر

ال تثثر 
 ال تا

المتوسل 
 الترتةي التسالا

عللللللدص اهتملللللللاص لعللللللل  المعلملللللللات  00
 لالفروذ الفردةة لةه اللاللات.

 00 ٢٢0 0 ١ 02 00 0١ ت

% 09٢٢٢ 09٢٢٢ 26 00٢0١ 0٢0١ 

اعف تدر  لع  المعلمات عللى  0١
 صرا المواد الدراسةة

 0 ٢٢١٢ 2 0 1 02 0١ ت
% 09٢٢٢ 26 05 06 0٢0١ 

سللللللليرةة لعللللللل  المعلملللللللات مللللللله  09
اللالللللللللللللات واسلللللللللللتيداص اسللللللللللللوي 

 التجرةت.

 0 ٢٢١٢ 2 2 0١ 02 00 ت
% ٢5 0٢٢٢٢ 09٢٢٢ 0٢0١ 0٢0١ 

لتلا تلل ص  ثر  الواجلات المدرسلةة ا 01
 لنا اللاللة.

 ٢0 0٢١0 00 05 00 0 ١ ت

% 00٢0١ 06 ٢5 05 09٢٢٢ 

ضعف تدر  لع  المعلمات عللى  ٢6
 اإلمجا  واللت ار.

 ٢٢ 0٢09 ١ 0١ 0١ 0 ٢ ت
% 5 06 25 09٢٢٢ 00٢0١ 

 علللللللدص عماةلللللللة لعللللللل  المعلملللللللات ٢0
لاسللللتيداص الوسللللائ  التعلةمةللللة فللللا 

 التدرةة

 01 0٢١9 ١ 05 00 9 2 ت

% 0٢0١ 0٢٢٢٢ 2٢٢٢٢ 05 00٢0١ 

ضللللللللعف ارتلللللللللال المللللللللمنج للةئللللللللة  ٢0
 اللاللة ويلراتنا السالقة.

 0١ 0٢99 1 00 0٢ 1 ١ ت

% 00٢0١ 05 ٢9٢٢٢ 06 05 
 0١ ٢٢2١ 9 0 00 00 00 تاللعولة الممللاهج الدراسللةة الجدةللد   ٢٢
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 9٢٢٢ 06 ٢5 06 00٢0١ % فا المرتلة المتوسلة.
 لةر لةه مقلررات المرتللة الفرذ ال ٢2

االلتدائةللللللللللة ومقللللللللللررات المرتلللللللللللة 
 المتوسلة.

 00 ٢٢٢٢ ١ 1 00 0٢ 05 ت

% 05 00٢0١ 00٢0١ 05 00٢0١ 

ضلللةذ الفالللو  الدراسلللةة وارتفلللا   ٢5
  ثافة اعداد اللاللات لنا.

 06 ٢٢٢9 2 9 05 ١ 00 ت
% 00٢0١ 00٢0١ 20٢0١ 0٢٢٢٢ 0٢0١ 

وةللللة ضللللعف االضللللا   وسللللو  التن ٢0
وعللدص وجللود الت ةللف فللا الفاللو  

 الدراسةة

 02 ٢٢00 0 06 0٢ ١ 02 ت

% 0٢٢٢٢ 00٢0٢ ١9٢٢٢ 00٢0١ 06 

علللدص تلللوفر مرافلللذ داعملللة لتتقةلللذ  ٢١
اهللداف المدرسللة  الم تلللة ومر لل  

 ماادر التعلص.

 09 0٢95 06 06 00 ١ ١ ت
% 00٢0١ 00٢0١ 2٢٢٢٢ 00٢0١ 00٢0١ 

تلللللل   عجلللللل  ادار  المللللللدارة علللللله ٢9
 مص  ت اللاللات المتعدد .

 05 ٢٢55 2 5 0٢ 06 09 ت
% ٢6 00٢0٢ ١9٢٢٢ 9٢٢٢ 0٢0١ 

تسللللو  ادار  المدرسللللة فللللا التعاملللل   ٢1
 من اللاللات

 01 ٢٢9 5 ١ 00 0٢ 02 ت

% 0٢٢٢٢ 00٢0٢ ١5 00٢0١ 9٢٢٢ 
 امصللللل ا  المرصلللللد  الل لةلللللة عللللله 26

مصل  ت اللالللات لأعملا  ادارةللة 
 وم تلةة.

 0٢ ٢٢٢ 9 2 00 00 00 ت
% 09٢٢٢ 

 
00٢0٢ ١5 0٢0١ 0٢٢٢٢ 

تقاللللللةر المرصللللللد  الل لةللللللة فللللللا  20
متالعلللللللللة  اللالللللللللللات المتلللللللللأيرات 

 دراسةا.

 ٢ ٢٢١١ 0 ٢ 09 00 00 ت

% 00٢0٢ ١5 ٢6 5 ٢٢٢٢ 

ومالادر   علدص اسلتيداص المعامل  20
 التعلص فا التدرةة.

 ٢2 0٢00 1 06 01 1 ٢ ت
% 5 05 ٢0٢0٢٢٢٢٢ ١ 05 

علللللللدص  عماةلللللللة المرسلللللللة وتريةلللللللي  2٢
 وج ي اللاللة للمدرسة.

 ٢0 0٢١٢ 9 09 09 02 0 ت
 ٢٢٢٢ 0٢ ٢٢٢٢6 ٢6 0٢٢٢٢ 

يةلللاي اسللللوي التلللوار عللله اللةئلللة  22
 المدرسةة.

 ٢6 0٢١١ 0 01 02 5 0 ت
% 06 9٢٢٢ 26 ٢0٢0١ 06 

علللللللدص تلللللللوفةر مجموعلللللللات تقوةلللللللة  25
للة فلا مدرسةة لع   ضعف اللا

 لع  المواد الدراسةة.

 00 ٢٢0 ٢ 1 ٢0 00 5 ت

% 9٢٢٢ 09٢٢٢ 5٢٢٢٢ 05 5 

علللللللدص تلللللللوفةر امصللللللللة اجتماعةلللللللة  20
توااللللللةة للللللةه اللالللللللة واعضلللللا  

 اللةئة المدرسةة.

 ٢5 0٢29 00 05 ٢6 0 0 ت
% ٢٢٢٢ ٢٢٢٢ 56 05 09٢٢٢ 

 0 ٢٢١9 0 ٢ 09 02 02 تعلللدص تم للله لعللل  المعلملللات مللله  2١
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 0٢0١ 5 ٢6 26 0٢٢٢٢ % .المماهج الدراسةة الجدةد 

 06 ٢٢0١ 0 ١ 01 0١ 00 ت  ثر  يةاي لع  المعلمات. 29
% 00٢0١ 09٢ ٢٢٢0٢0١ 00٢0١ 0٢0١ 

عدص تفنص لع  المعلمات لللةعلة  21
مرتلللللللللللة المراهقللللللللللة والمصلللللللللل  ت 

 اللاللة و روفنا

 5 ٢٢١5 0 2 00 0٢ 05 ت

% 05 ٢9٢٢٢ 00٢0١ 0٢0٢٢٢٢ ١ 

 ثللر  ت ةلللر المعلمللات يللل   العلللاص  56
 الدراسا.

 0 2٢0 6 0 0٢ 00 0٢ ت

% ٢9٢ ٢٢٢0٢0١ 00٢0٢٢٢٢ ١ 6 
علللدص عداللللة لعللل  المعلملللات فلللا  50

 التعام  من اللاللات.
 00 ٢٢0٢ 0 0 06 00 00 ت
% 00٢0١ 00٢0٢٢٢٢٢ ١ 06 ٢٢٢٢ 

عدص الدتلة فلا تقةلةص اللالللات مله  50
 لمعلمات .تل  لع  ا

 ٢ ٢٢١١ 0 5 01 0١ 09 ت

% ٢6 09٢ ٢٢٢0٢0١ 9٢٢٢ 0٢0١ 
عدص ترم لع  المعلمات عللى  5٢

تقللللللللدةص الللللللللدعص الفللللللللرد  لللاللللللللللة 
 ضعةفة المستوا.

 0 ٢٢١٢ 0 5 06 0١ 0١ ت
% 09٢٢٢ 09٢٢٢٢٢ ٢٢٢ 9٢٢٢ 0٢0١ 

عللللللدص اهتملللللللاص لعللللللل  المعلملللللللات  52
لتقللدةص تقللارةر لللإلدار  علله مسللتوا 

 لات لص   دور .اللال

 00 ٢٢5 6 ١ 05 01 1 ت

 05 ٢0٢0١ 20٢0١ 00٢0١ 6 

تر ةلللللل  االيتلللللللارات علللللللى تةللللللاة  55
 الجامي التتاةلا فقل.

 02 ٢٢5١ ٢ 5 02 00 0١ ت
% 09٢٢٢ 09٢٢٢ 26 9٢٢٢ 5 

االيتلللللللللارات ال تراعللللللللا الفللللللللروذ  50
 الفردةة لةه اللاللات.

 1 ٢٢١0 ٢ 2 01 05 01 ت

% ٢0٢0١ 05 ٢0٢0١ 0٢0١ 5 
يللللللوف اللاللللللللات ورهلللللللنه ملللللله  5١

 االيتلارات.
 00 ٢٢0 2 2 02 9 06 ت
% ٢٢٢٢٢ 0٢٢٢٢ 26 0٢0١ 0٢0١ 

اعتمللللاد االيتلللللارات علللللى التفلللل   59
 واالسترجا .

 00 ٢٢٢٢ 2 06 00 06 02 ت
% 0٢٢٢٢ 00٢0٢ ١0٢0١ 00٢0١ 0٢0١ 

 05 ٢٢0 0 00 0١ 06 1 ت مقم الموضعةة فا االيتلارات. 51
% 05 00٢0١ 25 06 ٢٢٢٢ 

االمتتامللللات  اسللللئلةعللللدص صللللمولةة  06
 لمتتوا المقرر.

 0١ ٢٢2١ 5 5 00 05 02 ت
% 0٢٢٢٢ 05 ٢5 9٢٢٢ 9٢٢٢ 

 

( اه 00( و ةتضلت مله الجلدو   06-00مله يل   العللارات  المدرسةة تص تةاة العوام    
(  260 –0٢29العواملل   تراواتللت مللا لللةه    المتوسلللات التسللالةة للعلللارات التللا تقللةة هلل  

(  اه  00وجمةعا  تثثر فا رسوي اللاللات ول ه لدرجة تأثةر    متفاوتة   وةلةه  الجلدو   
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.( جلا ت فلا  ثلر  ت ةلر المعلملات يل   العلاص الدراسلا.( والتا تمم عللى  56العلار  رتص  
ا  اه هلل   العلللار  مللثثر   علللى  لدثجللة مللثثر  جللدا( 2٢60المرتلللة االولللى لمتوسللل تسللالا   

( والتا تمم  عللى 20العةمة. لةمما  اتتلت  العلار  رتص   افراددرجة الرسوي مه جنة م ر 
." اللةئلللة المدرسلللةة واعضلللا علللدص تلللوفةر امصللللة اجتماعةلللة توااللللةة للللةه اللالللللة :" اعتملللاد 
  .ضعةفة    ولدرجة تأثةر ةر يالمرتلة اال

 :نتائج  الدراسة 
 وها مرتلة تما لةا  ما ةلا: اهمناموعة مه المتائج والتا مه جم إلى ةدراستوالت ال
 % 2٢0١عدص اهتماص األسر  لاتة اللاللة الجسمةة والمفسةة  .0
 %2٢0٢مااتلة رفةقات السو  مما ةص   اللاللة عه دراستنا  .0
 %2٢0السللا على اللاللة  واثرها األسرةة ثر  المص  ت  .٢
 آيلللر  وا  الواللللد مللله  وجلللة  اوملللوت اتلللد الواللللدةه  او لللالل ذ  األسلللر التف للل   .2

2٢09% 
المفسللةة  اال تئللاي والرهللاي االجتمللاعا واليجلل   األمللرا اللاللللة للللع   إاللالة .5

 %2٢05المرضا 
 %2٢0 ثر  ت ةر المعلمات ي   العاص الدراسا  .0
 %2٢6١تلة اهتماص الوالدةه لمستوا اللاللة  .١
 %2٢65تسو  الوالدةه فا التعام  من اللاللة  .9
 %2ضعف   ا  اللاللة وضعف تتاةلنا الدراسا  .1
اللللل   لةلللر  واالمترملللت   لللأجن  امصللل ا  اللالللللة عللله الدراسلللة لالممتجلللات التقمةلللة  .06

 %٢٢1ومتالعة الفضائةات 
مجللد اه جمةللن العواملل  تقللن فللا المتللور االجتمللاعا  اهمةللة األ ثللرولللالم ر للعواملل  السللالقة 

ر المعلمللات يلل   العللاص الدراسللا( لمتوسللل تسللالا   ثللر  ت ةلل 0والصياللا مللا عللدا العاملل  
 % وهو عام  ضمه العوام  المدرسةة2٢0
 ةمةلة ممثللة لالمدرسلةلالمعمةلة لالعملةلة التع األللرافالدراسة لضرور   تعلاوه  اواتوتد     

   ملا توالا الدراسلة المعلملات للالتر ة  لللالللاتاة  الدراسا تلمتالعة  الت األمور واولةا 
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ل غ اللات المتأيرات دراسةاعلى الل لالمتلائج عللى فتلرات فورةلة  فضل  عله وضلن  اولةائم واا
 اسللللايموسلللعة تلللو   إجلللرا وتقتلللرا الدراسلللة  المتلللأيراتيللللة  دراسلللةة ومتالعتنلللا لللالللللات 

 واألسلللللايالمصللللتر ة  األسلللللايملللله  الممل للللة وتتدةللللد  ايللللراالرسللللوي الدراسللللا فللللا ممللللالذ 
 .اليااة فا    مملقة تعلةمةة

 
  ملراجع:ا
وللللرذ معالجتنلللا" مجللللة  اسللللالنالللل "مصللل لة الفاتلللد الترللللو  (ه0206  داود اللللداود إللللراهةص .0

   رلةن االو  ٢التدرةي والتقمةة عدد
http://almoltqa.tripod.com/roaa/ROAA8.htm  

اسلاي رسوي ل ي السلمة التتضلةرةة لجامعلة الملل   ص(0600 ا   اسا علد اهلل علا .0
 .ا تولر 90  مار  العددمجلة  لةة الترلةة لالمماور العلوص الللةعةة يالد فا مقررات 

 لالتعاوه من المم مة العرلةلة للترلةلة والثقافلة والعللوصالعامة لجامعة الدو  العرلةة  األمامة .٢
  تللومة  جامعللة لللةص االلتللدائا فللا الللوله العرلللا"مللدو   للاهر  التسللري ملله التع:(0191 

 .الدو  العرلةة
ا  االتتالللاد . االسلللتثمار فلللى راة الملللا  اللصلللرا واتتالللاد المعرفلللة فلللى ممتلللدا الرةللل .2

 .9هل م02٢0مترص  5-٢الممل ة العرلةة السعودةة الدور  الرالعة
http://www.riyadhef.com/siteimages/pdffile/A.%20Human%20Capital

%20stud_For%20Web.pdf 
 و ار  االتتااد والتيلةل. يلة التممةة التاسعة  .5

http://www.mep.gov.sa/index.jsp;jsessionid=F918BB00906E67F7BE
3D70961CCF4B52.beta?event=ArticleView&Article.ObjectID=79 

"عواملل  رسللوي للل ي الاللف االو  الثللامو  فللا  ص(066٢ علةللد للله علللداهلل السلللةعا  .0
للللل تسللص الترلةللة للللل  تةررسللالة ماجسللالمللدارة الت ومةللة التالعللة الدار  التعلللةص لالمملقللة الصللرتةة " 

  لةة الترلةة للل جامعة المل  سعود 
" العواملل  المدرسللةة المثدةللة الللى الرسللوي فللا (هلللل 0206  سللعود للله علللدالع ة العرةفللا  .١

 جامعة المل  سعود   لةة   الترلوةة اإلدار تسص    رسالة ماجستةرالمرتلة المتوسلة " 
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الترللو  والعواملل  المثدةلة الةلة لالمرتلللة  : " النلدر(هلل0201  ةوسلف متملد مللواو ي اللا  .9
   رسلالة ماجسلتةرالثاموةة لللمةه لمتاف ة جد  التعلةمةة مه جنة م ر المرصدةه الل لةلةه " 

 جامعة اص القرا   لةة الترلةة   تسص االدار  الترلوةة والتيلةل 
"الرسلللوي فللللا الاللللف االو  الثللللامو  تجمللللم ( هلللللل 0202  علللوا  للللله ملللللار  التللللارثا .1

   رسللللالةواسلللللالة فللللا المللللدارة العااللللمة المقدسللللة المنارةللللة لللمللللةه التالعللللة لللللو ار  المعللللارف 
   تسص االدار  الترلوةة والتيلةل    لةة الترلةة   جامعة اص القرا ماجستةر

"العوامللل  المدرسلللةة واالسلللرةة المثدةلللة اللللى (هللللل 0206  عةسلللى اللللراهةص متملللدا  تملللود  .06
تسللص  رسللالة ماجسللتةرتوسلللة لمتاف للة الللةا التعلةمةللة " الرسللوي لعلل  للل ي المرتلللة الم

 جامعة المل  سعود   لةة الترلةة  االدار  الترلوةة 
" النلللدر التعلةملللا لالمرتللللة االلتدائةلللة والعوامللل  (هللللل 0206  متةلللا يللللف عةلللدالملةلللر   .00

سلللص ت  " رسلللالة ماجسلللتةرالمثدةلللة الةلللة لملللدارة و ار  المعلللارف التالعلللة الدار  تعللللةص الرةلللا  
 جامعة المل  سعود  لةة الترلةة االدار  الترلوةة

"  مدي  الى مماهج اللتت فا الترلةلة وعللص اللمفة( :" 0661متمد ل ر موف  وايروه   .00
 دار المةسر   عماه .

" م تللي الترلةللة العرلللا   الترلةللة وا مللة التممةللة اللصللثةة( :" 0660ةعقللوي اتمللد الصللثاا   .0٢
 لدو  اليلةج   الرةا 

" دار المملاهج للمصلر والتو ةلن  اللتت العلما فلا الترلةلة( :" 0606علةة   متسه علا .02
   عماه.
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Abstract 
           The study aimed to investigate the impact of family, social and 

economic, personal and school factors on failure in governmental girls 

middle schools in Mojama’a  city.To achieve these goals, a 

questionnaire was designed and distributed to a sample  totaling (60) 

teachers, The study concluded that the most important factors causing 

failure  problem is the lack of family interest in physical and 

psychological health and lack of interest in student level and 

accompany  bad peers, which affect her study  in addition family 

problems,  and  family disintegration  that negatively affect  student, 

as well as frequent teachers change during the academic year is  

considered  as one  of one school factors causing failure, and student’s 

 busy in technical products as  BlackBerry, Internet and satellite TV 

contribute in weakening   her academic achievement  then failure 


