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اسباب رسوب طلبة السادس االعدادي في مادة الكيمياء من 
  وجهة نظر الطلبة والمدرسين

  
  جامعةديالى / كلية التربية االساسية                              فالح عبد الحسن عويد      . م.م
  جامعة ديالى /  كلية التربية االساسية                                  عبد اهللاسماء ابراهيم . م.م
  

  الفصل االول
  :أهمية البحث والحاجة اليه 

ف!ي أي بل!د ك!ان مرحل!ة م!ن مراح!ل التعل!يم البعي!دة اآلث!ر ف!ي           يمثل التعل!يم الث!انوي        
نف!!وس الش!!باب العميق!!ة الت!!أثير ف!!ي تك!!وينهم وف!!ي اع!!دادهم للحي!!اة وش!!ق ط!!ريقهم ال!!ى        

ان س!نواته تغط!ي   : ددة م!ن اهمه!ا   وتبرز اهمي!ة ه!ذا التعل!يم ف!ي ن!واحي متع!      . المستقبل 
مرحلة حرجة من حياة الشباب هي مرحلة المراهق!ة بم!ا يص!حبها م!ن تغي!رات اساس!ية       
في الجسم والعقل والنفس وما يتبعها من متطلبات اساسية لك!ل ناحي!ة م!ن ه!ذه الن!واحي      

عل!ى المدرس!ة الثانوي!ة أن    التي تكون شخصية المراهق وتحدد سلوكه وعالقات!ه وتح!تم   
  . فر العوامل المختلفة لتحقيق تلك المتطلبات تو

  )  ٣١، ص ٢٠٠٢محمد ، ( 
ان طالب المرحلة الثانوية مراهق يتميز بما تتمي!ز ب!ه ه!ذه المرحل!ة م!ن خص!ائص            

معينة وتجول في أذهانهم مشاعر متقاربة حول كثير من االمور لذلك يتطلب ان نش!جع  
تابة حولها ومن واج!ب الم!درس هن!ا ان يفه!م     الطلبة على مناقشة مشاعرهم السلبية والك

  .االسباب وراء تمرد المراهق ويساعده لضبط نفسه 
  )  ١٢٦، ص ١٩٩١الفينش ، ( 

يعانيه الطلبة من مادة دراسية يمك!ن ان يع!زى ال!ى ع!دة عوام!ل فق!د       أن كل ضعف      
ويات للمست ئمتهيكون المدرس هو السبب وراء ذلك وقد يكون المنهج من حيث عدم مال

العقلي!!ة للطلب!!ة وق!!د يرج!!ع الس!!بب ال!!ى الطال!!ب نفس!!ه لم!!ا يعاني!!ه م!!ن ام!!راض مزمن!!ة او  
العيش في بيئة اسرية تعاني م!ن ظ!روف اقتص!ادية وثقافي!ة متدني!ة يس!ودها ع!دم الوئ!ام         

ك!ذلك الض!عف ف!ي اع!داد     . وقد تكون هن!اك عوام!ل اخ!رى لك!ن ه!ذه ابرزه!ا او اهمه!ا        
لتربوية والتعليمية يؤثر بشكل مباشر في ض!عف اع!داد   المدرس الذي هو عماد العملية ا

المتعلم فقد بينت الرسائل الجامعية أن هناك ضعفاً  لدى المدرسين والمدرسات ف!ي ه!ذه   
ف!ي اختب!ار االس!لوب المناس!ب وطرائ!ق الت!دريس واالنش!طة التعليمي!ة         المادة وباألخص 

  وعدم وجود تخطيط مسبق للدرس 
  ) ٣، ص ٢٠٠٠العربي ، ( 

أطالع مدرسي الكيمياء وقلة أهتمامهم بالطرائق والنموذج واالساليب التعليمية فقلة      
الحديثة في تدريس المفاهيم الكيميائي!ة وض!عف ألم!امهم له!ا جعله!م يعتم!دون فق!ط عل!ى         
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استخدام طرائق واساليب تدريس تقليدي!ة ، وه!ذا ق!د يك!ون اح!د اس!باب ض!عف مس!توى         
  ) بتأييد مجموعة من مشرفين مختصين(وى من صعوبتها الطلبة في مادة الكيمياء والشك

وم!!ن ه!!ذا المنطل!!ق ت!!زداد أهمي!!ة ال!!دور ال!!ذي يق!!وم ب!!ه الم!!درس وال س!!يما م!!درس           
نجاح المدرسة في تحقيق أه!دافها   يتوقفالمرحلة الثانوية في تحقيق نمو التالميذ وعليه 

وعلى توجي!ه طلبت!ه بت!أثير     ويرى البعض أن قيمة المعلم تكمن في قدراته على القيادة. 
التالميذ في مدرس!يهم   راءشخصيته وخلقه وقد أثبتت بعض البحوث التي أجريت على أ

العط!!ف عل!!ى الطلب!!ة  : أن هن!!اك ص!!فتين أساس!!يتين يحب!!ذها الطلب!!ة ف!!ي مدرس!!يهم هم!!ا     
  . والتجاوب معهم والصبر على اخطائهم والقدرة على توضيح المواد الدراسية 

  )  ٣٧ص،  ٢٠٠٢محمد ، ( 
ألمام المدرس بالمهارات المهني!ة ف!ي الت!دريس وفه!م غزي!ر      باالضافة الى ضرورة      

لطبيع!ة الط!الب النفس!ية والعقلي!ة والوجداني!ة أض!افة ال!ى حص!وله عل!ى مس!افات ثقافي!!ة           
عام!!ة ومتنوع!!ة وبموج!!ب ه!!ذه المتطلب!!ات نظم!!ت مؤسس!!ات أع!!داد المعلم!!ين مناهجه!!ا     

مفتوح!ة  فأن مسألة أع!داد المعلم!ين مس!ألة ال زال!ت ،      وبرامجها وانشطتها ومع كل ذلك
ألنه!!!ا تحت!!!اج بأس!!!تمرار ألن تواك!!!ب التط!!!ورات الحاص!!!لة ف!!!ي مي!!!ادين العل!!!م      النهاي!!!ة

  . والتكنلوجيا 
  )  ٤٢، ص ١٩٨٦القيسي ، ( 

والى جانب هذه الجه!ود ج!رت ف!ي الوق!ت ذات!ه جه!وداً  اس!تهدفت مراجع!ة وتق!ويم               
الدراسية كافة وأكدت بشكل واض!ح عل!ى الن!وع ب!دل الك!م وك!ان       مناهج العلوم للمراحل 

اول م!!!ن ب!!!ادر ال!!!ى ال!!!دعوة ال!!!ى ه!!!ذا التغي!!!ر ه!!!ي الرابط!!!ة االمريكي!!!ة لتق!!!دم العل!!!وم       
(1989.AAAS) ر المسمى العلوم لكل االم!ريكيين ال!ذي ج!اء    يوذلك في تقريرها الشه

ويين والم!ؤرخين  نتيجة جهود فريق مؤلف م!ن س!تة وعش!رين م!ن كب!ار العلم!اء والترب!       
ال!!ذين اس!!تعانوا بمستش!!ارين ف!!ي مختل!!ف التخصص!!ات العلمي!!ة والنفس!!ية والتربوي!!ة بل!!غ    
ع!!ددهم مائ!!ة وأثن!!ين وثالث!!ين مستش!!اراً  ومم!!ا ج!!اء ف!!ي تقري!!ر الرابط!!ة ان الم!!دارس ال  

ب!ل ت!دريس اق!ل حت!ى ي!تم       المحت!وى تحتاج ان يطل!ب منه!ا ان تعل!م المزي!د والمزي!د م!ن       
  . تدريسه بشكل افضل 

المنزلية أثر على مستويات االبناء في التحصيل الدراسي اذ للبيئة كما كما ان للبيئة      
دور مهم في تفتح القابليات والسماح لها بالنمو وقد توص!ل بع!ض    ( Guilford )اشار 

من المختصين ال!ى ان الطلب!ة المب!دعين ك!ان له!م أب!اء وأقرب!اء ق!د عرض!وا له!م نم!اذج            
ب!!أن لمنزل!!ة الوال!!دين االقتص!!ادية     (Lueptow)هم ، كم!!ا توص!!ل  واس!!ئلة عالي!!ة ج!!ذبت  

واالجتماعية ومستوى طموحها ومستواها الثقافي ونوع المهنة كل ه!ذه له!ا تأثيره!ا ف!ي     
  . (Lueptow,1975K48)حصول االبناء على درجات عالية خصوصاً  لدى االناث 

ب!!!ين العوام!!!ل عل!!!ى وج!!!ود عالق!!!ة   (Coldstein)وق!!!د دل!!!ت دراس!!!ة كوادس!!!تاين       
االجتماعية والثقافية وبين التأخر الدراسي وبينت هذه الدراسة للوال!دين أث!ر واض!ح ف!ي     
التحص!يل الدراس!!ي وق!د وج!!د أن االب!!اء ف!ي البيئ!!ات الفقي!!رة ال يعط!ون االهتم!!ام الك!!افي     
لتشجيع أبناءهم او مكافأتهم على التحصيل كما يفعل أقرانهم ف!ي البيئ!ات الغني!ة كم!ا أن     

  .او كلياً  يهتمون بتغيب أبنائهم عن المدرسة جزئياً  ء ال يبالون بالمدرسة وال االبا
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  ) ٢٠-١٢،ص ١٩٧١الفقير ، ( 
ف!!ي دراس!!ته ع!!ن العالق!!ات العائلي!!ة وأثره!!ا عل!!ى التحص!!يل  (Morrow)كم!!ا وج!!د      

العالي والواطيء لطالب المرحلة الثانوية م!ن خ!الل دراس!ته ف!ي بونالن!د ف!ي الوالي!ات        
حدة االمريكية وجد ان اباء وامهات الطلبة المتف!وقين ك!انوا مس!اهمين ف!ي الفعالي!ات      المت

الت!!ي له!!ا عالق!!ة بتحص!!يل ابن!!ائهم بش!!كل كبي!!ر ام!!ا النت!!ائج الخاص!!ة بالطلب!!ة المت!!أخرين    
فظهر ان عوائلهم تستخدم الحرص الزائد والضغط الشديد على االبناء من اجل دراسياً  

االوضاع االسرية يسودها عدم االستقرار وعدم وجود جو  احراز درجات عالية كما ان
   (Morrow.1961,32)                                       من التفاهم بين الوالدين 

في مدينة المفرق باالردن وكان هدفها التعرف عل!ى  ) ١٩٧٦(وفي دراسة عبيدات      
يعيشها الطلب!ة المتف!وقين افض!ل    عوامل التخلف الدراسي فوجد ان الظروف البيئية التي 

م!!ن ظ!!روف اق!!رانهم المت!!أخرين دراس!!ياً  حي!!ث ان الوس!!ائل الثقافي!!ة ف!!ي المن!!زل كان!!ت    
لص!!الح المتف!!وقين وك!!ذلك العوام!!ل الص!!حية واالقتص!!ادية والعالق!!ات م!!ع االخ!!رين كله!!ا 

عبي!!!دات (                                                               .لص!!!الح المتف!!!وقين 
  ) ٥٤،ص ١٩٧٦،

والتعليمي!!ة المبذول!!ة بأمكاناته!!ا المادي!!ة والبش!!رية انم!!ا ه!!ي أن ك!!ل الجه!!ود التربوي!!ة      
بذلت من اجل الطالب وكي ال تذهب هذه الجه!ود س!دى ف!أن العم!ل ج!ار بأس!تمرار ال!ى        
أفض!!ل االس!!اليب الت!!ي تس!!هل عل!!ى الطال!!ب أكتس!!اب المعلوم!!ات والمه!!ارات والخب!!رات   

وأال ع!دت  فادة منها في حياته العملية حتى يكون مواطناً  نافعاً  لنفسه ولمجتمعه واالست
كبي!رة ح!رص المجتم!ع عل!ى تق!ديمها      هذه الجهود عبثاً  الطائ!ل من!ه واه!دار المكاني!ات     

ان المدرس!ين يب!ذلون جه!وداً  ال س!بيل ال!ى نكرانه!ا ف!ي        . لصالح ابناءه وتطوير أجيال!ه  
العلمية بسهولة ويسر الى أذهان الطلبة ولكن تق!ف بمواجه!ة    محاولة منهم ايصال المادة

هذه الصعوبات وتتباين في هذه الجهود صعوبات تقلل من فعالية هذه الجهود وقد تتنوع 
 ٢٠٠١الس!!!!!!!امرائي ، (         درج!!!!!!!ة تأثيره!!!!!!!ا                                        

  ) ٧٣،ص
عالجة أسباب رسوب الطلبة في بعض المواد وفي ضوء ما تقدم والهمية معرفة وم     

الدراس!!ية وخصوص!!اً  م!!ادة الكيمي!!اء أرتئ!!ى الباحث!!ان البح!!ث ع!!ن اس!!باب رس!!وب طلب!!ة  
  . الصف السادس االعدادي في مادة الكيمياء 

  :هدف البحث 
رسوب طلبة الصف السادس يهدف البحث الى التعرف على االسباب الكامنة وراء      

كيمياء من وجه!ة نظ!ر الطلب!ة والمدرس!ين م!ن خ!الل االجاب!ة عل!ى         االعدادي في مادة ال
   -:االسئلة التالية 

ما اسباب رسوب طلبة الصف السادس االعدادي ف!ي م!ادة الكيمي!اء م!ن وجه!ة       -١
  نظر الطلبة ؟ 

ما أسباب رسوب طلبة الصف السادس االعدادي ف!ي م!ادة الكيمي!اء م!ن وجه!ة       -٢
 نظر المدرسين ؟
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  : حدود البحث 

   -:قتصر البحث على أ     
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥طلبة الصف السادس االعدادي في مدينة بعقوبة للعام الدراسي  -١
مدرسي ومدرسات م!ادة الكيمي!اء للص!ف الس!ادس االع!دادي ف!ي مدين!ة بعقوب!ة          -٢

  .للعام الدراسي 
  : تحديد المصطلحات 

  الرسوب      
  ) ١٩٨٠قورة ، ( عرفه -١

و اع!ادة الص!فوف نتيج!ة فش!ل التالمي!ذ ف!ي       بأنه أعادة مراحل تعليمية معينة ا" 
التكيف مع نظام التربية والتعليم وكذلك مع محتواه لذلك يصبحون غير قادرين 
عل!!ى االس!!تمرار ف!!ي الدراس!!ة نتيج!!ة ع!!دم االس!!تيعاب ويع!!ود ه!!ذا الت!!أثير ال!!ى      

  " .             عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية ونفسية 
  )٤٦،ص ١٩٨٠قورة ،(                                                   

  ) ١٩٨١الشريف ، ( عرفه -٢
ش!كل الرس!وب بع!داً  م!ن     يبأنه بناء الطالب في ص!فه الدراس!ي نفس!ه لع!ام اخ!ر و     "      

وه!!و يتعل!!ق بع!!دم كفاي!!ة النظ!!ام التعليم!!ي لت!!وفير التعل!!يم       م!!يابع!!اد اله!!در الترب!!وي الك  
ب علي!!ه عج!!ز ه!!ذا الطال!!ب ع!!ن بل!!وغ المس!!توى   والت!!دريب المناس!!ب للطال!!ب مم!!ا يترت!! 

  " .التعليمي المطلوب مما يؤدي في أخر المطاف الى الرسوب 
  ) ٢٥، ص ١٩٨١الشريف ،(                                                        

   ) ٢٠٠٢محمد ، ( عرفه -٣
  " الثاني  بأنه بقاء الطالب في صفه لعدم أجتيازه االمتحان في الدور"      

  ) ٤٦،ص٢٠٠٢محمد ،(                                                             
  .تعريفاً  اجرائياً  الغراض هذا البحث . هذا التعريف  انويعتمد الباحث     

  الفصل الثاني
   -:الدراسات السابقة 

  :ليبيا ) ٢٠٠٢محمد ،( دراسة : أوالً  
ليبيا واستهدفت التعرف على اسباب رسوب طلبة / درنة شعبة أجريت الدراسة في      

الصف الثالث متوسط من وجهة نظر الطلبة والمدرسين ومديري المدارس كان!ت عين!ة   
من مجموع طلبة الصف الثال!ث المتوس!ط ف!ي ك!ل     %) ٢٠(وعينة الطلبة ) ٦(المدارس 

لمدرس!!ين ام!!ن مجم!!وع %) ١٠(طال!!ب وطالب!!ة وأختي!!ر ) ٨٥(مدرس!!ة وبل!!غ المجم!!وع 
م!!درس ومدرس!!ة ووزع!!ت ) ٢٧(والمدرس!!ات للص!!ف الثال!!ث المتوس!!ط وبل!!غ المجم!!وع  

  . مدارس ) ٦(االداة بين مديري 
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أستخدمت الباحثة االستبانة كأداة للبحث وقامت بأجراء مقابلة م!ع ذوي الخب!رة ف!ي         
 ميدان التربية والتعل!يم وذل!ك لتع!رف ارائه!م ف!ي م!دى حج!م مش!كلة الرس!وب والتع!رف          

عل!!ى اس!!بابها م!!ن وجه!!ة نظ!!ر الطال!!ب والم!!درس واالدارة المدرس!!ية وبع!!د التحق!!ق م!!ن   
ص!!دق االداة وثباته!!ا ت!!م تطبيقه!!ا عل!!ى عين!!ة البح!!ث وقام!!ت الباحث!!ة بجم!!ع المعلوم!!ات      
وتحليل البيانات احصائياً  حيث أظهرت النتائج أن السبب هو االنشغال ببعض االعمال 

الرب!اك ال!ذي يص!احب االس!ئلة واس!تخدام اس!اليب       االخرى والتخوف من االمتحان!ات وا 
عنيفة كالضرب والطرد وكذلك ضعف كفاية المدرس في مادته العلمية وتغيب المدرس 
ع!!ن ال!!دوام وص!!عوبة التف!!اهم ب!!ين االدارة والطال!!ب وغيره!!ا م!!ن العوام!!ل كله!!ا أس!!باب    

جان!!ب رئيس!!ية وثانوي!!ة تح!!ول دون اجتي!!از الطلب!!ة للمراح!!ل الدراس!!ية والض!!عف ف!!ي ال    
  . العلمي 

  
  :بغداد )  ٢٠٠١السامرائي ،( دراسة : ثانياً  

واس!تهدفت التع!رف عل!ى اس!باب     ) الك!رخ ، الرص!افة   ( أجريت الدراسة في بغ!داد       
رسوب طلبة الصف الثاني متوسط في مادة االحياء من وجهة نظ!ر الطلب!ة والمدرس!ين    

تبيان المغل!ق والمفت!وح ك!أداة    مدرسة واستخدم الباحث االس) ٦٠(وكانت عينة المدارس 
المدرسين والمدرسات على . فقرة واستبيان ) ١٢(للبحث وقد شمل استبيان الطلبة على 

م!ن المدرس!ين ف!ي ع!دد م!ن الم!دارس       فقرة وقد قام بعرض االداة عل!ى مجموع!ة   ) ١٣(
مص!!داقية معظ!!م ه!!ذه الفق!!رات   ال!!ذين يقوم!!ون فع!!الً  بت!!دريس الم!!ادة لبي!!ان ال!!رأي ف!!ي      

طالبة كعينة استطالعية فقد توصل الى معامل ) ٣٨(طالب و) ٣٥(ق االداة على وبتطبي
وب!ذلك ت!وفرت خاص!تي الص!دق والثب!ات      %) ٨٨(وب!ين االن!اث   %) ٨٤(ثبات ال!ذكور  

ل!!ألداة مم!!ا جعله!!ا ص!!الحة للتطبي!!ق عل!!ى عين!!ة البح!!ث وبع!!د جم!!ع المعلوم!!ات وتحلي!!ل     
عف دافعي!!ة الطلب!!ة نح!!و الدراس!!ة البيان!!ات أحص!!ائياً  أظه!!رت النت!!ائج ان الس!!بب ه!!و ض!!

وص!!عوبة الم!!ادة الدراس!!ية وقل!!ة اس!!تخدام وت!!وفر الوس!!ائل التعليمي!!ة والل!!وازم المختبري!!ة  
وكث!!رة اع!!داد الطلب!!ة داخ!!ل الص!!ف ك!!ذلك ع!!دم ت!!وفر االج!!واء البيئي!!ة المناس!!بة للدراس!!ة   

راح!ل  اجتياز الطلب!ة للم دون وغيرها من العوامل جميعها اسباب رئيسية وثانوية تحول 
  . الدراسية 

  
  :الدراسات السابقة  مناقشة

اتفقت الدراسات من حيث الهدف التعرف عل!ى اس!باب رس!وب الطلب!ة مث!ل دراس!ة             
وتأتي الدراسة متفقة مع الدراسات )  ٢٠٠٢محمد ، ( ودراسة )  ٢٠٠١السامرائي ، ( 

دادي ف!ي  طلب!ة الص!ف الس!ادس االع!    ( السابقة في التعرف عل!ى اس!باب رس!وب الطلب!ة     
وأتفق!!ت الدراس!!ة الحالي!!ة م!!ع الدراس!!ات الس!!ابقة ف!!ي أس!!تخدام االس!!تبانة       ) م!!ادة الكيمي!!اء 

كأداة للبحث وأختلفت الدراسات الس!ابقة م!ن حي!ث العين!ات الت!ي      ) المغلقة ، المفتوحة ( 
  . أجريت عليها 
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ن!!ة طال!!ب وطالب!!ة وعي ) ٨٥(كان!!ت عين!!ة الطلب!!ة  )  ٢٠٠٢محم!!د ، ( فف!!ي دراس!!ة       
)  ٢٠٠١الس!!!امرائي ، ( م!!!درس ومدرس!!!ة ام!!!ا دراس!!!ة  ) ٢٧(المدرس!!!ين والمدرس!!!ات 

م!درس  ) ٩٠(طالب وطالبة وعينة المدرسين والمدرس!ات  ) ٢٢٠٠(فكانت عينة الطلبة 
  ومدرسة 

طالب وطالب!ة  ) ٩٣٣(وبلغت . أما الدراسة الحالية فقد طبقت على عينة من الطلبة      
ك!!ذلك اس!!تخدمت الدراس!!ات    . م!!درس ومدرس!!ة  ) ٢٦(وعين!!ة المدرس!!ين والمدرس!!ات   

  . السابقة مجموعة من الوسائل االحصائية في استخراج الثبات كذلك الدراسة الحالية 
  
  

  الفصل الثالث
   -:أجراءات البحث وشملت 

  :مجتمع البحث : أوالً  
يتضمن مجتمع البحث جميع طلبة الصف السادس العلمي والمدرسين في الم!دارس       
طال!!ب ) ١٢٤٥(م!!نهم ) ١٣٢٣(دادي!!ة الواقع!!ة ف!!ي مدين!!ة بعقوب!!ة والب!!الغ ع!!ددهم      االع

  ) ١(مبين بالجدول رقم مدرس ومدرسة وكما ) ٧٨(وطالبة و 
  

  )١(جدول 
  المجموع  االناث  الذكور  المجتمع

  ١٢٤٥  ٥٩٨  ٦٤٨  عدد الطلبة
  ٧٨  ٣٦  ٤٢  عدد المدرسين

  ١٣٢٣  المجموع الكلي
  
  

  :عينة البحث 
مدرس ومدرسة ) ٢٦(طالب وطالبة و ) ٩٣٣(منهم ) ٩٥٩(م عينة البحث بلغ حج     

  ) ٢(من حجم مجتمع البحث وكما مبين بالجدول رقم %) ٧٢.٥(يشكلون نسبة 
  )٢(جدول 

  المجموع  االناث  الذكور  العينة
  ٩٣٣  ٣٩٠  ٥٤٣  عدد الطلبة

  ٢٦  ١١  ١٥  عدد المدرسين
  

  : أدوات البحث 
   -:االستبانة وشملت 
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) ١٥٠(تم توجيه سؤال مفتوح الى عينة من الطلبة بلغ عددهم  -:تبانة المفتوحة االس -١
طالب وطالب!ة وم!ن أربع!ة م!دارس م!ن من!اطق مختلف!ة ف!ي مرك!ز مدين!ة بعقوب!ة وك!ان             

م!!ا ه!!ي اس!!باب رس!!وب طلب!!ة الص!!ف الس!!ادس االع!!دادي ف!!ي م!!ادة      -:الس!!ؤال ك!!االتي 
  الكيمياء ؟ 

مدرس ومدرسة ) ١٦(لمدرسين والمدرسات بلغت وتوجيه السؤال نفسه الى عينة من ا
وكان من نتيجة هذه ، الدراسة االستطالعية الحصول على عدد وفير من االسباب . 

  . التي تم فرزها واالبقاء على الواضح والمهم منها 
ًا فق!رة تخ!ص الطلب!ة بن!اء    ) ١٥(تم بناء استبانة مغلقة مكونة م!ن   -:االستبانة المغلقة -٢

وك!!ذلك بن!!اء اس!!تبانة مغلق!!ة تخ!!ص   ) ١/ملح!!ق رق!!م  ( س!!تبانة المفتوح!!ة عل!!ى اجوب!!ة اال
اجوب!ة االس!تبانة المفتوح!ة الخاص!ة به!م      . فق!رة بن!اءاً  عل!ى    ) ١٥(المدرسين مكونة من 

  ) .٢/ملحق رقم .(
  

  :صدق األداة 
لغرض التأكد من صدق االداة فقد عرضت االستبانة على مجموعة م!ن المدرس!ين        

دارس االعدادية الذين يقومون فع!الً  بت!دريس الم!ادة باالض!افة لعرض!ها      في عدد من الم
  في ميدان العلوم من ذوي االختصاص  *على لجنة من المحكمين 

 _________________________  
  -:المحكمين * 

  العنوان  االختصاص  اللقب العلمي  أسم التدريسي
  ية التربية االساسيةكل  طرائق تدريس الفيزياء  استاذ مساعد  علي مطني علي.د

  كلية التربية االساسية  طرائق تدريس الفيزياء  مدرس مساعد  توفيق قدوري محمد. م.م
  ديالى/معهد اعداد المعلمين  طرائق تدريس الكيمياء  مدرس مساعد  داود عثمان. م.م
  ديالى/معهد اعداد المعلمات  طرائق تدريس علوم الحياة  مدرس مساعد  ايمان مجيد. م.م

  ديالى/معهد اعداد المعلمات  طرائق تدريس الفيزياء  مدرس مساعد  بسمة محمد علوان. م.م

  
او ع!دم ص!الحيتها وك!ان    ) ص!دقها  ( التربوية لتقويم االداة والحكم من حيث صالحيتها 

فقرة وبعد االخذ بمالحظات الس!ادة المحكم!ين م!ن ص!ياغة االه!داف      ) ١٥(عدد فقراتها 
  %) .٨٠(اتفاق بلغت وتعديلها تم التوصل الى نسبة 

  
  :ثبات االداة 

   -:تم ايجاد ثبات االداة كاالتي      
 ثبات!ه بعد ان اصبحت االستبانة جاهزة للتطبيق وبعد ايج!اد الص!دق الظ!اهري ت!م ايج!اد      

طال!!ب وطالب!!ة كعين!!ة اس!!تطالعية وق!!د ت!!م اس!!تخدام معادل!!ة   ) ١٠٠(بتطبي!!ق االداة عل!!ى 
مدرس ومدرسة وبأس!تخدام  ) ٢٠(قة للمدرسين على كما تم تطبيق االستبانة المغل) ٢كا(

  وبذلك يعد الثبات عالي عند ) ٣.٠١ – ٠.٠١(وقد تراوحت قيمتها بين ) . ٢كا(معادلة 
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أن ت!!وفر خاص!!تي الص!!دق والثب!!ات ل!!ألداة  ) ٣.٨٤(مقارنته!!ا بقيمته!!ا الجدولي!!ة والبالغ!!ة  
وبش!كل واض!ح   جعلها صالحة للتوزيع حيث عدت فقراتها مص!وبة نح!و ه!دف الدراس!ة     

  .ومباشر 
:        فق!!!رة تح!!!!وي ك!!!ل منه!!!ا عل!!!!ى ث!!!الث مس!!!تويات وك!!!!االتي      ) ١٥(تألف!!!ت االداة م!!!ن   

أعطي ) غير موافق(اعطي درجتان و) موافق(وقد أعطي ثالث درجات و) موافق جدًا(
وتمثل كل فقرة ع!امالً  او س!بباً  يعتق!د ف!ي كون!ه عنص!راً  مس!اهماً  ف!ي         . درجة واحدة 

  . الطلبة في هذه المادة خفض مستويات 
  

  : الوسائل االحصائية 
  ٢) ق  –ل ( مج                                            

  _____________ = ٢كا= لحساب الثبات  ٢معادلة كا -١
  ق                            

  ) ٣٨٨، ص ١٩٩٩الراوي ، (                                                     
  

  ١×  ٣ك+ ٢×  ٢ك+  ٣×  ١ك                  
  _______________________= درجة الحدة 

  مج ك                             
  ) ١٣٠، ص ١٩٨٠عدس ، ( 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  : استبانة المدرسين 

م ال شك أن للمدرسين ارائهم الخاصة في هذه المسألة لذلك فأن بناء أداة خاص!ة به!       
ام!!ر يجع!!ل البح!!ث مس!!تمداً  نتائج!!ه م!!ن افض!!ل مص!!ادره فكان!!ت أول خط!!وة ه!!ي القي!!ام   
بدراس!!ة اس!!تطالعية م!!ن خ!!الل توجي!!ه س!!ؤال مفت!!وح يطل!!ب في!!ه ان يح!!دد الم!!درس او      

م!ن طلب!تهم ض!عفاء ف!ي م!ادة الكيمي!اء ويواجه!ون مش!كلة         المدرسة االسباب التي تجع!ل  
  . فيها  حقيقية في التمكن منها وتحقيق نتائج مرضية

م!درس ومدرس!!ة  ) ١٦(لق!د وج!ه ه!!ذا الس!ؤال ال!ى ع!!دد م!ن المدرس!ين بل!!غ ع!ددهم             
االحتف!اظ   انالباحث!  اوكان الجاباتهم الدور الرئيسي في بناء فقرات اداة البحث وق!د ق!رر  

بالفقرات التي حصلت على نسبة موافقة كبيرة وحذف الفقرات التي حصلت عل!ى نس!بة   
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فق!!رة ) ١٥(وج!!ب ه!!ذا االج!!راء فق!!د اس!!تقرت االداة عل!!ى ، أبق!!اء موافق!!ة قليل!!ة ج!!داً  وبم
  ) .١(شكلت االداة بصورة نهائية كما موضح في الجدول رقم 

  
  يمثل اجابات المدرسات) ١(جدول رقم 

موافق   اسباب الرسوب  ت
  جداً 

غير   موافق
  موافق

درجة 
  الحدة

  ٢.٧  ١  ١  ٩  قلة توفر واستخدام الوسائل التعليمية   ١
  ٢.٦  ١  ٢  ٨  ال الطلبة بوسائل التسلية والترفيه انشغ  ٢
  ٢.٥  ١  ٣  ٧  شرود ذهن الطالب   ٣
  ٢.٤  ٢  ٢  ٧  ضعف الدافعية نحو مواصلة الدراسة   ٤
  ٢.٤  ٢  ٢  ٧  عدم كفاية الحصص الدراسية   ٥
  ٢.٣  ٢  ٣  ٦  صعوبة المادة مقارنة بأعمار الطلبة   ٦
  ٢.٣  ٣  ١  ٧  اخفاء الطلبة مستوياتهم التحصيلية عن ابائهم  ٧
  ٢.٢  ٢  ٤  ٥  ضعف العالقة بين المدرسين واولياء الطلبة  ٨
  ٢.٢  ٣  ٢  ٦  قلة ندوات الحوار المفتوح   ٩

  ١.٧  ٦  ٢  ٣  تأثير الطالب برفاق السوء   ١٠
  ١.٥  ٧  ٢  ٢  قلة الدخل المالي لألسرة   ١١
أساتذة تدريس هذه المادة من المدرس!ين غي!ر     ١٢

  المختصين
١.٥  ٧  ٢  ٢  

  ١.٤  ٧  ٣  ١  المادة ببيئة الطلبة قلة ارتباط  ١٣
  ١.٣  ٨  ٢  ١  صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب   ١٤
  ١.٢  ٩  ١  ١  عدم التخطيط للدرس مسبقاً   ١٥

  : عرض النتائج وتحليلها 
  -:الخاص بأجابات المدرسات ما يأتي ) ١(يالحظ من الجدول رقم 

باب ام!!ا الس!!تة الت!!ي نال!!ت المتوس!!ط او اعل!!ى من!!ه بلغ!!ت تس!!عة اس!!  ان االس!!باب  -
  .الباقية فهي دون ذلك 

وه!ذا  ) ١.٢(وح!د ادن!ى بل!غ    ) ٢.٧(تراوحت درجات الحدة ب!ين ح!د اعل!ى بل!غ      -
 . يعني انها فعالً  عوامل لها تأثيرها في رسوب الطلبة في هذه المادة 

تأخ!ذ بع!!ض العوام!!ل او االس!باب االولوي!!ة ف!!ي تأثيره!ا عل!!ى انخف!!اض مس!!توى     -
  -:الطلبة في المادة وهي 

قلة توافر واستخدام الوسائل التعليمية بسبب الظروف التي يمر به!ا القط!ر م!ن     -١
  . حصار وحروب 

أنش!!غال الطلب!!ة بوس!!ائل التس!!لية والترفي!!ه وه!!ي ش!!ائعة ف!!ي عص!!رنا ه!!ذا بش!!كل   -٢
 .واسع وكبير 



  ٢٠٠٨ لسنة                                                              مجلة الفتح   . العدد الرابع والثالثون 
______________________________________________________________  

 

 

ترى مجموعة من المدرسات الى ان شرود ذهن الطالب وعدم االنتب!اه لل!درس    -٣
 . سبب من اسباب رسوبهم 

نخفاض الدافعي!ة نح!و مواص!لة الدراس!ة وله!ا درج!ة م!ن الش!يوع ب!ين ال!ذكور           ا -٤
 . الظروف التي يمر بها القطر واالناث بسبب 

ع!!دم كفاي!!ة الحص!!ص الدراس!!ية ربم!!ا ي!!دفع المدرس!!ين ال!!ى االس!!راع بأس!!تكمال   -٥
 . المنهج 

ص!عبة مقارن!ة بأعم!ارهم وه!ذا يق!ودهم ال!ى        ان المادةنظرة بعض الطلبة على  -٦
 . طالع عليها وفهمها عدم اال

قيام بعض الطلبة بأخفاء درجاتهم االمتحانية عن أبائهم وه!و ن!اتج م!ن ض!عف      -٧
 . العالقة او صعوبة التفاهم بين الطالب ووالديه 

ضعف العالقة بين المدرس وأولياء الطلبة وهذا ما نشاهده خاصة ف!ي العوائ!ل    -٨
 . التي تكون ثقافة الوالدين دون المستوى المطلوب 

 . ندوات الحوار المفتوح  قلة -٩
   -:أما االسباب التي لها تأثير ادنى من سابقاتها فهي      
ت!!أثر الطال!!ب برف!!اق الس!!وء ، قل!!ة ال!!دخل الم!!الي لألس!!رة ك!!ذلك ع!!دم التخط!!يط      -

للدرس مسبقاً  وصعوبة التفاهم بين االدارة والطالب ، اساتذة تدريس المادة من 
 . ارتباط المادة ببيئة الطلبة المدرسين غير المتخصصين وكذلك قلة 

  
  
  
  
  

  يمثل اجابات المدرسين) ٢(جدول رقم 
موافق   اسباب الرسوب  ت

  جداً 
غير   موافق

  موافق
درجة 
  الحدة

  ٢.٦  ١  ٣  ١١  قلة توفر واستخدام الوسائل التعليمية   ١
  ٢.٦  ١  ٤  ١٠  ضعف الدافعية نحو مواصلة الدراسة   ٢
  ٢.٥  ١  ٥  ٩  ترفيه انشغال الطلبة بوسائل التسلية وال  ٣
  ٢.٤  ٢  ٤  ٩  ضعف العالقة بين المدرسين واولياء الطلبة  ٤
  ٢.٤  ٢  ٤  ٩  شرود ذهن الطالب  ٥
  ٢.٣  ٣  ٤  ٨  عدم كفاية الحصص الدراسية  ٦
اخف!!!اء الطلب!!!ة مس!!!توياتهم التحص!!!يلية ع!!!ن      ٧

  ابائهم
٢.١  ٤  ٥  ٦  

  ٢.١  ٥  ٣  ٧  صعوبة المادة مقارنة بأعمار الطلبة   ٨
  ١.٨  ٧  ٣  ٥  حوار المفتوحقلة ندوات ال  ٩
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  ١.٧  ٨  ٣  ٤  تأثر الطالب برفاق السوء  ١٠
  ١.٦  ٩  ٢  ٤  قلة الدخل المالي لألسرة  ١١
  ١.٦  ٩  ٢  ٤  قلة ارتباط المادة ببيئة الطلبة   ١٢
  ١.٥  ٩  ٤  ٢  صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب  ١٣
اس!!اتذة ت!!دريس الم!!ادة م!!ن المدرس!!ين غي!!ر        ١٤

  المتخصصين
١.٤  ١٠  ٣  ٢  

  ١.٤  ١٠  ٣  ٢  عدم التخطيط للدرس مسبقاً    ١٥
  

  :عرض النتائج ومقارنتها بأجابات المدرسات 
   -:الخاص بأجابات المدرسين ما يأتي ) ٢(يالحظ من الجدول رقم      
االسباب التي نالت المستوى المتوسط او اعلى من!ه بلغ!ت تس!عة اس!باب ام!ا      أن  -

  . االسباب االخرى فهي دون ذلك 
 ) . ١.٤(وحد ادنى بلغ ) ٢.٦(ات الحدة بين حد اعلى بلغ تراوحت درج -
  -:ان العوامل التي نالت اعلى الدرجات جاءت حسب التسلسل االتي  -
وهذا السبب ) ( ٢.٦(واستخدام الوسائل التعليمية وكانت درجة الحدة قلة توفر  -١

  ) . يأتي عند المدرسات في المرتبة االولى أيضاً  
 )د المدرسات في المرتبة الرابعةوهو عن(ة الدراسةضعف الدافعية نحو مواصل -٢
 ) . عند المدرسات بالمرتبة الثانية ( أنشغال الطلبة بوسائل التسلية والترفيه  -٣
 ) عند المدرسات بالمرتبة الثامنة( ضعف العالقة بين المدرسين واولياء الطلبة  -٤
 ) . عند المدرسات بالمرتبة الثالثة ( شرود ذهن الطالب  -٥
وي!أتي عن!د المدرس!ات    ( ية الحصص الدراسية المقررة الكمال المنهج عدم كفا -٦

 ) . بالمرتبة السابعة 
 ) . في المرتبة السابعة ايضاً  ( أخفاء الطلبة مستوياتهم التحصيلية عن ابائهم  -٧
نظرة بعض الطلبة الى المادة على انها ص!عبة مقارن!ة بأعم!ارهم وق!د ول!ّد ه!ذا        -٨

الش!!عور مالزم!اً  له!م طيل!!ة الس!نة مم!ا ادى ال!!ى      خوف!اً  مس!بقاً  منه!!ا وظ!ل ه!ذا    
 ) . عند المدرسات بالمرتبة السادسة ( زعزعة الثقة في قدراتهم 

  ) . نفس المرتبة ( قلة ندوات الحوار المفتوح  -٩
يالحظ مم!ا تق!دم ب!أن ه!ذه العوام!ل نال!ت المس!توى المتوس!ط او اعل!ى من!ه وان            -

ات وان اختلف!ا ف!ي تسلس!ل المرات!ب     هناك اتفاقاً  عليها ب!ين المدرس!ين والمدرس!   
   -:اما االسباب التي نالت المستوى دون المتوسط فهي 

تأثر الطالب برفاق السوء ، وقلة الدخل المالي لألسرة وكذلك عدم التخطيط للدرس 
مسبقاً  ، صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب وكذلك اساتذة تدريس ه!ذه الم!ادة م!ن    

  .وأخيراً  قلة ارتباط المادة ببيئة الطلبة المدرسين غير المتخصصين 
  

  يمثل اجابات الذكور) ٣(جدول رقم 
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موافق   اسباب الرسوب  ت
  جداً 

غير   موافق
  موافق

درجة 
  الحدة

  ٢.٣  ١٢٢  ١٤٩  ٢٧٢  صعوبة االسئلة في االمتحانات النهائية  ١
  ٢.٣  ٩٥  ٢٠٤  ٢٤٤  قلة استخدام وتوفر الوسائل التعليمية   ٢
  ٢.٢  ٩٥  ٢٣١  ٢١٧  تدريس وأساليبها قصور طرائق ال  ٣
  ٢.٢  ١٠٩  ٢٠٣  ٢٣١  عدم توفر االجواء البيئية المناسبة   ٤
  ٢.٢  ١٢٢  ١٩٠  ٢٣١  صعوبة المواضيع الخاصة لهذه المادة  ٥
  ٢.١  ١٠٩  ٢٣٠  ٢٠٤  كثرة المواد الدراسية المقررة لهذا الصف   ٦
  ٢.١  ١٩٠  ٩٥  ٢٥٨  جدول االمتحانات ال يالئم الطلبة   ٧
ت!!!وفر الوق!!!ت الك!!!افي الكم!!!ال الم!!!نهج   ع!!!دم   ٨

  الدراسي 
٢.٠  ٢١٧  ٩٥  ٢٣١  

  ١.٩  ٨٢  ٣١٢  ١٤٩  تقديرات المدرس لجهود الطلبة غير دقيقة   ٩
اعتم!!!!!!اد بع!!!!!!ض الطلب!!!!!!ة عل!!!!!!ى ال!!!!!!دروس    ١٠

الخصوص!!!ية مم!!!ا ي!!!ؤدي ال!!!ى اهم!!!ال لبقي!!!ة   
  الطلبة 

١.٩  ٢٧١  ٨٢  ١٩٠  

  ١.٩  ٢١٧  ٢٠٤  ١٢٢  ضعف كفاءة المدرس في مادته العلمية   ١١
  ١.٨  ٢٤٤  ١٧٦  ١٢٣  صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب   ١٢
  ١.٨  ٢٧١  ١٣٦  ١٣٦  تدني الرغبة في ممارسة مهنة التدريس   ١٣
اس!!!اتذة ت!!!دريس الم!!!ادة م!!!ن المدرس!!!ين غي!!!ر   ١٤

  المختصين 
١.٥  ٣٢٦  ١٤٩  ٦٨  

  ١.٤  ٣٦٧  ١٣٥  ٤١  الشعور بأن هذه المادة ال فائدة منها   ١٥
  

  : عرض النتائج 
جملة من الفقرات الخاص!ة بأس!باب الرس!وب ف!ي م!ادة      ) ٣(يالحظ من الجدول رقم      

الكيمياء للص!ف الس!ادس االع!دادي م!ن وجه!ة نظ!ر الط!الب ويمك!ن استعراض!ها عل!ى           
   -:الوجه التالي 

ال!ى ح!دأً  اعل!ى     ٢.٣يالحظ ان اغلب االسباب قد نال!ت درج!ات الح!دة م!ا ب!ين       -
فع!الً  اس!باباً  حقيقي!ة تق!ف وراء ض!عف       حد ادنى وهذا يدل على انه!ا  ١.٤الى 

  . الطالب في هذه المادة 
تأتي في مقدمة هذه االسباب صعوبة االسئلة في االمتحانات النهائية وق!د نال!ت    -١

حيث يرى عدد كبير من الطالب بأن االسئلة تكون صعبة ومعقدة واحيانا  ٢.٣
  . ً تكون من خارج المنهج مما يؤدي الى رسوب الطالب 
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االخ!!ر ه!!و ع!!دم ت!!وفر واس!!تخدام الوس!!ائل التعليمي!!ة ويرج!!ع ذل!!ك ال!!ى       الس!!بب -٢
ظ!!!روف الحص!!!ار تلته!!!ا الح!!!رب واالح!!!تالل وم!!!ا رافق!!!ه م!!!ن نه!!!ب وتخري!!!ب 

 . لمؤسسات الدولة كافة 
اما العام!ل او الس!بب االخ!ر فه!و قص!ور طرائ!ق الت!دريس واس!اليبها حي!ث ان           -٣

عه المدرس في عرض اغلب الطالب يعانون من الطريقة او االسلوب الذي يتب
المادة حيث ال يساعد على فهم المادة المطروحة ولعل ذل!ك يع!ود ال!ى اس!تخدام     
المدرس لطريق!ة االلق!اء او المحاض!رة الت!ي ام!ام كث!رة الطلب!ة ال تحق!ق الغاي!ة          
المرجوة من الدرس لتشتت انتباه الطالب او ان!ه يتب!ع اس!لوباً  جاف!اً  يبع!د عن!ه       

 .الطالب 
االجواء البيئية المناسبة لقراءة الدروس طالب من عدم توفر ويشكو عدد من ال -٤

 .المنزل وكثرة افراد االسرة والخالفات االسريةومراجعتها وذلك بسبب ضيق 
 . يرى عدد من الطالب بأن هناك صعوبة بالمواضيع الخاصة بالمادة  -٥
كث!!!رة الم!!!واد الدراس!!!ية المق!!!ررة عل!!!ى الط!!!الب وه!!!ذه جميع!!!اً  تتطل!!!ب م!!!نهم    -٦

 . عة والتحضير الذي يصعب تلبيته بوجود العوامل المعوقة االخرى المراج
يشكو بعض الطالب من وضع جداول االمتحانات من قب!ل االدارة والمدرس!ين    -٧

 . دون االخذ برأي الطلبة 
عدم توفر الوق!ت الك!افي الكم!ال الم!نهج الدراس!ي مم!ا ي!ؤدي ال!ى ت!رك بع!ض            -٨

 . المواضيع او التطرق اليها بشكل سريع 
فاد عدد ليس بالقليل من الط!الب ب!أن تق!ديرات الم!درس لجه!ود الطلب!ة غي!ر        وأ -٩

 . دقيقة ولم ينالوا االستحقاق المناسب لجهودهم 
كذلك اعتماد بعض الطلبة على ال!دروس الخصوص!ية ل!دى م!درس الم!ادة مم!ا        -١٠

يؤدي الى اهمال المدرس لبقية الطالب او قيام هؤالء الطالب بالتش!ويش اثن!اء   
 . الدرس 

ما السبب االخر فهو ضعف كفاءة المدرس ف!ي مادت!ه العلمي!ة حي!ث ان بع!ض      ا -١١
  . المدرسين ال يمتلكون الكفاءة والخبرة الكافية لتدريس هذه المادة 

ص!عوبة التف!اهم ب!ين     -:اما االسباب االخرى فقد حصلت على نس!بة موافق!ة قليل!ة وه!ي     
، اس!اتذة ت!دريس الم!ادة م!ن      االدارة والطالب ، تدني الرغبة في ممارسة مهنة الت!دريس 

  . المدرسين غير المتخصصين واخيراً  الشعور بأن هذه المادة ال فائدة منها 
  يمثل اجابات االناث) ٤(جدول رقم 

موافقة   اسباب الرسوب  ت
  جداً 

غير   موافقة
  موافقة

درجة 
  الحدة

  ٢.٤  ٨٨  ٧٧  ٢٢٥  صعوبة االسئلة في االمتحانات النهائية   ١
  ٢.٤  ١٠١  ٧٩  ٢١٠  وتوفر الوسائل التعليمية قلة استخدام   ٢
  ٢.٣  ٨٨  ١٠٧  ١٩٥  عدم توفر االجواء البيئية المناسبة   ٣
  ٢.٢  ٦٨  ١٦٦  ١٥٦  قصور طرائق التدريس واساليبها   ٤
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  ٢.١  ٥٩  ٢٢٣  ١٠٨  تقديرات المدرس لجهود الطلبة غير دقيقة  ٥
  ٢.١  ١٣٧  ٦٨  ١٨٥  جدول االمتحانات ال يالئم الطلبة   ٦
  ٢.٠٠  ١٢٧  ١١٣  ١٥٠  المواضيع الخاصة لهذه المادة  صعوبة  ٧
  ٢.٠٠  ١٥٦  ٦٨  ١٦٦  عدم توفر الوقت الكافي الكمال المنهج   ٨
  ١.٩  ١٠١  ٢١٠  ٧٩  كثرة المواد الدراسية المقررة اهذا الصف  ٩

اعتم!!!!!اد بع!!!!!ض الطلب!!!!!ة عل!!!!!ى ال!!!!!دروس   ١٠
الخصوص!!ية مم!!ا ي!!ؤدي ال!!ى اهم!!ال لبقي!!ة    

  الطلبة

١.٨  ١٧٦  ١٢٦  ٨٨  

  ١.٨  ١٩٥  ٥٩  ١٣٦  كفاءة المدرس في مادته العلمية  ضعف  ١١
  ١.٨  ١٩٨  ٧٩  ١١٣  صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب   ١٢
  ١.٧  ١٩٥  ٩٨  ٩٧  تدني الرغبة في ممارسة مهنة التدريس   ١٣
اس!!اتذة ت!!دريس الم!!ادة م!!ن المدرس!!ين غي!!ر    ١٤

  المختصين 
١.٥  ٢٣٣  ١٠٨  ٤٩  

  ١.٤  ٢٦٣  ٩٨  ٢٩  نها الشعور بأن هذه المادة ال فائدة م  ١٥
  : عرض النتائج ومقارنتها بأجابات الطالب 

   -:النتائج االتية ) ٤(نستدل من الجدول رقم      
كحد اعل!ى ال!ى    ٢.٤أن معظم عوامل الضعف نالت درجات حدة تراوحت بين  -

كحد ادنى وعلى هذا االساس فأن هذه العوام!ل تع!د فع!الً  عوام!ل اساس!ية       ١.٤
  . ستوى الطالبات في مادة الكيمياء ادت الى انخفاض م

   -:ومن ابرز هذه االسباب هي 
وه!!ذا ( ان ص!!عوبة االس!!ئلة ف!!ي االمتحان!!ات النهائي!!ة ت!!أتي ف!!ي مقدم!!ة االس!!باب  -١

  ) السبب يأتي عند الذكور بالمرتبة االولى ايضاً  
يأتي عن!د ال!ذكور   ( اما السبب الثاني فهو قلة توفر واستخدام الوسائل التعليمية  -٢

 ) . المرتبة الثانية  في
 ) . عند الذكور بالمرتبة الرابعة ( عدم توفر االجواء البيئية المناسبة  -٣
يأتي بالمرتبة الثالث!ة  ( اما السبب االخر فهو قصور طرائق التدريس واساليبها  -٤

 ) . عند الذكور 
(      وافاد عدد من الطالبات بأن تقديرات المدرس كجهود الطلب!ة غي!ر دقيق!ة     -٥

 ) . ند الذكور بالمرتبة التاسعة وهي ع
يش!!كو ع!!دد ل!!يس بالقلي!!ل م!!ن الطالب!!ات ب!!أن ج!!دول االمتحان!!ات ال يالئمه!!م وال    -٦

 ) . عند الذكور بالمرتبة السابعة ( يوضع حسب رغبتهم 
ترى عدد من الطالبات بأن هناك صعوبة بالمواضيع والمفردات الخاصة به!ذه   -٧

 . )عند الذكور بالمرتبة الخامسة ( المادة 
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كذلك عدم توفر الوقت الكافي الكمال الم!نهج مم!ا ي!ؤدي ال!ى االس!راع الكم!ال        -٨
 ) . يأتي في المرتبة الثامنة عند الذكور ( المنهج 

تشكو بعض الطالبات من كث!رة الم!واد الدراس!ية المق!ررة عل!يهم والت!ي تتطل!ب         -٩
 ) وهو بالمرتبة السادسة عند الذكور( منهم المراجعة والتحضير 

الخر هو ض!عف كف!اءة الم!درس ف!ي مادت!ه العلمي!ة وقل!ة الخب!رة مم!ا          والسبب ا -١٠
عن!د ال!ذكور بالمرتب!ة    ( يؤدي الى صعوبة ايص!ال الم!ادة ال!ى اذه!ان الطالب!ات      

 ) . الحادية عشر 
أعتم!!اد بع!!ض الطالب!!ات عل!!ى ال!!دروس الخصوص!!ية وقي!!ام ه!!ؤالء الطالب!!ات         -١١

 ) . بالمرتبة العاشرة عند الذكور ( بالتشويش اثناء الدرس 
اما االسباب االخرى والتي يتفق عليها الطالب والطالبات والت!ي حص!لت عل!ى     -

صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب تدني : اوزان مئوية ادنى من سابقاتها هي 
الرغبة في ممارسة مهنة التدريس ، اس!اتذة ت!دريس الم!ادة م!ن المدرس!ين غي!ر       

  . منها المتخصصين والشعور بأن هذه المادة ال فائدة 
  
  

  :االستنتاجات 
التي امكن التوصل اليها يمكن الخروج بعدد من االستنتاجات التي من خالل النتائج      

   -:من اهمها 
ان هناك اتفاقاً  بين المدرسين والمدرسات والطالب والطالبات بأن هناك ضعفًا  -

  عوامل في مادة الكيمياء يعاني منه الطلبة وهذا الضعف يعود الى عدة اسباب و
 -:ان العوامل التي افاد بها المدرسون والمدرسات هي  -
انهم يرون بأن عدم ت!وفر الوس!ائل التعليمي!ة المناس!بة للم!ادة ادى ال!ى انخف!اض         -

مستوى الطلبة كذلك االنش!غال بوس!ائل التس!لية والترفي!ه وش!رود ذه!ن الط!الب        
دراس!ية  وضعف الدافعية نحو مواصلة الدراسة وايضاً  ع!دم كفاي!ة الحص!ص ال   

المقررة الكمال المنهج اضافة الى صعوبة المادة مقارنة بأعمار الطلبة وغيرها 
 . من االسباب التي ادت الى انخفاض مستوى الطلبة 

او االسباب التي افاد بها الطالب والطالبات والتي تنبثق من وجه!ة  اما العوامل  -
  -:نظرهم الخاصة فهي كاالتي 

وبة ف!ي اس!ئلة االمتحان!ات النهائي!ة وك!ذلك قل!ة       يرى اغلب الطلبة بأن هناك صع -
ت!!!وفر واس!!!تخدام الوس!!!ائل التعليمي!!!ة باالض!!!افة ال!!!ى قص!!!ور طرائ!!!ق الت!!!دريس  

وصعوبة المواضيع لهذه الم!ادة ،  واساليبها وعدم توفر االجواء البيئية المناسبة 
كثرة المواد الدراسية المقررة له!ذا الص!ف ك!ل ه!ذا ادى ال!ى انخف!اض مس!توى        

 . في هذه المادة الطلبة 
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  : التوصيات 
تق!ع مس!ؤوليتها بالدرج!ة االول!ى عل!ى المدرس!ين والمدرس!ات        هناك ع!دة توص!يات        

   -:لذلك يوصي الباحثان ما يأتي 
من جدوى كل طريقة من خالل رأي الطلبة فيها تنوع طرائق التدريس والتأكد  -١

  . ونتائج االختبارات المترتبة من جرائها 
 . للطلبة الذين يعانون من صعوبات خاصة في فهم المادة بذل المساعدة  -٢
 . التأكيد على ان تكون االسئلة ضمن المواد الدراسية وليس من خارجها  -٣
 توفير اجواء تربوية ونفسية محفزة للطلبة على االنتظام في الدوام والدراسة  -٤
 تق!!دير جه!!ود الطلب!!ة م!!ن خ!!الل مش!!اركتهم اليومي!!ة واس!!هاماتهم العلمي!!ة وع!!دم    -٥

 . االقتصار على االمتحانات الشهرية فقط 
ف!!تح دورات تدريبي!!ة للمدرس!!ين والمدرس!!ات لألط!!الع عل!!ى طرائ!!ق واس!!اليب     -٦

  . التدريس الحديثة 
  

  المصادر 
  -:المصادر العربية 

، ترجم!ة عب!د   دور الم!درس ف!ي حج!رة الدراس!ة     : امدون ، ادموند نيدفالن!دوز   -١
المكتب!!ات ، جامع!!ة المل!!ك س!!عود ، العزي!ز ب!!ن الوه!!اب الب!!انطين ش!!هادة ش!ؤون   

  .  ١٩٨٦الرياض ، 
تق!!!ويم مه!!!ارات العم!!!ل المختب!!!ري بأس!!!تخدام : ال!!!راوي ، ض!!!مياء س!!!الم داوود  -٢

، جامع!!ة بغ!!داد ، كلي!!ة التربي!!ة اب!!ن الهي!!ثم ، رس!!الة   المالحظ!!ة والتق!!ويم ال!!ذاتي 
 .  ١٩٩٩ماجستير غير منشورة ، بغداد ، 

 رسي اللغة العربية في تحصيل طلبتهماثر تدريس مد: الزوبعي ، سعدي محمد  -٣
 .  ١٩٨٨، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة بغداد ، 

اسباب ضعف طلبة الصف الثاني متوسط في مادة السامرائي ، مهدي صالح ،  -٤
) ١(، المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية وعلم االجتماع ، المجل!د   االحياء

 ،٢٠٠١  . 
 )قضايا اساس!ية (التعليم والموارد البشرية في ليبيا : يف ، عز الدين هالل الشر -٥

 .   ١٩٨١، جامعة قار يونس ، فرع البيضاء ، كلية التربية ، 
، في رسالة المعل!م ، الع!دد الث!اني     التفوق والتخلف الدراسي: عبيدات ، ذوقان  -٦

 .  ١٩٧٦، وزارة التربية والتعليم ، االردن ، 
،  ٢ط. مب!!ادىء االحص!!اء ف!!ي التربي!!ة وعل!!م ال!!نفس    : رحمن ع!!دس ، عب!!د ال!!  -٧

 . ١٩٨٠االردن ، 
اثر استخدام اشكال وخرائط المفاهيم في تغيير المفاهيم : العزي ، ميادة طارق  -٨

،  االحص!!ائية ل!!دى طالب!!ات الص!!ف الث!!اني وتنمي!!ة اتج!!اهين نح!!و م!!ادة االحي!!اء  
 .  ٢٠٠٠اطروحة دكتوراه غير منشورة ، ابن الهيثم ، 
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، مطبعة مخيمر  التأخر الدراسي تشخيصه وعالجه: الفقي ، حامد عبد العزيز  -٩
 .  ١٩٧١، القاهرة ، 

   ١٩٩١، الدار العربية للكتاب ،  استراتيجيات التدريس: الفنيش ، احمد علي  -١٠
،  ١، جامع!!ة ق!!ار ي!!ونس ، بنغ!!ازي ، ط   ف!!ي التربي!!ة : ق!!ورة ، حس!!ين س!!ليمان   -١١

١٩٨٠  . 
، ف!ي مجل!ة رس!الة المعل!م ،      ض!عف ف!ي الرياض!يات   دراس!ة ظ!اهرة ال  القيسي ،  -١٢

 .  ١٩٨٦العدد الثاني ، وزارة التربية والتعليم االردن ، 
اسباب رسوب طلبة الصف الثال!ث متوس!ط م!ن وجه!ة     : محمد ، حسيبة سلمان  -١٣

، مجل!!ة كلي!!ة المعلم!!ين ، الجامع!!ة  نظ!!ر الطلب!!ة والمدرس!!ين وم!!ديري الم!!دارس 
 .  ٢٠٠٢،  ٣٥المستنصرية ، العدد 

، ترجم!ة ايل!ي واي!رل ،     المعلم ام!ة ف!ي واح!د   ايرل بولياس ،  –يونغ ، جيمس  -١٤
 . س . ب . منشورات دار االفاق الجديدة بيروت 

  
  -:المصادر االجنبية 

15-Lueptow.B. Parental status and influence and the a 
chivement orientation of high School seniors, Sociology of 
education, Vol.48 No.l.1975 . 

16-Morrow .William ,R. Family Relation of Bright High a 
chieving and under achieving High School boys child 
development , Vol .32.1961 . 

  
  )١(ملحق رقم 
  

موافق   اسباب الرسوب  ت
  جداً 

غير   موافق
  موافق

        لصف كثرة المواد الدراسية المقررة لهذا ا  ١
ع!!!!دم ت!!!!وفر الوق!!!!ت الك!!!!افي الكم!!!!ال الم!!!!نهج     ٢

  الدراسي 
      

        تدني الرغبة في ممارسة مهنة التدريس  ٣
اعتماد بعض الطلبة على الدروس الخصوصية   ٤

  مما يؤدي الى اهمال بقية الطلبة 
      

        جدول االمتحانات اليالئم الطلبة   ٥
        الشعور بأن هذه المادة ال فائدة منها   ٦
        ضعف كفاءة المدرس في مادته العلمية   ٧
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        صعوبة االسئلة في االمتحانات النهائية   ٨
        قصور طرائق التدريس واساليبها   ٩

        صعوبة المواضيع الخاصة لهذه المادة   ١٠
        عدم توفر االجواء البيئية المناسبة  ١١
        صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب  ١٢
        ت المدرس لجهود الطلبة غير دقيقة تقديرا  ١٣
اس!!!اتذة ت!!!دريس الم!!!ادة م!!!ن المدرس!!!ين غي!!!ر        ١٤

  المتخصصين 
      

        قلة استخدام وتوفر الوسائل التعليمية   ١٥
  

  
  )٢(ملحق رقم 
  

موافق   اسباب الرسوب  ت
  جداً 

غير   موافق
  موافق

        ضعف الدافعية نحو مواصلة الدراسة  ١
        باعمار الطلبةصعوبة المادة مقارنة   ٢
        قلة توفر واستخدام الوسائل التعليمية  ٣
        شرود ذهن الطالب   ٤
        قلة ارتباط المادة ببيئة الطلبة  ٥
        عدم التخطيط للدرس مسبقاً    ٦
        صعوبة التفاهم بين االدارة والطالب   ٧
        ضعف العالقة بين اولياء االمور والمدرسين  ٨
        بوسائل التسلية والترفيه انشغال الطلبة   ٩

        الحصص الدراسية عدم كفاية   ١٠
        قلة ندوات الحوار المفتوح   ١١
        قلة الدخل المالي لالسرة  ١٢
        اخفاء الطلبة مستوياتهم التحصيلية عند ابائهم   ١٣
        تأثير الطالب برفاق السوء  ١٤
اس!اتذة ت!دريس ه!ذه الم!ادة م!ن المدرس!ين غي!ر          ١٥

  ختصينالم
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