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  مقدمة
أن التعليم هو أساس تقدم األمم ومعيار تفوقها في المجاالت 

وعن طريق التعليم يكتسب ،عية واالقتصادية والسياسية والثقافيةاالجتما
الفرد المعرفة وتقنيات العصر والقيم واالتجاهات التي تحيط بشخصه من 
جميع الجوانب وتجعله قادرا على التكيف والتفاعل االيجابي مع البيئة 

  . والمجتمع

وعلى الرغم من ذلك فإنه توجد مشكلة كبيرة تعترض العملية 
تعليمية  وهي الهدر التربوي، فهي ظاهرة عالمية تعانيها بلدان كثيرة ال

وخاصة في البيئات الريفية والشعبية ولدى ، حول العالم، بنسب متفاوتة
في الزراعة وتحتاج إلى أيد عاملة كثيرة،األمر الذي  األسر التي تعمل

في  فهناك إحصائية للهدر التعليمي.  يشكل خلال في العملية التعليمية
من إجمالي % ٢٠إحدى الدول العربية تقول، إنه يستحوذ على أكثر من 

ما ينفق سنوياً على التعليم،وذلك نتيجة عجز النظام التعليمي على 
االحتفاظ بالملتحقين به ،بسبب التسرب أو تكرار الرسوب مما يعوق 

فالهدر ،  تحقيق األهداف ويؤتي بظالله السلبية على الفرد والمجتمع
   )١٥، ٢٠٠٧إبراهيم .(ليمي قوة مدمرة لكفاءة نظام التربية والتعليمالتع

ودراسة ميشيل  (Danial,2010)دانيال  وقد توصلت دراسة
 , Winner)و دراسة وينر وآخرون Michel ,et al ;2008)(وآخرون

et al ;2005)  إلى إرتفاع معدالت الرسوب والتسرب الدراسي بين
ر سوء التوافق النفسي واالجتماعي لتصل الطالب الذين يعانون من مظاه

  % . ٦٥نسبة تسربهم إلى 



 

٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

 وباركر ( Parker ,1999 )كما توصلت دراسة باركر

(Parker,2003 )  إلى أن وجهة الضبط أو مركز التحكم من المتغيرات
النفسية التي برز دورها في عملية استمرار الطالب أو تسربه من العملية 

بط أو مركز التحكم باط سالب بين وجهة الضالتعليمية ،فقد وجدت ارت
  .الدراسي والرسوب 


. تؤرق المجتمعات العربية بشكل عاميعتبر الهدر التربوي مشكلة  

سواء على مستوى الفرد أو على مستوى فهي تحمل كل مقومات الفشل 
و هي من العوامل القادرة على شل حركة المجتمع الطبيعية و . المجتمع

هقره عائدة به إلى عتمة الجهل و التخلف و االنعزالية بعيدا عن نور تق
فالهدر يشكل معضلة . التطور و مواكبة لغة العصر في التقدم و االنفتاح

كبرى، ألنه يحول دون تطور أداء المنظومة التربوية، خصوصا  تربوية 
، الموارد المادية والبشرية في العالم القروي، ويحدث نزيفا كبيرا في

  ) ٢٦٠٨، ٢٠١٣علي (٠يؤثر سلبا على مردوداتها الداخليةو

رصد قامت اإلدارة العامة لإلحصاء بوزارة التربية والتعليم  ب وقد
 ٢٠١١في الفترة من عام  حاالت الرسوب المدرسي في محافظات مصر

 ٢٠١١/٢٠١٢، حيث بلغ عدد الراسبين في العام الدراسي ٢٠١٣إلى 
من إجمالي % ٣.٥طالباً بنسبة  ٣٣٨٤٤١ي من حلقة التعليم االبتدائ

المقيدين بالمرحلة، وبلغ عدد الراسبين في نفس الفترة للمرحلة 
فيما بلغ عدد الراسبين للعام %. ٨.٠٩طالباً بنسبة  ٣٣٦٧٥٤اإلعدادية 
طالباً بنسبة  ٣٢١٢٢٨من التعليم االبتدائي  ٢٠١٢/٢٠١٣الدراسي 
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بلغ عدد الراسبين من التعليم من إجمالي المقيدين بالمرحلة، و% ٣.٢٦
  ٠%٨.٥٢طالباً بنسبة  ٣٦٤٧٧٦اإلعدادي لنفس الفترة 

 )(Namin,1999نامين و ) (Lynn,1999لين  من " وقد اتفق كال
عوامـل   و عوامل أسريةالمسببة لهذه الظاهرة أنه من أهم العوامل  ىإل

 بالمدرسـة عوامل تتعلـق  و)ضعف الدافع للتعلم ، تدني المستوى(ذاتية 
دخل األسرة وتكـرار  و )عدم توافر األنشطة المناسبة لمثل هؤالء الطالب(

  .الرسوب لنفس الصف الدراسي

على ) ٥٥، ٢٠٠٨الجرياني (و)  ٢٠٠٥(إبراهيم من " وقد اتفق كال
 مشكلة التسرب والرسوب، تعد من اخطر اآلفات التي تواجه العمليةأن 

" تربويا" ختلفة لكونها إهداراالتعليمية ومستقبل األجيال في المجتمعات الم
على الطالب فحسب بل يتعدى ذلك إلى جميع نواحي  ال يقتصر أثره

والجهل والبطالة وتضعف البنية  المجتمع ، فهي تزيد معدالت األمية
االتكالية واالعتماد على  االقتصادية واإلنتاجية للمجتمع والفرد وتزيد

 الة األطفالكما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كعم، الغير 

االجتماعية  األمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المشكالت..واستغاللهم
 كانحراف األحداث وانتشار السرقات واالعتداء على ممتلكات اآلخرين مما

يؤدي إلى ضعف المجتمع وانتشار الفساد فيه، وتسبب مشكلة التسرب 
  .ضياعاً 

المراحل  وتزداد خطورة رسوب و تسرب التالميذ من المدارس في
المبكرة لما يترتب عليه من شعور التالميذ بخيبة األمل ، كما أنهم 
يفتقدون الفرص الكتساب الخبرات والمهارات والمعلومات التي يتيحها 
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االلتحاق بالمدرسة واإلخفاق في الحصول على فرصة عمل جيدة مستقبال 
  ) Jacqueline,2002( ٠لتسربهم من التعليم

 شأنها تعطيل العملية التعليمية،هرة التي من كل ذلك جعل هذه الظا
تستوجب من العاملين في الحقل االجتماعي والنفسي الدراسة ومعرفة 
األسباب والعوامل المؤدية إليها وذلك لما للتعليم من تأثير هام وفعال في 

وعلى ذلك تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في . حياة األفراد والشعوب
  -: ت اآلتية اإلجابة على التساؤال

بالمرحلة اإلعدادية والمتمثل في ظاهرة " تربويا" هل يوجد هدرا-١
  ٠رسوب الطالب

محل  –الجنس (هل توجد فروق في نسب رسوب الطالب حسب  -٢
  ).اإلقامة 

بين التالميذ الناجحين والراسبين " هل توجد فروق دالة إحصائيا -٣
،األسري ، االجتماعي  الشخصي(للعينة ككل في التوافق النفسي بأبعاده 

  .ووجهة الضبط ) ،الدراسي ، الصحي

من )إناث –ذكور (بين الجنسين " هل توجد فروق دالة إحصائيا -٤
  .الناجحين في متغيرات الدراسة 

من )إناث –ذكور (هل توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين  -٥
  الراسبين في متغيرات الدراسة 
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والرسوب لدى الهدر التربوي  حول " نظريا" تقديم إطارا فيويتمثل 
 قطالب المرحلة اإلعدادية ومعرفة حجم وجوده بينهم وعالقة ذلك بالتواف

  .النفسي ووجهة الضبط 


شخصية تحاول الدراسة الحالية تقديم بعض األسباب النفسية وال-١
للرسوب الدراسي لتيسير الخدمات النفسية اإلرشادية للوقاية المبكرة من 

  ٠في المدارس أو الجامعات "تلك المشكلة سواء

أن هذه الدراسة بالنتائج التي سوف تصل إليها تعد إضافة -٢
للمكتبة النفسية وخاصة فيما تسفر عنه من توصيات موجهة لمن يهمه 

  ٠األمر


ظاهرة الهدر التربوي لدى طالب  ثف الدراسة الحالية إلى بحتهد

المرحلة اإلعدادية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية والمتمثلة في 
  :وذلك من خالل ) التوافق النفسي ووجهة الضبط (

الكشف عن حجم الهدر التربوي المتمثل في الرسوب المدرسي -١
  . ٢٠١٢/٢٠١٣و ٢٠١١/٢٠١٢خالل األعوام 
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 –الجنس (الكشف عن الفروق في نسب رسوب الطالب حسب  -٢
  )محل اإلقامة 

الكشف عن الفروق بين التالميذ الراسبين والناجحين في  -٣
  .التوافق النفسي ووجهة الضبط 

في التوافق ) إناث –ذكور (الكشف عن الفروق بين الناجحين   -٤
  .النفسي ووجهة الضبط 

في التوافق ) إناث –ذكور (الكشف عن الفروق بين الراسبين -٥
  .النفسي ووجهة الضبط




يقصد بالهدر في مراحل التعليم المختلفة الخسارة الناتجة في عمليات 
التعليم من خالل أعداد الطلبة الذين رسبوا أو تسربوا وما ترتب على هذا 

 ٢٠٠٧ حكيم(ليم وفي الجهد المبذول فيه من خسارة في اإلنفاق على التع
،٩٩ (  

بأنه ما يحدث من ضياع في الجوانب المادية " وتعرفه الباحثة إجرائيا
والزمنية للعملية التعليمية بالمدرسة أو بالمعهد األزهري ، الناتج عن 
رسوب الطالب خالل عام دراسي معين بالمدرسة أو بالمعهد ويقاس 

تقال إلى المستوى األعلى مما يؤدي به إلى بنسبة فشل الطالب في االن
  .إعادة السنة
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:Self-adjustment

بأنه القدرة العامة على التكيف ،وعلى )  ٣٧، ٢٠٠٤(ويعرفه العزة 
إرضاء الذات ،والكفاية في العالقة بين األشخاص ،وتشمل القدرة العقلية 

ف مع اآلخرين ،والقدرة اإلنتاجية ، والتحكم بالدوافع ،والعواطف ،والمواق
  ٠واالستقالل الذاتي والنضج والموقف المناسب من الذات 

والتوافق النفسي هو مدى ما يتمتع به الفرد من القدرة على 
عن الخوف " السيطرة على القلق والشعور باألمن واالطمئنان بعيدا

  )٩٤، ٢٠٠٥زهران ( ٠والتوتر 

النفسية وتقبله  لحاجاتهالفرد  شباعإعبارة عن وتعرفه الباحثة بأنه 
النفسية  واألمراضبحياة خالية من التوترات والصراع  واستمتاعهلذاته 

 األنشطةفي  ومشاركته جيدة أسرية واجتماعيةبعالقات  استمتاعهوكذلك 
مجموع  بأنهلهذا المتغير  اإلجرائيويمكن تحديد التعريف ٠ االجتماعية

  .ى فقرات المقياس المعد لهذا الغرضالدرجات التي يسجلها الفرد عل
Locus of Control

، بأنه يشار إليه بأنه مفهوم للتعبيـر  ) ٣، ١٩٩٤(يعرفه هدية بينما 
األحداث الخارجية التـي   فيمدى شعور الفرد بأن باستطاعته التحكم  عن

وهـم  : فئة التحكم الداخلي   يمكن أن تؤثر فيه وينقسم الناس إلى فئتين
فئـة الـتحكم   لهـم ،و  األفراد الذين يعتقدون أنهم مسئولون عما يحدث 

وهم األفراد الذين يرون أنفسهم تحت سيطرة قوى خارجية ال : الخارجي 
  ٠يستطيعون التأثير فيها
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مدى فهم الفـرد لنـواتج    بأنه ) ٧٩، ٢٠٠٤عزمي (يعرفه " وأيضا
لعقليـة  عوامـل الشخصـية كقدراتـه ا    إلـى وأفعاله وهل ترجع  سلوكه

 إلـى أم ترجـع   ) داخلـي كتحكم ( ومهاراته المختلفة  الفعليومجهوده 
وتحكمه من قبيل الحظ والقضاء والقدر ونفوذ  إرادتهعوامل خارجة عن 

كـتحكم  ( اآلخرين األقوياء أو سيطرة بعض القـوى الغيبيـة كالسـحر    
 .)خارجي

مجموعة المعتقدات التي يتخذها الفرد عن بأنه وتعرفه الباحثة 
،حيث يتخذ  نجاح ورسوبالعالقة بين السلوك وما يتبع هذا السلوك من 

يتعلق بموقفه من الحياة وهذا الموقف يكون " كل شخص لنفسه تصورا
  بوجه عام على بعدين هما 

    : حيث يتصور الفرد نفسه أنه قادر
اته بنفسه وبمجهوده الخاص وأنه مسئول عن مجريات حي النجاحعلى 

اليومية كما أنه يفسر أحداث الحياة على أنها نتيجة لجهوده وسعيه 
  ٠ودأبه

   : حيث يتصور الفرد أن المواقف
وان دور مجهوده الخاص  نجاحه أو رسوبهالخارجية هي المؤدية إلى 

في ذلك دور ال يعتد به ،كما أنه يتصور أن أحداث الحياة تجري وفق 
ارجية مثل الظروف المحيطة وما فيها من عوامل الحظ سيطرة قوى خ

  والصدف واألقدار
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إن تقدم المجتمعات واألمم ال يكمن فيما لديها من ثروات طبيعية وال  
 ،فضلبعدد سكانها الذين ال يملكون القدرة على التعبير والتطوير نحو األ

بل يتوقف على إيجابية أبنائها وتكامل شخصياتهم ، بما يجعل كل واحد 
منهم طاقة فاعلة مستمدة في عطائها في الحاضر والمستقبل على وفق 

عن طريق التوارث االجتماعي ، وعلى هذا  األجيالوقيم تستلهمها  مبادئ
لذي االجتماعي ا واألسلوبيمكن القول بأن التربية هي الوسيلة  األساس

يكسب به األفراد طرائق الحياة وقيم واتجاهات المجتمع الذين يحيون فيه 
  ) .٣ ، ٢٠٠٧حكيم (



المدرسي من المصطلحات الفضفاضة التي يصعب  يعتبر الهدر
عدم المدرسي التخلف و فهناك من يقصد بالهدر دقيقتحديدها بشكل 

اع التالميذ عن الدراسة كليا قبل الدراسي وهناك من يعرفه بانقط التكيف
  .إتمام المرحلة الدراسية أو ترك الدراسة قبل إنهاء مرحلة معينة

وكيفما كان التعريف الذي نضعه لهذه الظاهرة يجب أن نعرف أننا 
أمام ظاهرة معقدة تؤرق المجتمعات بشكل عام فهي تحمل كل مقومات 

لمجتمع وهي من الفشل سواء على المستوى الفردي أو على مستوى ا
العوامل القادرة على شل حركة المجتمع الطبيعية وتقهقره والعودة به 
إلى عتمة الجهل والتخلف واألمية واالنعزالية بعيدا عن نور التطور 
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ومواكبة لغة العصر في التقدم واالنفتاح والسير نحو الحداثة 
  .والديمقراطية

 :

 يقال هدر فالن أي أبطله وأباحه ،وأهدر: " إهدارا.أهدر :
تبدد وضاع،ويقال أهدر الوقت أي أضاعه وأهدر القوة أي أتلفها ويقـال  

ابـن  ".(أي بـاطال "وذهب ماله أو سعيه هـدرا "أي باطال" ذهب دمه هدرا
  )٢٥٧ت،.منظور د

التي تنتج ) الفاقد (بأنه الخسارة ) ٨٩، ٢٠٠١(عرفه أبو كليلة  وي
  .وإعادة الطلبة في النظام التعليميعن رسوب وتسرب 

بأنه تلك الظاهرة التي تتجسد في )  ٥٥، ٢٠٠٥(ويعرفه قدوري
ضياع أو خسارة المال والجهد والوقت المسخرين في سبيل سير وتطوير 
مسار العملية التربوية وتنشأ هذه الظاهرة لعدة عوامل منها التسرب 

  .التحصيل والرسوب وارتفاع تكلفة التلميذ وتدني مستوى 

بأنه وجود خلل بالتوازن الوظيفي للعملية ) ٦، ٢٠٠٧(ويعرفه حكيم 
التعليمية فيصبح حجم مدخالتها أكبر بكثير من حجم مخرجاتها، وهو ما 
يمثل عبئاً إضافياً على ميزانية التعليم، ويعتبر تحدياً يواجه الجهات 

  . تها المشرفة على التعليم بكافة أنواعه وتبديد ألهدافها وطاقا

نتيجة ضعف نتاج العملية التربوية  بأنه )  ٢٠١٠(ويعرفه الداوود
وينشأ عنه مشكالت تربوية واجتماعية تتمثل في عجز النظام التعليمي 

، وعجزه )التسرب(عن االحتفاظ بالملتحقين به كافة إلتمام دراستهم  
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أيضاً عن إيصال عدد كبير منهم إلى المستويات المرجوة ضمن المدة 
  .)الرسوب(محددة ال



إلى أن نسبة التالميذ ) ٢٦٠٨، ٢٠١٣علي (توصلت دراسة 
من %)  ٤.٢(المتسربين من التعليم األساسي على مستوى الجمهورية 

) سنة  ١٨إلى أقل من  ٦(إجمالي عدد التالميذ في المرحلة العمرية من 
در تقريبا تلميذ إي ما يق)  ٢٠٨٧٧٥٣٣(والبالغ عددهم 

غالبيتهم في محافظات الوجه ) ٢٠٠٦( تلميذ في عام)٨٨٤٧٧٦(بـ
  ٠البحري 

كما أشارت إدارة المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم أن نسبة 
من جميع المراحل الدراسية ٢٠١٢/٢٠١٣الراسبين في التعليم خالل عام 

  -:كالتالي
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  الصفوف
  اد قيدهمجملة المع  جملـة المقيدين

  إجمالي  بنات  بنين  إجمالي  بنات  بنين

  ٣٢١٢٢٨  ١١٣٢١٣  ٢٠٨٠١٥  ٩٨٣٢٥١٦  ٤٧٤٤٩٠٣  ٥٠٨٧٦١٣  االبتدائية

  ٣٦٤٧٧٦  ١٦٣٩٢١  ٢٠٠٨٥٥  ٤٢٧٩٩٠٩  ٢١١١٨٧٣  ٢١٦٨٠٣٦  اإلعدادية

الثانوية 
  العامة

٥٢٦١٧  ٢٠٧٣١  ٣١٨٨٦  ١٣٩٠٢٦٢  ٧٤٧١٤٧  ٦٤٣١١٥  

الثانوي 
  الصناعي

٣٣٢١٠  ٥٠٥٥  ٢٨١٥٥  ٨٥٦١٢٦  ٣٠٦٠٢٥  ٥٥٠١٠١  

الثانوي 
  الزراعي

١٠٧٨٩  ٨٤٠  ٩٩٤٩  ١٧٩٠١٣  ٣٣٢٣٤  ١٤٥٧٧٩  

الثانوي 
  التجاري

٣٧٧٢٩  ١٥٨٦٩  ٢١٨٦٠  ٦٥١٧٢٠  ٣٩٦٠٩٣  ٢٥٥٦٢٧  

  ٨٢٠٣٤٩  ٣١٩٦٢٩  ٥٠٠٧٢٠  ١٧١٨٩٥٤٦  ٨٣٣٩٢٧٥  ٨٨٥٠٢٧١  اإلجمالي

من  ٢٠١٣/ ٢٠١٣جدول يوضح عدد الطالب المقيدين والمعاد قيدهم خال عام 
  ل الدراسيجميع المراح

في مراحل % ٤.٧يتضح من الجدول السابق أن نسبة الرسوب بلغت 
في المرحلة اإلعدادية وحدها   التعليم المختلفة بينما بلغ عدد المقيدين

 ٢٠٠٨٥٥رسب منهم " طالبا ٢١٦٨٠٣٦، ٢٠١٢/٢٠١٣خالل عام 
،بينما بلغ إجمالي المقيدين من الطالبات % ٩.٢٦بنسبة " طالبا

بينما % ٧.٧٦طالبة بنسبة  ١٦٣٩٢١رسبت منهن طالبة  ٢١١٨٧٣
 ٣٦٤٧٧٦رسب منهم " طالبا٤٢٧٩٩٠٩بلغ المعدل اإلجمالي للمقيدين  

،مما يدل على ارتفاع نسبة الرسوب في المرحلة %٨.٥٢بنسبة " طالبا
   ٠اإلعدادية
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نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

والرسوب في علم اقتصاديات التعليم يعني تكرار اإلنفاق على تعليم 
سارة على المجتمع و الدولة حيث يرهق ميزانية الطالب مما يعود بالخ

الدولة نتيجة عدم االستثمار و تحميل الدولة نفقات زائدة بسبب تكرار 
اإلنفاق على الطلبة الراسبين لذا فان ظاهرة الرسوب و ما يترتب عليها 
من فاقد مالي تعد ظاهرة تربوية و نفسية و اجتماعية و اقتصادية سلبية 

   ..  بكل معانيها
 

، حدد التربويـون بعـدين    استعراضهاومن خالل المفاهيم التي تم  
الهدر التربوي الكيفي، والثـاني الهـدر    األولأساسيين للهدر التربوي ، 

التربوي الكمي، واألول يتعلق بالكفاءة الداخلية والكفاءة الخارجية للنظام 
ر المتوقعة منها وتشمل جميـع  التعليمي ، ويقصد بالداخلية القيام باألدوا

العناصر البشرية الداخلية في التعليم والتي تتـولى البـرامج التعليميـة    
،  اإلداريـة وتنفيذاً بما في ذلك النواحي  "وإشرافاتخطيطاً وبناء وتوجيهاً 

المصـاحبة والخـدمات    واألنشـطة كما تشمل أيضاً المناهج الدراسـية  
الكفاءة الخارجية  فيقصد بها مدى قدرة أما . التعليمية المتنوعة وغيرها 

النظام التعليمي على تحقيق أهداف المجتمع الخارجي الذي وجد النظـام  
  ) .١٠، ٢٠٠٦العكايشي والزبيدي (من أجله 

ومن المالحظات األساسية في هذا المجال صـعوبة قيـاس الهـدر    
ت التربوي الكيفي بصورة مباشرة ، ولكن يمكن تقديره من خالل المؤشرا

أما البعد األساسي الثاني .التي تسفر عنها البحوث والدراسات التقويمية 
من قبل فهو الهدر التربوي الكمـي ولـه    إليهللهدر التربوي ، كما أشير 

،وترى الباحثة أن مشكلة التسرب بعدان رئيسان هما الرسوب والتسرب 
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نقطـة  قد كثرت الدراسات فيها ،أما مشكلة الرسوب وبالرغم من أنه يعد 
البداية لتسرب الطالب من التعليم فإنه لم يلقى االهتمام الكافي لذلك تقوم 
هذه الدراسة ببحث ظاهرة الهدر التربوي الممثلة في الرسوب المدرسـي  

    .وفيما يلي توضيح مفهوم الرسوب المدرسي .


مشكلة الرسوب من المشكالت الكبيرة التي تعـاني مهـا الـنظم     إن

لتعليمية ، وهي من األسباب البارزة لمشكلة التسرب واالنقطـاع عـن   ا
مكلفة اقتصادياً فتزيد من اإلنفاق على عملية  ةالدراسة ، والرسوب عملي

، ويترتب على رسـوب الطالـب    الهدر التربويأحد جوانب  وهو .التعليم
  : األمور اآلتية أحد 

أنفـق علـى   أن يهجر المدرسة مع ما في ذلك من إهدار لمـا   -١
  . تعليمه

أن يمنح فرصة أخرى فيعاد قيده بالمدرسة ، وفي ذلـك ضـياع    -٢
غيره من الراغبين في التعليم ، باإلضافة إلى أن إعادة القيـد   أمامفرصة 

ترفع من تكلفة تعليم الطالب الزدياد عدد السنوات التي يقضيها بالمدرسة 
  . فيها تي يعاد قيدهفوق العدد القانوني لسنوات المرحلة التعليمية ال

ضياع الجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية لمسـتويات   -٣
  . أفضل

تأخير التحاق الخريجين بسوق العمل مما يؤثر على المسـتوى   -٤
  . االقتصادي للبالد
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انخفاض معدالت التوسع في المرحلة التي يكثر بها الرسوب ألن  -٥
، كان من األجدى إشغالها  أطولة الطالب الراسبون يحتلون مقاعد دراسي

  . بطالب جدد

 ٢٠٠٨الجرياني . ( المستثمرة في ميدان التعليم  األموالضياع  -٦
 ،١٩٨ (  




 : رسب الشـيء  والغوص إلى األسفل ،  السقوط  هو
األتربة وغيرهـا مـن مـواد    : في الماء أي  سقط الى أسفله الرواسب 

ألرضية تحملها السيول والمجاري إلـى المنخفضـات واألنهـار    القشرة ا
  فتترسب طبقيات فيها ، ويقال أيضا الرسوبيات والمواد الرسوبية 

-   :  هو إخفاق التلميذ في  تحقيق النتـائج
لالنتقال واالرتقاء إلى المستوى  األعلى ويبقى  في نفس المستوى مـرة  

  .أخرى 

بأنه إعادة الطالب لسنة )  ٢٥، ٢٠٠٦الزبيدي العكايشي و( وعرفه
دراسية أو أكثر في نفس الفصل الدراسي ، ويترتب على إعادته شغله 
لمقعد من المقاعد أكثر من مرة ، ويكون تخرجه من نفس المدرسة 

  .عن الموعد المحدد لذلك بعدد سنوات رسوبه " متأخرا

ب الذين الطال: الراسبين بأنهم) ٣٥٣، ٢٠١٠(وعرف الياسري 
 .يبقون في الصف الدراسي أكثر من سنة



 

١٨ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   
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المحدد  يكون بعدم اجتياز الطالب االختباروترى الباحثة أن الرسوب 
و بالتالي يبقى في هذا الصف  الجتياز المرحلة الدراسية الخاصة به 

  .لمرة أخرى


أن هناك عوامل عدة تكمن  إلى )  ٢٠٠٠الجدوع (أشارت دراسة
رة الرسوب في التعليم الجامعي وأن هذه العوامل قد تتعدى وراء ظاه

منها ما هو مرتبط بالجامعة، ومنها ما : إهمال الطالب إلى عوامل أخرى
هو مرتبط بغيرها، وال يمكن معرفة هذه العوامل دون الرجوع إلى الطالب 

  .الراسب نفسه وأستاذه

أسباب  أنإلى  )  Al-Majali,2013( الماجاليدراسة كما أشارت 
رسوب الطالب تمثلت في عدم قدرة المعلم على تدريس مادة التخصص ، 
وعدم قيام إدارة المدرسة بالدور المطلوب وصعوبة المادة الدراسية ، 
 وأخيراً صعوبة أسئلة االختبارات ، وعدم تعاون أولياء األمور مع إدارة

لمستوى و وجود الرفقة السيئة وتدني ا وسوء التوافق النفسيالمدرسة ،
  .االقتصادي

ــدي   و ــص وين ريتشــارد و Wendy , 1995 , 23)( يلخ
Richard,1995)   (   فـي العوامل التي تؤدي إلى الرسـوب والتسـرب 

مفهوم  و عدم االستقرار األسري و "ارتباط الطالب بعمل يدر عليهم دخال
الذات السلبي  فهم يشعرون بالدونية ، وليس لديهم القدرة على السيطرة 

الحصول على معدالت سـيئة ، وعـدم إمكانيـة إنجـاز      واتهم على حي
  .عدم القدرة على االنسجام مع المعلمين . الواجبات 
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لألسباب المشار  ارتفاع ظاهرة الرسوب في المرحلة اإلعداديةإن 

األسرة والمجتمع ، ثم أعاله تنعكس آثارها على الطالب أوالً  إليها
بح قلقاً على مستقبله ، ويضعف تقديره لذاته ، وعدم التكيف فالطالب يص

العديد من الدراسات بان الطالب  أثبتتواالنسجام مع مجتمعه ، فقد 
كراهية المؤسسة  إلى واإلحباطالراسب قد يدفعه شعور بالمرارة 

هروبه المتكرر وغيابه المتقطع ومن ثم تركه  إلى، مما يؤدي التربوية
  )١٥، ٢٠٠٦ي والزبيدي العكايش.(المدرسة

فإن الرسوب هـو أحـد العوامـل    " وترى الباحثة أنه كما ذكر سابقا
أن الطالب عندما يـدرس فـي صـف    المؤدية إلى الهدر التربوي ،حيث 

، فإن ذلك يكلف الدولة ميزانية معينة ،وهي تكلفة الطالـب ،هـذه   معين
هـو  التكلفة تخصص للتلميذ على أساس أنه سيحقق الهدف المنشـود ،و 

ومن خال ل إعادة التلميذ للسنة ، فـإن  . نجاحه لنجاح العملية التعليمية 
ذلك يعني أن الوقت واألموال والجهود التي صرفت عليه في تلك السـنة  

  .، وهذه هي ظاهرة الهدر التربوي " منثورا" إنما ذهبت هباء

والمكتسبة ، ويعبر عن سلم داخلي حيث يقل الصراع ويتضمن كذلك 
 . لمطالب النمو في مراحله المتتابعة التوافق 
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 ) الهـدر  علـى  إلي التعـرف )٢٠٠٠ 
ـ  مرحلـة التعلـيم   في والتسرب الرسوب عن الناجم التربوي  ياألساس
 واألسـباب ٩٩/ ٩٨،من ٩٣/٩٤من الفترة عن غزة بمحافظات الحكومي

 من وكان، ومعلمة معلما ) ٣٧٣( الدراسة عينة إليه وشملت تؤدي التي
 تسـرب  معـدل  مـن  أقل الطالبات تسرب معدل-:يلي ما الدراسة نتائج

 ٩٤/ ٩٣ الدراسـة  سـنوات  خـالل  التسـرب  معـدل  بلغ حيث الطالب،
 مـن  أقل الطالبات رسوب ومعدل. طالبات) %١.٠٨ (طالب،) %١.٦٢(

 ٩٨ الدراسة سنوات خالل الرسوب معدل بلغ حيث الطالب، رسوب معدل
 فـي  التربوي الهدر ومعدل .طالبات %) ٢.٧٧(طالب،% ) ٣.٧٣( ٩٩/

 لـدى  التربوي الهدر معدل من أقل الطالبات لدى األساسي التعليم مرحلة
 %١٨طـالب،  )%٢٢ (اسةالدر سنوات خالل المعدل بلغ حيث الطالب،
 لـدى  (عليا) األساسي التعليم مرحلة في التربوي الهدر معدل .(طالبات

 خالل المعدل بلغ حيث الطالب، لدى التربوي معدل الهدر من أقل الطالبات
  .طالبات %١٧طالب، % ٢٢ ) الدراسة سنوات

  )العوامل فةرمعإلى ) ٢٠٠٢ 
 كما ءصنعا جامعة ـ التربية تكليا في تربويال الهدر نع المسئولة

التربوي هو  الهدر لمواع درمص أن:   لىإ  صلتوتو ،الطالب هاوريتص
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البيئة الخارجية وتشمل عوامل مرتبطة بالطالب نفسه أو باألسرة أو 
 الداخلية فتشمل أما بالنسبة للعوامل المرتبطة بالبيئة٠بالحالة االجتماعية 

 أو ،الدراسي بالبرنامج أو ،التدريس يئةه وبعض ةطتبرم لمواع
 الرأي في قتفاا ـ  الطالب ونبشئ أو ،والتآلف بالقبول أو ،باالختبارات

 المتعلقة العوامل رتأثي جةدر ولح للجنس  "قافو التربية كلية بالط نبي
 ٠)واالختبارات الدراسي والبرنامج ،التدريس هيئة وبعض(

)لـى تحديـد أهـم    إ)  ٢٠٠٨
العوامل التربوية و االجتماعية و االقتصادية و الشخصية المسئولة عـن  
الهدر التربوي في مدارس التعليم الثانوي العام بأمانـة العاصـمة مـن    
وجهة نظر الطالب الباقين لإلعادة والطالب المتسربين حيث طبقت علـى  

تـم  ) المتسربينالباقين لإلعادة و (طالبا وطالبة ) ٢١٦(عينة مكونة من 
وتوصلت النتائج إلى .اختيارها عشوائيا من أربع مدارس ثانوية باألمانة 

أكثر العوامل التربوية تأثيرا في الهدر التربوي هي العوامل المتعلقة  أن 
تليها العوامل المتعلقة ببعـد المـدرس ثـم    ، ببعد االختبارات التحصيلية 

وأخيـراً عوامـل     مدرسـي عوامل اإلدارة المدرسية وعوامل المبنـى ال 
أكثر العوامل االجتماعية تأثيرا في الهدر التربوي هـي  .المنهج المدرسي 

وانفصال الوالـدين  ، الزواج المبكر لبعض الطالب ، وفاة أحد األبوين : 
، تـأثير األقـران   : أكثر العوامل الشخصية تأثيرا في الهدر التربوي هي 

ب استذكار الدروس إلى نهايـة  و تأجيل الطال، ضعف ثقة الطالب بنفسه 
: أكثر العوامل االقتصادية تأثيرا في الهدر التربوي هـي  .العام الدراسي 

، خوف الطالب من عدم وجود وظيفة بعـد التخـرج   ، تدني دخل األسرة 
  .وزيادة المصروف الشخصي للطالب 
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المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
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     )إلى) ٢٠١٠ 
 الدراسية لألعوام تةؤم جامعة في لكميا التعليمي الهدر محج نعلكشف ا

 أن: نتائجها رزبأ نم نكاو ،، ٢٠٠٨/٢٠٠٩، ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤
 ،الدراسة رةفت لخال الخريجين ددع سخم ونيمثل يمياًدكاأ المفصولين

 في الهدر نسبة أن و ،الطالبات نبي منه ركثأ الطالب نبي الهدر محج وأن
  .   ةاإلنساني للكليات منه علىأ العلمية الكليات

     


(Michel ,et al;)  و قد هدفت
إلى معرفة القدرة التنبؤية للخبرات االجتماعية السلبية بالرسوب الدراسي 

يذ منهم تلم) ٧٥١(لدى طالب المدارس وقد تكونت عينة الدراسة من 
من اإلناث ممن تراوحت أعمارهم % )  ١٣(من الذكور ونسبة% )  ٨٧(

عاما ،وتوصلت النتائج )١٠.٥(عاما بمتوسط عمري قدره) ١٧- ٦(من 
إلى وجود تباين في معدالت التسرب الدراسي تبعا لتباين الخبرات 
االجتماعية السلبية ،كما كشفت أيضا أن إدراك المراهقين من أفراد العينة 

لرفض االجتماعي من زمالئهم لم يتنبأ بالتسرب الدراسي المبكر مع ل
وجود إدراكهم للمساندة والقبول الوالدي المعتدل ،في حين أن التفاعل 
بين الخبرات السلبية مثل عدم وجود صداقات والعدوانية والفوضوية 
والكذب والمشكالت األسرية وإدراك الرفض الوالدي متغيرات لها 

التنبؤ بالتسرب الدراسي يلي هذه المتغيرات في التنبؤ الصدارة في 
بالتسرب كل من المستوى االقتصادي واالجتماعي واألكاديمي المنخفض 

 .للطالب 
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    (Winner , et al 
إلى معرفة العالقة بين التوافق الجامعي والرسوب الدراسي  (2005;

امعيا من طالب السنة األولى طالبا ج)  ٣٥(على عينة مكونة من 
بالجامعة وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين توافق الطالب مع حياته 
الجامعية وخاصة في العام الجامعي األول وعدم تسربه الدراسي وبقائه 
بشكل منسجم وإيجابي في الدراسة كما أن الطالب الذين اخبروا عن 

لهم مساندة اجتماعية اندماجهم االجتماعي مع صداقات جديدة تمثل 
تساعدهم في مواجهة مختلف الصعاب وضغوط السنة األولى في الحياة 
الجامعية ويسهم في عدم ميلهم للتسرب من الجامعة واالستمرار حتى 

  .التخرج
(Michel ,et al 

إلى الكشف عن القدرة التنبؤية لسوء التوافق المدرسي في  (2008;
وب وتسرب الطالب من دراستهم من خالل إجراء دراسة طولية على رس

بنسبة ) ١٣٣٠٠(عينة من طالب المدارس االبتدائية والمتوسطة عددهم 
من اإلناث وقد بلغ عدد من تسربوا %) ٥٥(من الذكور ونسبة %)٤٥(

وقد توصلت الدراسة إلى أن %) .٣(من أفراد العينة الكلية نسبة "دراسيا
المدرسي ارتبط بصورة إيجابية مع التسرب الدراسي سوء التوافق 

فالمشكالت التي يعاني منها الطالب في مدرسته وعدم اندماجه مع زمالئه 
عن " ومدرسيه ولها الصدارة في احتمالية ترك الطالب دراسته فضال

ارتباط سوء التوافق المدرسي بانعدام الحافز لالنجاز األكاديمي وأخيرا 
وجود فروق دالة بين الجنسين لصالح الذكور في كل  أشارت الدراسة إلى

  .من سوء التوافق المدرسي والتسرب الدراسي 
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    (Danial,2010)  إلى الكشف
عن العالقة بين التوافق االجتماعي واألكاديمي لدى طالب السنة األولى 

)  ٥٤٥(بالجامعة بالتسرب والرسوب من التعليم ،على عينة مكونة من 
طالبا من ثالثة كليات جامعية من صفوف وتخصصات دراسية متنوعة 

حصلوا على معدالت تراكمية منخفضة من طالب " طالبا)  ١٥(منهم 
السنة األولى بالجامعة ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط سالب بين 
التوافق االجتماعي والتسرب الدراسي فالطالب غير المندمجين اجتماعيا 

زمالئهم بالجامعة أكثر عرضة للتسرب وان أعلى معدالت تسرب مع 
سجلت لدى الطالب غير المتوافقين اجتماعيا وأكاديميا خاصة طالب 

كشفت الدراسة عن وجود ارتباط دال " السنة األولى بالجامعة وأخيرا
  .  موجب بين التوافق األكاديمي والتوافق االجتماعي للطالب

     


   (Parker,1999)  والتي هدفت إلى معرفة القدرة
التنبؤية لكل من وجهة الضبط والنوع والعمر والقروض المالية للطلبة 

" طالبا) ٩٤(في إتمام التعليم أو التسرب منه ،وبلغت عينة الدراسة 
إلى أن وجهة الضبط الداخلي من أكثر المتغيرات وطالبة وتوصلت النتائج 

بإتمام التعليم أو التسرب منه وجاء في المرتبة الثانية القروض " تنبؤا
  ٠المالية المقدمة للطلبة 

  (Collins ,2001) إلى بحث سمات
من " طالبا) ١٩(المتسربين من المدارس الثانوية من خالل دراسة 

ين وتوصلت النتائج إلى أن المتسربين يتسمون الطالب المتسرب
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باالغتراب والعزلة وكثرة النزاعات بين الوالدين والتشاؤم كما وجد أن 
وجهة الضبط من المتغيرات الشخصية الهامة المنبئة بالتسرب من 

  .المدرسة 

    (Parker ,2003)  إلى معرفة
الدراسي وتكونت عينة الدراسة دور وجهة الضبط في الرسوب والتسرب 

من كلية المجتمع من والية أريزونا وتمت الدراسة على " طالبا) ٩٥(من 
مرحلتين في األولى أعطي كل أفراد العينة مقياس وجهة الضبط عبر 

) ١٥(االنترنت وذلك بعد أسبوع من التحاقهم بالتعليم عن بعد وبعد 
 قلمدة أسبوع وتم تطبيطالبا بالتعليم التقليدي ) ١٥(أسبوع التحق 

مقياس وجهة الضبط عليهم قبل وبعد األسبوع الدراسي وتوصلت 
الدراسة في خالل المرحلتين إلى عدم وجود ارتباط دال بين وجهة الضبط 

  ٠سواء الداخلي والخارجي في مسالة االستمرار أو التسرب من التعليم 


لسابق أن معظم البحوث التي تمت يالحظ من خالل العرض ا
مراجعتها قد ركزت على معرفة حجم ظاهرة الهدر التربوي مثل دراسة 

وكذلك . )٢٠١٠( القضاة تاـخليف سةدرا و )٢٠٠٠ (حميدمن " كال
ركزت العديد من الدراسات على الخصائص الشخصية والخلفية 

بوصفها االجتماعية والمشكالت األكاديمية وقلة المساعدات المالية 
تسرب العوامل المهمة التي تؤثر في استمرار الطالب في دراسته أو ال

  .)٢٠٠٨(دراسة الجريانيو )٢٠٠٢(المخالفيمن " منها  مثل دراسة كال

على دور التوافق النفسي " قليال" في المقابل نجد هناك تركيزا
 (Danial,2010)والتسرب والرسوب الدراسي مثل دراسة دانيال 
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و دراسة وينر  Michel ,et al ;2008)شيل وآخرونودراسة مي
  ٠ (Winner , et al ;2005)وآخرون

و دراسة (Parker,1999) من باركر " كما توصلت دراسة كال
إلى أن وجهة الضبط من العوامل الهامة  Collins ,2001)(كولينز 

 Parker) ( المنبئة بالتسرب الدراسي في حين توصلت دراسة باركر

م وجود عالقة بين تسرب الطالب ووجهة الضبط األمر عد إلى2003,
وعلى هذا تتحدد فروض ٠الذي يحتاج لمزيد من الدراسة والبحث  

  الدراسة كاألتي 


بالمرحلة اإلعدادية والمتمثل في ظاهرة " تربويا" يوجد هدرا -١

  ٠رسوب الطالب

محل  –الجنس (توجد فروق في نسب رسوب الطالب حسب  -٢
  ٠)قامة اإل

بين التالميذ الناجحين والراسبين " توجد فروق دالة إحصائيا-٣
الشخصي ،األسري ، االجتماعي (للعينة ككل في التوافق النفسي بأبعاده 

  ، )،الدراسي ، الصحي

بين التالميذ الناجحين والراسبين " توجد فروق دالة إحصائيا -٤
  ٠)  الداخلية والخارجية(للعينة ككل في ووجهة الضبط 

من )إناث –ذكور (بين الجنسين " توجد فروق دالة إحصائيا -٥
  .الناجحين في التوافق النفسي 
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من )إناث –ذكور (بين الجنسين " توجد فروق دالة إحصائيا -٦
  .الناجحين في وجهة الضبط 

من )إناث –ذكور (توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين  -٧
  . الراسبين في التوافق النفسي 

من )إناث –ذكور (توجد فروق دالة إحصائيا بين الجنسين  -٨
  .الراسبين في وجهة الضبط
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يعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي الذي يهتم بوصف الظاهرة 
  .كما هي 

  إجراءات الدراسة 


  -:إلى  وقد انقسمت عينة الدراسة الحالية

١-  :-  طالب  ٨٠( وتكونت من   (
   .والجدول التالي يوضح ذلك من طالب المرحلة اإلعدادية 





  المدرسة
  الطالب الراسبين  الطالب الناجحين

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

    ٢٠    ٢٠  السادات اإلعدادية بنين

  ٢٠    ٢٠    يز أباظة اإلعدادية بناتعز

  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  المجموع

  ٨٠  المجموع الكلي
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يتضح من الجدول السابق أن العينة االستطالعية تم اختيارها من 
مدرستين إحداهما للبنين واألخرى للبنات ،وتم اختيارهم بطريقة متساوية 

ة دون ،وقد تم تطبيق أداة القياس على هذه العينها من حيث عدد أفراد
" مراعاة لنجاحه أو رسوبها في الجانب الدراسي ألن األداة موجهة أصال

  .لهذه المرحلة التعليمية 
٢-    

وتلميذة من " تلميذا) ٢٨٥(  تكونت عينة الدراسة األساسية من  
  :تالميذ المرحلة اإلعدادية من المدارس التالية

مدرسة األلفي اإلعدادية بنين مدرسة السادات اإلعدادية بنين و
ومدرسة عزيز أباظة اإلعدادية بنات ومدرسة الشربيني اإلعدادية بنات 
ومدرسة عبد الفتاح فرحات للتعليم األساسي المشتركة ومدرسة العقدة 

ويوضح .اإلعدادية المشتركة ومدرسة سنيطة أبو طوالة للتعليم األساسي
  ومتوسط أعمار كل مجموعةالجدول التالي توزيع أفراد عينة البحث 




  العدد  متوسط العمر الزمني  نوع العينة

  ٧٠  سنة ١٣.١١  تالميذ ناجحون

  ٨٠  سنة ١٣.٩  تالميذ راسبون

  ٧٥  سنة ١٣.٦  تلميذات ناجحات

  ٦٠  سنة ١٣.٧  تلميذات راسبات



 

٣٠ 
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متقاربون من حيث ويالحظ من الجدول السابق أن جميع أفراد العينة 
السن ، كما أنهم من أحياء متفرقة من مركز منيا القمح بمحافظة 

  .الشرقية 


تطلب تحقيق أهداف لدراسة والتحقق من فروضها استخدام األدوات 

  - :التالية 


 قامت الباحثة بمراجعة األطر النظرية المتعلقة بموضوع الدراسة-١
واطلعت على العديد من المقاييس المتعلقة منها مقياس التوافق النفسي 

ومقياس التوافق النفسي لشقير ، ) ٢٠١١(االجتماعي لفروجة 
  ٠ واختبار التوافق النفسي لهيوم بل  ،)٢٠٠٣(

" استفادت الباحثة من المقاييس السابقة بأشكال متعددة تعديال-٢
وء ذلك تم تحديد خمسة أبعاد إلخ ،وفي ض٠٠٠٠٠" ومنهجا" واقتباسا

للمقياس يمكن اعتبارهما مكونات المقياس ،وقد تم وضع تعريفات 
  -:إجرائية لهذه األبعاد األربعة كما يلي

١-    : وهو الذي يعبر عن شعور الطالب
باالرتياح النفسي تجاه قدراته وإمكاناته وتمتعه بحواس سليمة وميله إلى 

معظم الوقت وقدرته على الحركة واالتزان والسالمة في  النشاط والحيوية
التركيز مع االستمرارية في النشاط والعمل دون إجهاد أو ضعف لمهمته 
ونشاطه، واالعتماد على النفس واإلحساس بقيمة الذات والخلو من 



 

٣١ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

األمراض العصبية ،وذلك لتحقيق الرضا لنفسه وإزالة القلق والتوتر 
  والشعور بالسعادة

٢-   : ويتضمن السعادة مع اآلخرين
وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير االجتماعية واالمتثال 
لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغيير االجتماعي ،والتفاعل االجتماعي 

  ٠السليم والعمل من اجل مصلحة الجماعة

٣-  ت سوية وهو مدى تمتع الفرد بعالقا
ومشبعة بينه وبين أفراد أسرته ومدى قدرة األسرة على توفير اإلمكانيات 
الضرورية وسالمة العالقات بين الوالدين فيما بينهما وفيما بين األوالد 

  ٠مع بعضهم البعض 

٤-   وهو قدرة الطالب على إقامة عالقات
سئلة في الفصل اجتماعية ايجابية مع الزمالء والقدرة على طرح األ

والفهم واالستيعاب للدروس والوصول إلى حالة من الرضا النفسي عن 
أدائه الدراسي وإحساسه بحالة من التناغم في عالقاته مع أساتذته، 

  ٠والقدرة على مواجهة المواقف التعليمية المختلفة واالستعداد لالمتحان 

٥-  تمتع الطالب بصحة جيدة خالية من وهو
األمراض الجسمية والعقلية ،مع تقبله للمظهر الخارجي والرضا عنه 

  . ،وخلوه من المشاكل العضوية المختلفة
للتعريف اإلجرائي " بعد وفقا تم صياغة عدد من العبارات لكل-٣

  ٠له



 

٣٢ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

تم عمل مفتاح لتصحيح المقياس وذلك على أساس االختيار من -٤
موافق ( لثالثة بدائل هي  "متعدد حيث تندرج اإلجابة على كل بعد تبعا

وعلى ذلك يكون اتجاه تقدير الدرجات على )، محايد ،غير موافق " تماما
) ٣، ٢، ١(للعبارات الموجبة، )  ١، ٢، ٣(بنود المقياس كما يلي 

  ٠للعبارات السالبة

تم عرض المقياس في صورته المبدئية مع مفتاح التصحيح على -٥
ى مدى صالحية المقياس لقياس عدد من أساتذة علم النفس للحكم عل

التوافق النفسي للطالب المرحلة اإلعدادية في ضوء التعريف اإلجرائي 
لكل بعد باإلضافة إلى الحكم على مدى صالحية مفتاح التصحيح في ضوء 

  ٠اتجاه العبارات الموجبة منها والسالبة 

تم تعديل المقياس في ضوء توجيهات السادة المحكمين حيث تم -٦
د عدد من العبارات في كل بعد وتعديل صياغة عدد أخر وبذلك استبعا

  .عبارة موزعة على األربعة أبعاد )  ٧٣( أصبح المقياس مكون من 




بحساب معامل ارتباط درجة كل عبارة بالمجموع  ت الباحثةقام 
معامالت الصدق الداخلي )  ٤(   ويبين الجدول رقم.  للمقياسالكلي 

  .لعبارات مقياس التوافق النفسي
 



 

٣٣ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  






  الصحي  الدراسي  األسري  االجتماعي  الشخصي

رقم 
رقم   قیمة ر  العبارة

رقم   قیمة ر  العبارة
رقم   قیمة ر  العبارة

رقم   قیمة ر  العبارة
  قیمة ر  العبارة

٠.٥٥٣  ٦١  ٠.٢٤٥  ٤٦  ٠.٣٧٨  ٣٠  ٠.٤٢٢  ١٥  ٠.٢٦٩  ١  

٠.٤٩٠  ٦٣  ٠.٢٢٩  ٤٧  ٠.٤٨٢  ٣١  ٠.٢٢٢  ١٦  ٠.٣٠٠  ٢  

٠.٢٤٤  ٦٣  ٠.٢٣٤  ٤٨  ٠.٢٣٩  ٣٢  ٠.٣٠١  ١٧  ٠.٢٣٤  ٣  

٠.٢٢٧  ٦٤  ٠.٥٠٦ ٤٩ ٠.٢٤٨  ٣٣  ٠.٤٨٥  ١٨  ٠.٢٨٣  ٤  

٠.٣١٣  ٦٥  ٠.٣٦٩  ٥٠  ٠.٢٢٣  ٣٤  ٠.٣٠١  ١٩  ٠.٤٦٣  ٥  

٠.٢٩١  ٦٦  ٠.٣١٦ ٥١  ٠.٢١٩  ٣٥ ٠.٤٨٥ ٢٠ ٠.٢٤٤ ٦  

٠.٣٢٢  ٦٧  ٠.٢٤٠  ٥٢  ٠.٣١٩  ٣٦  ٠.٦٠١  ٢١  ٠.٤١١  ٧  

٠.٣٠٤ ٦٨ ٠.٤٣٢ ٥٣  ٠.٢٣٤  ٣٧ ٠.٥٣٢ ٢٢ ٠.٣٧٥ ٨  

٠.٣٨٣  ٦٩  ٠.٣٣٥  ٥٤  ٠.٤٠٢  ٣٨  ٠.٦١٩  ٢٣  ٠.٢٣٧  ٩  

٠.٢٤٦ ٧٠ ٠.٢٧١ ٥٥ ٠.٤٣٨ ٣٩ ٠.٥٣٥ ٢٤ ٠.٢٤٢ ١٠  

٠.٥٩٣ ٧١ ٠.٢٤٨ ٥٦ ٠.٥٣٨ ٤٠ ٠.٢٩٩ ٢٥ ٠.٦٣٩  ١١  

٠.٣٢٧ ٧٢ ٠.٢٢٨ ٥٧ ٠.٤٣٢ ٤١ ٠.٢٤٢ ٢٦ ٠.٣٩٥  ١٢  

٠.٣١١ ٧٣ ٠.٢٥٥ ٥٨ ٠.٣٤٥ ٤٢ ٠.٢٢٤ ٢٧ ٠.٤٠٩  ١٣  

٠.٢٣٦ ٥٩ ٠.٢٣٤ ٤٣ ٠.٢٦٠ ٢٨ ٠.٣٩٧  ١٤ 

  
  

٠.٣٩٩ ٦٠ ٠.٢٢٦ ٤٤  ٠.٢٢٣  ٢٩ 

  ٠.٣٤٦ ٤٥  

  ٠.٢١٧) = ٠.٠٥(،  ٠.٢٨٣) = ٠.٠١(مستوى الداللة عند   



 

٣٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة 
  .  وبالتالي فهي مقبولة )  ٠.٠٥( ، ) ٠.٠١( إحصائياً عند مستوى داللة

ثم قامت الباحثة بحساب الصدق الداخلي لعبارات المقياس وذلك عن 
ط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقيـاس  طريق حساب معامل االرتبا

  : كما يتضح في الجدول التالي 





  الدرجة الكلية  األبعاد

  **٠.٥٠٣  شخصي

  **٠.٥٨٠  اجتماعي

  **٠.٥٠٥  أسري

  **٠.٤٣٦  دراسي

  **٠.٤٤٩  صحي

  ٠.٢١٧) = ٠.٠٥(*،  ٠.٢٨٣) = ٠.٠١(لة عند مستوى الدال  **

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة 
  . وبالتالي فهي مقبولة  ) ٠.٠١( إحصائياً عند مستوى داللة

 



 

٣٥ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  




وقد بلغ معامل لكرونباك  تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا 
معامل مرتفع ودال إحصائياً مما يدعو للثقة في وهو  ٠.٨٢٢الثبات 

  .صحة النتائج




 

  البعد
   معامل االرتباط

-قبل تصحيح سبيرمان
  براون

   طمعامل االرتبا

  بعد التصحيح

  ٠.٨٦٨  ٠.٧٧٢  المقياس ككل

وهو معامل دال إحصائياً ) ٠.٨٦(وقد بلغ معامل الثبات للمقياس 
  يدعو للثقة في صحة النتائج 

 



 

٣٦ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  



قامت الباحثة بمراجعة األطر النظرية المتعلقة بموضوع الدراسة  -١
جهة الضبط ،إال أن هذه وتم االطالع على عدد من المقاييس التي تقيس و

المقاييس تقيس وجهة الضبط بصفة عامة ،بينما الدراسة الحالية تقيس 
لعدم توفر ذلك فقد تم " وجهة الضبط المرتبط بالمجال الدراسي ،ونظرا

إعداد نموذج لمقياس مركز الضبط المحدد بالمجال الدراسي بهدف 
تفادت منها الباحثة ومن المقاييس التي اس.استعماله في الدراسة الحالية 

المعد ) G.ROTTER )1966مقياس مركز الضبط لجوليان روتر 
ومقياس وجهة الضبط متعدد االبعاد . ١٩٨٢للراشدين وترجمه كفافي 

ومقياس مركز التحكم عند .١٩٩٧لألطفال إعداد سليمان وعبد اهللا 
  .) ١٩٩٠( االطفال والمراهقين لحبيب

" بقة بأشكال متعددة تعديالاستفادت الباحثة من المقاييس السا -٢
إلخ ،وفي ضوء ذلك تم تحديد بعدين أساسيين ٠٠٠٠٠" ومنهجا" واقتباسا

للمقياس يمكن اعتبارهما مكونات المقياس ،وقد تم وضع تعريفات 
 - :إجرائية لهذين البعدين كما يلي

١-     : وهو اعتقاد الطالب بأنه
دراسي ،سواء أكانت األحداث ايجابية مسؤول عما يحدث له في المجال ال

لما يملكه من قدرات ومجهودات وخصائص " أم سلبية ،وذلك نظرا
 .شخصية ،ومثابرة في تحقيق الهدف

٢-  : وهو اعتقاد الطالب أنه
غير مسؤول عما يحدث له في المجال المدرسي ،سواء أكانت األحداث 



 

٣٧ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

داث تحكمها قوى خارجية عنه والمتمثلة ايجابية أم سلبية ،وأن هذه األح
  . في الحظ أو الصدفة ،القدر ،قوة اآلخرين 

للتعريف اإلجرائي " تم صياغة عدد من العبارات لكل بعد وفقا - ٣
  ٠له 

تم عمل مفتاح لتصحيح المقياس وذلك على أساس االختيار من -٤
  ). ، ال  نعم( لبديلين هما " متعدد حيث تندرج اإلجابة على كل بعد تبعا

تم عرض المقياس في صورته المبدئية مع مفتاح التصحيح على -٥
عدد من أساتذة علم النفس للحكم على مدى صالحية المقياس لقياس 
وجهة الضبط لطالب المرحلة اإلعدادية في ضوء التعريف اإلجرائي لكل 
بعد باإلضافة إلى الحكم على مدى صالحية مفتاح التصحيح الخاص بكل 

  .بعد 

تم تعديل المقياس في ضوء توجيهات السادة المحكمين حيث تم -٦
استبعاد عدد من العبارات في كل بعد وتعديل صياغة عدد أخر وبذلك 

عبارة موزعة على البعدين ،منهم )  ٣٢( أصبح المقياس مكون من 
عبارة في االتجاه الموجب والتي تشير إلى فئة الضبط الداخلي إذا ) ١٦(

على كل منها ،وفي حالة اإلجابة ) ١(تمنح الدرجة  ييجابأجيب عنها باال
عبارة في االتجاه السالب ) ١٦(عليها بالسلب تعطى الدرجة صفر ،و

والتي تشير إلى فئة الضبط الخارجي إذا أجاب عنها بالسلب تمنح الدرجة 
على كل منها ،وفي حالة اإلجابة عليها باإليجاب تعطى الدرجة ) ١(

رجة المرتفعة إلى زيادة الضبط الداخلي ،بينما تدل وعليه تدل الد.صفر
الدرجة المنخفضة إلى انخفاض الضبط الداخلي ،وبالمثل في بعد الضبط 

  .الخارجي 



 

٣٨ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  



بحساب معامل ارتباط درجة كل عبارة بالمجموع  ت الباحثةقام 

معامالت الصدق الداخلي ) ٧(ين الجدول رقم ويب. الكلي لعبارات كل بعد 
  .لعبارات مقياس  الضبط





  وجهة الضبط الخارجي    وجهة الضبط  الداخلي        

رقم 
  قيمة ر  العبارة

رقم 
  قيمة ر  العبارة

رقم 
  قيمة ر  ارةالعب

رقم 
  قيمة ر  العبارة

٠.٢٥٥  ٩  ٠.٣٨٠  ١  ٠.٢٦٢  ٩  ٠.٢٥٩  ١  

٠.٣٨١  ١٠  ٠.٢٥٨  ٢  ٠.٣٦٧  ١٠  ٠.٢٧٨  ٢  

٠.٢٥١  ١١  ٠.٢٢٨  ٣  ٠.٣٥٧  ١١  ٠.٣٢٣  ٣  

٠.٤١٥  ١٢ ٠.٤٧٧  ٤  ٠.٣٦٣  ١٢  ٠.٢٢٠  ٤  

٠.٢١٩  ١٣  ٠.٤٣١  ٥  ٠.٢٢٢  ١٣  ٠.٣٢٧  ٥  

٠.٢٧٤  ١٤  ٠.٢٨١  ٦  ٠.٢٣٣  ١٤  ٠.٣٨٠  ٦  

٠.٢٦١ ١٥  ٠.٢٢٥ ٧  ٠.٢٦٣ ١٥ ٠.٢٢٢ ٧  

٠.٣٧١  ١٦  ٠.٢٦٣  ٨  ٠.٣٩١  ١٦  ٠.٣٣٦  ٨  

  ٠.٢١٧) = ٠.٠٥(،  ٠.٢٨٣) = ٠.٠١(مستوى الداللة عند  



 

٣٩ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   
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يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة 
  .وبالتالي فهي مقبولة )  ٠.٠٥( ، ) ٠.٠١(إحصائياً عند مستوى داللة 


ل ثبات مقياس الضبط  بواسطة معادلة كيودر تم حساب معام

  كالتالي )  ٢١(ريتشاردسون 
 




  عدد األسئلة  التباين  المتوسط  البعد
معامل 
  الثبات

  ٠.٧٩٢  ٣٢  ٤.٢٦  ١٩.٨٨  الدرجة الكلية

وهو معامل دال إحصائياً ) ٠.٧٩٢( وقد بلغ معامل الثبات للمقياس
  يدعو للثقة في صحة النتائج 


قامت الباحثة بحساب الثبات باستخدام طریقة التجزئة النصفیة 

  والجدول التالي یوضح ذلك
 



 

٤٠ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  



 

  البعد
  معامل االرتباط

  براون-قبل تصحيح سبيرمان

  معامل االرتباط

  بعد التصحيح

  ٠.٨٦٤  ٠.٧٦٢  المقياس ككل

وهو معامل دال إحصائياً ) ٠.٨٦(وقد بلغ معامل الثبات للمقياس 
  يدعو للثقة في صحة النتائج 







وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بعرض نتائجـه مـن   
خالل عرض الدراسة الوثائقية والتي تهدف إلى التعـرف علـى حجـم    
الرسوب في المرحلة اإلعدادية على مستوى جمهورية مصر العربية من 

 ٢٠١١/٢٠١٢خالل عرض أعداد المقيدين ،والمعاد قيدهم خالل األعوام 
وقد تم جمع بيانات هذه الدراسة من خالل االطالع على  ٢٠١٢/٢٠١٣،

الكتاب السنوي لوزارة التربية والتعليم من خالل اإلدارة العامة للمعلومات 
بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية وفيما يلي عرض هـذه  

  ٠الدراسة



 

٤١ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  






  العام الدراسي
  جملة المعاد قيدهم  جملـة المقيدين

  النسبة  اإلجمالي  اإلجمالي

٢٠١١ 
/٢٠١٢  

٨.١  ٣٣٦٧٥٤  ٤١٥٨٨٤٥ %  

٢٠١٢ 
/٢٠١٣  

٨.٥٢  ٣٦٤٧٧٦  ٤٢٧٩٩٠٩%  

المقيدين خالل العام الدراسـي   إجمالييتضح من الجدول السابق أن 
% ٨.١بنسبة  ٣٣٦٧٥٤نهم رسب م ٤١٥٨٨٤٥بلغ  ٢٠١٢/ ٢٠١١
بلـغ   ٢٠١٣/ ٢٠١٣المقيدين خـالل العـام الدراسـي     إجمالي، بينما 

" أي أن هناك هـدرا . ٨.٥٢بنسبة  ٣٦٤٧٧٦رسب منهم  ٤٢٧٩٩٠٩
  .في رسوب الطالب بالنسب المبينة " ممثال" تربويا

وترى الباحثة أنه من خالل العرض السابق أن أعداد الراسبين فـي  
وطالبـة عـام   " طالبـا  ٣٣٦٧٥٤رتفع عددهم مـن  تزايد مستمر حيث ا

،مما يعني أن هناك  ٢٠١٣/ ٢٠١٢عام  ٣٦٤٧٧٦إلى  ٢٠١٢/ ٢٠١١
في ظاهرتي الرسوب والتسـرب ،ويتحـدد بنسـبة    " ممثال" تربويا" هدرا

  .الطالب الذين فشلوا في دراستهم بسبب إعادتهم لسنة أو أكثر  



 

٤٢ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

 و )٢٠٠٠( الجدوع من" نتائج دراسة كال وتتفق هذه النتيجة مع
التي توصلت نتائجهم إلى ارتفاع حجم الهدر و) ٢٠٠١(دراسة أبو كليلة 

  .بعد األخر " التربوي الناتج عن رسوب الطالب في الدراسة عاما
 




ة بعرض النتائج الوثائقية وللتحقق من صحة هذا الفرض تقوم الباحث
  -:التالية









  جملة المعاد قيدهم          جملـة المقيدين             الصفوف

  إجمالي    بنات      بنين       إجمالي    بنات     بنين    

الصف 
  األول

١٧٤٧٩٦  ٧٦٧٠٠  ٩٨٠٩٦  ١٤٨٢٢٥٥  ٧٢٤٨٨٢  ٧٥٧٣٧٣  

الصف 
  الثاني

٧٤٨٠٢  ٣٣٩٣١  ٤٠٨٧١  ١٣٧٨٥١٨  ٦٨٠٠٤٧  ٦٩٨٤٧١  

الصف 
  الثالث

٨٧١٥٦  ٤١٢٣٩  ٤٥٩١٧  ١٢٩٨٠٧٢  ٦٤٦٨٦٢  ٦٥١٢١٠  

  ٣٣٦٧٥٤  ١٥١٨٧٠  ١٨٤٨٨٤  ٤١٥٨٨٤٥  ٢٠٥١٧٩١  ٢١٠٧٠٥٤  اإلجمالي



 

٤٣ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

أن إجمالي المقيدين خالل عام ) ١١(يتضح من جدول 
" طالبا ١٨٤٨٨٤رسب منهم " طالبا ٢١٠٧٠٥٤بلغ  ٢٠١١/٢٠١٢
 ٢٠٥١٧٩١،بينما بلغ إجمالي المقيدين من الطالبات % ٨.٧٧بنسبة 

، ويتضح حجم % ٧.٤٠طالبة بنسبة  ١٥١٨٧٠طالبة رسبت منهن 
ا خالل المدة المحددة والتي الهدر التربوي هنا بنسبة الطالب الذين رسبو

رسب منهم " طالبا٤١٥٨٨٤٥بلغ المعدل اإلجمالي للمقيدين فيها 
  ٠% ٨.٠٩بنسبة " طالبا ٣٣٦٧٥٤






  جملة المعاد قيدهم          جملـة المقيدين             الصفوف

  إجمالي    بنات      بنين       إجمالي    بنات     بنين    

  ١٧٧٤٧١  ٧٧٢٥٤  ١٠٠٢١٧  ١٥٩٢٠٠٦  ٧٧٧٥٥٩  ٨١٤٤٤٧  الصف األول

  ٩٣٥٥٥  ٤١٢٢٣  ٥٢٣٣٢  ١٣٥١٩٦٢  ٦٦٨٦٣٢  ٦٨٣٣٣٠  الصف الثاني

  ٩٣٧٥٠  ٤٥٤٤٤  ٤٨٣٠٦  ١٣٣٥٩٤١  ٦٦٥٦٨٢  ٦٧٠٢٥٩  الصف الثالث

  ٣٦٤٧٧٦  ١٦٣٩٢١  ٢٠٠٨٥٥  ٤٢٧٩٩٠٩  ٢١١١٨٧٣  ٢١٦٨٠٣٦  اإلجمالي

أن إجمالي المقيدين خالل عام ) ١٢(يتضح من جدول 
" طالبا ٢٠٠٨٥٥رسب منهم " طالبا ٢١٦٨٠٣٦بلغ  ٢٠١٢/٢٠١٣
 ٢١١٨٧٣،بينما بلغ إجمالي المقيدين من الطالبات % ٩.٢٦بنسبة 

ويتضح حجم الهدر % ٧.٧٦طالبة بنسبة  ١٦٣٩٢١طالبة رسبت منهن 



 

٤٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

ل المدة المحددة والتي بلغ التربوي هنا بنسبة الطالب الذين رسبوا خال
 ٣٦٤٧٧٦رسب منهم " طالبا٤٢٧٩٩٠٩المعدل اإلجمالي للمقيدين فيها 

  ٠% ٨.٥٢بنسبة " طالبا

كما يتضح من خالل العرض السابق أن نسبة رسوب الطالبات أقل 
%  ٨.٧٧من نسبة رسوب الطالب ،حيث بلغت نسبة رسوب الطالب  

،بينما  ٢٠١١/٢٠١٢ام ع% ٧.٤٠بينما بلغت نسبة رسوب الطالبات 
وبلغت نسبة رسوب الطالبات % ٩.٢٦بلغت نسبة رسوب الطالب  

  . ٢٠١٢/٢٠١٣عام % ٧.٧٦

إلى جدية الفتيات، ووفرة  وترى الباحثة أن هذه النتيجة قد تعود
الملهيات عندهن، ورغبتهن في          الوقت لديهن لالطالع، وقلة 

ضافة إلى كون الفتيات بالفطرة شيء من تأكيد الذات أمام نفوذ الذكور، إ
ينضجن أسرع من الفتيان، إلى جانب ما ينتاب الشباب عادة من الظروف 
االجتماعية واالقتصادية التي تصرفهم عن العلم والتفوق، بل ربما 

، حتى تصبح أعداد الفتيات لتعليمانصرف كثير من الشباب عن إتمام ا
 الدولهو واقع في بعض  المتخرجات أكثر بكثير من أعداد الشباب، كما

  .العربية

والتي توصلت )  ١٩٨٠(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ثابت 
إلى أن الرسوب الدراسي يزيد من نسبة الفاقد خاصة في المرحلة 

اإلعدادية ،كما أن الهدر التربوي الناتج عن رسوب وتسرب البنين أكبر 
  .من الهدر الناتج عن رسوب وتسرب اإلناث 

والتي )  ٢٠٠٠(من حميد " هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كال وتتفق
معدل رسوب الطالب وكما  من أقل رسوب الطالبات معدلتوصلت إلى أن 



 

٤٥ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

حيث حصلت ١٩٩٧أحد االختبارات الدراسية في بريطانيا للعام  توصلت
وكذلك ،للبنين % ٤٠من التقديرات المتفوقة مقابل % ٤٩البنات على 

ى التحصيل في عدد من الدول العربية ووجد أن أكدت دراسة عن مستو
  .  البنات يتفوقن على البنين في التحصيل العلمي في جميع المواد

 و دراسة)  ٢٠٠٥(من دراسة قدوري " كما تتفق مع نتائج كال
والتي توصلت نتائجهم إلى أن أن اإلناث  )٢٠١٠( خليفات والقضاة

صلن عليها أثناء الدراسة يتفوقن على الذكور في التقديرات الالتي يح
وارتفاع نسبة نجاحهن عن  وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لهن

  .الذكور



وسنقوم بعرض هذه النتائج  من خالل عرض الدراسة الوثائقية 
 والتي تهدف إلى التعرف على حجم الرسوب في المرحلة اإلعدادية على

من خالل ) حضر –ريف (مستوى جمهورية مصر العربية  حسب التبعية 
 ٢٠١١/٢٠١٢عرض أعداد المقيدين ،والمعاد قيدهم خالل األعوام 

،٢٠١٢/٢٠١٣  
 



 

٤٦ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  




 

  الصفوف
  جملة المعاد قيدهم  جملة المقيدين

  إجمالي  بنات  بنين  إجمالي  بنات  بنين

الصف 
  ٦٥٥٨٢  ٢٩٩٧١  ٣٥٦١١  ٦٨٢٥٧٠  ٣٣٢١٥٨  ٣٥٠٤١٢  األول

الصف 
  الثاني

٢٥٩٧٨  ١٢٢٢٣٩  ١٣٧٣٩  ٦٥٠٨٢٢  ٣١٥٧١٣  ٣٣٥١٠٩  

الصف 
  الثالث

٢٦٩١٤  ١٢٧٧٦  ١٤١٣٨  ٦٠٧١٨٩  ٢٩٦٥٤٦  ٣١٠٦٤٣  

  ١١٨٤٧٤  ٥٤٩٨٦  ٦٣٤٨٨  ١٩٤٠٥٨١  ٩٤٤٤١٧  ٩٩٦١٦٤  اإلجمالي

ين خالل عام أن إجمالي المقيد ) ١٣(يتضح من جدول 
 ٦٣٤٨٨رسب منهم " طالبا ٩٩٦١٦٤بلغ ) حضر( ٢٠١١/٢٠١٢

،بينما بلغ إجمالي المقيدات من الطالبات % ٦.٣٧بنسبة " طالبا
، ويتضح % ٥.٨٢طالبة بنسبة  ٥٤٩٨٦طالبة رسبت منهن  ٩٤٤٤١٧

أن نسبة الراسبين من الذكور أعلى من نسبة الراسبات من اإلناث، بينما 
 ١١٨٤٧٤رسب منهم  ١٩٤٠٥٨١دين من الحضر بلغ إجمالي المقي

  ٠%٦.١١بنسبة 
 



 

٤٧ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  




 

  الصفوف
  جملة المعاد قيدهم  جملة المقيدين

  إجمالي  بنات  بنين  إجمالي  بنات  بنين

  ١٠٩٢١٤  ٤٦٧٢٩  ٦٢٤٨٥  ٧٩٩٦٨٥  ٣٩٢٧٢٤  ٤٠٦٩٦١  الصف األول

  ٤٨٨٢٤  ٢١٦٩٢  ٢٧١٣٢  ٧٢٧٦٩٦  ٣٦٤٣٣٤  ٣٦٣٣٦٢  الصف الثاني

  ٦٠٢٤٢  ٢٨٤٦٣  ٣١٧٧٩  ٦٩٠٨٨٣  ٣٥٠٣١٦  ٣٤٠٥٦٧  الصف الثالث

  ٢١٨٢٨٠  ٩٦٨٨٤  ١٢١٣٩٦  ٢٢١٨٢٦٤  ١١٠٧٣٧٤  ١١١٠٨٩٠  اإلجمالي

أن إجمالي المقيدين خالل عام  ) ١٤(يتضح من جدول 
 ١٢١٣٩٦رسب منهم " طالبا ١١١٠٨٩٠بلغ ) ريف( ٢٠١١/٢٠١٢

،بينما بلغ إجمالي المقيدات من الطالبات % ١٠.٩٣بنسبة " طالبا
، % ٨.٧٥طالبة بنسبة  ٩٦٨٨٤طالبة رسبت منهن  ١١٠٧٣٧٤

ويتضح أن نسبة الراسبين من الذكور أعلى من نسبة الراسبات من 
رسب منهم  ٢٢١٨٢٦٤البنات، بينما بلغ إجمالي المقيدين من الريف 

  ٠%٩.٨٤بنسبة ٢١٨٢٨٠
 



 

٤٨ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  




 

  الصفوف
  جملة المعاد قيدهم  جملة المقيدين

  إجمالي  بنات  بنين  إجمالي  بنات  بنين

الصف 
  ٧٠٦٠٩  ٣١٣٣٧  ٣٩٢٧٢  ٧٢٦٦٦٨  ٣٥٢٧٠٨  ٣٧٣٩٦٠  األول

الصف 
  ٣٦٢٧٥  ١٦٣١١  ١٩٩٦٤  ٦٣٩٤١٨  ٣٠٩٣٢٨  ٣٣٠٠٩٠  الثاني

الصف 
  ٣٤٠١٧  ١٦٤٩٠  ١٧٥٢٧  ٦٣٤٥٥٦  ٣٠٩٨٨٥  ٣٢٤٦٧١  الثالث

  ١٤٠٩٠١  ٦٤١٣٨  ٧٦٧٦٣  ٢٠٠٠٦٤٢  ٩٧١٩٢١  ١٠٢٨٧٢١  اإلجمالي

أن إجمالي المقيدين خالل عام  ) ١٥(يتضح من جدول 
 ٧٦٧٦٣رسب منهم " طالبا١٠٢٨٧٢١بلغ ) حضر( ٢٠١٢/٢٠١٣

،بينما بلغ إجمالي المقيدات من الطالبات % ٧.٤٦بنسبة " طالبا
، ويتضح % ٦.٦ة بنسبة طالب ٦٤١٣٨طالبة رسبت منهن  ٩٧١٩٢١

أن نسبة الراسبين من الذكور أعلى من نسبة الراسبات من البنات، بينما 
 ١٤٠٩٠١رسب منهم  ٢٠٠٠٦٤٢بلغ إجمالي المقيدين من الحضر 

 ٠%٧.٠٤بنسبة 

 



 

٤٩ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  




 

  اد قیدھمجملة المع    جملة المقیدین         الصفوف

  إجمالي  بنات  بنین  إجمالي  بنات  بنین

  ١٠٦٨٦٢  ٤٥٩١٧  ٦٠٩٤٥  ٨٦٥٣٣٨  ٤٢٤٨٥١  ٤٤٠٤٨٧  الصف األول

  ٥٧٢٨٠  ٢٤٩١٢  ٣٢٣٦٨  ٧١٢٥٤٤  ٣٥٩٣٠٤  ٣٥٣٢٤٠  الصف الثاني

  ٥٩٧٣٣  ٢٨٩٥٤  ٣٠٧٧٩  ٧٠١٣٨٥  ٣٥٥٧٩٧  ٣٤٥٥٨٨  الصف الثالث 

  ٢٢٣٨٧٥  ٩٩٧٨٣  ١٢٤٠٩٢  ٢٢٧٩٢٦٧  ١١٣٩٩٥٢  ١١٣٩٣١٥  اإلجمالي

أن إجمــالي المقيــدين خــالل عــام  ) ١٦(يتضــح مــن جــدول 
 ١٢٤٠٩٢رسب مـنهم  " طالبا ١١٣٩٣١٥بلغ ) ريف( ٢٠١٢/٢٠١٣

،بينما بلـغ إجمـالي المقيـدات مـن الطالبـات      % ١٠.٩بنسبة " طالبا
، % ٨.٧٥طالبـة بنسـبة    ٩٩٧٨٣طالبة رسبت مـنهن   ١١٣٩٩٥٢

اسـبات مـن   ويتضح أن نسبة الراسبين من الذكور أعلى من نسـبة الر 
رسب مـنهم   ٢٢٧٩٢٦٧البنات، بينما بلغ إجمالي المقيدين من الريف 

  ٠%٩.٨٢بنسبة ٢٢٣٨٧٥


% )  ٦.١١( بعد العرض السابق يتضح أن نسبة الرسوب بالحضر 
للعام الدراسي %) ٩.٨٤( بينما بلغت نسبة الرسوب في الريف

،بينما %)٧.٠٤(  الحضر ، وبلغت نسبة الرسوب في ٢٠١١/٢٠١٢
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كما  ٢٠١٢/٢٠١٣للعام % ) ٩.٨٢( بلغت نسبة الرسوب في الريف
يتضح أن النسبة في ارتفاع من عام إلى عام ،باإلضافة إلى أن نسبة 
الرسوب في الريف أعلى من الحضر و ترى الباحثة أن ذلك قد يعود ذلك 

، وعدم عدم تكافؤ توزيع الخدمات التعليمية بين الريف والحضرإلى 
،باإلضافة وجود خريطة تربوية تضمن عدالة توزع الخدمات التعليمية 

مستوى تعليم  إلى أن المناطق الريفية يتميز غالبية سكانها بانخفاض
فإدراك الوالدين ألهمية التعليم يتوقف على مستواهم الثقافي   األسرة

والتربوي ، وقد دلت بعض الدراسات أن وجود عدد كبير من أفراد 
  رسوب والتسربألسرة غير متعلمين له صلة وثيقة بظاهرة اإلهدار والا

 

الذي )  ١٥، ٢٠٠٧( وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة إبراهيم
توصل إلى أن ظاهرة الرسوب والتسرب تنتشر خاصة في البيئات الريفية 

في الزراعة وتحتاج إلى أيد عاملة  والشعبية ولدى األسر التي تعمل
   ٠كثيرة 



بين التالميذ الناجحين والراسبين للعينة " توجد فروق دالة إحصائيا"  
الشخصي ،األسري ، االجتماعي (ككل في التوافق النفسي بأبعاده 

  ).،الدراسي ، الصحي

ـ صحة للتحقق من و ـ  تهذا الفرض قام الفـروق  بحسـاب   ةالباحث
، )١٤٥(وعة الناجحين مبين متوسطي درجات مج)ت ( باستخدام اختبار 

  :والتي يحددها الجدول التالي )  ١٤٠(والراسبين 
 



 

٥١ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  








  المتوسط  العدد  القياس  البعد
  االنحراف
  المعياري

متوسط 
ق الفر

بين 
  القياسين

الخطأ 
المعياري 

  للفرق

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

  الشخصي
  ٣.١٤  ٣١.٣٥  ١٤٥  الناجحون

٠.٠١  ١٧.٨٤  ٠.٥٨٦  ١٠.٤٦  
  ٦.٢٩  ٢٠.٨٨  ١٤٠  الراسبون

  االجتماعي
  ٢.٧٣  ٣٤.٨٩  ١٤٥  الناجحون

٠.٠١  ٢١.١٨  ٠.٦٠٨  ١٢.٨٨  
  ٦.٧٧  ٢٢.٠١  ١٤٠  الراسبون

  األسري
  ٢.٩٧  ٣٦.٧٣  ١٤٥  الناجحون

٠.٠١  ١٧.٦٩  ٠.٧٠٨  ١٢.٥٣  
  ٧.٩٧  ٢٤.٢٠  ١٤٠  الراسبون

  الدراسي
  ٣.٥٦  ٣٣.١٤  ١٤٥  الناجحون

٠.٠١  ١٦.٠٤  ٠.٦٧٨  ١٠.٨٨  
  ٧.٣٢  ٢٢.٢٦  ١٤٠  الراسبون

  الصحي
  ٢.٧٤  ٢٩.٥٧  ١٤٥  الناجحون

٠.٠١  ٢٠.٨٥  ٠.٤٩١  ١٠.٢٤  
  ٥.٢٢  ١٩.٣٢  ١٤٠  الراسبون

الدرجة 
  الكلية

  ٨.٧٧  ١٦٥.٧٠  ١٤٥  الناجحون
٢١.٧٢  ٢.٦١١  ٥٧.٠٠  

٠.٠١  
  ٣٠.١٤  ١٠٨.٧٠ ١٤٠  الراسبون  

=   ٢٨٣وبـدرجات حريـة   )  ٠.٠٥( القيمة الجدولية عند مستوى 
  ٣.١٢) =  ٠.٠١( ، وعند مستوى  ٢.٦٥

دالة إحصائياً عنـد  ) ت(أن قيمة ) :  ١٧(يتضح من الجدول السابق
وأن متوسط درجـات   الكلية ، في جميع األبعاد والدرجة )٠.٠١(مستوى 
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ــاجحين   ــة الن ــغ  مجموع ــة ،  ) ١٦٥.٧٠(بل ــة الكلي ــي الدرج ف
 الخمسـة في األبعاد )  ٢٩.٥٧،  ٣٣.١٤،  ٣١.٣٥،٣٤.٨٩،٣٦.٧٣(

ـ بينمـا بلـغ متوسـط    على الترتيب ،   لمجموعـة الراسـبين  درجات ال
ــة ، ) ١٠٨.٧٠( ــة الكلي ــي الدرج ،  ٢٤.٢٠،  ٢٢.٠١،  ٢٠.٨٨ (ف

وأن قـيم النسـبة   على الترتيب  الخمسةاألبعاد  في )١٩.٣٢،  ٢٢.٢٦
،  ٢١.١٨،  ١٧.٨٤(للدرجـة الكليـة ،   )  ٢١.٧٢( التائية المحسوبة 

مــن الجدوليــة عنــد مســتوى   أكبــر)  ٢٠.٨٥،  ١٦.٠٤،  ١٧.٦٩
مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصـائياً  )  ٣.١٢(حيث تبلغ ) ٠.٠١(

 ، ،األسـري  الشخصـي ( بأبعـاده  النفسـي  التوافق لصالح الناجحين في
  ).الصحي ، ،الدراسي االجتماعي

وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية وتفسـير ذلـك أن الرسـوب    
وبأبعاده المختلفة ،فكلما زاد " المدرسي بالفعل يتأثر بتوافق الطالب نفسيا

توافق الطالب الشخصي واالجتماعي واألسـري والدراسـي والصـحي    
  .احتمال للرسوب المدرسيانسجم مع دراسته وانخفض أي 

أما إذا تعرض توافق الطالب إلى بعض الخلل ستكون أثـاره سـلبية   
على حياة الطالب المدرسية ،ومن المحتمل أن تكـون النتيجـة سـلبية    
وتظهر في صورة مشكالت عديدة كالغياب واالنقطـاع واالنسـحاب مـن    

ة لعـدم  الدراسة ومن ثم يكون الرسوب في الدراسة وهو النتيجة المتوقع
  .توافق الطالب بصفة عامة 

التي توصلت ) ٢٠١٠(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بوالليف 
هم الطلبة الذين يؤمنون بأهمية المـواد  " إلى أن الطلبة المتوافقين نفسيا

التي يدرسونها ويجدونها مشوقة ، ويحققون النجـاح والتفـوق ، أمـا    
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ن المواد التي يدرسـونها تافهـة   فيعتبرو" الطالب الغير متوافقين نفسيا
،ودراستها مضيعة للوقت ،وال يقتنعون بأهميتها وهذا بدوره يؤدى إلـى   

  .الرسوب وترك الدراسة 

والتـي  )  ٢٠١٣(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة إبـن سـتي   
توصلت إلى أن سوء التوافق النفسـي يـؤدي إلـى ضـعف التحصـيل      

دهور أداؤه وتقل عنده دافعيـة التعلـيم   يت" ،والتلميذ الغير متوافق نفسيا
وبالتالي يحدث انخفاض في مساره الدراسي وعدم تحقيـق التفـوق أو   

  .الوصول إلى النجاح 

كما أن التوافق النفسي بأبعاده المختلفة بالنسبة للمـراهقين مطلبـاً   
أساسياً لتحقيق التفوق الدراسي واإلنجاز األكاديمي من ناحيـة وإيجـاد   

ة من ناحية أخرى حيث أشارت الدراسات التـي تعرضـت   الصحة النفسي
لدراسة الخصائص النفسية للطالب المتفوقين دراسياً تميز هؤالء الطالب 
في مستوى كفايتهم الذاتية وتفوقهم االجتماعي وتوافر مشاعر اإلحساس 

في االتجاه المضاد أظهـرت بعـض نتـائج    . باألمن النفسي واالجتماعي
للطالب الراسبين دراسياً اتصاف هؤالء الطـالب  الدراسات التي تعرضت 

بمستويات أقل في الخصائص النفسية كنقص توافقهم النفسي وشعورهم 
  .بالحرمان ونقص الثقة بالنفس

 (Danial,2010)دانيال وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
و دراسة وينر  Michel ,et al ;2008)ودراسة ميشيل وآخرون

إلى ارتفاع التي توصلت نتائجهم  (Winner , et al ;2005)وآخرون
معدالت الرسوب والتسرب الدراسي بين الطالب الذين يعانون من مظاهر 

  .سوء التوافق النفسي واالجتماعي  
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بين التالميذ الناجحين والراسبين في " توجد فروق دالة إحصائيا" 

  "وجهة الضبط الداخلي والخارجي
الفـروق باسـتخدام   بحساب  ةالباحث تهذا الفرض قام للتحقق منو

بين متوسطي درجات مجموعـة النـاجحين ، والراسـبين     ) ت ( اختبار 
  :والتي يحددها الجدول التالي 








  المتوسط  العدد  القیاس  البعد
  االنحراف
  المعیاري

متوسط 
الفرق 
بین 

  القیاسین

الخطأ 
المعیاري 

  للفرق
قیمة 

  "ت"

مستوى 
  الداللة

  الداخلي
  ١.٧٢  ٢٩.٦٧  ١٤٥  الناجحون

٠.٠١  ٤٣.٠٤  ٠.٢١٧  ٩.٣٤  
  ١.٩٣  ٢٠.٣٣ ١٤٠  الراسبون

  الخارجي 
  ٢٠.٠٢  ٢٠.٠٢  ١٤٥  الناجحون

٠.٠١  ٥٠.٩١  ٠.١٨٥  ٩.٤٢  
  ٢٩.٤٥  ٢٩.٤٥ ١٤٠  اسبونالر

، وعنـد   ٢.٦٥=   ٢٨٣وبـدرجات حريـة   )  ٠.٠٥( القيمة الجدولية عند مستوى 
  ٣.١٢) =  ٠.٠١( مستوى 

دالة إحصائياً عنـد  ) ت(أن قيمة ) : ١٨( يتضح من الجدول السابق
 ٢٩.٦٧(بلغ  مجموعة الناجحين و أن متوسط درجات ) ٠.٠١(مستوى 

 ، للضبط الداخلي والخارجي على الترتيـب لية في الدرجة الك) ٢٠.٠٢، 
فـي  )  ٢٩.٤٥، ٢٠.٣٣( لمجموعة الراسبيندرجات البينما بلغ متوسط 

وأن قيم النسـبة  ،  للضبط الداخلي والخارجي على الترتيبالدرجة الكلية 
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مـن   للضبط الداخلي أكبـر للدرجة الكلية )  ٤٣.٠٤( التائية المحسوبة 
مما يشـير إلـى   )  ٣.١٢(حيث تبلغ )  ٠.٠١( الجدولية عند مستوى  

ـ بينما كانت .لصالح الناجحين وجود فروق دالة إحصائياً  النسـبة   ةقيم
مـن   للضبط الخارجي أكبرللدرجة الكلية )  ٥٠.٩١( التائية المحسوبة 

مما يشـير إلـى   )  ٣.١٢(حيث تبلغ )  ٠.٠١( الجدولية عند مستوى  
  .  لصالح الراسبينوجود فروق دالة إحصائياً 

وترى الباحثة أنه يمكن تفسير الفروق الموجودة بين عينة الناجحين 
في وجهة الضبط إلى الخصائص التي يتميز بها " وعينة الراسبين دراسيا

وجهة الضبط الذي يعتقدونه في المجـال الدراسـي ،فاعتقـاد الطلبـة     
في فئة الضبط الداخلي يجعلهـم يتميـزون بـالتمكن    " الناجحين دراسيا

ة على االنجاز ،وان النتائج التي يحصلون عليها تـرتبط بأفعـالهم   والقدر
الخاصة بدرجة كبيرة وبإمكانهم التأثير على اآلخرين وأنهـم مثـابرون   
ومتعاونون ولديهم القدرة على التحمل من اجل الوصـول إلـى الهـدف    

  ) ٢٤٦، ١٩٩٧الشناوي (وتحقيق النجاح 

ق الدراسي يرتبط عادة ومن ناحية أخرى يمكن تفسير ذلك بأن التفو
بالطموح ،والطموح يبنى على أساس بناء وتكوين الفرد الـذي يـرفض   

  .الخضوع للواقع والظروف المحيطة وكل هذا مرتبط بالضبط الداخلي

والتـي  ) ٢٠١٠(وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة بوالليـف    
توصلت إلى وجود عالقة ارتباطيه بين مركز الضبط والتفوق الدراسـي  

  .وأن المتفوقين يتميزون بميل للضبط الداخلي مقارنة بغير المتفوقين ،

كما بينت عديد من الدراسات أن وجهة الضبط الداخلية تعمل علـى  
زيادة التحصيل الدراسي ومن ثم النجاح ، حيث انه قد وجد عند إعطـاء  
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المزيد من التحكم في التعلم فان الطالب ذوي التحكم الـداخلي يظهـرون   
من االهتمام وبذل الجهد في األنشطة أكثر من الطالب ذوي التحكم  المزيد

حيث  ،)٢٠٠٤(و دراسة عزمي ) ٢٠٠٣(مثل دراسة النعيمي . الخارجي
إلى أن الطلبة ذوي وجهة الضبط الداخلي يتميزون بالقدرة علـى   اأشارو

العمل والتفوق نتيجة، لما يتصفون به من صفات تتعلق بتنظـيم الوقـت   
ات وتحمل المسئولية، وتقبـل األمـور، وتحـدي الصـعاب،     وإدارة الذ

واالعتماد على الذات في كل مناحي الحياة وعـدم توجيـه الفشـل إلـى     
الزمة للتعلم الذاتي من ناحية والتفوق الدراسـي   مميزاتاآلخرين، وهي 

  .من ناحية أخرى 

مـا  " بينما اعتقاد الطلبة الراسبين في الضبط الخارجي ،يجعلهم غالبا
يزون بالتواكل والضعف أمام اآلخرين ،كما يتصفون بضـعف الثقـة   يتم

بالنفس وزيادة القلق وضعف مستوى الطموح وعدم الثبـات االنفعـالي   
وهم غير مطمئنين للغد ويزيد لديهم االعتقـاد فـي الحـظ ودوره فـي     
الحصول على النتائج وضعف القدرة على حل المشكالت وغيرهـا مـن   

  )١١٢، ٢٠٠٥زين  ابن ال( الصفات السلبية 

كما أنهم يتصفون باالعتمادية والتواكل على اآلخرين مثل األسـاتذة  
والزمالء في حياتهم الدراسية ،كما تقل قدرتهم علـى تحقيـق أهـدافهم    
الدراسية إليمانهم بقوة الحظ والصدفة التي تحـدث لهـم فـي المجـال     
الدراسي ،وقد يتسبب ذلك في ضعف دافعيـتهم نحـو حـل المشـكالت     

لدراسية التي تعترضهم حيث يتركون المجال للقوى الخارجية في حلهـا  ا
في احداثها ،كل ذلك يفرز في النهاية الفشل في المجال " والتي كانت سببا

  .الدراسي 



 

٥٧ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

والتي ) ١٩٨٨(كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة سليمان 
توصلت نتائجها إلي وجود فروق بين المنضبطين في الدراسة وغير 

  .منضبطين في وجهة الضبط لصالح المنضبطين ال

 Parker)من باركر"تتفق هذه النتيجة مع نتائج  دراسة كال "وأيضا

إلى أن وجهة الضبط أو مركز التحكم ( Parker,2003) وباركر( 1999,
من المتغيرات النفسية التي برز دورها في عملية استمرار الطالب أو 

  .ة رسوبه وتسربه من العملية التعليمي

   "  بـين  " توجد فروق دالـة إحصـائيا
 الشخصـي ، (الذكور واإلناث من الناجحين في التوافق النفسي بأبعـاده  

  ) .األسري ، االجتماعي ،الدراسي ، الصحي

الفـروق باسـتخدام   الباحث بحساب  تللتحقق من هذا الفرض قامو
نـاث مـن   بين متوسطي درجات مجموعـة الـذكور واإل  ) ت ( اختبار 

  :والتي يحددها الجدول التالي الناجحين 
 



 

٥٨ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  








  المتوسط  العدد  القياس  البعد
  االنحراف
  المعياري

متوسط 
الفرق 
بين 
  نالقياسي

الخطأ 
المعياري 

  للفرق

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

  الشخصي
  ٣.٢٢  ٣١.٠٢  ٧٠  ذكور ناجحين

١.١٩  ٠.٥٢١  ٠.٦٢٤  
٠.٢٣٣  
  ٣.٠٥  ٣١.٦٥  ٧٥  إناث ناجحات  غير دالة

  االجتماعي
  ٣.٠٤  ٣٤.٧٢  ٧٠  ذكور ناجحين

٠.٨٠٣  ٠.٤٥٥  ٠.٣٦٥  
٠.٤٢٣  
  ٢.٤١  ٣٥.٠٨  ٧٥  إناث ناجحات  غير دالة

  األسري
  ٢.٤٩  ٣٥.٣٢  ٧٠  ور ناجحينذك

٠.٠١  ٦.٨٢  ٠.٤٣٠  ٢.٩٣  
  ٢.٦٩  ٣٨.٢٥  ٧٥  إناث ناجحات

  الدراسي
  ٣.٧٥  ٣١.٣٤  ٧٠  ذكور ناجحين

٠.٠١  ٧.٣٧  ٠.٥٠٥  ٣.٧٢  
  ٢.٠١  ٣٥.٠٧  ٧٥  إناث ناجحات

  الصحي
  ٢.٥٤  ٢٩.٩١  ٧٠  ذكور ناجحين

١.٤٥  ٠.٤٥٤  ٠.٦٦٠  
٠.٦٦٠  
  ٢.٨٩  ٢٩.٢٥  ٧٥  إناث ناجحات  غير دالة

الدرجة 
  الكلية

  ٩.٠١  ١٦٢.٦٨  ٧٠  ذكور ناجحين
٠.٠١  ٥.٢٧  ١.٣٤  ٧.٠٦  

  ٦.٨٩  ١٦٨.٩٥  ٧٥  إناث ناجحات

، وعنـد   ٢.٦٥=   ١٤٣وبـدرجات حريـة   )  ٠.٠٥( القيمة الجدولية عند مستوى 
  ٣.١٥) =  ٠.٠١( مستوى 

دالة إحصـائياً عنـد   ) ت(أن قيمة ) : ١٨(يتضح من الجدول السابق
بلـغ   نـاجحين  ذكـور مجموعة و أن متوسط درجات ) ٠.٠١(مستوى 



 

٥٩ 
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ــة ،  ) ١٦٢.٦٨( ــة الكلي ــي الدرج ،  ٣٤.٧٢،٣٥.٠٨    ،٣١.٠٢(ف
بينما بلغ متوسط على الترتيب ،  الخمسةفي األبعاد )  ٢٩.٩١، ٣١.٣٤

فـي الدرجـة الكليـة ،    ) ١٦٨.٩٥( ناجحـات  لمجموعة إناثدرجات ال
 الخمسةفي األبعاد ) ٢٩.٢٥،  ٣٥.٠٧،  ٣٨.٢٥،    ٣١.٦٥،٣٥.٣٢(

للدرجة الكليـة  )  ٥.٢٧( وأن قيم النسبة التائية المحسوبة على الترتيب 
مـــن  أكبــر ) ٥.٢٧،  ١.٤٥،  ٧.٣٧،  ٦.٨٢، ٠.٨٠٣،  ١.١٩(، 

مما يشـير إلـى   )  ٣.١٥(حيث تبلغ )  ٠.٠١( الجدولية عند مستوى  
ي   الدرجة ال  لصالح اإلناث الناجحات فيوجود فروق دالة إحصائياً  ة ف كلی

في حين لم تظهر فروق  ). الدراسيو ، األسري( أبعادهو النفسي التوافق
  . الصحيواالجتماعي والشخصي ذات داللة في أبعاده 

وترى الباحثة أن هذه عدم وجود فـروق بـين الـذكور النـاجحين     
واإلناث الناجحات في أبعاد التوافق الشخصي واالجتماعي والصحي قـد  

تين من حيث أنهم مراهقـون فـي نفـس السـنة     يعود إلى تشابه العين
الدراسية ،كما أن توفر الظروف المتشابهة للذكر واألنثـى مـن حيـث    
المعاملة يعطيها صورة ايجابية عن ذاتها ،ووجودها مع الذكر في نفـس  

لتنافس الذكر فـي  "األماكن األسرة ،المدرسة ،والعمل يجعلها تسعى دائما
حياة لتثبت وجودها وتحقـق التوافـق   الدراسة والعمل وكافة مجاالت ال

  .النفسي 

التي توصلت ) ٢٠١٣(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ابن ستي 
إلى أنه ال يوجد فروق في التوافق النفسي االجتماعي بين الذكور واإلناث 

لتوازن " ،لوجود نفس الظروف والشروط المدرسية وكون التوافق شرطا
  .شخصيتهم 



 

٦٠ 
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المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
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ناث في الدرجة الكلية للتوافق النفسي وبعديـه  وفيما يخص تفوق اإل
األسري والدراسي فهذا بطبيعة الحال يفسر تفوق البنات على البنين ألن 
التالميذ الذين يشعرون بوجود توافق وأمان أسـري ودراسـي يكونـون    
متفوقون في الدراسة وذلك لكونهم يعيشون في أسر تتمتـع باالسـتقرار   

  .والتفاهم 

 (Uguak ,U et al ,2006)يجة مع نتـائج دراسـة   وتتفق هذه النت
والتي توصلت نتائجهم إلى أن التوافق الدراسي والنفسي لـدى اإلنـاث   

  .أعلى من الذكور

والتـي  ) et al, 2009)  Abdullah,ولكنها تختلف مع نتائج دراسة
  .توصلت إلى أن الطالب الذكور كانوا على من اإلناث في التوافق 

  "  بـين  " توجد فروق دالـة إحصـائيا
  "الذكور واإلناث من الناجحين في وجهة الضبط الداخلي والخارجي

الفـروق باسـتخدام   الباحث بحساب  تللتحقق من هذا الفرض قامو
بين متوسطي درجات مجموعـة الـذكور واإلنـاث مـن     ) ت ( اختبار 

  :والتي يحددها الجدول التالي الناجحين 
 



 

٦١ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
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  المتوسط  العدد  القیاس  البعد
  االنحراف

  المعیاري

متوسط 
الفرق 
بین 

  القیاسین

الخطأ 
المعیاري 

  للفرق
قیمة 

  "ت"
مستوى 
  الداللة

  الداخلي

ذكور 
  ١.٥٦  ٢٩.٦٥  ٧٠  ناجحین

غیر   ٠.١٢٥  ٠.٢٨٧  ٠.٠٣٦
إناث   دالة

  ١.٨٦  ٢٩.٦٩ ٧٥  ناجحات

  الخارجي

ذكور 
  ١.٥٦  ١٩.٧٧  ٧٠  ناجحین

غیر   ١.٨٢  ٠.٢٦٥  ٠.٤٨٢
إناث   دالة

  ١.٦٢  ٢٠.٢٥ ٧٥  ناجحات

، وعنـد   ٢.٦٥=   ١٤٣وبـدرجات حريـة   )  ٠.٠٥( القيمة الجدولية عند مستوى 
  ٣.١٥) =  ٠.٠١( مستوى 

دالة إحصـائياً و  غير )ت(أن قيمة ) : ١٩(لسابقيتضح من الجدول ا
) ١٩.٧٧،  ٢٩.٦٥ (بلغ  ناجحينال ذكورمجموعة الأن متوسط درجات 
بينمـا بلـغ    ، للضبط الداخلي والخارجي على الترتيبفي الدرجة الكلية 

في الدرجة ) ٢٠.٢٥، ٢٩.٦٩( لمجموعة إناث ناجحاتدرجات المتوسط 
النسبة التائية  ةوأن قيم،  لى الترتيبللضبط الداخلي والخارجي عالكلية 

من الجدوليـة   للضبط الداخلي أقلللدرجة الكلية )  ٠.١٢٥( المحسوبة 
وجـود  عدم مما يشير إلى )  ٣.١٥(حيث تبلغ )  ٠.٠١( عند مستوى  



 

٦٢ 
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)  ١.٨٢( النسبة التائية المحسوبة  ةقيمبينما كانت . فروق دالة إحصائياً
)  ٠.٠١( من الجدولية عند مستوى   أقلللضبط الخارجي للدرجة الكلية 

بـين  وجود فروق دالة إحصائياً عدم مما يشير إلى )  ٣.١٥(حيث تبلغ 
  . الذكور واإلناث الناجحين 

لديهم اعتقاد " وترى الباحث أن هذا يعني أن الطلبة الناجحين دراسيا
 أكثر في الضبط الداخلي تجاه األحداث الدراسية بغض النظر عما إذا كانوا

ويمكن تفسير ذلك بأن الفروق المتعلقة بمركز الضبط قد ".أو إناثا" ذكورا
في حد ذاتهم وبخبراتهم الدراسية بغض " تتعلق بالطلبة الناجحين دراسيا

النظر عن جنسهم أي أن هذه الفروق في طبيعتها هي فروق فردية أكثـر  
مما هي فروق جنسية ،هذا من جانب ومن جانب أخر قـد يعـود عـدم    

روق بين الجنسين إلى أن المقياس المستخدم في هـذا البحـث هـو    الف
مقياس يقيس وجهة الضبط في مجال خاص وهو المجال الدراسي وليس 
وجهة الضبط بشكل عام ،وعدم وجود فروق بين الجنسين قد يعود الـى  
تشابه نظرة كل منهما إلى مفهوم النجاح والفشل في الدراسة أي أنهما ال 

  ".هما تجاه التعلم عمومايختلفان في نظرت

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج البحث الذي قـام بـه شـاو واوهـي     
(Shaw&Uhi ,1971) إلى عدم وجود فروق بـين   حيث توصلت نتائجه

  .الذكور واإلناث في وجهة الضبط 

،حيـث أظهـرت   )   ١٩٩٥(كما تتفق مع نتائج دراسة عبد القـادر 
وجهة الضـبط لـدى طلبـة     نتائجها عدم وجود فروق بين الجنسين في

  . مرحلة التعليم اإلعدادي



 

٦٣ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  

كما قد يعود عدم وجود فروق بين الجنسين من الناجحين في وجهة 
الضبط إلى عامل المساواة التي طالما نادت به األنثى ،وهذا العامل بـدأ  
يظهر بشكل واضح في المجتمع ،حيث فتح المجال لألنثى بـان تـدرس   

،وتعبر عن أفكارها وأرائهـا ،وان تعمـل    وتتعلم وتتفوق في هذا المجال
األحمـد  ( وتنافس الجانب األخر ،فلم تعد األنثى حبيسة الجهل واألميـة  

٢٣١، ٢٠٠١ (  

   "بين الذكور " توجد فروق دالة إحصائيا
التوافق النفسـي بأبعـاده   ( واإلناث من الراسبين في متغيرات الدراسة 

  ) .تماعي ،الدراسي ، الصحيالشخصي ،األسري ، االج(

الفـروق باسـتخدام   الباحث بحساب  تللتحقق من هذا الفرض قامو
بين متوسطي درجات مجموعـة الـذكور واإلنـاث مـن     ) ت ( اختبار 

  والتي يحددها الجدول التالي الراسبين
 



 

٦٤ 
٢٠١٥ یونیوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانیةكلیة مجلة   

المتغیرات النفسیة المرتبطة  بعض
نادیة محمود غنیم عبدالعزیز. د بظاھرة الھدر التربوي  







  االنحراف  المتوسط  العدد  القیاس  البعد
  المعیاري

متوسط 
الفرق 
بین 

  القیاسین

الخطأ 
المعیاري 

  للفرق

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

  الشخصي

ذكور 
  ٣.٦٦  ١٩.٣٥  ٨٠  راسبین

٠.٠٥  ٢.٥٥  ١.٠٥  ٢.٦٨  
إناث 
  ٧.٥٢  ٢٢.٠٣ ٦٠  راسبات

  االجتماعي 

ذكور 
  ٢.٩٣  ١٩.٧٣  ٨٠  راسبین

٠.٠١  ٣.٥٩  ١.١١  ٣.٩٩  
إناث 
  ٨.٢٠  ٢٣.٧٢ ٦٠  راسبات

  األسري

ذكور 
  ٥.٥٠  ٢٢.٢١  ٨٠  راسبین

٠.٠٥  ٢.٦١  ١.٣٣  ٣.٤٨  
إناث 
  ٩.١٦  ٢٥.٧٠ ٦٠  راسبات

  الدراسي

ذكور 
  ٥.١٤  ٢٠.٦٦  ٨٠  راسبین

٠.٠٥  ٢.٣٠  ١.٢٣  ٢.٧٩  
إناث 
  ٨.٤٣  ٢٣.٤٦ ٦٠  راسبات

  الصحي

ذكور 
  ٣.٦٨  ١٨.٤١  ٨٠  راسبین

١.٨٠  ٠.٨٨٤  ١.٥٩  
٠.٠٧٣  
غیر 
إناث   دالة

  ٦.٠٥  ٢٠.٠١ ٦٠  راسبات

الدرجة 
  الكلیة

ذكور 
  ١٤.٠٨  ١٠٠.٣٨  ٨٠  راسبین

٢.٩٠  ٥.٠٢  ١٤.٥٥  

٠.٠٥  

إناث 
  ٣٦.٨٦  ١١٤.٩٣ ٦٠  راسبات

، وعنـد   ٢.٣٠=   ١٣٨وبـدرجات حريـة   )  ٠.٠٥( القيمة الجدولية عند مستوى 
  ٣.١٢) =  ٠.٠١( مستوى 



 

٦٥ 
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دالة إحصائياً عنـد  ) ت(أن قيمة ) :  ٢٠(يتضح من الجدول السابق
بلـغ   راسـبين  ذكـور مجموعـة  و أن متوسط درجات ) ٠.٠١(مستوى 

ــة ،  ) ١٠٠.٣٨( ــة الكلي ــي الدرج ، ٢٢.٢١،  ١٩.٧٣،،١٩.٣٥(وف
لغ متوسط بينما بعلى الترتيب ،  الخمسةفي األبعاد  )١٨.٤١،  ٢٠.٦٦

فـي الدرجـة الكليـة    ) ١١٤.٩٣( راسـبات  لمجموعة إنـاث درجات ال
في األبعاد  )  ٢٠.٠١،  ٢٥.٧٠،٢٣.٤٦،٢٣.٤٦،  ٢٢.٠٣،٢٣.٧٢(،

)  ٢.٩٠( وأن قـيم النسـبة التائيـة المحسـوبة     على الترتيب  الخمسة
) ٢.٩٠،  ١.٨٠،  ٢.٣٠،  ٢.٦١، ٣.٥٩،  ٢.٥٥(للدرجــة الكليــة ، 

ممـا  )  ٣.١٢(حيـث تبلـغ   )  ٠.٠١( مستوى   من الجدولية عند أكبر
 متغيرات لصالح اإلناث الراسبين فييشير إلى وجود فروق دالة إحصائياً 

 ، األسـري واالجتمـاعي  والشخصي ( بأبعاده النفسي التوافق(  الدراسة
  . الصحيفي حين لم تظهر فروق ذات داللة في بعد التوافق  ). الدراسيو

) (Uguak et al 2006نتـائج دراسـة   وقد اتفقت هذه النتيجة مع 
  أن التوافق النفسي لدى اإلناث أعلى من الذكور  والتي أظهرت نتائجها

مـن ابـن سـتي    " وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسـة كـال  
والتي توصلت نتائجهم إلى (Abdullah et al 2009)ودراسة ) ٢٠١٣(

  .ق بالتوافق أن الطالب الذكور كانوا أفضل من اإلناث فيما يتعل

وترى الباحثة أنه يمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن الغالبية العظمـى  
من الذكور اليوم تنتابهم حالة من اإلحباط واليأس ،تتجلى في صور كثيرة 
منها الهروب من المدرسة والغياب المتكرر وترك الدراسة  والبحث عـن  

المجتمع قاتم  عمل في سن صغير ،فالمستقبل حسب نظرة العديد من أبناء
،يعتقدون أن الناجح فيه هو من له نفوذ ،ومن لديه مال ،كل هذه األمور 
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تجعله غير واثق بقدراته وإمكاناته وغير راض عن نفسه مما يؤدي فـي  
  .نهاية األمر إلى سوء التوافق النفسي 

أما وجود فروق لصالح االناث الراسبات في التوافق النفسـي فإنـه   
لفتيات على المثابرة ،فمما هو معروف أن الثقافة يمكن تفسيره بحرص ا

كثيرة على الفتاة خاصة إذا لم توفق في " المصرية ما زالت تفرض قيودا
مشوارها الدراسي وبالتالي فإنها تلجأ إلى مراجعـة نفسـها واإليمـان    
بقدراتها ومحاولة التخلص من المشكالت التي قد تسبب لها سوء التوافق 

  . أن تكمل مشوارها الدراسي النفسي حتى تستطيع 

  "بين الـذكور  " توجد فروق دالة إحصائيا
  في وجهة الضبط الداخلي والخارجي الراسبينواإلناث من 

الفـروق باسـتخدام   الباحث بحساب  تللتحقق من هذا الفرض قامو
بين متوسطي درجات مجموعـة الـذكور واإلنـاث مـن     ) ت ( اختبار 

  :ي يحددها الجدول التالي والت الراسبين
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  المتوسط  العدد  القیاس  البعد
  االنحراف

  المعیاري

متوسط 
الفرق 
بین 

  القیاسین

الخطأ 
المعیاري 

  للفرق
قیمة 

  "ت"

مستوى 
  لداللةا

  الداخلي

ذكور 
  ١.٥٨  ١٩.٧٢  ٨٠  راسبین

غیر   .٤٦٢  ٠.٣٠٩  ٠.١٤٣
إناث   دالة

  ٢.٠٦  ٢٠.١٥ ٦٠  راسبات

  الخارجي 

ذكور 
  ١.٥٩  ٢٩.٥٢  ٨٠  راسبین

غیر   ٠.٦٧٣  ٠.٢٥٩  ٠.١٧٥
إناث   دالة

  ١.٤٢  ٢٩.٣٥ ٦٠  راسبات

، وعنـد   ٢.٣٠=   ١٣٨وبـدرجات حريـة   )  ٠.٠٥( القيمة الجدولية عند مستوى 
  ٣.١٢) =  ٠.٠١( مستوى 

دالة إحصائياً عنـد  ) ت(أن قيمة ) :  ٢١(يتضح من الجدول السابق
بلـغ   راسـبين  ذكـور مجموعـة  و أن متوسط درجات ) ٠.٠١(مستوى 

للضبط الداخلي والخارجي علـى  في الدرجة الكلية ) ٢٠.١٥،  ١٩.٧٢(
، ٢١.١٥( لمجموعة إناث راسـبات درجات البينما بلغ متوسط  ، الترتيب
،  للضبط الداخلي والخارجي علـى الترتيـب  في الدرجة الكلية ) ٢٩.٣٥
للضـبط  للدرجة الكليـة  )  ٠.٤٦٢( النسبة التائية المحسوبة  ةوأن قيم

)  ٣.١٢(حيث تبلـغ  )  ٠.٠١( من الجدولية عند مستوى   الداخلي أقل
 كانتو. في الضبط الداخلي وجود فروق دالة إحصائياًعدم مما يشير إلى 
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للضـبط  للدرجـة الكليـة   )  ٠.٦٧٣( النسبة التائية المحسـوبة   ةقيم
)  ٣.١٢(حيث تبلـغ  )  ٠.٠١( من الجدولية عند مستوى   الخارجي أقل

بـين الـذكور واإلنـاث    وجود فروق دالة إحصـائياً  عدم مما يشير إلى 
  . الراسبين

ويمكن تفسير عدم وجود فروق بـين الـذكور الراسـبين واإلنـاث     
ي وجهة الضبط إلى النظرة المشتركة بـين الجنسـين تجـاه    الراسبات ف

وتعرضهم لنفس المواقف الدراسية التي شـكلت لـديهم   " التعليم عموما
خبرة مماثلة في هذا الجانب ،خاصة وأن المقياس يقيس وجهة الضـبط  

  .في المجال الدراسي ومنه يتحدد عدم وجود فروق بين الجنسين 
والتي توصلت إلى أن )  ١١٦، ٢٠٠٥ابن الزين (   ويتفق ذلك مع 

الذكور الراسبين والمتأخرين في الدراسة واإلناث الراسبات يشتركون في 
نظرتهم السلبية تجاه الدراسة ويملكون خبرات دراسية متشابهة ،تتمثـل  

وال يتعامـل  " في االتجاه السلبي نحو المدرس حيث يرون انه ليس كفـؤا 
يهم اتجاه سلبي نحو طريقتـه فـي   معهم بشكل ايجابي ،إضافة إلى أن لد

ما ال يوفق في شرح دروسه ،كما أن الدرجات التي " التدريس حيث غالبا
يحصلون عليها ترتبط بذاتية المدرس ،وهـذه الصـفات تميـز الطلبـة     

فـي  " المتأخرين والراسبين بغض النظر عن جنسه ،مما قد يكون سـببا 
  .الضبط غياب الفروق بين الجنسين في اعتقادهما في وجهة 

 Zerga)ولكن هذه النتيجة تختلف مع نتائج دراسة زيرجا وآخرون 

,et al;1976)     والتي توصلت نتائجها إلى أن الذكور كـانوا أعلـى فـي
والتي توصلت إلى ) ١٩٨٢(و دراسة كفافي  .الضبط الداخلي من اإلناث 

أن الذكور مالوا أكثر إلى وجهة الضبط الخارجية في إدراكهـم لمصـادر   
  دعيمات أكثر من اإلناثالت
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باحثـة بمـا   في ضوء نتائج الدراسة الحالية وتفسيراتها توصـي ال 

  -:يلي

إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتناول الهدر التربـوي  -
  وكفاءة النظم التعليمية من الناحية النفسية 

و  زيادة وعي أولياء األمور بأهمية توثيق العالقة مـع أبنـاءهم    -
تفهم مشاكلهم ورغباتهم من خالل التواصل المستمر مع المدرسة وعمـل  
دورات في فن التعامل لآلباء مع األبناء يساعد علـى رفـع المسـتوى    

  .التحصيلي لألبناء

مراعاة الظروف الصحية لدى الطلبة والتي تؤثر سـلبا علـى   -    
  .أداؤهم وتحصيلهم الدراسي 

افية و الرياضية و االجتماعية فـي  تفعيل األنشطة المدرسية الثق - 
  المدرسة حتى تجعلها بيئة جاذبة

االعتدال في معاملة األبناء وتوفير متطلباتهم فالتدليل الزائد وتوفير -
جميع متطلبات األبناء تؤدي إلى خلـق شخصـية اتكاليـة ، و القسـوة     
 والحرمان واإلهمال لألبناء يشعرهم بالغيرة والحسد من أقرانهم مما يؤثر

  .على مستوى تحصيلهم 

على الوالدين توفير البيئة المناسبة لألبناء و تهيئة الجو المناسب  -
وإبعادهم عن المشاكل والمشاحنات التي تشعرهم بالقلق  للمذاكرة الجادة 

  .والتوتر الدائم على مستقبلهم األسري 
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-    تفعيل دور الباحثين االجتماعيين و المرشدين التربـويين فـي
و تسهيل متطلباتهم لمعالجة المشاكل االجتماعية و التحصـيلية   المدارس

   . لدى الطلبة 

التوسع في الدراسات العربية التي تتنـاول المتغيـرات النفسـية    -
  .واالجتماعية المؤدية لرسوب الطالب في المراحل التعليمية المختلفة 


إجراء المزيـد مـن   في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة 

  -:البحوث مثل 

والمشـرفين التربـويين    األساتذةالتوافق النفسي لدى عينات من -
  .ومستشاري التوجيه والطلبة في مختلف المراحل التعليمية 

إجراء دراسة حالة لبعض المدارس التي ترتفع فيها نسب الرسوب -
  .المدرسي 

بي والرسوب الدراسي العالقة بين الفاعلية الذاتية والتفكير االيجا -
  .والتوافق النفسي

  .دينامية شخصية الطالب الراسبين -

النفسي للطالب  الراسب وعالقته بالتوافق النفسي  لالبروفيدراسة -
  .  ووجهة الضبط 
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جودة التعلـيم فـي مواجهـة    ) :  ٢٠٠٥(إبراهيم ،محمد إبراهيم -

المركـز  .ى مركز الدراسات أمان ورقة عمل مقدمة إل. التسرب واألمية 
  .العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة 

الغياب والتسرب مـن المدرسـة   ): ٢٠٠٧(إبراهيم ،محمد عيسى -
  .بحوث مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية .أسبابه وطرق عالجه 

مركز الضبط لدى الطلبـة المتفـوقين   ): ٢٠٠٥(ابن الزين ،نبيلة -
دراسة مقارنة على عينة من الطلبة فـي مرحلتـي   " والمتأخرين دراسيا

رسالة ماجسـتير ،كليـة اآلداب   .التعليم االكمالي والثانوي بوالية ورقلة 
  .والعلوم اإلنسانية ،جامعة ورقلة ،الجزائر 

لسان العرب ،تحقيق عبـد اهللا الكبيـر ،دار   ) : د ت(ابن منظور  -
  .المعارف ،القاهرة 

دراسات فـي تخطـيط التعلـيم    : )٢٠٠١( هادية محمد،يلة أبو كل -
  .اإلسكندرية الوفاء، دار.واقتصادياته

التوافق النفسي وعالقته بالدافعيـة  ): ٢٠١٣(ابن سيتي ، حسينة -
للتعلم لدى تالميذ سنة أولى ثانوي ،دراسة ميدانية على عينة من تالميذ 

لية الدراسات والعلـوم  رسالة ماجستير ،ك.المرحلة الثانوية بدائرة تقرت 
  .اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباج ،ورقلة 

إدارة اإلحصاء ،بيان بأعداد المدارس والفصـول والتالميـذ فـي    -
  .مديرية التربية والتعليم ،محافظة الشرقية.مراحل التعليم المختلفة 
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مركز الضبط وعالقته بمتغيـري الجـنس   ) : ٢٠٠١(األحمد ،أمل -
،بحوث ودراسات فـي علـم الـنفس ،مؤسسـة     ١ط.العلمي والتخصص 

 .الرسالة ،بيروت

ظاهرة الرسوب في التعليم ) :  ٢٠٠٠(الجدوع ،فهد بن عبد اهللا  -
الجامعي في المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غيـر منشـورة   

  .،كلية التربية ،جامعة الملك سعود 

در التربـوي فـي   عوامل اله :)٢٠٠٨.(الجرياني،راجح دحان عي-
مدارس التعليم الثانوي العام بأمانة العاصمة، رسـالة ماجسـتير غيـر    

  .منشورة ، صنعاء

الكتـاب  (اإلدارة العامة للمعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم  -
  ١السنوي صـ

أسـبابها  :مشكلة الفاقد التربوي : )٢٠١٠.(الداوود،إبراهيم داوود-
  .،كلية المعلمين،الرياضوطرق عالجها،بحث غير منشور

عالقة موضع الضـبط  ) :  ١٩٩٧(الشناوي ،عبد المنعم الشناوي -
بالدافع لإلنجاز لدى طلبة وطالبات الجامعة ،المجلة التربويـة ،مجلـس   

  .،الكويت  ١١، المجلد ٤٢النشر العلمي ،العدد 

تمـريض الصـحة النفسـية    ) : ٢٠٠٤(العزة ، سـعيد حسـني    -
  .جامعة بغداد . نفعالي وعالقتها بالذكاء اال

 ضنخفاا بسباأ) ٢٠٠٦( لكام دي،بيلـز وا ــرىبش ،يشيلعكاا-
 التعثر األكاديمي  رتمؤم راق،لعا في معةلجاا لبةط ىلد التحصيل الدراسي
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ـ  ٢٧ ،قةرلشـا ا جامعة ن؟،م على المسـؤولية ...  للطالب  ٢٠٠٦  ـ
  .لمتحدةا بيةلعرا راتإلماا ،٣/٣٠/

 في ويبلتـر ا الهـدر  لمواع) ٢٠٠٢( ن،حارس دمحم ،فيلمخالا -
ـ  بيةلتـر ا كلية في لطلبـة ا هاوريتصا      كم لجامعيا التعليم  جامعة ـ
 ـ ريناي) ١(لعددا) ١( المجلد ،لنفسيةوا يةوبلترا العلوم  ةـمجل ء،صنعا

  . ٤٣- ١٨ص ص و،نيوي

أثر تقديم بـرامج الكمبيـوتر متعـددة    ). ٢٠٠٣(النعيمي ، نجاح  - 
بإمكانية الوصـول إلـى االنترنـت علـى مسـتوى      الوسائط المصحوبة 

المعلوماتية لدى الطالب المعلمين ذوي مصدر الضبط الخارجي والداخلي 
 .مجلة تكنولوجيا التعلـيم  وتحصيلهم في مجال تقنيات التعليم، 

  . الجمعية  :القاهرة  .الكتاب الرابع  .المجلد الخامس
  .يم المصرية لتكنولوجيا التعل

ظاهرة الرسـوب والتسـرب فـي    ) : ٢٠١٠(الياسري ،عبد زيد  -
مراحل التعليم العام ودور شبكة الحماية االجتماعية الجديدة في الحد منها 

-٣٥١مجلة كلية التربية األساسية العدد السادس والسـتون ص ص  . 
٣٧٦.  

مركز الضبط وعالقته بالتفوق الدراسـي  ): ٢٠١٠(بوالليف ،أمال -
دراسة مقارنة بين طلبة كلية العلوم الطبية وطلبة كلية العلـوم  الجامعي 

رسالة ماجستير ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية  . اإلنسانية واالجتماعية 
  .واالجتماعية ،جامعة باجي مختار ،الجمهورية الجزائرية 
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الفاقد الكمي في التعليم االعدادي في ) : ١٩٨٠(ثابت ،علي زكي  -
رسالة ماجستير غير منشورة ،كليـة التربيـة   .عربية جمهورية مصر ال

  .،جامعة المنيا 

ظاهرة التسرب الدراسي ) : ٢٠٠٧(حكيم ،عبد الحميد عبد المجيد -
مجلـة دراسـات تربويـة علـى     . بكليات المعلمين العوامل واألسـباب  

٥٣٩٤٩/ra/aahakeem/sa.edu.uqu://http  

الهدر التربـوي فـي مرحلـة التعلـيم     ) : ٢٠٠٠(حميد ،محمد  -
إلـى   ١٩٩٣/١٩٩٤األساسي الحكومي بمحافظات في غزة عن الفتـرة  

رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعـة  .  ١٩٩٩/ ١٩٩٨
  .األزهر ،غزة 

 في التعليمي الهدر) ٢٠١٠(ـدمحم ،القضاةو الفتاح دعب ت،خليفا-
الجـزء  ،٣٤ ددالع س،شم نعي جامعة ـ بيةرلتا كلية مجلة ،تةؤم جامعة
  .)٤٧٩  ـ ٤٥١( الثاني

الصـحة النفسـية والعـالج    ): ٢٠٠٥(زهران ،حامد عبد السالم  -
  .، عالم الكتب ،القاهرة)٤ط(النفسي 

االنضباط لدى تالميذ المدرسـة  ):  ١٩٨٨(سليمان ،سناء محمد  -
ـ  بالمسـتوى وعالقته  اإلعدادية اعي الثقـافي ووجهـة الضـبط    االجتم

- ٦١مجلة علم النفس ، العدد السـادس ص ص  .واالتجاهات الدراسية 
٧٦ .  
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سليمان ،عبد الرحمن سيد وعبد اهللا،هشام إبراهيم -
مقياس وجهة الضبط متعدد األبعاد لألطفال ،كراسة التعليمات ):١٩٩٧(

  .والتقنين ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة 

مكتبـة االنجلـو   .مقياس التوافق النفسي :) ٢٠٠٣(شقير ،زينب -
  .المصرية ،القاهرة

االكتئـاب ووجهـة الضـبط    ): ١٩٩٥(عبد القادر ،نادية الحسيني -
مجلة االرشاد النفسي العـدد  .وتقدير الذات لدى طالب المرحلة االعدادية 

  .الرابع

اثر التفاعـل بـين أسـلوب الـتعلم     ). ٢٠٠٤(عزمي ، نبيل جاد  - 
التحصيل المعرفي وزمن التعلم ومعدل التحصيل من  ووجهة الضبط على

، كلية التربيـة ، برامج الكمبيوتر التعليمية في موضوع التصوير الرقمي
  .جامعة حلوان

ــف   - ــالء يوس ــي ،نج ــية ) :  ٢٠١٣(عل ــرات الشخص المتغي
واالجتماعية المرتبطة بمشكلة التسرب الدراسي كمحددات للتدخل المهني 

مجلة دراسات فـي الخدمـة   . ن التعليم األساسي مع تالميذ المتسربين م
االجتماعية ،كلية الخدمة االجتماعية جامعـة حلـوان ، العـدد الرابـع     

  . ٢٧٠٢ -٢٦٠٥والثالثون ، الجزء الثامن ،ص ص 

اإلهدار التربوي لدى طالب كلية العلـوم  ):٢٠٠٥(قدوري ، الحاج -
رسالة ماجسـتير   ".والعلوم الهندسية بالجامعة الجزائرية ورقلة نموذجا

  .،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة ورقلة 

مقياس وجهـة الضـبط والتعريـف    : ) ١٩٨٢(عالء الدين ،كفافي  -
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  .القاهرة،مكتبة األنجلو المصرية . بالمقياس 

اختبار مركز الـتحكم عنـد األطفـال    ) :١٩٩٠(كليفورد وكليري -
بيـب ،دار النهضـة   ترجمـة مجـدي ح  ).كراسة التعليمات (والمراهقين 

  .المصرية ،القاهرة 

دراسة لمصدر الضـبط الـداخلي   ):١٩٩٤(هدية ،فؤاده محمد علي-
مجلــة علــم الــنفس .والخــارجي لــدى المــراهقين مــن الجنســين 

  .،السنة الثامنة)٣٢(،العدد

اإلدارة العامة للمعلومات والحاسب اآللـي  : وزارة التربية والتعليم -
٢٠١١.  
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