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تأثير العوامل األجتماعية واالقتصادية على التحصيل الدراسي للتالميذ في الصف الخامس
االبتدائي في مدينة أربيل
ثةرذين صادق معروف
قسم علم االجتماع،كلية التربية االساسية ،جامعة صالح الدين ،اقليم كردستان -العراق

(تاريخ استالم البحث 52 :نيسان ،5102 ،تاريخ القبول بالنشر 51 :تشرين االول)5102 ،

الخالصة
ان الغرض الرئيسي من البحث الحالي هو للتحقق من تأثير العوامل االجتماعية واالقتصادية على التحصيل الدراسي
للتالميذ في مادة الرياضيات واالجتماعيات في الصف الخامس االبتدائي في المدارس الحكومية في مدينة أربيل .واعتمد
البحث منهج المسح االجتماعي وتم اختيار عينة البحث بصورة عشوائية وبلغت  483تلميذ وتلميذة موزعون على عشرة
مدارس ابتدائية وجمعت البيانات حول المستوى االجتماعي واالقتصادي للطلبة باستخدام االستبيان ،اما التحصيل
الدراسي للتالميذ للسنة الدراسية 5108/5102فتم الحصول عليه من السجل المدرسي لدرجات السعي السنوي .وتم
تحليل البيانات من خالل تطبيق االختبارات االحصائية كاالختبار التائي لعينتين مستقلتين وتحليل التباين االحادى االتجاه
واختبار توكي من خالل استخدام البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية  .IBM SPSS24وقد أظهرت نتائج البحث الى
وجود تأثير للعوامل االجتماعية واالقتصادية على التحصيل الدراسي للتالميذ وكذلك اشارت الى وجود تباين جوهري بين
التحصيل الدراسي للتالميذ وذلك الختالف المستوى االجتماعي واالقتصادي آلسرهم وبالتحديد المستوى التعليمي ومهنة
األب واألم والدخل الشهري لألسرة ،عالوة على ذلك فقد أظهرت النتائج بأن هناك تباين بين التالميذ الذكور مع اآلناث في
تحصليهم الدراسي.
الكلمات االفتتاحية  :التحصيل الدراسي ،المدارس االبتدائية  ،العوامل االجتماعية واالقتصادية  ،جنس االتلميذ والتحصيل

الدراسي.
المقدمة
يعد التعليم أحد أهم األسس لبناء المجتمعات،
فعليه يقع العبء األكبر في تنشئة األجيال المتحفزة
للنهوض بمجتمعها في المستقبل ،وال شك أن هناك
عوامل متعددة تؤثر على العملية التعليمية بشكل
سلبي ،ومن أهم هذه المشكالت المعيقة ألداء
التعليم لرسالته مشكلة ضعف التحصيل الدراسي.
ونقصد بتدنى أو ضعف التحصيل الدراسي هو
عدم قدرة التالميذ على مسايرة بقية زمالئهم في
التحصيل واستيعاب المنهج المقرر ،حيث أكد كل
من احصائيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة
اليونسيف للسنة الدراسية 2207ا2202/على
تدنى التحصيل الدراسي للتالميذ في المرحلة
االبتدائية.
وتعتبر تدنى التحصيل من أخطر المشكالت
التي تواجه التعليم في اقليم كردستان وباالخص في
السنوات االخيرة مما تسبب بخسائر مالية وبشرية.

وهناك عوامل عديدة يصعب حصرها تؤثر في
عملية التعلم والتعليم  ،وما يتصل بهما من فهم
وتكوين الشخصية ،حيث يعود بعضها السباب
ذاتية ،بيئية ،اجتماعية واقتصادية مما جعل بعض
هذه العوامل واضحة للذين يعايشون التلميذ
ويالحظون سلوكه وتصرفاته ،وبعضها االخر
خفى عليهم ألنه يعمل بشكل غير مباشر ،فبعض
الطالب ربما يكون فاتر الحماس للدراسة ،وشارد
الذهن بسبب المشكالت التي يتعرض لها ،وربما
يكون ضمن جماعة ثقافية أو اجتماعية دنيا فتعيقه
عن التحصيل الدراسي الجيد بالرغم من نسبة
ذكائه المرتفع (القرني ،2222،ص.)2
ان المستوى التعليمي لألبوين ومهنة كل واحد
منهما له عالقة مباشرة في زيادة التحصيل
الدراسي لألبناء ،ألن انخفاض المستوى التعليمي
لألبوين وكبر حجم األسرة ،والظروف السكنية
السيئة ،واساليب التربية الخاطئة لها جمعيا ً تاثيرا َ
سلبيا َ على تحصيل التلميذ ،كما أن ضعف
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التحصيل الدراسي يرتبط ارتباط فعاالً و مؤثرا ً
بحالة األسرة االقتصادية ،وما توفره من وسائل
تثقيفية البنائها ،فكلما توقعنا ً ارتفاعا ً واستقرارا ً
وانتظاما ً في دخل األسرة كلما زاد ذلك من مستوى
تحصيل أبنائها ،والعكس صحيح.
 0الجانب النظري  :ويشمل
1-1مشكلة البحث
حظي موضوع مستوى التحصيل الدراسي
بصورة عامة باهتمام كبير من قطاعات المجتمع
إذ تركز االهتمام على دراسة العوامل المؤثرة في
التحصيل الدراسي كالعوامل الذاتية والبيئية .وقد
زاد االهتمام به في الوقت الحاضر فبدأ الباحثون
التربويون والنفسيون وعلماء االجتماع بالبحث عن
الخلفية االجتماعية واالقتصادية والثقافية للتالميذ،
لمعالجة المشكالت التي تنجم عنها ومحاولة
تجاوزها والتكيف مع الظروف التي تطرأ على
العملية التربوية لرفع مستوى تحصيل التلميذ في
المواد الدراسية .وقد أكدت الدراسات والبحوث
التربوية واالجتماعية على أن المتغيرات
االجتماعية واالقتصادية هي من أقوى العوامل
المؤثرة على التحصيل الدراسي بالمقارنة مع
العوامل االخرى.
وبناء على االحصائيات التي أصدرتها وزارة
التربية والتعليم في اقليم كردستان اتضح بشكل
مؤكد وجود مشكلة تدنى التحصيل الدراسي في
جميع مراحل التعليم وباالخص في المرحلة
االبتدائية لمدينة اربيل من حيث عدد التالميذ
الراسبين والمتسربين ،حيث كان معدل الراسبين
 2205/2202والى حد عام
منذ عام
 2202/2207ما بين ارتفاع وانخفاض ،أما
معدل التسرب كان في ارتفاع على مدى تلك
األعوام وسجل أعلى معدل للتسرب في عام
 ،2202/2207أما عدد المدارس فلم يسجل أي
زيادة بل على العكس كان في أنخفاض على مدى
تلك اآلعوام الحظ الجدول رقم (.)0

وبالنسبة للصف الخامس االبتدائي كان نسبة
الرسوب والتسرب فيه منذ عام 2202/2205
ولحد عام  2202/2207في الزيادة وسجل أعلى
نسبة للرسوب لتالميذ في عام 2202 /2207
بنسبة %7,0راسبا ً ،أما معدل الناجحين فكان على
نفس المستوى من المعدل تقريبا الحظ الجدول رقم
( ،)2ومن حيث تقدير الناجحين كان أغلبهم ما بين
(مقبول  ،متوسط) مقابل عدد قليل من التالميذ
كانت تقديرهم ما بين (امتياز ،جيدجدا،جيد).
وهذه االحصائيات إن دلت على شىء فانها تدل
على وجود مشكلة أنخفاض التحصيل الدراسي
للصف الخامس االبتدائي من حيث زيادة معدل
الراسبين والمتسربين وانخفاض معدل الناجحين
وتقديرهم ،لذا ركزت البحث الحالي على معرفة
بعض أسباب القصور الدراسي للتالميذ في الصف
الخامس االبتدائي وهل هناك اي دورللظروف
االجتماعية واالقتصادية المحيطة بالتلميذ على
تحصيله في المواد الدراسية وباالخص في مادتي
الرياضيات واالجتماعيات.
لذا حاولت الباحثة دراسة دور بعض العوامل
االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على تحصيل
التالميذ ،اذا لم يكن من الممكن لهذا البحث على
محدودية حجمها وحيزها الزمني أن تتناول جميع
العوامل لذا اثرت الباحثة التركيز على بعض تلك
العوامل الذي من المفترض ان له عالقة وطيدة
بمستوى التحصيل وخاصة في المرحلة االبتدائية
باعتبارها االساس التعليمي لجيمع المراحل
المتقدمة في التعليم  ،ومن جهة أخرى ولصعوبة
دراسة تحصيل التالميذ في جميع المواد الدراسية
لذا اختارت الباحثة مادتي ،اولهما الرياضيات
باعتباره حسب االحصائية العالمية من أكثر المواد
الدراسية التي يكرهها الطالب حول العالم والعتقاد
كثير من الطلبة انها ماد صعبة ومعقدة
(باحناوى،2202،انترنيت) .ومادة االجتماعيات
حيث تعتبر من المواد االقل صعوبة بالمقارنة مع
الرياضيات.
مادة

جدول رقم ( :)0نسبة الرسوب والتسرب في المرحلة االبتدائية في مدينة أربيل
العام الدراسي
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نسبة الرسوب %

نسبة التسرب %

عدد المدارس
االبتدائية

2205-2202

02,2

5,0

202

2202 -2205

2,2

5,2

202

2207 -2202

00,2

5,2

222

2202 -2207

2,2

7,2
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المصدر :مديرية تربية مركز أربيل2202 ،
جدول رقم ( :)2نسبة الرسوب والتسرب والناجحين في الصف الخامس االبتدائي في مدينة أريبل
العام الدراسي

نسبة الرسوب %

نسبة التسرب %

نسبة الناجحين
%

نسبة تسرب
الذكور %

نسبة تسرب االناث
%

2205 -2202

5,22

2,22

22,2

2,22

2,27

2202 -2205

2,02

5,22

22,5

2,22

2,22

2202 -2207

7,0

2,0

27,0

2552

2,22

المصدر :مديرية تربية مركز أربيل.2202،

 2-1أهمية البحث
يمكن اعتبار البحث الحالي من البحوث التي:
 -0يساهم في إثراء البحوث التي تقع ضمن
تخصص علم االجتماع التربوي ،والتي يمكن إلى
جانب غيرها من البحوث أن تتصدى لمشكلة
تؤرق الكثيرين ،وهي مشكلة تدنى التحصيل
الدراسي ،وعلى حد علم الباحثة انها أول بحث في
مدينة اربيل يتطرق الى هذا الموضوع .
 -2يساعد في دراسة أهمية العوامل االجتماعية
واالقتصادية في رفع االنجاز االكاديمي للتالميذ
في المرحلة االبتدائية وباالخص في الصف
الخامس االبتدائي .
 -2يشكل أهمية تربوية للوالدين في تعريفهم بمدى
أهمية ادوراهم في رفع التحصيل الدراسي
البنائهم.
 -2يسلط الضوء على ضرورة االهتمام بموضوع
التحصيل الدراسي نظرا الهمية التعليم في تحقيق
التنمية االقتصادية .حيث ان احد التقارير المنشورة
من قبل ( منظمة يونسيف ،2202 ،ص )2تتطرق
الى المنفعة االقتصادية الضائعة بسبب الرسوب
والتسرب من المدارس في اقليم كردستان ،فعلى
سبيل المثال في العام الدراسي  2202/2202كان
معدل الرسوب  %0,5والتسرب  %2,2من
المدارس االبتدائية مما سبب في ضياع ميزانية
االقليم بما يقارب من  2522مليار دينار عراقي،
واما في عام  2205/2202فقط بلغ معدل
الرسوب  %02,2والتسرب  % 2,7مما سبب
في ضياع  02,7مليار دينار عراقي من اموال
ميزانية التعليم.
3 -1الهدف من البحث
 التعرف على مدى تأثير العامل االجتماعي
والمكون من المستوى التعليمي للوالدين ومهنة
األب واألم على التحصيل الدراسي البنائهم.

 معرفة مدى تأثير جنس التلميذ (ذكر ،أنثى) على
تحصيله الدراسي في المواد المنهجية.
 معرفة مدى تأثير العامل االقتصادي والمتمثل
بدخل األسرة (عالي ،متوسط ،منخفض) على
التحصيل الدراسي لالبناء.
 4-1فرضيات البحث
 -0يوجد تأثير لجنس التلميذ على تحصيله
الدراسي في كل من مادة الرياضيات
واالجتماعيات عند مستوى الداللة (.)2,25
 -2يوجد تأثير لدخل االسرة على التحصيل
الدراسي للتلميذ عند مستوى الداللة (. )2,25
 -2يوجد تأثير للمستوى التعليمي للوالدين على
التحصيل الدراسي البناءهم عند مستوى الداللة
(.)2,25
 -2يوجد تأثير لمهنة األب أواالم على التحصيل
الدراسي البناءهم عند مستوى الداللة (. )2,25
5-1مجاالت البحث :
المجال البشرى :عينة من تالميذ وتلميذات الصف
الخامس االبتدائي .
المجال المكاني :المدارس الحكومية في مدينة
اربيل .
المجال الزماني :اقتصر البحث على العام الدراسي
 2202 / 2207الذي هوفترة تطبيق البحث.
 6-1تحديد المفاهيم والمصطلحات االساسية
* العوامل االجتماعية  :هومفهوم مركب يتصف
بالشمول وقد اختلفت الدراسات في تحديد مكوناته
( الشرقي ،2222،ص.)2
يعرفها (عدوان ،2205،ص :)2على أنها
عوامل ترتبط بالتنشئة االجتماعية أو باالنتماء
الطبقي للفرد واألسرة وبالمستوى االقتصادي
لألسرة أو بنمط العالقات األسرية وبدرجة
التماسك األسري أو حتى العوامل االجتماعية بعيدة
المدى.
256

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،22 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص 2202 ،272-252

ويعرفها (القرني ،2222،ص:)2بأنها
المستوى الذي يدل على المنزلة االجتماعية للفرد
والجماعة ،وفي الغالب فإن تحديد المستوى
االجتماعي الذي ينتمى إليه الفرد يعتمد على
عوامل أهمها الدخل والمهنة ومستوى التعليم.
وتعرف اجرائيا بأنه عبارة عن الظروف
االجتماعية المحيطة بالتلميذ والتي تؤثر على
مقدار تحصيله في المواد المنهجيه ،ويتمثل العامل
االجتماعي في هذا البحث بالمستوى التعليمي لألب
واألم وعمل األب واألم وجنس التلميذ .
* العوامل االقتصادية :يعرف في هذا البحث
بأنه المستوى المعاشي لالسرة التي يعيش فيها
التلميذ أو التلميذة والتي قد يكون له تأثير مباشر
على درجاته في المواد المنهجية المقررة في
المدرسة.
*التحصيل الدراسي :عرفه (حسن،2227،
ص )022بأنه " مدى استيعاب وفهم المتعلم لما
تعلَمه من خبرات معرفية أو مهارية من المقررات
الدراسية ،ويقاس بمجموع الدرجات التي يحصل
عليها المتعلم في اختبارات نهاية العام" .
ويعًرفه ( القضاة ،2227،ص )027بأنه " مدى
اإلتقان في أداء المهارات أو المعارف المكتسبة في
الموضوعات المدرسية" .
ويرى (الراشد،2220 ،ص )02أن التحصيل
الدراسي هو " المستوى الذي يتوصل إليه المتعلم
في تعلمه المدرسي ،وتحدد ذلك اختبارات
التحصيل المدرسية ".
ً
وتعرفه الباحثة اجرائيا بأنه المعدل التراكمي
للدرجات التي حصل عليها افراد عينة الدراسة من
تلميذ الصف الخامس االبتدائي في اختبارات (
الشفوية والتحريرية) والتي جرت خالل السنة
الدراسية .2202/2207
* المرحلة االبتدائية :تعرف اجرائيا بانه مرحلة
تعليمية مدتها  2أعوام دراسية تبدأ من الصف
االول وتنتهى بنهاية الصف السادس وهي مجانية
وتستقبل االطفال من السن القانوني  2سنوات فما
فوق .
 6-1بعض العوامل االجتماعية واالقتصادية
المؤثرة على التحصيل الدراسي
اجريت العديد من الدراسات في الدول المتقدمة
حول تأثير المستوى التعليمي للوالدين على أالداء
256

االكاديمي لالبناء ،فاذا كانت المستوى التعليمي
لالبوين عالي ويعطون قيمة وإهتمام بالثقافة فهذا
يؤثر ايجابيا على التحصيل الدراسي البنائهم.
وكذلك الدراسات التي أجريت في الدول النامية
وعلى الرغم من قلتها فانها أظهرت نتائج مماثلة.
فقد أظهرت دراسة (هايمن،0252 ،ص)22
أن الفلسفة االجتماعية لألسرة ونظرتها للحياة
تؤثر على دافعية األبناء للنجاح والتحصيل فاآلباء
من األسر ذات المستوى االجتماعي االقتصادي
المرتفع يخططون لمستقبل أبنائهم الدراسي مبكرا ً
ويعتبرون التعليم الجامعي أساسيا ً لمستقبل أبنائهم
العلمي والمهني .وكما أشار دراسة (فاروق،
واخرون )2202 ،الى ان المستوى التعليمي
لألبوين له دور رئيسي في التحصيل الدراسي
دراسة
استنتج
وكذلك
لألبناء
) (Feinstein&Symons,1997,p8-10الى أن
اهتمام الوالدين بالتعليم يؤثر تأثيرا قويا ومباشرا
في تحصيل األبناء عند سن ال  ،02وعلى نحو
يفوق االثار المباشرة لمتغيرات الطبقة االجتماعية
وكما اشارت نتائج الدراسة الى أن الطالب الذين
حظوا بالتشجيع من اباءهم كانت درجاتهم اعلى
بنسبة  %05في مادة الرياضيات من الطالب الذي
لم يبدي اباءهم أي تشجيع واهتمام بهم .وتوصل
) (Portes&Zady,1997,p9الى أن الطلبة ذات
التحصيل الدراسي المنخفض لديهم امهات ذات
مستوى تعليمية منخفضة وذلك بسبب ان تلك
االمهات تكون لديهن حماس أقل في تعليم اطفالهم.
غير أن دراسة ) (Michubu,2013أظهرت
بأن المستوى التعليمي لألبوين ليس له تأثير على
التحصيل الدراسي لالبناء ،إما دخل األسرة فله
تأثير جزئي .
وبين دراسة ) (Nzyimq,2011بأن تأثير
مستوى تعليم االبوين على التحصيل الدراسي
لالبناء تختلف باختالف جنس الطالب حيث
توصلت الدراسة الى أن المستوى التعليمي لألب
له تأثير على التحصيل االكاديمى لالبناء الذكور،
أما التحصيل الدراسي لألم فلها عالقة مباشرة في
تعزيز التحصيل الدراسي لالبناء االناث .وكما
اشار (حمودى )2202 ،الى ان احتمال حصول
الفتاة على تقدير يزداد ب  %0,0نقطة عن كل
سنة تعليم اضافية اجتازتها أمها.

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،22 :العدد( 2 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص 2202 ،272-252

وأشار (الزير )2225 ،وكذلك (فاروق،
واخرون )2202 ،في دراستهم الى أن هناك
عالقة أرتباطية متوسطة بين عمل األم و األب
وتقدير أبنائهم الدراسي ،اما (الشرقي0202 ،هـ)
فقد استنتج في دراسته الى أن مهنة األب له دور
رئيسي في التحصيل الدراسي لالبناء .غير أن
دراسة (الغامدي2225 ،م) توصل إلى ان الدور
الرئيسي تعود لمهنة األم .
ومن جهة أخرى فأن الوضع االقتصادي
والمستوى المعيشي لألسرة يمثل أحد العوامل
التي لها عالقة مباشرة بالتحصيل الدراسي
للطالب ،وقد أشار الكثير من الدراسات كدراسة
،0222ص)22
(زيدان،
(المية،
و
)(Kanlenberg,2006
و
،2202ص )22الى أن األطفال الذين يعانون من
ضعف في التحصيل الدراسي أغلبهم من األسر
الفقيرة والعكس صحيح بالنسبة لألسر الميسورة أو
ذات المستوى المعاشي المتوسط .وكذلك (كولمان،
 )0222فقد توصل في دراسته إلى أن دخل
األسرة ،والمجتمع المحلي الذي تقيم فيه األسرة،
ونوع السكن والمستوى التعليمي للوالدين
واتجاههم نحو تعليم األبناء ،ذو تأثير مباشر على
التحصيل الدراسي ألبنائهم.
وأكد التقرير السنوي لالستبعاد االجتماعي
الصادر في لندن سنة  ،2227أن هناك عالقة بين
دخل األسرة والمشكالت التعليمية والصحية
والسلوكية لالبناء ،فالطلبة المنتمون للعائالت ذات
الدخل المنخفض هم أقل صحة وأقل تحصيالً في
المدرسة واكثر مشاكل سلوكية ( المية،
،2202ص.)20
أما العالقة بين التحصيل الدراسي وجنس
الطالب ذكر أم انثى كانت محل نقاش منذ عقود من
حيث أي الجنسين افضل تحصيالَ من االخر
( ، ،)Eilte,2005,p163فالدراسات التي اجريت
في الكثير من دول العالم كان من اهم نتائجها تفوق
االناث على الذكور في التحصيل الدراسي،
))Chambers&Schreiber,2004
كدراسة
و) (Michubu,2013,p12وقد ارجع البعض
السبب في تفوق االناث على الذكور في التحصيل
أن الفتيات في العادة تظهر المزيد من الجهود
للحصول على درجات أفضل في المدرسة

بالمقارنة

مع

الذكور

).(Ceballo,Mcloyd,Toyokawa,2004,p716

 7-1الدراسات السابقة
( )0دراسة الشرقي (0222م) المعنونة بـ ((
تأثير العوامل االجتماعية على التحصيل الدراسي
لطالب المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض))،
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين التحصيل
الدراسي لطالب المرحلة المتوسطة وبعض
المتغيرات التعليمية واالقتصادية واألسرية،
واستخدام الباحث منهج المسح االجتماعي وتكونت
مجتمع الدراسة من طالب الصف الثاني المتوسط
والبالغ عددهم 220طالبا َ  ،وتم اختيار طالب
الصف الثاني المتوسط في المدارس الحكومية في
مدينة الرياض اختيارا َعشوائيا َ ،وتم جمع البيانات
باستخدام االستبيان وقد توصلت الدراسة الى
العديد من النتائج منها وجود عالقة ايجابية بين
التحصيل الدراسي والمستوى التعليمي للوالدين
ومهنة األب واألم كما بينت الدراسة على وجود
عالقة سالبة بين حجم االسرة والتحصيل الدراسي
لالبناء.
( )2دراسة الزير(  ) 2225المعنونة ((
العوامل االجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي
دراسة ميدانية على عينة من طالب الصف الثالث
المتوسط )) هدفت الدراسة إلى الكشف عن عالقة
العوامل االجتماعية بالتحصيل الدراسي لدى
طالب الصف الثالث المتوسط ،وطبقت الدراسة
على عينة عشوائية البالغ عددها ( )252طالبا َ من
طالب الصف الثالث المتوسط بمدارس مدينة
الرياض،واخذت العينة بطريقة عينة عنقودية
متعددة المراحل ،واستخدام الباحث منهج المسح
االجتماعي ،وتوصلت الدراسة الى نتائج ومن
اهمها وجود عالقة ارتباطية موجبة بين دور كل
من مستوى تعليم الوالدين ودخل االسرة على
التحصيل الدراسي ووجودعالقة متوسطة بين
وظيفة االب واالم وعدد أفراد االسرة وتقديرهم
الدراسي.
( )2دراسة شيراز ،صالح ( ،2222ص-25
 )27المعنونة ((ابرز العوامل األسرية المؤثرة
على التحصيل الدراسي ))  ،هدفت الدراسة إلى
تناول أبرز العوامل األ سرية المؤثرة على
التحصيل الدراسي لطالب المرحلة الثانوية
257
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،وطبقت الدراسة على عينة عشوائية البالغ عددها
( )222طالبا َ من طالب الصف الثانوي ،وقد
استخدام الباحث منهج المسح االجتماعي وتم جمع
البيانات باستخدام االستبيان،وكان من ابرز نتائج
الدراسة ،أن التعليم وعمل الوالدين له تأثير
ايجابي على مستوى التحصيل الدراسي وأن كبر
حجم األسرة له تأثيرا سلبيا كما أوضحت الدراسة
دوراكبر لألم مقابل دور األب في عملية رفع
مستوى الدراسي لالبناء.
مناقشة الدراسات السابقة
ومن خالل العرض البسيط لبعض الدراسات
السابقة نجد أنها لم تركز على العوامل االجتماعية
فقط فهي تناولت هذا العامل باالضافة إلى العديد
من العوامل االخرى ،وتبين من خالل هذه
الدراسات االثر الكبير للعوامل االجتماعية على
ارتفاع التحصيل الدراسي للتالميذ.
وتختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة
في تناوله أثر بعض العوامل االجتماعية
واالقتصادية على تحصيل التالميذ في مادتي
الرياضيات واالجتماعيات ألن الدراسات السابقة
تناولت تأثيرها على التحصيل الدراسي في جميع
المواد الدراسية ،كما أن معظمها كانت على طالب
المرحلة المتوسطة والثانوية دون المرحلة
االبتدائية ،لذا ستركز هذا البحث على تالميذ
المرحلة االبتدائية في محاولة للتصدى لمشكلة
تدنى التحصيل الدراسي من خالل إلقاء الضوء
على أهم العوامل االجتماعية واالقتصادية التي
يمكن أن تؤثر على التحصيل الدراسي لدى تالميذ
المرحلة االبتدائية ،كما لم يتناول الدراسات السابقة
العالقة بين جنس الطالب والتحصيل الدراسي بينما

تناول البحث الحالي العالقة بين جنس التلميذ
والتحصيل وأيهما أفضل تحصيل من االخر.

5الجانب الميداني
 1-2االجراءات المنهجية للبحث :وتشمل
اوالا -منهج البحث :تقوم الدراسة الحالية على
منهج المسح االجتماعي ،وذلك لجمع البيانات
المرتبطة بكل متغير من متغيرات الدراسة يصورة
شمولية عن تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمدينة
أربيل .
ثانيا ا -مجتمع البحث :يشمل تالميذ وتلميذات
الصف الخامس في المدارس الحكومية االبتدائية.
ثالثا ا -عينة البحث :تم تطبيق اجراءات الدراسة
الحالية على عينة مكونة من  222تلميذ وتلميذة
في الصف الخامس االبتدائي ،موزعة على عشرة
مدارس حكومية للتعليم االبتدائي في مدينة أربيل
الحظ الجدول رقم ( ،)2وتم اختيار المدارس
بطريقة عشوائية وقد شكلت عينة الدراسة نسبة
 %2,27من المجموع الكلي للطلبة في الصف
الخامس االبتدائي في مدينة اربيل والبالغ عددها
 02222تلميذ وتلميذة للسنة الدراسية
( 2202/2207مديرية تربية مركز أربيل،
.)2202
تم استخدام استمارة االستبانة لجمع المعلومات
عن كل متغير من متغيرات الدراسة كجنس التلميذ
والمستوى التعليمي لألب واألم ومهنتهم ودخل
االسرة وتم ملء االستمارة من قبل اولياء االمور
إما درجات السعي السنوي التالميذ فقد تم الحصول
المدرسية.
السجالت
من
عليها

جدول رقم ( :)3اسماء المدارس وعدد العينة من التالميذ والتلميذات للصف الخامس االبتدائي لمدينة اربيل
التسلسل

0
2
2
2
5
2
7
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اسماء المدراس

مدرسة عةزيزى شوانى بنةرةتى
مدرسة ئاسودةيى ت َيكةالو
مدرسة كؤسا َل
مدرسة قدم خير
مدرسة 61ى ئابى بنةرةتى
بنةرةتى
مدرسة 66ى ئازارى ِ
تيَكةالَو
مدرسة سيظانى بنةرةتى

عدد العينة
التالميذ

التلميذات

02

02

00

00

02

02

02

02

02

02

00

2
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2
2
02

مدرسة طيوى موكرياني بنةرةتى
تيكةالَو
بنةرةتى تيكةالَو
مدرسة "شةنطال" ِ
مدرسة بيتوينى بنةرةتى

رابعا ا -المعالجة االحصائية :ان االختبار التائي
تعتبر احد أهم االختبارات االحصائية واكثرها
استخداما َ في االبحاث والدراسات التي تهدف
للكشف عن داللة الفروق االحصائية بين متوسطى
عينتين .أما تحليل التباين االحادي ( one way
 )ANOVA_ F testفهو أسلوب احصائي
يستخدم الظهار الفرق بين متوسطين أو أكثر من
خالل تحليل االختالف داخل وبين المجموعات
المختلفة .فاذا اشارت نتائج تحليل التباين الى عدم
وجود فرق ذا داللة يعزى الى مستويات المعالج
فانه ال يوجد مبرر منطقي الجراء اية اختبارات
احصائية اخرى .أما اذا اشارت نتائج تحليل التباين
(اختبار  )Fالى ان هناك فرقا ذا داللة يعزى الى
مستويات المعالجة فانها يلزم اجراء المقارنات
االحصائية بين متوسطات المجموعات وتدعى
بالمقارنات أو االختبارات البعدية واحدى هذه
االختبارات هو اختبار ( توكي( )Tukeyوالذي
يستخدم عند عدم تساوى حجم العينة للمجموعات
المختلفة ولهذا اعتمدت الباحثة االختبار التائي
لعينتين مستقلتين ،وتحليل التباين االحادي واختبار
توكي لتحليل وتفسير بيانات البحث وقد تم اجراء
هذه االختبارات االحصائية باستخدام برنامج
جدول رقم (  :) 2المستوى
البحث

22

22

20

22

20

20

الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية SPSS
.24
 2-2الخصائص العامة للمبحوثين
 1-2-2المستوى التعليمي للوالدين
أن األمهات في عينة البحث والحاصالت على
التعليم االبتدائي تمثلن النسبة أالكبر (، )%22,2
ثم يليها التعليم الجامعي ( بكلوريوس بنسبة %22
) ،والدبلوم  ، %02,5ومن ثم األم بدون تعليم
(امية) بنسبة  %02,5والتعليم الثانوية ، %02,2
اما األمهات الحاصالت على شهادة الماجستير
والدكتوراه فيمثلن النسبة أالقل وهي .%5,7
أما بالنسبة لألباء في عينة البحث فأعلى نسبة
كانوا من خريجي الجامعات (بكلوريوس) ويمثلون
 %22ثم يليه التعليم االبتدائي بنسبة ،%25
والثانوية  %02والمتوسطة  ،%22والدبلوم
 ، %2,22أما نسبة االمي فيمثل ،%7,2
والحاصلون على شهادة الماجستير والدكتوراه
يمثلون أقل نسبة ( )%2,77الحظ الجدول رقم
.
()0
رقم
وشكل
()2

التعليمي للوالدين في عينة
المستوى التعليمي

األم
التكرار

أمي

22

األب
النسبة
%02,5

التكرار
02

النسبة
%7,2

ابتدائية

55

22,2

22

25

متوسطة

02

2,77

22

00,27

ثانوية

20

02,2

25

02

دبلوم

22

02,5

02

2,22

بكلوريوس

22

22

52

22

ماجستير ودكتوراه

00

5,7

02

2,77

المجموع

022

022

022

022

1
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األب

النسبة %

20

10

األم

5
0

شكل ( :)1المستوى التعليمي للوالدين في عينة البحث

2-2-2مهنة الوالدين
نظرا ً لتعدد المهن التي تمارسه الفرد في
المجتمع فقد تم تصنيفه الى أريعة درجات في هذا
البحث لغرض تسهيل التحليالت ومقارنة النتائج،
فموظف الدرجة 0يشمل المهن االتية( :دكتور،
محامي ،مهندس ،قاضي ،مدير العام) ،وموظف
الدرجة 2فيشمل المدرس والمعلم .أما موظف
الدرجة 2فيشمل موظفوا الدوائر الحكوميه
واالهليه كالكاتب والسكرتير ،واخيرا ً موظف
الدرجة 2فيشمل العمال والفنيين .
نالحظ من الجدول رقم ( )5أن أعلى نسبة
لمهنة األم في عينة البحث كانت ربة البيت و
بـنسبة  ،%52,22أما موظفات الدرجة 2فتمثلن
 ،%02,72ثم تليها موظفات الدرجة 2بنسبة
 ،%02,22وموظفات الدرجة 0بنسبة
 ،%02,20وتحتل موظفات الدرجة 2األقل نسبة
.%2,22
أما بالنسبة لمهنة األباء فقد تبين أن العدد
االكبر من األباء يمارسون االعمال الحرة وبنسبة
 ،%22,5وموظف الدرجة 2يمثل ،%20,25
ثم موظف الدرجة 0بنسبة  ،%05,22وموظف
الدرجة ،%2,22 2أما موظف الدرجة 2فيمثل
العدد األقل وبنسبة . %2,25
جدول رقم ( :)5مهنة الوالدين في عينة البحث
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مهنة الوالدين
ربة البيت  /أعمال حرة

األب

األم
التكرار

النسبة %

022

52,22

التكرار

النسبة %
22,5

موظف الدرجة6

22

02520

72
22

05,22

موظف الدرجة2

22

02,72

02

2,25

موظف الدرجة3

27

02522

22

20,25

موظف الدرجة4

5

2522

02

2,22

022

022

022

022

المجموع

 3نتائج البحث
-3تأثير جنس التلميذ على تحصيله الدراسي
للمقارنة بين التحصيل الدراسي للتالميذ الذكور
مع األناث تم استخدام االختبار التائي ،الحظ في
الجدول رقم ( ،)2كانت قيم االختبار التائي (-
 2,000و  )25272-وقيم الداللة  2,225و
 2,222كانت أصغر من  2,25عند مستوى
الثقة  %25مما يدل على أن هناك اختالف بين
درجات التالميذ مع التلميذات ،لذلك نرفض
الفرضية الصفرية ونقبل فرضية هذا البحث
والتي تنص بأن جنس االتلميذ له تأثيرعلى اداءه
االكاديمي في المدرسة .كما تظهر من النتائج بأن
تحصيل االناث أفضل من تحصيل الذكور بمتوسط
حسابي  72520في مادة الرياضيات و 22572
في االجتماعيات مقابل  70522و  72502على
للذكور
التوالي
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جدول رقم ( :)2مقارنة بين التحصيل الدراسي للتالميذ الذكور مع االناث في كل من مادة الرياضيات واالجتماعيات
المواد الدراسية

الجنس

عدد افراد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة الحرية

القيمة التائية

مادة الرياضيات

الذكر

022

70,22

02,22

222

2,000-

مستوى الداللة
الداللة
2,225

االنثى

022

72,20

02,72

الذكر

022

72,02

02,22

222

2,27-

2,222

االنثى

022

22,72

02,22

مادة االجتماعيات

 2-3دخل األسرة والتحصيل الدراسي لالبناء
في هذا البحث تم تقسيم دخل األسرة الى ثالث
مستويات :الدخل المنخفض والمتوسط والعالي،
حيث ضم الدخل المنخفض أصحاب الراتب
الشهري من  522 -022ألف دينار عراقي،
والدخل المتوسط هم أصحاب الراتب الشهري من
 522الف الى مليون دينار عراقي ،أما الفئة
الثالثة كانت راتبهم أكثر من مليون دينار عراقي.
يبين لنا الجدول رقم ( )7أن أعلى دخل لألسر
في عينة البحث هوالدخل المتوسط وبنسبة
 ، %25,2ثم الدخل العالي بنسبة  ، %22يليه
الدخل المنخفض  ،%0252الحظ الشكل رقم (.)2

10.9

43

45.8

شكل رقم ( :)2المستوى المعاشي لألسرة في
عينة البحث
ولدراسة تأثير دخل األسرة على التحصيل
الدراسي لالبناء فقد تم استخدام اختبار التباين
االحادي )(one way ANOVAوقد أظهرت
النتائج وكما موضخ في الجدول رقم ( )2وبما أن
القيم الفائية المحسوبة في مادتي الرياضيات
واالجتماعيات (52,22و )52,22أعلى من
القيمة الفائية الجدولية  2,2257بدرجة حرية 2
راسيا َ
(البياتي،
220
و
افقيا
اثناسيوس،0277،ص، )222وعند مستوى
الداللة ،2,25وبهذا نرفض الفرضية الصفرية
ونقبل بفرضية البحث والتي تنص بان المستوى
المعاشي لالسرة له تأثير على التحصيل الدراسي
لالبناء.

جدول (  :) 7المستوى المعاشي لألسرة في عينة البحث
المستوى المعاشي لألسرة
منخفض
متوسط
عالي
المجموع

التكرار

النسبة %

22

02,2

072

25,2

022

22

222

022

جدول رقم ( :)8تأثير دخل األسرة على التحصيل الدراسي لالبناء
درجة الرياضيات ودخل
األسرة

درجة االجتماعيات ودخل
األسرة

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

20222,22

2

05200,22

022222,22

220

270,22

ضمن المجموعات
المجموعات
المجموع

022222,22

222

بين المجموعات

02222,22

2

2072,75

ضمن المجموعات

22272,27

222

020,22

المجموع

27220,22

222

القيم الفائية
المحسوبة
52,22

52,20

القيم الفائية
الجدولية
2,2257

ستوى الداللة
الداللة
2,222

2,222

1
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كما تم تطبيق المقارنات المتعددة باستخدام
االختبار ((Tukeyللتحقق من وجود فرق بين
المستويات الثالثة للدخل والتحصيل الدراسي
للتالميذ في كل من مادة الرياضيات
واالجتماعيات ،واظهرت النتائج في الجدول رقم
( )2وبقيم الداللة 2,22والتي هي أصغر من
 2,25بأن هناك تباين بين درجات الطلبة ضمن
المستويات الثالثة للمعيشة (منخفض ،متوسط،
عالي).
واظهرت النتائج بان المتوسط الحسابي
لدرجات التالميذ في كل من مادة الرياضيات
واالجتماعيات لذوات الدخل المتوسط كانت
( 22,22و )25,22وبدورها كانت أعلى من
ذوات الدخل العالي ( 22,07و )72,52والدخل
المنخفض ( 52,22و.)22,02

وهذا
يعني ان الحالة المادية الجيدة للوالدين يزيد من
التحصيل الدراسي لالبناء ألن الوالدين في هذه
الحالة يستطيعان تلبية حاجات أبنائهم من المسكن
والملبس والمأكل وأالدوات المدرسية والدروس
الخصوصية ،أي أنها تلبي طلبات أبنائها دون عناء
وهذا ما ينعكس بدوره على تحصيلهم الدراسي
بالمقارنة مع الدخل المنخفض للوالدين اللذان ال
يستطيعان تلبية متطلبات ابنائهم ماديا ً.
من الجدير بالذكر بان نتائج هذا البحث تشير
الى ان أبناء العوائل ذات الدخل المتوسط هم
أفضل تحصيالً من أبناء العوائل ذات الدخل العالي
وقد يعود السبب الى توفير الوالدين ذات الدخل
الجيد االجهزة التكنولوجية الباهظة البنائهم
كالموبايل ولاليباد مما يؤدى الى انشغال االبناء
الدراسة.
عن
وإلهائهم

جدول رقم ( :)2التباين بين درجات التلميذ ضمن المستويات الثالثة لدخل األسرة (منخفض ،متوسط،
 Tukeyعالي) باستخدام اختبار
مادة الرياضيات
دخل االسرة (أ)

منخفض

متوسط

دخل االسرة (ب)

الفرق في المتوسط
الحسابي (أ-ب)

الفرق في المتوسط
الحسابي (أ-ب)

الفرق في الخطأ
المعياري

متوسط

*25,22-

2,22

2,22

20,25-

2,20

2522

عالي

*02,02-

2,22

2,22

*02522

2,22

2,22

عالي

*05,02-

الفرق في
الخطأ
المعياري

مادة االجتماعيات

0,72

قيمة الداللة

2,22

 3-3تأثير المستوى التعليمي للوالدين على
تحصيل االبناء:
تم دراسة تأثير المستوى التعليمي لألم واألب
عل التحصيل الدراسي لألبناء كل على حده.
فالجدول رقم ( )02تظهر نتائج تأثير المستوى
التعليمي لألم على التحصيل الدراسي لألبناء
وحيث استخدمت اختبار التباين االحادي ( one
 )way ANOVAحيث كان القيم الفائية

*2,22

0,25

قيمة الداللة

2,22

المحسوبة في مادتي الرياضيات واالجتماعيات هو
(22,222و )02,522أعلى من القيم الفائية
الجدولية  2,222بدرجة حرية  2افقيا و 222
اثناسيوس،0277،ص)222
راسيا َ(البياتي،
وعند مستوى الداللة  ،2,25وبهذا نرفض
الفرضية الصفرية ونقبل بفرضية البحث والتي
تؤكد على وجود عالقة بين هذين المتغيرين.

جدول رقم ( :)02تأثير المستوى التعليمي لألم على التحصيل الدراسي لألبناء
مصدر التباين
درجة الرياضيات ومستوى
تعليم األم

1

بين المجموعات

مجموع
المربعات
27222,52

درجة الحرية
2

متوسط
المربعات
7227,20

القيم الفائية المحسوبة
22,222

القيم الفائية الجدولية
2,222

مستوى
الداللة
2,222
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ضمن
المجموعات
المجموع
درجة االجتماعيات ومستوى
تعليم األم

27222,22

277

022222,27

222

بين المجموعات

22725,02

2

2222,02

ضمن المجموعات

22222,22

277

072,75

المجموع

27220,25

222

أما الجدول رقم ( )00واستناد الى قيم الداللة
فأن تأثير المستوى التعليمي لألمهات انقسمت الى
مجموعتين ،المجموعة االولى شملت األمهات
ذوات المستوى التعليمي (امية ،ابتدائية ،متوسطة)
والمجموعة الثانية ضمت األمهات ذوات المستوى
التعليمي (ثانوية ،بكلوريوس ،ماجستير

220,22

02,522

2,222

ودكتوراه) ،واظهرت النتائج بأن قيم الداللة ضمن
كل مجموعة كانت أكبر من  2,25مما يدل على
عدم وجود تباين ضمن كل مجموعة ولكن قيم
الداللة االصغر من 2,25دلت على وجود تباين
المجموعتين.
هاتين
بين

جدول رقم (  :) 11التباين بين درجات التلميذ نسبة الى المستوى التعليمي ألمهاتهم (باستخدام اختبار )Tukey
مادة الرياضيات
التحصيل
الدراسي لألم
امي
(أ)

ابتدائي

متوسطة

ثانوية

دبلوم
بكلوريوس

التحصيل الدراسي
لألم (ب)
ابتدائي

قيمة
الداللة
2,22

2,75-

2,72

2,25

الفرق في
الحسابي
المتوسط
2,72
(2,20-أ-ب)

ثانوية

*_22,72

2,22

2,22

*07,27-

متوسطة

الفرق في المتوسط
الحسابي (أ-ب)
5,72-

مادة االجتماعيات
الفرق في الخطأ
2,22المعياري

قيمة الداللة

الفرق في
2,22الخطأ
المعياري
2,22

2,22

2,20

2,22

,2,25

بكلوريوس

*22,22-

2,22

2,22

*22,22-

2,22

2,22

ماجستير ودكتوراه

*20,55 -

2,25

2,22

*05,22-

2,22

2,22

متوسطة

*2,225-

2,27

2,22

0,72-

2,22

2,22

ثانوية

*02,25-

2,72

2,22

*02,22-

2,20

2,22

دبلوم

*22,52-

2,02

2522

*02,22-

0,20

2,22

بكلوريوس

*27,25-

2,22

2,22

*02,52-

2,02

2,22

ماجستير ودكتوراه

*005,77-

2,52

2,22

*00,52-

2,22

2,22

ثانوية

*22,22-

2,25

2,222

*05,27-

2,22

2,22

دبلوم

*22,52-

2,27

2,222

*05,22-

2,22

2,22

بكلوريوس

*22,22-

2,50

2,222

*02,25-

2,22

2,22

ماجستير ودكتوراه

*07,20-

2,70

2,222

*02,27-

2,22

2,22

0,57-

2,27

2,222

2,20-

2,50

0,22

بكلوريوس

2,52-

2,27

2,222

2,22-

2,55

2,27

ماجستير ودكتوراه

2,02

2,02

2,252

0,22

2,72

2,22

بكلوريوس

2,22-

2,70

2,522

2,22-

2,22

2,25

دبلوم

ماجستير ودكتوراه

2,75

2,22

2,522

0,70

2,22

2,22

ماجستير ودكتوراه

*00,22

2,22

2,252

2,22

2,22

2,77

وقد تم الحصول على نتائج مماثلة عند دراسة
تأثير المستوى التعليمي لألب على التحصيل
الدراسي لألبناء ،حيث كانت القيمة الفائية
المحسوبة في مادتي الرياضيات واالجتماعيات هو
(02,22و )02,25أعلى من القيم الفائية الجدولية

 2,2222بدرجة حرية  2افقيا و  277راسيا َ
(البياتي ،اثناسيوس،0277،ص )222وعند
مستوى الداللة ،2,25وبهذا تم رفض الفرضية
الصفرية ونقبل بفرضية البحث والتي تنص على
وجود عالقة بين المستوى التعليمي لألب وتحصيل
1
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()02

أطفالهم من الذكور واالناث الحظ الجدول رقم

والجدول

(.)02

رقم

جدول رقم ( :)12تأثير المستوى التعليمي لألب على التحصيل الدراسي لألبناء
مصدر التباين

درجة الرياضيات ومستوى تعليم األب

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

22022,22

2

5222,25

ضمن المجموعات

022722,22

277

272,22

المجموع

022222,22

222

بين المجموعات

02252,22

2

2722,22

ضمن المجموعات

7022,22

277

022,72

المجموع

27220,22

222

درجة االجتماعيات ومستوى تعليم األب

القيم الفائية
المحسوبة
02,22

القيم الفائية
الجدولية

مستوى الداللة

2,22

2,2222

2,22

02,25

جدول رقم (  :)02التباين بين درجات التلميذ نسبة الى المستوى التعليمي ألبائهم (باستخدام اختبار )Tukey
مادة الرياضيات
التحصيل الدراسي
لألب (أ)
امي

التحصيل الدراسي لألب
(ب)
ابتدائي
متوسطة

5,20-

2,20

2,27

2,22-

*02,22-

2,22

2,22

*02,22-

2,22

2,22

دبلوم

*22,27-

2,52

2,22

*-07,57

2,22

2,22

بكلوريوس

*22,22-

2,52

2,22

*02,22-

2,77

2,22

ماجستير ودكتوراه

02,22-

2,07

2,22

*02,25-

2,27

2,22

متوسطة

2,22-

2,22

2,72

2,22

2,22

0,22

*02,72-

2,22

2,22

*-2,72

2,22

2,22

دبلوم

*22,02-

2,22

2,22

-*02,20

0,25

2,22

بكلوريوس

*222,02-

2,25

2,22

-*05,07

2,22

2,22

ماجستير ودكتوراه

*00,25-

2,02

2,22

-7,22

2,22

2,22

ثانوية

2,22-

2,22

2,27

*2,22-

2,22

2,20

دبلوم

-*05,22

2,22

2,22

*-02,75

2,25

2,22

*20,22-

2,22

2,22

-*02,20

2,22

2,22

7,27-

2,22

2,22

2,52-

2,22

2,27

2,27-

2,22

2,27

2,00-

2,22

2,52

بكلوريوس
ماجستير ودكتوراه
ثانوية

دبلوم
بكلوريوس

*02,22-

2,22

2,22

2,27-

2,22

2,22

2,202

2,52

2,22

0,02

2,22

0,22

بكلوريوس

5,22-

2,20

2,25

2,222-

2,20

2,22

ماجستير ودكتوراه

2,72

2,02

2,22

5,220

2,22

2,22

ماجستير ودكتوراه

*02,75-

2,22

2,20

7,22-

2,50

2,22

ماجستير ودكتوراه
دبلوم
بكلوريوس

 3-3تأثير مهنة الوالدين على تحصيل االبناء
تم دراسة تأثير مهنة كل من األم واألب على
التحصيل الدراسي على حده .وقد استخدمت
اختبار التباين االحادى()one way ANOVA
لدراسة تأثير مهنة األم على التحصيل الدراسي
لألبناء في كل من مادة الرياضيات واالجتماعيات
1

0,22

2,70

2,22

ثانوية

متوسطة

الفرق في الخطأ
المعياري
2,22

قيمة الداللة

2,20

ثانوية

ابتدائي

الفرق في المتوسط
الحسابي (-ب)
2,72

مادة االجتماعيات
الفرق في المتوسط
الحسابي (-أ-ب)
2,22

الفرق في الخطأ
المعياري
2,22

قيمة الداللة

الحظ الجدول رقم ( ،)02ولقد كانت القيم الفائية
المحسوبة في مادتي الرياضيات واالجتماعيات هو
(27,072و )27,222أعلى من القيم الفائية
الجدولية 2,2702بدرجة حرية  2افقيا و 272
راسيا َ(البياتي ،اثناسيوس،0277،ص )222وعند
مستوى الداللة  ،2,25وبهذا نرفض الفرضية
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الصفرية ونقبل بفرضية البحث والتي تنص على

عالقة

وجود

هذين

بين

جدول رقم (:)02تأثير مهنة األم على التحصيل الدراسي لألبناء
مصدر التباين
متوسط
درجة
مجموع
الحرية المربعات
المربعات

القيم الفائية
المحسوبة

درجة الرياضيات ومهنة األم

درجة االجتماعيات ومهنة األم

بين المجموعات

27222,52

2

2272,02

ضمن
المجموعات
المجموع

22222,20

272

252525

022222,22

222

بين المجموعات

02227,02

2

ضمن
المجموعات
المجموع

118,717,
31771117

2220,72

813
833

أما الجددول رقدم ( )05واسدتناد الدى قديم الداللدة
فدددأن تدددأثير مهندددة األم انقسدددمت الدددى مجمدددوعتين،
المجموعدددة االولدددى شدددملت األمهدددات ذوات المهندددة
(ربة البيدت ،موظدف درجدة )2والمجموعدة الثانيدة
ضددددمت األمهددددات ذوات المهنددددة (درجددددة االولددددى

27,072

المتغيرين.

القيم الفائية
الجدولية

مستوى
الداللة

2,2702

2,222

2,222

27,222

,1,171

والثانيددددة والثالثددددة) وأن قدددديم الداللددددة ضددددمت كددددل
مجموعة كانت أكبر من  2,25مما يشير الدى عددم
وجددود تبدداين ضددمن المجموعددة ولكددن قدديم الداللددة
األصددغر مددن  2,25تشددير الددى وجددود تب داين بددين
هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددداتين المجمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوعتين.

جدول رقم ( :) 05التباين بين درجات التلميذ نسبة الى مهنة أمهاتهم (باستخدام اختبار )Tukey
درجة الرياضيات
وظيفة األم (أ)
ربة البيت

موظفة درجة ,

موظفة درجة 3
موظفة درجة8

وظيفة األم
(ب)
موظفة درجة ,

الفرق في المتوسط
الحسابي (أ-ب)
*31137-

الفرق في الخطأ
المعياري
3117

درجة االجتماعيات
قيمة الداللة
7177

الفرق في المتوسط
الحسابي (أ-ب)
*,3188-

الفرق في الخطأ
المعياري
3188

قيمة الداللة
7177

موظفة درجة 3

*,3181-

31,2

7177

*,8178-

,137

7177

موظفة درجة 8

*,,173-

3188

7177

*,7187-

,177

7177

موظفة درجة 7

817,

1133

7173

,,131

1177

7133

موظفة درجة 3

*7128

81,2

7073

2187

3118

7131

موظفة درجة 8

*,1171

8131

7177

*1177

3118

7178

موظفة درجة 7

*8,13,

1123

7177

*871,7

1188

7177

موظفة درجة 8

1178

3112

7173

3117

3187

7111

موظفة درجة 7

*33133

1181

7173

*37133

11,1

7177

موظفة درجة 7

,2187

1173

7138

*33137

1137

7177

كما أظهرت نتائج البحث في الجدول رقم ( )02الى ضرورة رفض الفرضية الصفرية ،والتي تؤكد
على عدم وجود عالقة بين مهنة األب والتحصيل الدراسي لألبناء.
جدول رقم ( :)02تأثير مهنة األب على التحصيل الدراسي لألبناء
مصدر التباين
درجة الرياضيات ومهنة األب

بين المجموعات
ضمن
المجموعات

مجموع
المربعات
22222,22
027222,27

درجة الحرية

متوسط المربعات

2

2722,25

272

222,27

القيم
الفائية
22,22

مستوى
الداللة
2,222

1
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درجة االجتماعيات ومهنة األم

المجموع

022222,27

222

بين المجموعات

05222,05

2

2272,22

ضمن المجموعات

70222,22

272

022,77

المجموع

27220,25

222

أما في الجدول رقم ( )07فأن قيم الداللة األكبر
من  2,25تشير الى عدم وجود تباين بين تأثير
مهنة األب سواء كان موظف درجة  0،2،2على
التحصيل الدراسي لألبناء وانما التباين في تأثير

22,20

2,222

كان بين هذه المجموعة وبين مهنة األب ( اعمال
حرة) من جهة وبين مهنة األب ( موظف درجة)2
أخرى.
جهة
من

جدول رقم (  :)07التباين بين درجات التلميذ نسبة الى مهنة أبائهم باستخدام اختبار Tukey
درجة الرياضيات
وظيفة األب (أ)
أعمال حرة

موظف درجة ,

موظف درجة 3
موظف درجة8

وظيفة األب
موظف(ب)
درجة ,

الفرق في المتوسط

*( 2,22-أ-ب)
الحسابي

الفرق في الخطأ
المعياري
2,52

قيمة الداللة
2,22

الفرق في المتوسط
*( 02,22-أ-ب)
الحسابي

الفرق في الخطأ
المعياري
2,02

قيمة الداللة
2,22

موظف درجة 3

5,27-

2,70

2,52

*02,22-

2,22

2,22

موظف درجة 8

*2,22-

2,27

2,22

*7,22-

0,22

2,22

موظف درجة 7

*02,02

2,22

2,20

*2,22

2,25

2,20

موظف درجة 3

*05,20

2,22

2,22

2,22

2,22

2,75

موظف درجة 8

*02,22

2,22

2,22

*2,22

2,02

2,22

موظف درجة 7

*22,25

2,22

2,22

*22,25

2,22

2,22

موظف درجة 8

2,22-

2,77

2,25

2,22

2,22

2,20

موظف درجة 7

*05,52

2,52

2,222

*02,22

2,222

2,22

موظف درجة 7

*02,22

2,20

2,222

*05,75

2,722

2,22

 4االستنتاجات و التوصيات
 1-4االستنتاجات
 -0تشير نتائج البحث الى أن األباء وبنسبة
 %022لديهم عمل وإن غالبيتهم وبنسبة% 2255
يمارسون األعمال الحرة أما نسبة االمهات
العامالت فهي % 22522وتمثل نصف نسبة
الرجال العاملين ،وهذه ظاهرة طبيعية في مجتمعنا
الكوردي الذي يلزم األب بالعمل دون األم ،فمكوث
األم في البيت أو بطالتها من العمل التعتبر إشكاالَ
في مجتمعنا بل على العكس من ذلك أذ يمكن أن
يكون عامل مساعد في متابعة األبناء واالعتناء بهم
وخاصة أن البعض منهن أمهات متعلمات وذوات
مستويات تعليمية جيدة ،وعل الرغم من ذلك فأن
نتائج البحث اظهرت بإن مهنة الوالدين له تأثير
على التحصيل الدراسي البنائهم.
 -2ان المستوى االقتصادي لألسرة له تأثيرعلى
التحصيل الدراسي لألبناء ،حيث أن هناك عالقة
بين المستوى االقتصادي لألسرة ودرجة أشباعها
لحاجات أبنائه ،اال أن هذا العامل ليس بالعامل
1

درجة االجتماعيات

الوحيد المؤثر في التحصيل الدراسي لألبناء لذلك
أظهرت النتائج بأن ابناء أالسر ذات الدخل
المتوسط هم أكثر تحصيالً دراسيا ً من أبناء األسر
ذات الدخل العالي والمنخفض.
 -2أظهرت نتائج البحث أن تحصيل أالناث أفضل
من تحصيل الذكور في مادة الرياضيات
واالجتماعيات بمتوسط حسابي  72,20في
الرياضيات وبمتوسط  22,7في االجتماعيات
مقابل المتوسطين الحسابين  70,22و 72,02
للذكور ،وهذا يدل أن الطالبة تستطيع أنهاء جميع
مراحل التعليم أذا كان هناك متابعة وأهتمام به من
قبل الوالدين .
 -2تشير نتائج البحث بأن المستوى التعليمي
للوالدين له دور فعال في التحصيل الدراسي
البنائهم ،فالوالدان اللذان لهما تعليم جيد يكونان
أكثر كفاءة لمساتدة ابنائهم من خالل توضيح المواد
الدراسية والمساعدة في اداء الواجبات المدرسية،
إما الوالدان اللذان لم يناال حظا ً من التعليم فإن
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معاملتهم تكون قائمة على المحاولة والخطأ
والصدفة.
 2-2التوصيات
 -0أالهتمام بتعليم األطفال على أعتبار أنهم أجيال
المستقبل.
 -2على القائمين بالشؤون التربوية والتعليمية
مراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية للطلبة
والعمل على حل مشكالتهم األسرية حتى يتمكنوا
من رفع مستوياتهم التعليمية.
 -2اجراء بحوث مماثلة لدراسة تأثير العوامل
االجتماعية واالقتصادية على التحصيل الدراسي
للطلبة في المراحل الدراسية المتقدمة كالمتوسطة
والثانوية.
 -2توفير البيئة المدرسية المناسبة واستخدام
األنشطة التعليمية الجذابة يحفز الطلبة على أالقبال
على الدراسة واالهتمام به وهذا قد يساعد على
التخفيف من نسبة الرسوب والتسرب.
 -2السعي لتطبيق نظام لجعل التعليم إلزاميا َ حتى
المرحلة االبتدائية.
 -2توصية وتوعية اولياء أمور الطلبة على عدم
االحتجاج بمستواهم التعليمي المنخفض أو بدخلهم
المالي الواطيء في عدم اهتمامهم بالتحصيل
الدراسي لالبناء.
الدراسات المستقبلية:
اجراء المزيد من الدراسات والبحوث االجتماعية
والتربوية في جميع محافظات اقليم كردستان
للتعرف على أهم العوامل االسرية والمدرسية التي
تؤثر سلبا َ على مستوى التحصيل الدراسي لطالب
( أبتدائية،متوسطة،ثانوية والجامعية) وكيفية
التعامل مع تلك العوامل والتعرف على العوامل
التي تؤثر ايجابيا َ وتفعيلها.

المصادر والمراجع
ابراهيم  ،بهاء الدين محمد محمد  ،2202،ضعف
المستوى التحصيلي لدى بعض طالب المرحلة
االبتدائية ( حفر الباطن ) المملكة العربية السعودية
في مادة الرياضيات  ،مجلة جيل العلوم االنسانية
واالجتماعية الخاصين بصعوبات التعلم  ،نشر
بالعددين  07و  ،02جامعة القاهرة .
البياتي،عبدالجبار توفيق ،اثناسيوس ،زكريا زكي،
،0277األحصاء الوصفى والستداللى في التربية
وعلم النفس ،الجامعة المستنصرية.

التميمي  ،قاسم بلشان  ، 2202 ،ضعف التحصيل العلمي
والدراسي لبعض تالميذ مدرسة السالميات
االبتدائية المختلطة ،انترنيت ،الموقع ،
= www.alnoor.se/article . asp? id
 156330تاريخ الزيارة ، 2202 /02 / 7
التوقيت . 02:25
الراشد  ،خالد بن عبدالله  ،2220 ،برنامج مفتوح لتنمية
مهارات القراءة الصامتة وأثره في تحسين مستوى
الدراسي ،جامعة الملك سعود ،كلية التربية ،
السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة.
الزير  ،سعد 0222 ،م  ،العوامل االجتماعية وعالقتها
بالتحصيل الدراسي دراسة ميدانية على عينة من
طالب الصف الثالث المتوسط  ،جامعة االمام محمد
بن سعود األسالمية  ،الرياض  ،رسالة ماجستير
غير منشورة .
الشرقي  ،عبد العزيز محمد  2202،م ،تأثير العوامل
االجتماعية على التحصيل الدراسي لطالب
المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض  ،جامعة
الملك سعود  ،الرياض  ،رسالة ماجستير غير
منشورة .
الشمري  ،عالية بنت وعالن 2202 ،م ،أهم العوامل
األجتماعية المؤثرة في التأخر الدراسي دراسة على
عينة من طالبات جامعة الملك سعود  ،جامعة الملك
سعود  ،كلية االداب  ،قسم الدراسات االجتماعية ،
رسالة ماجستير غير منشورة .
الغامدي  ،خالد بن سعيد حمدان 2225 ،م  ،أثر بعض
العوامل االجتماعية على التحصيل الدراسي لطالب
المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة  ،جامعة
الملك عبد العزيز بجدة  ،كلية األداب والعلوم
االنسانية قسم االجتماع  ،رسالة ماجستير
غيرمنشورة.
القرني  ،على بن عايض 2222 ،م  ،دور بعض العوامل
االجتماعية واالقتصادية في التحصيل الدراسي
لطالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض  ،جامعة
الملك سعود  ،الرياض  ،رسالة ماجستير غير
منشورة.
القضاة  ،محمد أمين  ،2227 ،درجة تكيف الطلبة
العمانيين مع البيئة الثقافية في الجامعات األردنية
وعالقتها بالتحصيل وبعض المتغيرات اآلخرى ،
مجلة العلوم التربوية والنفسية  ،المجلد  ، 2العدد2
 ،كلية التربية  ،جامعة البحرين .
مديرية تربية مركز أربيل  ، 2202،شعبة التخطيط .
حمودي  ،أحمد جميل  ،ربيع  ، 2222المتغيرات
االجتماعية غير المدرسية المرتبطة بكل من
التحصيل الدراسي واالستبعاد االجتماعي  ،مجلة
علوم إنسانية  ،عدد . 20
حمودي  ،أحمد جميل ، 2222 ،العوامل المؤثرة على
تحصيل الطالب  ،انترنيت  ،الموقع ،
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.2:22  التوقيت2202/5/00
 المشاركة في الفصل،2227 ،  عزت عبد الحميد، حسن
وسمات الطالب والمعلم والفصل والتحصيل
الدراسي لدى العاديين والمتفوقين تحصيليا
"المجلة المصرية،بالمرحلة الثانوية "دراسة تنبؤية
 تصدرها الجمعية المصرية، للدراسات النفسية
.  مصر، 55ع،07  مج، للدراسات النفسية
 أبرز، 2222 ،  محمد،  بن صالح،  محمد صالح، شيراز
العوامل العوامل األسرية المؤثرة في التحصيل
 مجلة أم القرى للعلوم التربوية، الدراسي
.2  العدد،2  المجلد، واالجتماعية واالنسانية
 نظرية علم،2222 ،  واخرون،  السيد، عبد العاطي
 دار،  االتجاهات الحديثة والمعاصرة، االجتماع
.  القاهرة، المعرفة الجامعية
 المناهج بين األصالة، 0222 ،  ابراهيم محمد، عطاء
.  القاهرة،  مكتبة النهضة المصرية، والمعاصرة
 دور الوالدين في، م2202-2202 ،  عالق، المية
التحصيل الدراسي لألبناء دراسة ميدانية على عينة
 جامعة محمد، من متوسطات بلدية أم البواقي
 كلية العلوم االنسانية، خيضر – بسكرة
 رسالة،  قسم العلوم االجتماعية، واالجتماعية
. ماجستير غير منشورة
 غير/  العوامل االجتماعية، 2202 ، منتديات ستار تايمز
 بحث: المدرسية المرتبطة بالتحصيل الدراسي
،  الموقع،  انترنيت، اجتماعي استطالعي
http://www.startimes.com/?t=25561
 التوقيت2202/2/22  تاريخ الزيارة896
. 02:02
 تكلفة ومنافع التعليم في، 2202 ، منظمة اليونسيف
 دراسة تحليلية حول قطاع التعليم:العراق
،  انترنيت، وأستراتيجيات زيادة المنافع في العراق
https://www.unicef.org ar. ، الموقع
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كاریگەری هەندێك لە هاوكارە كۆمەلایەتی وە ئابووری لەسەر دەست كەوتنی خوێندن بۆ
قوتابیان پۆلی پێنجەمی بنەڕەتی شاری هەولێر
مەبەستی سەرەكی لەم توێژینەوە یە بریتیە لە لێكولینەوە لە كاریگەری هۆكارە كۆمەلایەتی
وئابوری بۆ دەست كەوتنی خوێندن بۆ قوتابیان لە بابەتی بیركاری و كۆمەلایەتی لە پۆلی
پێنجەمی بنەڕەتی لە قوتابخانەكانی میری لەشاری هەولێر .
ئەم تۆژینەوە پێشت دەبەستێت بە ریبازی مسح كۆمەلایەتی وەهەستاین بە هەلبژاردنی بڕێك
توێژینەوە بە شێوەیەكی هەڕەمەكی كە دەگاتە  483قوتابی لە كوڕوكج دابەشی كراون لەسەر
دە قوتابخانەی بنەڕەتی وەكو كردنەوەی دا تاكان دەربارەی ئاستی كۆمەلایەتی وئابوری بۆ
قوتابیان بە بەكارهێنانی (الاستبیان) لە خوێندنی قوتابیانی ساڵی  .7108/7102وە دەست
كەوتنی لە تۆماری قوتابخانە بۆ نمرەی كۆششی ساڵانە .وەشیكردنەوەی داتاكان لە ماوەی
ئەنجامدانی تاقیكردنەوەی لەسەر ژمێری  IBMوەكو تاقیكردنەوەی تائی بۆ دوو بەشی سەربەخۆ
وەشیكردنەوەی جیاوازی (الاحادی الاتجاه) لە ماوەی بەكارهێنانی بەرنامەی ئامار بۆ زانستی
كۆمەلایەتی .بۆمان دەركەوت ئەنجامەكانی توێژینەوە بۆ هەبونی پەیوەندی پۆزەتیڤ لە نێوان
هۆكارە كۆمەلایەتی وئابوری بۆ دەست هێنانی خوێندنی قوتابیان SPSS24.وە هەروەها ئاماژە
بۆ هەبونی جیاوازی ڕووكەشی لە نێوان دەست كەوتنی خوێندن قوتابیان وهەروەها جیاوازی
ئاستی كۆمەلایەتی وئابوری بۆ خێزانەكان ودیاریكردنی ئاستی خوێندنی وپیشەی باوك ودایك
وبژێوی مانگانەی خێزان ،سەرباری ئەوەشی دەركەوتنی ئەنجامەكان بریتیە لە جیاوازی نێوان
قوتابی كوڕەكان لەگەل قوتابیە كچەكان بۆ بەدەست هێنانی خوێندن.
IMPACT OF SOME SOCIO-ECONOMIC STATUS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT OF
STUDENTS IN GRADE FIVE IN THE PRIMARY SCHOOLS IN THE CITY OF ERBIL.
PARSHEN SADIC MAROUF
College Of Basic Education, University of Salahaddin, Kurdistan Region-Iraq
ABSTRACT
The main aim of the present research is to investigate the impact of Socio-economic Status on
Academic Achievement of students in the Mathematic and Social Science in grade five in the
Primary Public School in the city of Erbil. The research used descriptive survey method and
randomly selected 384 students as a sample population from ten primary schools. The data
collected regarding student’s Socio-economic Status using a questionnaire, while the annual
marks of the students for the year (2017/2018) were collected from office record book. The
researcher analyzed the data by applying statistical techniques such as t-test and one way
ANOVA by using IBM SPSS 24. The findings of the study showed that there is a positive
correlation exist between Socio-economic Status and Academic Achievement of Primary School
students, it also highlight that significance difference is present among different Socio-economic
Status group in their Academic Achievement. It further revealed that there is significant
difference between male and female students in their Academic Achievement.
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