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  مستخلص
 

أثــر بعـض العوامـل االجتماعیــة   (تهـدف هـذه الدراسـة الوصــفیة إلـى معرفـة     
على التحصیل الدراسي لطالب المرحلة المتوسطة  طالب الصف الثالث بمدینة 

، واألسریة ، وتم تحدید بعض العوامل االجتماعیة التعلیمیة ،  )  مكة المكرمة  
اســتخدم ،  والتحصــیل الدراســي كمتغیــر تــابع ،  تغیــرات مســتقلة مواالقتصــادیة ك

وذلــــك لجمــــع  ، مــــنهج المســــح االجتمــــاعي لدراســــة المیدانیــــةالباحــــث فــــي هــــذه ا
متغیــرات الدراسـة بصـورة شــمولیة عـن طــالب  مـنالبیانـات المرتبطـة بكــل متغیـر 

ـــة المتوســـطة بمكـــة المكرمـــة ت المیدانیـــة عـــن طریـــق وتـــم جمـــع البیانـــا،  المرحل
مدرسة بمدینة مكـة المكرمـة  ٣٥طالب من ٩٠٠وطبقت العینة على  .االستبانة 

وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة : ومـــن أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت لهـــا الدراســـة مـــایلي. 
ومســــتوى تحصــــیل الطالــــب   )األب واألم( موجبـــه بــــین مســــتوى تعلــــیم الوالــــدین 

ســتوى عالقــة ارتباطیــة ســالبه بــین عــدد أفــراد أســرة الطالــب وم دوجــو ،  الدراســي 
ـــب الدراســـي  ـــوفر مكتبـــة ،  تحصـــیل الطال ـــین ت ـــة ب ـــة موجب وجـــود عالقـــة ارتباطی

عالقـة ارتباطیـة موجبـة بـین  دوجـو ،  بالمنزل ومستوى تحصیل الطالب الدراسـي 
وجــود ،  عــدد ســاعات االســتذكار بــالمنزل ومســتوى تحصــیل الطالــب الدراســي  

ـــین دخـــل األســـرة الشـــهري ومســـتوى تح ـــه ب ـــة موجب صـــیل الطالـــب عالقـــة ارتباطی
وجود عالقة ارتباطیة طردیة بین مهنة األم ومستوى تحصیل الطالـب ، الدراسي 
 .الدراسي 
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Abstract 

 
This descriptive study (which is conducted on some 
of the third grade students in Intermediate schools in the 
city of Makkah) aims to identify the effects of some social 
factors on the process of learning acquisition. As the 
acquisition factor is used as the dependent variable, the 
social, educational, family, and economic factors are 
identified as the independent variables. The researcher 
has applied the social survey method on his field study to 
collect the needed data related to every variable of the 
research and a questionnaire has been applied on 900 
students form 35 schools in the city of Makkah. 
Consequently, some important results have been found 
revealing a positive correlation between the level of the 
student's parent education and the standard of the 
student's acquisition. On the other hand, it has been 
found that there is a negative correlation between the 
family size of the student and the standards of his 
acquisition. In addition to that, there is a positive 
correlation between the house that has a library and the 
student's standards of acquisition. It is also revealed that 
there is a strong positive correlation between the number 
of studying hours at home and the student's acquisition. 
In relation to economy, it is also found that there is a 
positive correlation between the monthly income of the 
family and the student's standards of acquisition. 
Finally, it is found that there is a positive correlation 
between the professions of the students' mothers and the 

acquisition standards  
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  شكر وتقدیر
  
  
بعــد الشــكر والحمــد هللا ســبحانه وتعــالى أتقــدم بجزیــل الشــكر والعرفــان إلــى   

إســماعیل بــن خلیــل كتبخانــه الــذي تفضــل مشــكورًا / ســعادة األســتاذ الــدكتور 
باإلشراف على هذه الدراسة وبذل كثیرٍ من وقته في التوجیه واإلشـراف علـى 

شرافه أثر كبیر في إخراج. هذه الدراسة  ٕ هذه الدراسة بهذا  وكان لتوجیهاته وا
  . الشكل

كمـــا أتقـــدم بخـــالص الشـــكر لكـــل مـــن ســـاهم ومـــد یـــد العـــون فـــي إنجـــاز هـــذه 
  . الدراسة 

وأخیرًا أتوجه بالشكر والتقدیر إلى كل األسـاتذة بقسـم االجتمـاع وعلـى رأسـهم 
وبـذلوه فـي سـبیل العلـم  هرئیس القسم الدكتور إسماعیل قشـقري علـى مـا قـدمو 

  .والمعرفة 
  
  
  

  الباحث                                             
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  إهــــداء
  
  

أهدي هذا البحث إلى الوالدة الغالیة أمد اهللا في عمرها 
لى أبنائي وزوجتي الذین تحملوا العناء وانشغالي عنهم  ٕ وا

  .بعض الوقت من أجل إعداد هذا البحث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    
  

 

ه

  
  قائمة المحتویات

  رقم الصفحة                                                                                               الموضوع   

  
  أ....................................   ............المستخلص العربي 

  Abstract...…………………………….………………ب    
  ج  ......................................................شكر وتقدیر

  د  .................................................... ........إهداء
  ه  ............................................... قائمة المحتویات 
  ح   .................................................قائمة الجدول  

  
  موضوع الدراسة: الفصل األول 

  ٢................................................        المقدمة  - ١
 ٣...........................................     مشكلة الدراسة  - ٢
 ٤..........................................       أهمیة الدراسة  - ٣
 ٦.........................................       أهداف الدراسة  - ٤

 ٧.......................................      فرضیات الدراسة  - ٥
 ٨..........................................      مفاهیم الدراسة  - ٦
 ١٢..........................................      حدود الدراسة  - ٧

  
  

  .البناء النظري والدراسات السابقة: ل الثاني الفص
  ١٤..................................     االتجاه البنائي الوظیفي  - ١



 

    
  

 

و

 ١٦........................................    الصراعي  هاالتجا - ٢

 ٢٣........................................    الدراسات السابقة  - ٣
 ٣٣............................    لى الدراسات السابقة تعقیب ع - ٤

  
  

  التعلیم المتوسط بالمجتمع العربي السعودي:الفصــــل الثــالث 
  ٣٧......................  اإلطار التاریخي لنظام التعلیم بالمملكة  -١
  ٤١..................................  أهداف نظام التعلیم العام   -٢
  ٤٣.........................   األهداف العامة للمرحلة المتوسطة- ٣
  ٤٥..................................  طبیعة المرحلة المتوسطة  -٤
  ٤٦......................................  أنماط التعلیم المتوسط  -٥
  ٤٧.  ......................التطور الكمي لمرحلة التعلیم المتوسط -٦
  ٤٩...................................  مشكالت التعلیم المتوسط  -٧
فـي مكةالمكرمـة  ةخالصة إلعداد المدارس والطالب بالمرحلـة المتوسـط -٨

  .....................................................٥٣  
  ٥٤....  الخصائص االجتماعیة والعقلیة لطالب المرحلة المتوسطة  -٩

  
  

  واقع التوجیه واإلرشاد في المملكة العربیة السعودیة: الفصل الرابـع
  ٦٠........................    نشأة التوجیه واإلرشاد في المملكة   - ١
  ٦١...........    تعریف التوجیه واإلرشاد الطالبي وأهدافه العامة  - ٢
  ٦٤........   .............الحاجة إلى التوجیه واإلرشاد بالمدارس  - ٣
  ٦٧............   التوجیه واإلرشاد الطالبي في مدینة مكة المكرمة  - ٤

  ٦٨.. دور التوجیه واإلرشاد التربوي في متابعة التحصیل الدراسي  - ٥



 

    
  

 

ز

  ٧٢............  األسالیب التربویة لرعایة الطالب المتفوقین دراسیاً  - ٦
  ٧٣بعض السمات التي تساعد التعرف على الطالب المتفوقین       - ٧
  ٧٤...............   العوامل المساعدة على تحقیق التفوق الدراسي- ٨

  
  

  المنهجیة للدراسة المیدانیة اإلجراءات:الفصـل الخامس
  ٧٧......................................       مجتمع الدراسة  - ١
 ٧٧........................................       عینة الدراسة  - ٢

 ٨٠................................       نوع الدراسة والمنهج  - ٣

 ٨٠.........................................       أداة الدراسة  - ٤

 ٨٢.......................       طرق معالجة البیانات وتحلیلها  - ٥
  

برا: الفصل السادس  ٕ   .والنتائج  زعرض البیانات وتحلیلها وا
  ٨٤............................        عرض الجداول وتحلیلها  - ١
  ١٣٠.......................................       نتائج الدراسة  - ٢
  ١٣٥....................................      صیات الدراسة تو  - ٣

  
  قائمة المــراجــع

 ١٣٩.....................................       المراجع العربیة  - ١

 ١٥٠....................................       المراجع األجنبیة  - ٣
 

  :المالحـق
  .صحیفة االستبیان 

  



 

    
  

 

ح

  
  قائمة الجداول

  ٧٨  .بیان مفردات المجتمع األصلي للدراسة   ١
  ٨٤  .التوزیع التكراري لعینة الدراسة حسب أعمار الطالب  ٢
  ٨٥ .التوزیع التكراري لعینة الدراسة حسب حالة الطالب الدراسیة  ٣
التوزیــــــع التكــــــراري لعینــــــة الدراســــــة حســــــب تقــــــدیر درجــــــات   ٤

  .التحصیل الدراسي العام 
٨٦  

  ٨٦  .التكراري لعینة الدراسة حسب نوع ملكیة السكنالتوزیع   ٥
ـــع التكـــراري لعینـــة الدراســـة حســـب نوعیـــة ســـكن أســـرة   ٦ التوزی

  .الطالب
٨٧  

التوزیــــع التكـــــراري لعینــــة الدراســـــة حســـــب عــــدد أفـــــراد أســـــرة   ٧
  .الطالب

٨٨  

التوزیـــــع التكـــــراري لعینـــــة الدراســـــة حســـــب معاملـــــة الوالـــــدین   ٨
  .للطالب 

٨٩  

وجــود غرفــة خاصــة  بالتكــراري لعینــة الدراســة حســالتوزیــع   ٩
  .للطالب 

٨٩  

وجــود مكتبــة خاصــة  بالتوزیــع التكــراري لعینــة الدراســة حســ  ١٠
  .للطالب بمنزله 

٩٠  

التوزیـــع التكـــراري لعینـــة الدراســـة حســـب دخـــل أســـرة الطالـــب   ١١
  .الشهري 

٩١  

  ٩٢   .التوزیع التكراري لعینة الدراسة حسب مهنة أب الطالب  ١٢
  ٩٣ .التوزیع التكراري لعینة الدراسة حسب مستوى تعلیم األب  ١٣
  ٩٤   .التوزیع التكراري لعینة الدراسة حسب مستوى تعلیم األم  ١٤
  ٩٥التوزیـــع التكـــراري لعینـــة الدراســـة حســـب وســـیلة المواصـــالت   ١٥



 

    
  

 

ط

  .التي تنقل الطالب للمدرسة
 التوزیــــع التكــــراري لعینــــة الدراســــة حســــب فئــــات المصــــروف  ١٦

  . الیومي للطالب
٩٦  

ـــات   ١٧ ـــابع واجب ـــة الدراســـة حســـب مـــن یت التوزیـــع التكـــراري لعین
  .الطالب 

٩٧  

التوزیع التكراري لعینة الدراسة حسب فئات سـاعات مشـاهدة   ١٨
  . فازالطالب للتل

٩٨  

التوزیع التكـراري لعینـة الدراسـة حسـب فئـات سـاعات مـذاكرة   ١٩
  .الطالب بالمنزل یومیًا 

٩٩  

ــــألب ومســــتوى تحصــــیل   ٢٠ ــــین المســــتوى التعلیمــــي ل ــــة ب العالق
  .الطالب الدراسي 

١٠٠  

ــــألم ومســــتوى تحصــــیل    ٢١ ــــة بــــین المســــتوى التعلیمــــي ل العالق
  .الطالب الدراسي

١٠٢  

العالقـــة بـــین الشـــخص المتـــابع لواجبـــات الطالـــب المنزلیـــة    ٢٢
  .ومستوى تحصیل الطالب الدراسي

١٠٤  

أفراد أسرة الطالب من استیعابه عند العالقة بین تأكد بعض   ٢٣
  .االنتهاء من استذكاره ومستوى تحصیل الطالب الدراسي 

١٠٥  

ـــین عـــدد أفـــراد األســـرة ومســـتوى تحصـــیل الطالـــب   ٢٤ العالقـــة ب
  الدراسي 

١٠٦  

العالقــــة بــــین دخــــل أســــرة الطالــــب الشــــهري ومستوىتحصــــیل   ٢٥
  .الطالب الدراسي 

١٠٧  

  
  

  ١٠٨   .ومستوى تحصیل الطالب الدراسيالعالقة بین مهنة األب   ٢٦



 

    
  

 

ي

  ١٠٩  .العالقة بین مهنة األم ومستوى تحصیل الطالب الدراسي  ٢٧
ـــب الیـــومي ومســـتوى تحصـــیل   ٢٨ ـــین مصـــروف الطال العالقـــة ب

  .الطالب الدراسي
١١٠  

العالقــة بــین وســیلة المواصــالت للمدرســة ومســتوى تحصــیل   ٢٩
  .الطالب الدراسي 

١١١  

معاملــــة الوالــــدین للطالــــب ومســــتوى تحصـــــیل العالقــــة بــــین   ٣٠
  .الطالب الدراسي

١١٢  

٣١  
  

بــین أخوتــه ومســتوى التحصــیل  الــبالعالقــة بــین ترتیــب الط
  . الدراسي للطالب 

١١٣  

العالقــة بــین اإلباحــة باألســرار للوالــدین أو أحــدهما ومســتوى   ٣٢
  .تحصیل الطالب الدراسي 

١١٤  

الــذي یســكنه الطالــب العالقــة بــین نــوع أغلــب مســاكن الحــي   ٣٣
  .ومستوى تحصیل الطالب الدراسي 

١١٥  

ــــین نــــوع ســــكن أســــرة الطالــــب ومســــتوى تحصــــیل   ٣٤ ــــة ب العالق
  .الطالب  الدراسي 

١١٦  

العالقــــة بــــین نــــوع ملكیــــة ســــكن الطالــــب ومســــتوى تحصــــیل   ٣٥
  .الطالب  الدراسي 

١١٨  

لدى أسرة الطالب ومستوى تحصـیل  ازالعالقة بین وجود تلف  ٣٦
  .الطالب الدراسي 

١١٩  

العالقــــة بــــین وجــــود كمبیــــوتر لــــدى أســــرة الطالــــب ومســــتوى   ٣٧
  .تحصیل الطالب الدراسي 

١٢٠  

  
ـــــب للتلفـــــ  ٣٨ ز ومســـــتوى االعالقـــــة بـــــین ســـــاعات مشـــــاهدة الطال

  .تحصیل الطالب الدراسي 
١٢١  



 

    
  

 

ك

مشـــــاهدة العالقــــة بــــین قضـــــاء الطالــــب أوقــــات طویلـــــة فــــي   ٣٩
  .اإلنترنت ومستوى تحصیل الطالب الدراسي 

١٢٢  

ـــین   ٤٠ ـــة ب ـــدان أو أحـــدهما فـــي المعامل ـــین تفریـــق الوال العالقـــة ب
  .الطالب وبین أخوته ومستوى تحصیل الطالب الدراسي 

١٢٣  

العالقــة بــین األشــخاص الــذین یقــیم معهــم الطالــب ومســتوى   ٤١
  .تحصیل الطالب الدراسي 

١٢٤  

سـاعات مـذاكرة الطالـب بـالمنزل یومیـًا ومسـتوى العالقـة بـین   ٤٢
  .تحصیل الطالب الدراسي 

١٢٥  

العالقــة بــین وجــود غرفــة خاصــة للطالــب ومســتوى تحصــیل   ٤٣
  .الطالب الدراسي 

١٢٦  

العالقـــة بـــین وجـــود مكتبـــة خاصـــة للطالـــب بمنزلـــه ومســـتوى   ٤٤
  .تحصیل الطالب الدراسي 

١٢٧  

الطالـــب بمنزلـــه ومســـتوى العالقـــة بـــین تـــوفر مكـــان لمـــذاكرة   ٤٥
  .تحصیل الطالب الدراسي 

١٢٨  

العالقـــة بـــین تـــوفر جـــدول لمـــذاكرة الطالـــب بمنزلـــه ومســـتوى   ٤٦
  .تحصیل الطالب الدراسي 

١٢٩  

 

  
  



 

    
  

 

١٢

  
  
  
  

  
  األول لالفص

  )الدراسـة   موضـوع(  
  

  . المقدمة -١
  . الدراسة مشكلة -٢
  . الدراسة أهمیة -٣
 . الدراسة أهداف -٤

  .فرضیات الدراسة  -٥
  . الدراسة مفاهیم -٦
  . الدراسة حدود -٧

  
  
  
  
  
  



 

    
  

 

١٣

   Introductionالمقدمة : أوالً 
   

    ُ وجدت لتحقیق الغایـات التربویـة ،  متخصصةالمدرسة مؤسسة اجتماعیة  تعد
بعـض المشـكالت التـي  التربویـةولكن قد یحدث داخـل هـذه المؤسسـة ، للمجتمع 

الحدیثــة  مدارســناومــن المشــكالت التربویــة التــي تواجــه ، تعــوق تحقیــق أهــدافها 
مشكلة ، بشكل ملحوظ وقد یعطل رسالتها وأهدافها المطلوبة على الوجه األكمل 

  ) ضعف التحصیل الدراسي للطالب ( 
    
یتعلمه الفـرد فـي المدرسـة مـن معلومـات خـالل  ما" الدراسي  بالتحصیل ویقصد 

ومــا یدركـــه المـــتعلم مــن العالقـــات بـــین هــذه المعلومـــات ومـــا  معینـــةدراســة مـــادة 
في أداء المتعلم على اختبار یوضع وفق قواعد  تنعكسیستنبطه منها من حقائق 

"  ( كمیـــًا بمـــا یســـمى بـــدرجات التحصـــیل  المـــتعلممعینـــة تمكـــن مـــن تقـــدیر أداء 
  )١ص، م١٩٩٧، الحامد

   
، واألبــاءالمــربین والمعلمــین  باهتمــام  الدراسـيأســتأثرت مشــكلة التحصــیل  لقـد   

لما لهذه المشكلة من آثار سلبیة على المجتمع ، وكذلك الطالب على حد سواء 
تتمثـل فـي الهـدر ، عام وعلى وزارة التربیة والتعلیم والمدرسة بشـكل خـاص بشكل

  . دیة وكذلك تردي نتائج العملیة التربویة البشریة والما للطاقاتالتربوي 
ــیمخــالل عمــل الباحــث فــي المیــدان التربــوي بــوزارة التربیــة  ومــن ال حــظ ،  والتعل

والمعلم جراء ،وولي األمر ، أهمیة المشكلة والمعاناة الكبیرة التي یجدها الطالب 
مـن العوامـل  عـددمشكلة ضعف التحصیل الدراسي التي قد یشـترك فـي وجودهـا 

ن هــذه الدراســة المیدانیــة ســوف تركــز علــى بعــض إلــذلك فــ. المختلفــة  الســبابوا
انتشـار هــذه  ومـدى للطـالبوأثرهـا علـى التحصـیل الدراسـي  االجتماعیـةالعوامـل 

  .مجتمع الدراسة الظاهرة في
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  Statement of the problem: الدراسة مشكلة:   ثانیاً 
تضح من خـالل المقدمـة أن ضـعف التحصـیل الدراسـي یعـد مشـكلة خطیـرة  ا   

العــام وبخاصــة التعلــیم المتوســط ویترتــب علــى ذلــك انخفــاض فــي  التعلــیمتواجــه 
التربویـة عربیـًا  الـنظممعظـم  تواجهوهذه المشكلة   ٠التعلیم منإنتاجیة هذا النوع 

  .وعالمیًا وبدرجات متفاوتة
  
 الدراســـيث والدراســـات العربیــة مشـــكلة التحصــیل  مـــن البحــو  عــددتنـــاول  وقــد  

 المرحلــةوتوصـلت إلـى أن ارتفــاع نسـب الرســوب والتسـرب والتـأخر الدراســي فـي 
وضـعف ، وقصـور المنـاهج الدراسـیة، االبتدائیة كان بسبب تدني تأهیل المعلمین

  . المدرسة  داخلالعالقات 
   ً اتضح بشكل مؤكد  التعلیمو على اإلحصاءات التي أصدرتها وزارة التربیة  وبناء

والبحــث  بهـااألمـر الــذي یـدعو إلـى االهتمـام ، وجـود مشـكلة التحصـیل الدراسـي 
  .عن أسبابها والطرق المثلى لعالجها

أن نعلـم أن هنــاك فئــه كبیـرة مــن الطــالب یـنخفض تحصــیلهم عــن  یجــب وهنـا   
 –ل مقبـو ( االنخفاض في التحصیل الدراسي بـین  هذاویكون ، الطالب العادیین

جیـد  -جیدجـدًا  –ممتاز ( بین  الطالبفي المقابل یكون مستوى بقیة ) ضعیف 
 (  
دارات التعلــــیم توضـــــح هـــــذه المشـــــكلة  إحصــــائیات إن   ٕ وزارة التربیـــــة والتعلـــــیم وا

لنتــــائج اختبــــارات المرحلــــة المتوســــطة بمكــــة  العامــــةوفــــي الخالصــــة . وأهمیتهــــا
ـــدوریین للعـــام  ـــ. " هــــ ١٤٢٤هــــ ١٤٢٣المكرمـــة لل عـــدد المتقـــدمین لالختبـــار  غبل

ـــة الخاصـــة بـــوزارة  ـــیم  التربیـــةالنهـــائي فـــي المـــدارس النهاری بالصـــف األول والتعل
طالبـــًا والنـــاجحین فـــي  ٨٢٨٧ طالبـــًا والحاضـــرین مـــنهم ٨٢٨٩حـــوالي المتوســـط 
ــــــدورین ــــــاقین بالصــــــف حــــــوالي   ٧٠٥٦ ال ــــــدین والب ــــــغ عــــــدد المعی ــــــًا بینمــــــا بل طالب
عـــدد المتقـــدمین لالختبـــار النهـــائي فـــي المـــدارس النهاریـــة  بلـــغ و. طالبـــًا ١٢٣١
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ـــیم  التربیـــةالخاصـــة بـــوزارة  ـــاني المتوســـط والتعل طالبـــًا ٦٩٧٣حـــوالي بالصـــف الث
طالبــًا بینمــا بلــغ ٦٠٠٤ الــدورینطالبــًا والنــاجحین فــي  ٦٩٧٣ والحاضــرین مــنهم 

ین عـــدد المتقـــدم بلـــغ و. طالبـــًا ٩٦٩عـــدد المعیـــدین والبـــاقین بالصـــف حـــوالي   
بالصــف والتعلــیم  التربیــةلالختبــار النهــائي فــي المــدارس النهاریــة الخاصــة بــوزارة 

طالبـًا والنـاجحین  ٦٤٥٨ طالبًا والحاضـرین مـنهم ٦٤٧٨حوالي الثالث المتوسط 
طالبــــًا بینمــــا بلــــغ عــــدد المعیــــدین والبــــاقین بالصــــف حــــوالي ٦٠٦٦ الــــدورینفــــي 
ویالحـــــظ هنـــــا أن نســـــبة ) .هــــــ ١٤٢٣، االختبـــــارات ، مكـــــه " (.   طالبـــــًا ٣٩٢

بینمــا فــي الصــف الثــاني % ١٥المعیــدین بالصــف األول المتوســط تقــدر بحــوالي 
بینمـا فـي الصــف الثالـث المتوسـط تقــدر % ١٣,٥المتوسـط نسـبة المعیـدین تقــدر 

  %٧بحوالي 
فـي التحصـیل الدراسـي ناهیــك  بانخفـاضتتصـف  مـن المعیـدین وهـذه نسـبه كبیـرة

  .مقبول جید منخفض و على تقدیر والحاصلینعن الطالب الناجحین 
  

 العوامــل بعــض وممــا تقــدم فــإن هــذه الدراســة ســوف تركــز علــى معرفــة أثــر    
االجتماعیة على تحصیل الطالب في المرحلة المتوسطة سـواء كـان هـذا التـأثیر 

  .أم سلبًا  إیجابا
  

  Importance of the study :  أهمیة الدراسة :  ثالثا
    
ما سبق ذكره من حجم المشـكلة ومـن دور وزارة  فيیة الدراسة تكمن أهم لعل   

التحصـــیل الدراســـي علـــى نطـــاق الـــوزارة ومـــا تولیـــه  متابعـــةالتربیـــة والتعلـــیم فـــي  
العامـة للتوجیــه واإلرشــاد بـوزارة التربیــة والتعلــیم بــأن یكـون فــي كــل مرحلــة  اإلدارة

ب ومؤهــــل لدیـــه ســـجالت وبـــرامج  دراســـیة َ لمتابعـــة الطــــالب مرشـــد طالبـــي مـــدر
  لسنة فأكثر و الطالب المتفوقین  والمعیدینالمتأخرین دراسیا 
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یجاد برامج عالجیـة للطـالب المتـأخرین دراسـیًا ، وأصحاب الحاالت الخاصة   ٕ وا

من مستوى التحصـیل الدراسـي  للرفعمع المعلم وولي األمر  بالتعاون  والمعیدین
، طالب المتفوقین دراسیًا لل مكافآتوفي المقابل تقدیم  ، لتلك الفئة من الطالب 

  .  وتشجیعهم لمزید من التفوق  تحفیزهممن أجل 
  :أهمیتها كذلك مما یلي  الدراسةهذه  تستمد 

التربویـة بـه وبمـا یترتـب علیـه مـن  األوساطالهدر التربوي واهتمام  خطورة -١
هدار  باإلضافةهذا ، ثار ضارة بالطالب واألسرة والمجتمع أ ٕ إلى ضیاع وا

  . إمكانات بشریة ومادیة الطائل منها والعائد لها
فـــي حفـــز مـــدیري ومعلمـــي المـــدارس  تســـهممـــن هـــذه الدراســـة أن  ینتظـــر -٢

 العناصــــرالمتوســــطة الحكومیــــة علــــى تــــوفیر الوســــائل الممكنــــة لتعزیــــز 
 والتفـــوقفـــرص النجـــاح   وتـــدعملتربویـــة  التربویـــة التـــي تحقـــق األهـــداف ا

العوامـل االجتماعیـة التـي لهـا أثـر أو عالقـة فـي تـدني  منللطالب وتحد 
  .التحصیل الدراسي

المتصــلة بانخفــاض مســتوى  االجتماعیــةالتعــرف علــى بعــض العوامــل  نإ -٣
 .معالجتهـــا  وبالتـــالي، الطــالب یســـاعد علــى الكشـــف عــن هـــذه الظــاهرة 

 علـىر الجهـود البشـریة والمالیـة وبالتـالي یسـاعد األمر الذي یقلل من هـد
  .تحقیق أهداف التنمیة 

المؤثرة في التحصیل الدراسي  االجتماعیةتوفیر معلومات ألهم المتغیرات -٤
  .  للطالب
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   objectives of the study: أهداف الدراسة:  رابعا

  :     ما یلي  إلىهذه الدراسة  تهدف 
الدراســـي لطـــالب المرحلـــة المتوســـطة  التحصـــیلعلـــى العالقـــة بـــین  التعـــرف -١

كالمستوى التعلیمي  التعلیمیةبمدینة مكة المكرمة و بعض المتغیرات االجتماعیة 
ـــى  الطالـــب  ســـرةأومســـاعدة أفـــراد ، وتـــوفر مكـــان مناســـب للمـــذاكرة، للوالـــدین عل

ووجــود  إلعـالماومشـاهدة وســائل ، بالمدرســةللطالـب   األســرةاالسـتذكار ومتابعـة 
  .وغیرها وغرفة خاصة للطالب مكتبة خاصة 

المتوســـطة  المرحلـــةعلـــى العالقـــة بـــین التحصـــیل الدراســـي لطـــالب  التعـــرف -٢
 األســـرةبمدینــة مكــة المكرمــة وبعــض المتغیـــرات االجتماعیــة االقتصــادیة كــدخل 

ونمط الحي  والمصروف الیومي للطالب ووسیلة الواصالت ونوع  ومهنة الوالدین
  .وغیرها 

المتوســـطة  المرحلـــةعلـــى العالقـــة بـــین التحصـــیل الدراســـي لطـــالب  التعـــرف -٣
وترتیب  األسرةبمدینة مكة المكرمة وبعض المتغیرات االجتماعیة األسریة كحجم 

قامـــة الوالـــد مـــع األســـرة وأســـلوب معاملـــة األســـرة  ٕ  للطالـــبالطالـــب بـــین اخوتـــه وا
لتفریق بین األخوة في المعاملة واإلباحة للوالدین واوطبیعة المناخ األسري السائد 

   .ونحوه بإسرار الطالب 
تأثیرًا على التحصیل الدراسي سواء  األكثربعض العوامل االجتماعیة  تحدید -٤

  . كان ذلك التأثیر إیجابیًا أم سلبیًا  
ـــة توصـــي  وضـــع -٥ الدراســـة للحـــد مـــن مشـــكلة التحصـــیل  بهـــامقترحـــات عملی

للرفـــع مـــن مســـتوى تحصـــیل  رحلـــة المتوســـطة وطـــرق معالجتهـــاالدراســـي فـــي الم
    ٠الطالب الدراسي 

  



 

    
  

 

١٨

  
  

   Hypotheses of the studyالدراسة   فرضیات: خامسا
      

المتغیرات المستقلة التالیة توجد عالقة بین التحصیل الدراسي العام للطالب و  -١
التأكد من استیعاب الطالب ، للواجبات  المتابعالشخص ، مستوى تعلیم والدیه  :

  .من المذاكرة 
  
  .التحصیل الدراسي العام للطالب و عدد أفراد األسرة  بینتوجد عالقة   -٢
  
المتغیـــرات المســـتقلة و  التحصـــیل الدراســـي العـــام للطالـــب بـــینتوجـــد عالقـــة   -٣

ـــدین، دخـــل األســـرة الشـــهري  :التالیـــة  وســـیلة ، الیـــومي  المصـــروف، مهنـــة الوال
  .للمدرسة  المواصالت 

  
المتغیـــرات المســـتقلة و  التحصـــیل الدراســـي العـــام للطالـــب بـــینتوجـــد عالقـــة   -٤

اإلباحة باألسرار ،  ترتیب الطالب بین أخوته، الوالدین للطالب   معاملة: التالیة 
  . للوالدین

  
المتغیـــرات المســـتقلة التحصـــیل الدراســـي العـــام للطالـــب و  بـــینتوجـــد عالقـــة   -٥

نمــط الحـــي الـــذي یســـكنه  ،ســـكن األســـرة نوعیـــة، ن األســرة  ملكیـــة ســـك :التالیــة 
  . الطالب

  



 

    
  

 

١٩

المتغیـــرات المســـتقلة و  التحصـــیل الدراســـي العـــام للطالـــب بـــینتوجـــد عالقـــة   -٦
أو ، مشاهدة التلفزیون  ، كمبیوترجهاز ، امتالك األسرة جهاز تلفزیون  :التالیة 

  .الجلوس أمام اإلنترنت لفترات طویلة 
  
المتغیـــرات المســـتقلة و  التحصـــیل الدراســـي العـــام للطالـــب بـــینتوجـــد عالقـــة   -٧

تفریــق الوالـدان أو أحــدهما  ،أحـدهما  مـعإقامـة الطالــب مـع الوالــدین أو  :التالیـة 
   .الطالب وأخوتهفي المعاملة بین 

  
المتغیــرات المســتقلة و  للطالــبالتحصــیل الدراســي العــام  بــینعالقــة   توجــد -٨ 

، عـدد سـاعات المـذاكرة ، لالسـتذكار داخـل المنـزلوجـود مكـان مناسـب  :التالیة 
  .وجود غرفة خاصة ، وجود جدول للمذاكرة ، خاصة بالمنزل  مكتبةوجود 

  

   Study  concepts    :مفاهیم الدراسة: سادسا
  -: الدراسي التحصیل -١
یـتم الحصـول علیهـا والمهـارة  التي المعرفة" بدوي التحصیل الدراسي بأنه  یعرف

الـدرجات التـي یـتم  وتبینهـاالتي تـتم تنمیتهـا فـي الموضـوعات الدراسـیة بالمـدارس 
  ) ٤ص،م ١٩٨٢، بدوي " ( الحصول علیها في االختبارات 

  
أن التحصیل الدراسي  یرىالتعریف السابق مع تعریف أبو العزائم الذي  ویتفق  

أو  دراســیةخبــرات ومهــارات فــي مــادة عبــارة عــن مقــدار مایحصــله الطالــب مــن 
ـــارات  مجموعـــة مـــواد مقـــدرة بالـــدرجات التـــي یحصـــل علیهـــا نتیجـــة ألدائـــه االختی

 ١٨ص،م ١٩٧٦، العزائم  ابو( في آخر العام الدراسي   ىالتي تجر  التحصیلیة
  (  



 

    
  

 

٢٠

األهداف المرغوبة  تحقیقالدراسي هوقیاس مدى  التحصیلأن   الجهني ویرى   
  ) .٣٥ص،هـ ١٤٠٠،الجهني ( من التعلم عن طریق االمتحانات المدرسیة  

     
  
اإلجرائـــي للباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة فهـــو مجمـــوع الـــدرجات التـــي  التعریـــف أمـــا 

ــــــب  ــــــيحصــــــل علیهــــــا الطال ــــــة العــــــام الدراســــــي  ف ــــــع المــــــواد الدراســــــیة نهای جمی
جیـد ، ممتاز ( المستویات هذه بینوینحصر مستوى الطالب . هـ ١٤٢٣/١٤٢٤

  . )مقبول ، جید ، جدا
  

  -:الدراسي  التفوق -٢
التحصیلي للتلمیذ في  اإلنجازالدراسي بأنه  التفوق" بعض الباحثین  یعرف  

ویقــــدر ،  المهــــاراتأو التفــــوق فــــي مهــــارة أو مجموعــــة مــــن ، مــــادة دراســــیة 
  "  المقننةبالدرجات طبقًا لالختبارات المدرسیة أو االختبارات الموضوعیة 

  )  ٨ص ، م ١٩٧٣،حسین الكامل (  
  
التفوق الدراسي یشیر بمعناه العام إلى  مصطلح" بعض الباحثین أن  ویرى  

أو تحصـیلهم الدراسـي بمقـدار ملحـوظ فـوق  إنجازهمأولئك الذین یرتفعون في 
هــــذا الحــــال علــــى الطلبـــــة  وینطبــــق، األكثریــــة أو المتوســــطین مــــن أقــــرانهم 

 ،م٢٠٠١،  زحلـوق" ( المتفوقین دراسیا في مراحـل التعلـیم مـا قبـل الجـامعي 
  )٤١ص
  

بـــأنهم فئـــة مـــن (فـــي هـــذه الدراســـة   الدراســـيالتعریـــف اإلجرائـــي للتفـــوق  أمـــا
فــي نهایــة اختبــارات  جیــد جــدا مرتفــع أو ممتــازحصــلوا علــى تقــدیر  الطــالب

  ).السنة الدراسیة



 

    
  

 

٢١

  
  

  
  -: راسيالد التأخر -٣
، عـن وجـود فجــوة  تعبـر ظـاهرة" بعـض البـاحثین أن التـأخر الدراسـي  ذكـر  

مــا  وبــین، أو عــدم تســاوي فــي األداء المدرســي بــین مــا هــو متوقــع مــن الفــرد 
فالتلمیــذ الــذي یتــأخر تحصــیله المدرســي ، ینجــزه فعــًال مــن تحصــیل دراســي 

ه تؤهله ألن یكون على الرغم من أن إمكاناته العقلیة واستعدادات واضحبشكل 
 ،م ١٩٨٦، وآخـــرونفـــرج "  ( أنـــه متـــأخر تحصـــیلیًا  یقـــالأفضـــل مـــن ذلـــك 

  ) .٨٥ص
    

یمكن إطالقه على  مفهومحامد الفقي إلى أن التأخر الدراسي هو  ویذهب   
وذلـك النخفـاض ، انفعالیـاً طربین ضـأو الم، المعوقین تربویا والمعـوقین ثقافیـا 

، م١٩٧٣،  حامــد. ( نســبة تحصــیلهم عــن مســتوى ذكــائهم أو عــن المتوســط 
  )    ١١ص

   
 حصــلوابــأنهم فئــة مــن الطــالب  (تعریــف التــأخر الدراســي إجرائیــًا   ویمكــن  

الدراسیة وقد یكون بعضهم   السنةعلى تقدیر أقل من جید في نهایة اختبارات 
  ).بالصف  فأكثرلسنه  معید

   
  -: االجتماعیةوامل الع-٤

یعرف الباحث العوامـل االجتماعیـة إجرائیـًا بأنهـا تلـك العوامـل التـي لهـا تـأثیر    
إیجـــابي أوســـلبي علـــى الطـــالب المتفـــوقین والمتـــأخرین دراســـیًا أو علـــى المســـتوى 
التحصیلي بشكل عام لجمیـع الطـالب  ومنهـا المسـتوى الثقـافي لألبـاء والمسـتوى 



 

    
  

 

٢٢

األباء والخالفات األسریة وعـدد أفـراد األسـرة ومشـاهدة  االقتصادي لألسرة ومهنة
 ةوســــائل األعــــالم وقرأتهــــا ومعاملــــة األبنــــاء داخــــل األســــرة ووجــــود غرفــــة خاصــــ

  . للمذاكرة ووجود مكتبة خاصة 
                                        

   -:المتوسطةالمرحلة -٥
المتوسـطة هـي مرحلـة ثقافیـة عامـة غایتهـا تربیـة  المرحلـة" أن  الحقیـل یشیر    

یراعــى فیهــا نمــوه ، إســالمیة شــاملة لعقیدتــه وعقلــه وجســمه وخلقــه  تربیــةالناشــئ 
وهـــذه المرحلـــة تشـــارك غیرهـــا فـــي تحقیـــق ، یمـــر بـــه  الـــذيوخصـــائص الطـــور 

 الشـهادةالحاصلین علـى  تقبلمرحلة دراسیة   وتعتبراألهداف العامة من التعلیم 
". ( ئیة وتستمر الدراسة فیها ثـالث سـنوات فـي المملكـة العربیـة السـعودیة االبتدا
  ) ٢٦ص، هـ ١٤٢٠،  الحقیل

  
 بمدینــة مكــة المكرمــة النهاریــةبهــا فــي هــذه الدراســة المــدارس المتوســطة  ویقصــد

 وتقـــدمالتـــي تشـــرف علیهـــا وزارة التربیـــة والتعلـــیم فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة 
 ً ◌   . التعلیم لطالبها مجانًا

  
  التربوي  الهدر ٦

مـا یحــدث للنظـام التربـوي فـي قطـر مـا مــوثرا  بأنـه" الیونسـكو  منظمـة عرفتـه    
(    " عـن عـاملي تـرك المدرسـة مبكـرًا أو اإلعـادة والرســوب  وناجمـاً فـي كفاءتـه 
 بالكفــاءة الداخلیــة والكفــاءة المتعلــقالضــیاع  وهــو) .١٦م ص١٩٧٢، الیونســكو 

القیـام بـاألدوار المتوقعـة منهـا  الداخلیةالخارجیة للنظام التعلیمي ویقصد بالكفاءة 
والتي تتولى البرامج التعلیمیة  التعلیموتشمل هذه العناصر البشریة الداخلیة في ، 

شرافا وتنفیذًا بما  ٕ كما تشمل ، ذلك النواحي اإلداریة  فيتخطیطا وبناء وتوجیها وا
أمـــا ، المتنوعـــة وغیرهـــا التعلیمیـــةوالخـــدمات ، ة واألنشـــطةأیضـــًا المنـــاهج الدراســـی



 

    
  

 

٢٣

علـــى تحقیـــق أهـــداف  التعلیمـــيالكفــاءة الخارجیـــة فیقصـــد بهـــا مـــدى قـــدرة النظـــام 
م ١٩٨٢، الغامدي (       .المجتمع الخارجي الذي وجد النظام من أجل خدمته

  )٧٣ص ، 
  

ـــة التربویـــة وا ـــه مایحـــدث للعملی ـــة مـــن ویعـــرف الباحـــث الهـــدر التربـــوي بأن لتعلیمی
عوائـــق فـــي جمیـــع المراحـــل الدراســـیة تتمثـــل فـــي تـــرك الطـــالب وانقطـــاعهم عـــن 

  .الدراسة مبكرًا أو اإلعادة والرسوب والتسرب 
  واإلرشاد التوجیه -٧

مسـاعدة الفــرد لكـي یفهــم  إلــىتهـدف ، واإلرشـاد النفســي عملیـة بنــاءة  التوجیـه   
ویحــل  إمكانیتــهذاتــه ویــدرس شخصــیته ویعــرف خبراتــه ویحــدد مشــكالته وینمــي 

 أهدافهمشكالته في ضوء معرفته وتعلیمه وتدریبه لكي یصل إلى تحدید وتحقیق 
( ، وتحقیــق الصـــحة النفســـیة والتوافـــق شخصــیًا وتربویـــًا ومهنیـــًا وأســـریًا وزواجیـــًا 

  )١١ص ، م ١٩٨٥، زهران 
  
مخططـــة منظمـــة تهـــدف إلـــى  عملیـــةبأنـــه  إجرائیـــا واإلرشـــاد التوجیـــه یعـــرف و  

ویعــرف قدراتــه وینمــي إمكاناتــه ویحــل مشــكالته  ذاتــهمســاعدة الطالــب لكــي یفهــم 
لــى تحقیــق  واالجتمــاعيلیصــل إلــى تحقیــق التوافــق النفســي  ٕ والتربــوي والمهنــي وا

  .أهدافه في إطار تعالیم الدین اإلسالمي 
  

  :الدراسة حدود:  سابعا
  :على الحدود المكانیة والزمانیة التالیة المیدانیةهذه الدراسة  تقتصر

 على طلبة المرحلة المتوسطة الدراسةتقتصر هذه : المكاني  الحد -١
  .بمكة المكرمة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم  النهاریة 



 

    
  

 

٢٤

مع بدایة الفصل الدراسي الثاني للعام  تطبیقهاتم : الحد الزماني  -٢
  .إلى نهایة الفصل نفسه  هـ ١٤٢٥هـ ـ ١٤٢٤الدراسي 

 


