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 أهدي هذا العمل املتواضع إىل من ربياين صغريا 

 أيب و أمي أطال هللا يف عمرمها 

إخويت " حلسن ،حفيظ ، رشيد ، منصور ،  رايحني دريب إىل
الدين " ، نور   

كل أفراد عائليت ...و إىل أوالد أخي و بناهتم و    

علي "سيد إىل الذي كان يل خري سند يل زوجي الغايل "   

لة سهي صديقايت " عائشة ، هبم أحلى صلةإىل من تربطين 
ميينة ، صابرة ، حليمة " ،  

و ألساتذة جبامعة عبد احلميد بن ابديس اىل كل إ  

"أخص ابلذكر الدكتور املشرف "مصطفى منصوري   
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 قال هللا تعاىل: '' ولئن شكر مت ألزيدنكم.......''  صدق هللا العظيم

إن أول كلمة شكر لن تكون إال للخالق املوفق من شاء لصوابه ، فوجب أن حنمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه  
و التعب . يف إمتام هذه املذكرة و استكمال  مخس سنوات من اجلهد  

 فاحلمد هلل سبحانه أوال و أخرا 

، فإنه يسران و يثلج صدوران أن نتقدم ابلشكر و االمتنان إىل املشرف القدير الدكتور " انطالقا من العرفان ابجلميل
مصطفى منصوري " سعى على تطوير أفكار و إىل التغيري االجيايب ... و مل يبخل على توجيهي و مبعلوماته 

فنشكره على صربه معي، فجزاه هللا خريا و أدام عليه الفضل العظيم.القيمة،   

  ةليميمسرييت العلمية التع ةو أقدم جزيل الشكر على عائليت اليت ساندتين معنواي و ماداي ووقفوا جبانيب منذ بداب
من كل سوء .لغاية أالن ، و إىل األحباء و األصدقاء  اسأل هللا تعاىل أن جيزيهم كل اخلري و أن حيفظهم   

 و نتوجه بشكر إىل كل العاملني ابملكتبة اجلامعية " كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية "

 و إىل مجيع األساتذة األفاضل الذين رافقوين طيلة مشواران الدراسي ابجلامعة 

 و إىل كل من ساعدين  قريب أو بعيد و لو ابلقليل و بكلمة طيبة 

ء جلنة مناقشة هذا البحث و نتقدم جبزيل الشكر ألعضا  

 جزاكم هللا خريا 

 

شكر و 

 عرفان 



 
 ج

 الدراسة:  ملخص

هدفت الدراسة احلالية إىل الكشف عن األسباب األكثر أتثري يف تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم املتوسط     

يل تعليم الثانوي ابستخدام املنهج الوصفي و ابستمارة ألسباب تدين التحصاللدى عينة من تالميذ السنة أوىل من 

من مثانية  حتماليةاالدراسي ما بعد التعليم املتوسط  بعد حساب خصائصه السيكومرتية الذي طبق على عينة غري 

 السنة أوىل ( أنثى من تالميذ16( ذكور و )2( تلميذا ممن يعانون من تدين التحصيل الدراسي منهم )18عشرة )

 spss الجتماعيةاالبياانت عن طريق برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم  معاجلةبعد اثنوي بثانوية والايت اجلزائر و 

v20 أسفرت النتائج على أن األسباب األكثر أتثري يف تدين التحصيل الدراسي لتالميذ ما بعد التعليم املتوسط ،

اجلنسني  ، وعدم وجود داللة إحصائية بنيلدى تالميذ السنة أوىل اثنوي سيةاملدر  األسبابالنفسية و  األسبابهي 

 يف تدين التحصيل الدراسي.

 تالميذ السنة أوىل اثنوي.-تدين التحصيل الدراسي املفتاحية:الكلمات 
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Study Summary  

The present study aimed to uncover the most important causes of the low 
academic achievement beyond intermediate education among a sample 
of secondary education level students using the descriptive curriculum 
and the questionnaire for the reasons of low academic achievement of 
secondary education after calculating its psychometric characteristics that 
were applied to an unpopular sample of 18 students who mean from Low 
academic achievement, including 2 males and 16 females who are first-
year secondary school students in the states of Algiers, and after processing 
the data through the Statistical Package for Social Sciences Program 
Spssv20, the results resulted in the most influential reasons for the low 
academic achievement of post-intermediate education pupils are 
psychological reasons and school reasons for first-year pupils Secondary 
and the absence of statistically significant differences between the sexes in 
low  academic achievement. 
  
 
 Key words: Low academic achievement, reasons behind low academic 
achievement, first year of secondary school. 
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 يوضح العالقة بني  ضعف التحصيل الدراسي و تقدير الذات

يوضح توزيع عينة الدراسة )السنة اوىل اثنوي( حسب نسبة معدل شهادة التعليم 
 املتوسط

 يوضح تفاعل العناصر مع بعضها البعض حلدوث التحصيل الدراسي

 يوضح الشكل التخطيطي ألنواع الرتتيب يف االختبارات التحصيلية

التحصيلية لالختباراتيوضح تقسيم كرونباخ   

 يوضح األسباب الفردية املؤثرة ابلتلميذ يف تدين التحصيل الدراسي

 يوضح أنواع تدين التحصيل الدراسي

 يوضح موصفات توزيع عينة الدراسة )تالميذ السنة أوىل اثنوي( وفقا ملتغري اجلنس
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 يوضح معامل صدق االتساق الداخلي الستمارة أسباب تدين التحصيل الدراسي

 يوضح  بعض األسباب األكثر أتثريا يف تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم
 املتوسط 

 يوضح طريقة  التصحيح حسب البدائل املقدمة يف استمارة

اثنوي( وفقا ملتغري اجلنس أوىليوضح مواصفات توزيع عينة الدراسة ) تالميذ السنة   

 يوضح نسبة معدل شهادة التعليم املتوسط لدى تالميذ السنة أوىل اثنوي

 يوضح تكرارات و النسبة املئوية و املتوسط احلسايب ألفراد عينة الدراسة

 يوضح األسباب النفسية األكثر أتثريا يف تدين التحصيل الدراسي

 يوضح األسباب املدرسية األكثر أتثريا يف تدين التحصيل الدراسي

انث يف تدين التحصيل كور و اإلذ ال لداللة الفروق بني  -مان–يوضح نتائج إختبار  76 9
 الدراسي
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 املقدمة



 

يعترب التعليم الثانوي بكافة أصنافه و مراحله أحد ركائز الدولة العصرية و دعامة أساسية تستند عليها احلركة       

التنموية و التطورية يف أي بقعة جغرافية يف العامل تنوي التقدم و إصالح اجملتمع املدين ألنه العنصر املركزي و األساسي 

هم عليه فإن تقدم اجملتمع كفيل بتقدم مؤسساته التعليمية فاملدرسة تعد من أيف عملية التنمية و بناء الدولة، و 

املختلفة لتتمكن من اكتساب تالميذ التحصيل الدراسي  امؤسساته الرمسية لذلك جيب ختطيط لرباجمه

 (.72:ص2019اجليد)البادري،

ميذ يف تدين بعض التال و يعد التحصيل املدخل الرئيسي للمدرسة يف التعرف على مشكالت رسوب و       
املدارس و الذين ال يستطيعون أن يكونوا مثل أقراهنم يف قدرة التعلم و اكتساب املعلومات املختلفة مما يؤدي إىل  
كثرة شكوى األساتذة و إدارة املدرسة خصوصا التالميذ الذي يكونوا حتصيلهم مرتفع . و السبب يف ذلك يعود 

قيقة هلذا التدين يف درجات حتصيلهم الدراسي املتواصل و املستمر دون وجود إىل أهنم ال يدركون األسباب احل
 (.66معاجلات جذرية و حقيقية للمشكلة و أسباهبا )البادري:

فالتحصيل الدراسي ذو أمهية كبرية يف حياة الفرد و أسرته فهو ليس فقط جتاوز مراحل دراسية متتالية ابلنجاح        

يت تؤهله لذلك بل له جوانب هامة جدا يف حياته ابعتباره الطريق اإلجباري الختيار و احلصول على الدرجات ال

( لذا وجب 176:ص2010نوع الدراسة واملهنة وابلتايل حتديد الدور االجتماعي الذي سيقوم به الفرد )احلمودي،

 التعرف على ماهية األسباب اليت تؤدي ابلتلميذ إىل تدين التحصيل الدراسي.

ك حاولنا يف هذه الدراسة تسليط الضوء على أسباب األكثر أتثريا يف تدين التحصيل الدراسي ما بعد لذل       

 التعليم املتوسط ولقد اخرتان السنة أوىل اثنوي إلجراء هذه الدراسة و اشتملت على مخسة فصول:
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عاريف و أمهيتها وحدودها مث التويتضمن إشكالية الدراسة و الفرضيات وليها أهداف الدراسة  الفصل األول:      

 اإلجرائية ملفاهيم الدراسة.

يتضمن التحصيل الدراسي من حيث التعريف، األمهية، شروطه، االختبارات التحصيلية و  الفصل الثاين:      

 تصنيفها، مث تطرق إىل العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي.

يل حصيل الدراسي حيث بدأ بتحديد تعريف تدين التحصويتضمن احلديث عن تدين الت الفصل الثالث:      

 الدراسي مث تطرق إىل أسباب تدين التحصيل الدراسي، أنواعه، خصائصه، مث عالج متدين التحصيل الدراسي.

بعرض اإلجراءات  ةساسيقنا فيه إىل الدراسة االر اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية، حيث تط الفصل الرابع:      

مين، مع املنهج املستعمل و املتمثل يف املنهج الوصفي مث حتديد  اجملال اجلغرايف و الز  جية فيها من حيث حتديد املنه

صفتها بتحديد متغريات الدراسة و  العينة  و موااألساسية ذكر أداة الدراسة. مث تطرقنا إىل إجراءات تطبيق الدراسة 

 اسة األساسية.مع ذكر األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدر 

 تطرقنا إىل عرض و مناقشة نتائج الدراسة. الفصل اخلامس:       

فتح جماالت املتوصل إليها مع تقدمي بعض االقرتاحات اليت ت جخبامتة عامة تتضمن أهم النتائ اواختتمت دارستن     

 الدراسات األخرى.

 .ةويف األخري مت عرض خمتلف املراجع و املصادر و املالحق اليت اعتمدت عليها الدراس     
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  إشكالية الدراسة 

  فرضيات الدراسة 

 أهداف الدراسة 

 أمهية الدراسة 

 حدود الدراسة 

  ةاإلجرائيالتعاريف

 : ل و أل ا ل  ص ف ل ا

ة س ا ر د ل ا ل  خ د  م



 الفصل األول
 

  اإلشكالية: 

عى كل منظومة حيث تس ،ات اليت توليها أي دولة إلبناءهايعد اهتمام بتنمية الناتج التعليمي من االهتمام     

لني يف فاعه إمداد اجملتمع أبعضاء مؤهلني و حتسني عملية التحصيل الدراسي ألن ذلك من شأنتربوية إىل تفعيل و 

التعليم حق للجميع إال أن هناك فئات ومع أن الرتبية و  تركيز على قطاع الرتبة والتعليم،وذلك من خالل احلياة 

 مستوى ن تدين يفهم فئة التالميذ الذين يعانون مالرعاية و و  إىل قدر من االهتمام قليلة من بني أفراد اجملتمع حتتاج 

ملؤسسة ى االيت  ألقت انطالقها علو  ةحيث تعترب هذه األخرية من ابرز ظواهر العملية التعليمي ،التحصيل الدراسي

 لالصعوابت عند  انتقافة خاصة حيث تربز هذه املشكالت و بصفة عامة و على التلميذ املتدين بص ةالتعليمي

ي هذه ، ففتوسط إىل مرحلة التعليم الثانويمن بني املراحل هي من مرحلة التعليم املالتلميذ من مرحلة إىل مرحلة  و 

يطرح  هذا ماو  جيدة  إىل دون املتوسط يف الطور الثانوي منتائجهالفرتة حلظ تدين التحصيل التالميذ الذي كانت 

(.115:ص2013)قوراج،يت تؤثر يف تدين التحصيل الدراسيالبحث عن األسباب املوضوعية ال  

أبنه العالمة اليت حيصل عليها  Achievement lèveوينظر الباحثون إىل مستوى التحصيل الدراسي   

لذا فإن  ،لمن قب األستاذ التلميذ فأي امتحان مقنن أو أي امتحان مدرسي يف مادة دراسية معينة قد يتعلمها مع

ع من يقصد به ذلك النو   academicأو األكادميي   achievement schoolasticالتحصيل الدراسي 

عبارة عن لتلميذ والعالمة اليت حيصل عليها ا ،ية املختلفةو املواد الدراستعلم العلوم  التحصيل الذي يتعلق بدراسة 

 (.21:ص2011) جاليل،تلك الدرجة اليت حيققها

و لقد أوضحت نتائج العديد من الدراسات أن مستوى تدين التحصيل الدراسي الذي يصل إليه التلميذ ال      

ة و االنفعالية ثر هذا املستوى مبتغريات متعددة منها الدافعييتوقف عند مستوى حظه من الطاقة العقلية فقط بل يتأ

 (.22:ص2011و االجتماعية و االقتصادية )جاليل،
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هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أتثري  ) (Gazeley et Dunne جزاىل ودوين يف دراسة   أما     

اعل الصفي أثر أظهرت النتائج أن للتفالبيئة الصفية يف تدين مستوى التحصيل لدى طلبة املرحلة األساسية، و 

القات اجتماعية صفية ، وبناء عيف توفري جو صفي فعال األستاذ إجيايب يف مستوى حتصيل الطلبة، وانه كلما جنح

 .فعالة كلما ارتفع مستوى حتصيل الطلبة

املدرسي يف هدفت الدراسة إىل توضيح ما إن كان التوجيه (، 2013-2012اسة العرفاوي ذهيبة )ففي در   

ه يف  حتصيل تدنيه و جاءت بعنوان أثر التوجيحيح يف استثارة حتصيل التالميذ و اجلزائر سبب يؤدي ابلدور الص

الدراسي و لقد تبني يف نتائجها على عينة من تالميذ السنة أوىل اثنوي )ذكور،إانث( على أهنا توجد فروق يف 

 (.2013رغبة التالميذ و حتصيلهم الدراسي) العرفاوي،

كذلك موقع   ، مباشرة يف حتصيل الدراسيو تعترب العوامل االقتصادية و االجتماعية  عالقة مباشرة و غري    

 للتالميذ : األستاذ  ومن العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسيجيابيا يف العالقة بني التلميذ و املدرسة ونوعها يؤثر إ

  املناهج الدراسية و مدى مالئمتها 

 ستاذ أو اإلدارة املدرسيةكفاءة األ 

 وجود األنشطة املدرسية الرايضية و الفنية 

 الدافعية و الذكاء حسب مستوى الطلبة 

 (13-12:ص2005فعدم وجود هذه العوامل قد يؤثر سلبا على حتصيل الدراسي لدى التالميذ و تدنيه )علي،

نها دراسة ، مصص و حتصيلهم الدراسييذ حنو التخو يف دراسة أخرى حول وجود عالقة بني اجتاهات التالم    

دين التالميذ الذين يعانون من ت أنتناولت عالقة الرضا ابلرغبة و اإلحباط الذي أييت عكس ذلك حيث وجدت 

 (137:ص2002يف مستوى التحصيل الدراسي أكثرهم مل يواجهوا حسب رغبتهم )بلحسين،
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ط عليم املتوستدين التحصيل الدراسي ما بعد التأتثري يف  إىل معرفة أسباب األكثرسة احلالية فتسعى أما الدرا     

 ، على ضوء بعض التغريات املتعلقة مبحيط التلميذ أو التلميذ حبد ذاته من خالللدى التالميذ السنة أوىل اثنوي

 .اخلربات املكتسبة أوالتأهيل 

 :ة ميكن أن نطرح التساؤالت اآلتيةو من خالل ما سبق و ملعاجلة هذه املشكل 

ما هي األسباب األكثر أتثريا يف تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم املتوسط لدى تالميذ السنة أوىل    -

 اثنوي؟ 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور و اإلانث يف تدين التحصل الدراسي ؟ -

 صياغة الفرضيات: 

بعد طرح التساؤالت و نظرا إىل الدراسات السابقة و االحتكاك الباحثة أبساتذة التعليم الثانوي لسنة أوىل اثنوي   

 مت اقرتاح الفرضيات اآلتية:

o :الفرضية الرئيسية األوىل 

على تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم املتوسط لدى تالميذ السنة أوىل هناك أسباب أكثر أتثري  -

 .اثنوي

o الفرضية الفرعية: 

 فروق ذات داللة إحصائية بني ذكور و إانث يف تدين التحصيل الدراسي. توجد   -
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 : أهداف الدراسة 

هدفت الدراسة إىل الوقوف على أسباب احلقيقية املؤدية إىل تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم    

املتوسط لدى تالميذ السنة األوىل اثنوي و ذلك للفئة اليت كان حتصيلهم جيد يف املرحلة املتوسط ملعرفة ماهية 

 يم الثانوي.العوامل و األسباب اليت أدت بتدين يف املرحلة األوىل من التعل

 .بني الذكور و اإلانث يف تدين التحصيل الدراسي التعرف على العالقة املوجودة

 : أمهية الدراسة 

o : أمهية النظرية 

تكمن أمهية الدراسة على تسلط الضوء على أهم األسباب  اليت تؤثر على التلميذ يف تدين حتصيله الدراسي   

من جهة و على تلميذ يف حالته النفسية من جهة أخرى من خالل الضغوطات اليت قد يتعرض إليها يف مساره 

 الدراسي.

ليت تؤدي إىل او العوامل املدرسية  مل االقتصادية تقدمي معلومات نظرية عن طبيعة العوامل النفسية و العوا   

 تدين التحصيل الدراسي.

o أمهية التطبيقية: 

 يف ضوء ما تفسر عنه الدراسة من نتائج ميكن أن نساهم يف:   

 التعرف على أهم األسباب تدين التحصيل الدراسي.-

 خاصة.أمهية معرفة املرحلة الثانوية يف حياة التلميذ لكوهنا مرحلة عمرية -

أمهية تشخيص مشكلة تدين التحصيل الدراسي و معاجلتها من خالل احللول و االقرتاحات بغية حتقيق املستوى -

 األكادميي و العلمي لدى التلميذ.
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 حدود الدراسة.: 

 رحلة التعليم الثانوي م –تدين التحصيل الدراسي  –تقتصر هذه الدراسة على املتغريات اآلتية : التحصيل الدراسي 

 (2020-2019احلدود الزمنية : املوسم الدراسي )

 احلدود املكانية : اقتصرت  على اثنوايت والية اجلزائر 

 عينة غري عشوائية(إانث " السنة أوىل اثنوي ) تالميذ "ذكور، :احلدود البشرية

  ف اإلجرائية :يالتعار 

املدرسي و األكادميي ،يقوم به التحصيل الدراسي : هو مستوى حمدد من االجناز أو التقدم يف العمل  -1

 املدرسون بواسطة االختبارات املقننة .

أوىل من  ةهو مستوى معني من الكفاءات و األداء األكادميي الذي حيققه التلميذ "ذكور، إانث" يف أقسام السن-

 .اثنوايت والايت اجلزائر

 : يتدين التحصيل الدراس -2

الدراسي لتلميذ دون املستوى العادي نتيجة ألسباب متعددة منها ما هو اخنفاض أو ضعف يف نسبة التحصيل  -

 يتعلق ابلتلميذ نفسه ومنها ما يتعلق ابلبيئة املدرسية و االجتماعية.

يقاس يف الدراسة احلالية ابلدرجة اليت حتصل عليها التلميذ يف السنة الرابعة متوسط و درجة املتحصل عليها يف  -

 بارات املقننة .السنة أوىل اثنوي يف االخت
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 مرحلة التعليم الثانوي:-3

 ، تظم تالميذ خريج مرحلة التعليم املتوسط أي خترجهم من مرحلة والثانوي هي املرحلة األوىل من التعليم -

 ، شعبة العلوم الطبيعية آداب:شعبة ة أخرى وهي األوىل اثنوي و تتضمنانتقاهلم إىل مرحل

 :ميذ )ج: التالميذ (التل-4

-14من أهل العلم و التعلم،هم التالميذ الذين حتصلوا يف شهادة التعليم املتوسط على نقاط جيدة  )  -

( وانتقلوا إىل التعليم الثانوي مما أدى غلى تدين مستواهم التحصيلي من اجليد إىل املتوسط 15-16-17

(10-11-12. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 متهيد 

 تعريف التحصيل الدراسي 

 التحصيل الدراسي أمهية 

 شروط التحصيل الدراسي 

 االختبارات التحصيلية و تصنيفها 

 العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي 

 خالصة 

: ي ن ا ث ل ا ل  ص ف ل  ا

ي س ا ر د ل ا ل  ي ص ح ت ل  ا
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 : متهيد 

يث العملية الرتبوية، لكونه املعيار األساسي للحكم على خمرجات، حيعترب التحصيل الدراسي من أبرز خمرجات     
ميكن من خالله حتديد املستوى الدراسي للتالميذ على حجم اإلنتاج الرتبوي كما و نوعا، لذلك سنتطرق يف هذا 

 .الفصل حول مفهوم التحصيل الدراسي و العوامل املؤثر فيه

  :تعريف التحصيل الدراسي 

 التعريفات اليت تناولت التحصيل الدراسي من بينها:توجد العديد من 

يقال أن أصل و  . ، ألنه جيمع فيها غذائهة الطائر، ولذلك مسيت حويصليءهو مجع الش: يف اللغةالتحصيل   -

 التحصيل استخراج الذهب أو الفضة من احلجر أو من تراب املعدن، ويقال لفاعله احملصل.

أبنه معرفة أو مهارة مكتسبة وهو خالف على اعتبار االجناز أمر فعلي و عرفه  معجم علم النفس  اصطالحا : -

 ليس إمكاين.

المتحان أبنه ما أحرزه املرء وحصله أثناء التعلم والتدريب واموسوعة علم النفس:و تعرفه  -

 (.303:ص2009)حممد،

اعه للقياس ميكن إخض كل أداء يقوم به الطالب يف املوضوعات املدرسية املختلفة والذيالتحصيل الدراسي:   -

 (20:ص2006عن طريق درجات اختبار وتقديرات األساتذة أو كلهما )هادي،

ذهب ، يقال حصل الذهب من حجر املعدن و حصل بقى و  :يف معجم الوسيط حصل الشيء حصوال أما  -

 .الرب من التنب و مجعه و حصل عليه ، ويقال حصل العلم و حصل املال

حتصل من املناقشة كذا : استخلص احلاصل ما خلص من الفضة و : و يقال : جتمع و ثبتحتصيل الشيء   

 حنوها من حجارة املعدن و حاصل املوضوع خالصته و حاصل الضرب اجلمع أو يف علم احلساب نتيجته.

 (179: هذا حمصول كالمه )مصطفى و اآلخرون:صو اخلالصة يقالصول : احلاصل و ما بقى من الشيء احمل
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" : إذ يرى برسي أن  التحصيل الدراسي يشمل مجيع  presseyف "برسي يعر  حممد اخلالدي أديبو يف  -

ما ميكن أن يتعلمه التلميذ يف مدرسته سواء ما يتصل منها ابجلوانب املعرفية أو اجلوانب االجتماعية و االنفعالية 

 .(90:ص2003)أديب،

يتمثل يف اكتساب املعلومات و املهارات  يالتحصيل الدراس" :أبن مفهوم 1976كما يوضح "فؤاد أبو حطب

ري املرغوبة غق و يشمل هذا النواتج املرغوبة و و طرق التفكري و تغري االجتاهات و القيم و تعديل أساليب التواف

 (.24:ص2011فيها )جياليل:

يف التحصيل  ءيستخدم لإلشارة إىل القدرة على أداة متطلبات النجاح املدرسي بسوايعرفه فرج عبد القادر أبنه:  -

 .(182:ص2003مبعناه العام أو النوعي ملدة دراسة معينة )فرج،

انه مقدار املعرفة اليت حصلها الفرد نتيجة التدريب و املرور خبربات سابقة  تعريف عبد الرمحان العيسوي : -

 (.129:ص1974)العيسوي،

 (.271:ص2007)زيدان،هو املعرفة و املهارة حال قياسها :  1988تعريف الدسوقي  -

فريى أن التحصيل الدراسي هو كل أداء يقوم به التلميذ يف  (:1991و ابلنسبة إلبراهيم عبد احلسن الكناين) -

املوضوعات املدرسية املختلفة و اليت ميكن إخضاعه للقياس عن طريق درجات اختبار أو تقديرات  

 (.47األساتذة)الطاهر:ص

وهو احلصول على املعارف و املهارات، وحيدد   اكتسابالتحصيل أهنا " و يعرف الدكتور فاخر عاقل كلمة  -

 (.109:ص1971)فاخر،« attaittmement »أو ابالجنليزية  « acquisition» ابللغة الفرنسية

 :ابلنسبة لتحصيل الدراسي فإن مفاهيمه متعددة و أغلب الباحثني يستخلصون تعريفها يف  -

  :ةاألداء الذي حيققه الطالب يف دراسته و يقاس ابجملموع العام جلميع املواد املقرر أبنه مستوى التحصيل الدراسي 

 (.91:ص2010الذي حصل عليه التلميذ يف امتحان هناية العام ) علي،
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 األداء الذي يقاس ابختبارات مقننة حسب ما قدم للتالميذ من معلوماتل الدراسي هو املعرفة املكتسبة و إن التحصي 

ة و يكون هذا حوايل هناية كل ثالثة أشهر أي يف هناية كل فصل أو مرحلة دراسية و تلتمس من و رسائل تربوي

  .خالل كشف نقاط فهو كنتيجة لتعلم مث كنتيجة مدرسية

 التحصيل كنتيجة للتعلم: .1

التحصيل يف كل األحوال هو نتيجة مباشرة للتعلم و التعلم كعملية نفسية مرهونة بقدرة إنسانية هامة يف الشخصية   

 الفردية وهي

 سيولوجية ف-الذكاء ، والذكاء بنوعيه العام و اخلاص و قدرته على التعلم مرهونة بدورها مبظاهر و عملية نفس -

 .(53:ص2012،قنيشه عام ابلدماغ و مبين على سالمة احلواس)اإلدراك و الذي هو األخر مشروط بوج -

 التحصيل كنتيجة مدرسية : .2

إن التحصيل كما نتعارف عليه يف البحث العلمي عامل اتبع أو متأثر بعوامل أخرى مستقلة أمهها و أكثرها مباشرة 

يل مثل اإلدارة الثالث إجرائيا لتحصو تتحدث يف التلميذ و األستاذ و املنهج أو الكتاب املنهجي فيلي هذه العوامل 

املدرسية و األسرة و اإلقران و التقنيات الرتبوية أو تقنيات االتصال الرتبوي و اإلرشاد مابني التالميذ و الغرفة الدراسية 

 (.10-9...)محدان :

   ر مدة زمنية حمددة مرو و هناك ما يعرفه على انه عبارة عن حمصلة ما تعلمه : عبارة عن حمصلة ما تعلمه التلميذ بعد

 ميكن قياسه بدرجة اليت حيصل عليها التلميذ يف اختبار حتصيلي وذلك ملعرفة مدى جناح اإلسرتاتيجية اليت يضعها و

( 07:ص2013خيطط هلا املدرس لتحقيق أهدافه و ما يصل إليه التلميذ من معلومات ترتجم إىل درجات )ذهب،

. 
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  اسي و من هنا ميكن تعريف التحصيل الدر: 

قال مستواه التعليمي يف هذه املواد الذي يسمح له إما ابالنتبه التلميذ من املواد الدراسية و هو مقدار ما يستوع   

 إىل القسم األعلى أو الرسوب و هذا بعد إجراء االختبارات التحصيلية ،حيث يعترب معيار التفوق األكادميي.

و يعترب مقدار ما اكتسبه املتعلم من معارف و خربات و مهارات املقرتحة يف املناهج الدراسي و يتم قياس    

 ابختبارات التحصيل.

  و يتجه فريق أخر من العلماء يف حتديدهم للتحصيل الدراسي أبنه العالمة أو الدرجة اليت حيصل عليها التلميذ

" فيقدم التحصيل الدراسي أبنه الدرجة اليت 1995م " عمر السياين ،يف امتحاانت هناية العام الدراسي ومنه

 حيصل عليها التلميذ يف امتحان معني من قبل معلمني سواء كان هذا االمتحان شفواي أو حتريرا أو كيلهما معا .

 ل اويرى ملعان اجلاليل أبن مفهوم التحصيل الدراسي يتحدد من خالل مستوى األداء العقلي للفرد يف اجمل

األكادميي الناتج عن عملية النشاط العقلي املعريف للطالب و يستدل عليه من خالل إجابته على جمموع اختبارات 

 ية مقننة.صورة اختبارات التحصيل العام الدراسي أو يف ةالتحصيلية نظرية أو عملية أو شفوية تقدم له هناي

 هالطالب من خالل نشاطه العقلي املعرض يف إجابت ويؤكد هذا التعريف على حمك األداء العقلي الذي يقدمه  

وعة درجات أو عالمات حتدد مستواه على جممللمواقف االمتحانية بغية احلصول 

 (.25-24:ص2011التحصيل)اجلاليل،

 

 

 أمهية التحصيل الدراسي: 
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لدراسي ايكتسي التحصيل الدراسي أمهية كبرية ابلنسبة لتلميذ أو أسرته أو جمتمعه حيث أن التحصيل 

ميارس دور هاما يف وضع احلياة اليومية للفرد و األسرة و اجملتمع ليوازيه يف ذلك أي مفهوم تربوي أخرى سوي 

اإلنسان نفسه املنتج للتحصيل ،كما أن التحصيل مهم للحياة وتقدم الفرد فإنه أيضا هاما جدا للمجتمع  وخاصا 

من مث عدم الوقوع  د و حتقيق التوافق النفسي و تقبل الفرد لذاته ويف بيئتنا العربية،حيث يؤدي إىل إشباع حاجة الفر 

 (.14:ص2010يف مشكالت سلوكية قد تؤدي إىل اضطراب النظام داخل املدرسة وخارجها )امحد،

فالتحصيل الدراسي مؤشر لنجاح التلميذ يف احلياة املدرسية و يف احلياة اليومية و القدرة على التفاعل و 

 (.15:ص2015خرين يف املستقبل )بوخالفة،التعايش مع اآل

باره  أحد ابهتمام اآلابء و املدرسني ابعت تلذلك يعترب التحصيل الدراسي من اجملاالت اهلامة اليت حظي 

أهداف الرتبوية اليت تسعى إىل تزويد الفرد ابلعلوم و املعارف اليت تنمي مداركه و تفسح اجملال لشخصيته لتنمو منوا 

ع أن تلك األهداف اليت تسعى إليها النظام التعليمي تتعدى إىل ما هو أبعد من ذلك و هو غرس صحيحا و الواق

القيم االجيابية و تربية الشعوب . فالتحصيل الدراسي يشبع حاجة من احلاجات النفسية اليت يسعى إليها الدارسون 

عدوانية  ط الذي ينتج عنه استجاابتو يف حالة عدم إشباع هذه احلاجة فغنها تؤدي غلى شعور التلميذ ابإلحبا

 من قبل التلميذ قد تؤدي إىل اضطراب النظام الدراسي.

تكمن أمهية التحصيل الدراسي يف العملية التعليمية يف كونه يعاجل كمعيار لقياس مدى كفاءة العملية و 

 ستغالل هذه القدرات.ا ميهد اليف تنمية خمتلف املواهب و القدرات املتوفرة يف اجملتمع مم ا، ومدى كفاءهتةالتعليمي

و يعد التحصيل الدراسي من اإلجراءات الوقائية لعدم الوقوع يف املشكالت اليت يعاين منها كثري من 

اجملتمعات نتيجة احنطاط املستوى الدراسي و قلة التحصيل و تسرب كثري من التالميذ من املدرسة )عبد 

 (.95-94:ص2010اجمليد،
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أن التحصيل الدراسي من الظواهر اليت شغلت فكر الكثري من الرتبويون عامة  و أشار مصطفى فهيم إىل

و التخصص بعلم النفس التعليمي بصفة خاصة ،هلا  له من أمهية يف حياة الطالب و ما حييطون هبم من أابء و 

يمي ألنه أد لاألساتذة و يضيف أن التحصيل الدراسي حيظى ابالهتمام املتزايد من قبل ذوي الصلة ابلنظام التع

 املعايري املهمة يف تقومي تعليم التالميذ و الطالب يف املستوايت التعليمية املختلفة .

 يهتم علماء النفس الرتبوي بدراسة موضوع التحصيل الدراسي من جوانب متعددة منها :

 من يسعى إىل توضيح العالقة بني التحصيل الدراسي و مكوانت الشخصية و العوامل املعرفية. -

 من يبحث العوامل البيئة املدرسية و غري املدرسية على التحصيل الدراسي . -

و منهم من يدرس التفاعل و التداخل بني العوامل البيئية و العوامل الوراثية لتحديد ما يظهره الفرد من حتصيل  -

 الدراسي.

أما اآلابء يهتمون بتحصيل الدراسي ابعتباره مؤشر للتطور و الرقي الدراسي املعريف ألبنائهم أثناء تقدمهم         

 (.104-103:ص2011يف صف دراسي أخر)تونسية،

 :شروط التحصيل الدراسي 

 من الشروط اليت تساعد على عملية التعلم ما يلي:

هذه اخلربة  ةمن املعروف أن التلميذ حيتاج إىل األداء املطلوب لتعلم خربة معينة حىت يتمن من إجاد شروط التكرار: (1

فالتكرار املوجه يؤدي إىل اإلكمال فلكي يستطيع التلميذ حفظ قصيدة من الشعر فأنه البد أن يكررها عدة مرات 

منو اخلربة و ارتقاها حيث يستطيع اإلنسان أن  يؤدي التكرار إىل  ،يؤدي تكرار وظيفة معينة أن تصبح اثبتة وكذلك

يقوم ابألداء املطلوب بطريقة آلية و يف نفس الوقت بطريقة سريع و يف نفس الوقت بطريقة سريعة و دقيقة و التكرار 

إذ البد أن يكون مقروان بتوجيه األستاذ حنو الطريقة الصحيحة وحنو االرتفاع  ةوحدة ال تكفي العملية التعليمي

 (31-30:ص2016نتصر مبستوى األداء)ساري،امل
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 شروط الدافع :  (2

حلدوث عملية التعلم البد من وجود الدافع الذي حيرك الكائن احلي حنو النشاط املؤدي إىل إشباع احلاجة وكلما  

 وكان الدافع لدى الكائن احلي قواي كان إقبال الكائن احلي حنو النشاط املؤدي إىل التعلم قواي أيضا و الثواب 

العقاب هلما أثر ابلغ يف تعديل السلوك و ضبطه ألن األثر سواء كان طيبا أو ضار يؤدي إىل شعور ابلرضا 

والسعادة فمن األفضل أن تتم عملية التعلم يف ظروف املدح و الشعور ابلثقة يف النفس بدال من الشعور ابخلوف 

 و الرهبة و العقاب.

 التدريب أو التكرار املوزع و املركز: (3

قصد ابلتدريب املركز ذلك الذي يتم يف وقت واحد ويف دوره واحدة ، أما التدريب املوزع فيتم يف فرتات متباعدة ي 

تتخللها فرتات من الراحة أو عند التدريب املركز يؤدي إىل التعب و الشعور ابمللل ، كما أن ما يتعلمه الفرد بطرقة 

تثبيت  رتات الراحة اليت يتخللها دوارات التدريب املوزع تؤدي إىلالطريقة املركزة يكون عرضة للنسيان و ذلك آلن ف

ما يتعلمه الفرد هذا إىل جانب جتدد نشاط املتعلم بعد فرتات االنقطاع و إقباله على التعلم ابهتمام 

 (.416:ص2009دي،يأكثر)العب

 الطريقة الكلية و الطريقة اجلزئية :  (4

لقد أثبتت التجارب أن الطريقة الكلية أفضل من الطريقة اجلزئية حيث تكون املادة املراد عملها سهلة و قصرية   

 وكلما كان املوضوع عمله متسلسال منطقيا او طبيعيا كلما سهل تعلمه ابلطريقة الكلية 

 التسميع الذايت:  (5

معلومات أو ما اكتسبه من خربات و مهارات وذلك أثناء وهو عملية يقوم هبا الفرد حملاولة اسرتجاع ما حصله من 

 .(417:ص2009احلفظ و بعده مبدة قصرية ولعملية إىل مزيد من التكرار حىت يتم حفظه )العبيدي،
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 اإلرشاد و التوجيه:  (6

ال شك أن التحصيل القائم على أساس اإلرشاد والتوجيه أفضل من التحصيل الذي ليستفيد فيه الفرد من  

ات األستاذ ،فاإلرشاد يؤدي غلى حدوث التعلم مبجهود أقل يف مدة زمنية أقصر و جيب أن تكون إرشاد

ذات صبغة إجيابية ال سلبية ، وأن يشعر التلميذ ابلتشجيع ال ابإلحباط و جيب أن تكون اإلرشادات  تاإلرشادا

ذلك حىت  وىل من عملية التعلم وبطريقة متدرجة كما ينبغي أن يوجه املعلم إرشاده على تالميذه يف املراحل األ

 يبدأ حتصيلهم متتبعني الطرق الصحيحة منذ البداية 

 (معرفة التلميذ ابلنتائج ملا تعلمه بصفة مستمرة:7

إن معرفة نتائج تؤدي غلى حدوث التعلم اجليد فمعرفة  مقدار ما أحرزه من جناح أو ما هو عليه من تقصري    

باراة محافظة على مستواه ، فمعرفة التلميذ بنتائج حتصيله جتعله يعمل على ميدفعه على بذل مزيد من اجلهد لل

   هنفسه و مباراة زمالئه فيسعى دائما إىل إن حيث نفسه و إن يتفوق على زمالؤ 

إن معرفة نتائج التحصيل تبني للمتعلم الطريقة الصحيحة و الطريقة اخلاطئة يف اكتساب املهارات و اخلربات    

 (.418:ص2009على ذلك يتبع الطريقة الناجحة) العبيدي ، املطلوبة و

 (النشاط الذايت:8

هو السبيل األمثل إىل اكتساب املهارات و اخلربات و املعلومات و املعارف املختلفة ال شك أن النشاط الذايت     

ا من كتاب لمه،فأنت ال تستطيع تعلم السباحة إال عن طريق ممارسة السباحة نفسها و ال ميكن أن نتقن تع

مصور أو من مساع حماضرة عنها أو القراءة عنها أو فهمها ، و على الرغم من أن األستاذ له دورا هاما يف توعيه 

تالميذه و إرشادهم ، إال أن ذلك ال يعين قيامه ابلتعلم نيابة عنهم ، و يف هذا الصدد يقال أن التعلم اجليد هو 

علومات اليت حتصلها بنفسك تكون أكثر ثبوات و رسوخا و أكثر عصياان الذي يقوم على النشاط الذايت . و امل
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على الزوال و النسيان ، أما التعلم القائم على السرد و اإللقاء من جانب األستاذ، فإنه نوع رديء من التعلم ) 

 (.73-72:ص2009العيسوي،

   و تصنيفها ةالتحصيلي اتاالختبار : 

 تعريف االختبار التحصيل : -

  من أسئلة أو مهام التعليمية املصاغة على النحو ميكن معه قياس مدى حتقيق األهداف احملددة مسبقا هو عينة

 (.319،ص2016ملادة تعليمية معينة آو مهارة ما )الزغول:

  يستخدم كوسيلة لقياس الكفاية التحصيلية لدى التالميذ يف موضوعاته املدرسية و يدعى هذا االختبار أيضا ب

فقد جرى التحصيل و اإلجناز يف حقل من حقول نتيجة التعلم و اخلربة  اختبار اإلجناز

 (.16:ص2006)القيسي،

  تسمى اختبارات التحصيل ابسم االمتحاانت املدرسية، و هي اختبارات يقوم األستاذ إبعدادها و االعتماد

 ض منها:أبنواعها لعدة أغرا لعليها من اجل تقدير مستوى حتصيل تالميذه، و تستخدم اختبارات التحصي

 ابلتوجيه احملدد قكاختبار األفراد للدخول إىل املدرسة عليا أو االلتحااالختبار و التعيني:  -

حتديد مناطق القوة و الضعف يف التلميذ من حيث حتصيله الدراسي و بغرض حتسني مستواه التشخيص:  -

 التحصيلي

من مبدأ االستمرارية، مبدأالفهم املشرتك من طرف و لكي تكون فعالة جيب أن تتض :التغذية الراجعة -

 (74:ص2008األستاذ و التلميذ)حممد،

س متها و مدى فاعلية طرق التدري الربامج من حيث صالحيتها و مالئإن عملية تقوميتقومي الربامج:  -

 .(389:ص2007املستعملة ، حتتاج إىل قياس مستوى حتصيل التالميذ )أبو عالم،
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  فسه حيث يستند بن  ات حتصيلية يعدها األستاذالدراسي يف املدرسة غالبا ابستخدام اختبار يقاس التحصيل

حمدودة من معرفة أو مهارة إىل حمتوى و أهداف  ختص فصال معني أو مدرسة معينة ،وقد يعاجل إجراء 

من قبل   اابستخدام فقرات إختبارية كثرية لتقومي املهارة و تتصف هذه االختبارات إبعدادها و تصميمه

، يهااملرحلة الدراسية اليت يدرس فاألستاذ واحد دون االستعانة ابألساتذة اآلخرين يف االختصاص نفسه و 

وهذا ما جيعل االختبارات بعيدة عن الفحص و التحليل كي تتخذه هذه الفقرات االختبارية صفة الصدق و 

ختبارات اليت ، كما تتخذ االفة من الثباتالختيارية بدرجة ضعييتبع هذا ثباهتا أي تتصف هذه الفقرات ا

 يعدها األستاذ لفصل معني يف مدرسة معينة كجماعة مرجعية.

 االختبارات اليت يعدها األستاذ مبا أبيت : تو ميكن إيضاح استخداما    

 .ةحتديد مدى إتقان التالميذ لقدر حمدود من املادة التعليمي-1

 . حتديد مدى حتقيق أهداف معينة متميزة-2

 (.26:ص2011التواصل إىل أساس حمدد لوضع درجات التالميذ)اجلياليل،-3

 : افرتاضات أساسية يرتكز عليها التحصيل 

تصمم اختبارات التحصيل لقياس مستوايت املهارات يف اجملاالت التدريسية للعاملني ، ويرتكز االهتمام يف مثل    

، ملنظمةالهلا جمموعة من اخلربات اهذه احلاالت على قياس مكتسبات التالميذ يف هناية مدة دراسية معينة يقدم خ

 ية  وهي كاآليت :لذلك يرتكز قياس التحصيل على بعض االفرتاضات األساس

تاذ أو أعدته سواء أعده األس ةأن يقيس االختبار نطاقا سلوكيا ميكن حتديده بدقة ، فاالختبار التحصيلي -

يث ميكن حب ،ميكن صياغتها صياغة سلوكية حمددةجهات أخرى ينبغي أن يستند إىل أهداف تربوية 

 قياسها.
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ارضة أو حمتوى الربانمج التدرييب و ال تقيس أهداف ع أن يقيس االختبار األهداف املتعلقة ابملادة الدراسية -

 أو غري مهمة، وهذا يعين انه يكون اختبار التحصيل صادقا يف حمتواه.

أن تكون املعاجلة التعليمية مناسبة لألفراد الذي سيطبق عليهم االختبار حبيث تراعي الفروق الفردية بينهم)  -

 (309:ص2006عالم،

  استخدامها :تصنيف اختبارات التحصيل و 

الرغم من إمكانيات  و على ةتتعدد أنواع اختبارات التحصيل وتنوع استخداماهتا يف جماالت الرتبوية التدريبي   

" يتضمن بعض األبعاد الرئيسية اليت ميكن يف ضوئها 1تصنيف هذه االختبارات بطرق خمتلفة إال أن الشكل رقم "

 ارات .التميز بني األنواع املختلفة من هذه االختب

 يوضح الشكل التخطيطي التايل أنواع الرئيسية يف هذه االختبارات                        

                                             

 

 

 

 

   

 

 

 

o " (311-309:ص2006") صالح الدين حممود عالم،1شكل رقم 

 اختبارات التحصيل

 

بطارايت لالختبارات              اختبارات متعلقة مبادة               اختبارات                   ختبارات تشخيصيةا  

املقننة                           دراسية معينة                                                                  
 تنبؤية                    

               

 

 

 اختبارات مرجعية اجلماعة أو املعيار

احملكاختبارات مرجعية   
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  و مصطلح مقننstandarized   كوصف لالختبار يعين أن مجيع التالميذ جييبون عن نفس  الفقرات

االختيارية يف ظل تعليمات حمددة ، وزمن موحد وحمدد ، وغن هناك مجاعة معيارية يقارن أداء التالميذ مبستوى 

 (.26:ص2016يل،أداءهم) جيال

 : و من أمثلة االختبارات املقننة بطارية سناتفورد للتحصيل و اليت تضم االختبارات التالية 

 اختبار الفهم و القراءة -

 اختبار القواعد  -

 اختبار احلساب  -

 اختبار التفكري الرايضي  -

 اختبار العلوم األساسية  -

 (389:ص2007اختبار العلوم اإلنسانية)أبوعالم ، -

 : االختبارات التحصيلية املدرسية 

يرى املشتغلون يف جمال الرتبية و التعليم أن رعاية  التالميذ ورفع مستواهم التحصيلي ال ميكن أن يتم بصورة    

دقيقة و سليمة إال من خالل تقييم عملية التحصيل و قياسه أبساليب متعددة و متنوعة بغية حتديد مستوى 

 بدقة و هذا ما جيعلنها إىل احلديث عن أنواع االختبارات التحصيلية املقدمة للتلميذ والتحصيل الدراسي للتلميذ 

 املتاحة يف مدرستنا بشكل واقعي إال و هي االختبارات التحصيلية اليت يضعها القائمون بعملية التعليم .

ارات املقالية االختبوميكن تقسيم االختبارات التحصيلية املدرسية اليت يضعها املدرس إىل قسمني مها     

املقيدة و  ة)اإلنشائية( أو االختبارات ذات اإلجابة احلرة و االختبارات املوضوعية أو االختبارات ذات االجيابي

 .(47-46:ص2011لكن منهما مزاايه وقصورها )جياليل ،
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 الختبارات األدائية : ا 

تم فيها وهي اختبارات ي ةارات غري اللفظييسمى هذا النوع من االختبارات ابالختبارات العملية أو االختب 

حماكاة املوقف الطبيعي بدرجة اكرب تسمح به اختبارات الورقة و القلم و يعترب املوقف الطبيعي يف هذه احلالة حمك 

 (.309:ص2007األداء و تستخدم هذه االختبارات لقياس املهارات العملية  يف املخرب)أبو عالم،

 العملية إىل نوعني مها: وتصنف االختبارات         

o  اختبارات التحكم : وتقيس مستوى قدرة التلميذ على التحكم ابألجهزة و األدوات املخربية )العملية( وتنفيذ

 نشاطات العمل أملخربي.

o  لةف على األشياء و املواد اجملهو اختبارات التعرف: وتقيس قدرة التلميذ على توظيف معارفه للتعر. 

و غالبا ما تستخدم لقياس القدرة على إجراء التجارب العلمية و قياس القدرة على األداء املهين و القدرة        

 (.307:ص2008على األداء الرايضي و األعمال املسرحية و تفكيك األجهزة)عطية،

 : االختبارات التحصيلية املقالية 

وهي تلك االختبارات اليت تقتضي إجابتها كتابة فقرة أو مقال و يستخدم هذا النوع لقياس األهداف       

التعليمية اليت يتطلب تعبريا كتابيا، ويف هذا النوع من االختبارات ليس من الواجب أن تكون إجابة مجيع التالميذ 

غوية و اآلراء و املعلومات املكتسبة )عطية واحدة ،فقد خيتلف تلميذ عن آخر وذلك الختالف القدرات الل

 (.308:ص2008،

و يرغب معظم األساتذة ابستخدام االختبارات املقالية يف تقسيم أداء التالميذ و ذلك لسهولة إعدادها و يف       

عرضا املعلومات  ضتقسيم اسرتجاع و انتقاء املعلومات املناسبة فضال عن تقييم القدرات على تنظيم اإلجابة وعر 

 (.49:ص2011منطقيا )جاليل،
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 :االختبارات التحصيلية املوضوعية 

و هي تلك االختبارات اليت لو أعطيت أوراق إجابتها إىل عدد من املصححني فإن االتفاق على درجة       

ة عنها باملعطاة لكل ورقة منها سيكون إنفاقا اتما ال اختالف فيه، عن ورقة االختبار املوضوعي تقنن طريقة اإلجا

 (.52:ص2011بشكل ال خيتلف يف احلكم الصادر عليها )جياليل،

و يكون االختبار املوضوعي إذ كان إعطاء العالمة للسؤال أو االختبار موضوعيا و هذا مرتبط خبصائص          

 (.52و فواعد يعرب عنها االختبار املوضوعي)حممد:ص

موضوعية تعين عدم قابلية الكثري من التفسريات أو ليس  " إىل أن كلمة woolfilkو تشري "وولفولك،       

ذاتية ، و أن االختبارات املوضوعية تشمل على مفردات اختبار من متعدد و مزواجة و صواب و خطأ ، وتكملة 

 ( .1181:ص2010الفراغ و تصحيح اإلجاابت ال يتطلب تفسريا)وولفولك،

 ابسم االختبارات املوضوعية لكوهنا تتميز مبا يلي: و يسمى هذا النوع من االختبارات التحصيل       

 تشمل بنودها بدرجة كبرية املوضوع املراد قياسه. -

 تشمل خمتلف عناصر املادة التعليمية . -

 عدد بنوده كبري. -

 بنودها دقيقة و تتطلب أجوبة دقيقة و حمددة. -

 و من أنواعها:        

 اختبارات أسئلة الصواب و اخلطأ -

 اإلجاابتاختبار متعدد  -

 اختبار املزاوجة -
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 اختبار التصنيف -

 (79:ص2005القصري و اختبار التكميل)مراد، اختبارات ذات اجلواب -

 : االختبارات الشفوية 

هو اختبار غري مكتوب يقدم للمشاركني يف صورة أسئلة لفظية شفوية و بطلب منهم اإلجابة عليها شفواي        

رف على على التعبري عن نفسه و أيضا التع الشفوية معرفة قدرة التلميذتبارات أي دون كتابة ، الغرض من االخ

 .(80:ص2005النطق السليم ملخارج احلروف)مراد،

 و يف العمل الرتبوي الكثري من السمات اليت يتطلب قياسها أداء شفهيا و من بني تلك السمات:      

 القدرة على صحة النطق و القراءة اجلهرية  -

 م " التعبري الشفهي"القدرة على الكال -

 القدرة على اإللقاء "النصوص األدبية " -

 مناقشة البحوث و املشاريع -

 مناقشة التقارير -

 (.45:ص2009التطبيقات اللغوية و غريها ) مالك، -
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 و ميكن معرفة موقع االختباران التحصيلية حسب تقسيم كرونباك يف الشكل التايل:   

 االختبارات 

 

  

 

 

  

    

 

 

       

 

 

 

 

 

 (70" تقسيم كرونباك ) مين:ص2شكل رقم "

  أقصى أداءاختبارات. 
  اختبارات القدرة وتقيس

أقصى أداء ميكن أن 
يقوم به الفرد يف موقف 

 أو حلظة معينة مثل :
اختبارات القدرات 

 العقلية العامة.

 :اختبارات األداء املميز 
هتدف غلى قياس ما 
يؤديه الفرد ابلفعل و 

طريقة أدائه و ليس ما 
نستطيع أدائه مثل: 

االختبارات الشخصية ، 
 التقرير الذايت وسائل

 اختبار التحصيل  االستعدادات

تبدأ بقدرة 
الفرد على 
تعلم شئ 
معني يف 
 املستقبل

تقيس ما يتعلمه 
الفرد من خربات 

 يف املاضي
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 : العوامل املؤثرة يف التحصيل الدراسي 

إن التحصيل الدراسي عملية معقدة تدخل فيها العديد من العوامل منها ما يتعلق ابلذكاء و دافعية           

االجناز و قلق االمتحان و مركز الضبط و منها ما يتعلق بعوامل خارجية تتمثل يف العوامل االقتصادية ، العوامل 

  قسمني : االجتماعية و العوامل املدرسية لذلك تنقسم العوامل إىل

 :العوامل الداخلية 

و هي العوامل النفسية اليت ترتبط بتحصيل الدراسي للتالميذ سلبا أو إجيااب و تتمثل هذه العوامل            

 النفسية يف:

لقد تعددت النظرايت اليت وضعها العلماء املختصون يف دراستهم،و سنحاول أن نقدم عرضا الذكاء: -1

 تعريفاته و فق لنحو التايل:تفصيليا ملفهوم الذكاء و 

 : الذكاء أبنه القدرة على االستمرار يف التفكري اجملرد. termanتعريف تريمان  -

الذكاء أبنه: " هو النشاط عقلي عام، يتميز ابلصعوبة و التعقيد و التجريد و االقتصاد و تعريف ستودارد  -

ة ومقاومة االندفاع التكيف اهلادف و القيمة االجتماعية و االبتكار و تركيز الطاق

 (".124:ص2011العاطفي)جياليل،

و يعترب احد العوامل الذاتية املهمة يف التحصيل الدراسي إىل احلد الذي اعتربه بعض الباحثني حمكا للتحصيل  -

عام  Mriazاجليد أو التفوق الدراسي كما أثبتت بعض الدراسات نذكر منها دراسة اليت قام هبا 

بداع و عالقتها ابلتحصيل الدراسي حيث فسرت نتائجها عن ارتباط موجب و دال لدراسة الذكاء و اإل1979

 (.115:ص1990إحصائيا بني نسبة الذكاء و التحصيل، إن الذكاء مستقل عن اإلبداع )عبد اللطيف،

و يف تعريف أخرى : هو القدرة على الفهم و على التكيف يف املواقف اجلديدة ، وإجياد حلول للمشاكل اليت  -

 (.575هبا احلياة هو شيء من هذا كله )سليم:ص اتواجههم
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و التلميذ املتفوق أو املتقدم يف إدراكه يكون  « 110-90»فالتلميذ إبدراك عادي يكون عادي الذكاء مبعدل  

فانه  « 110-90»كذلك متفوقا حبسب درجة ارتفاعه عن املعدل ، أما الذي يضعف إدراكه عن املعدل 

فاضه عن هذا املعدل املعروف و يف كل األحوال تتبع قدرة التلميذ على التعلم نوع و يتحول حبسب درجة  اخن

درجة ذكائه ، األمر الذي يؤثر مباشرة أيضا على التحصيل الذي يقوم به نظرا لكون املتعلم و التحصيل عمليتني 

 (.17:ص2008متالومتني دائما )محدان ،

 :اختالف نسبة الذكاء 

يف درجة أو نسبة ذكاء كل منهم و يقدر هذا االختالف يف الذكاء يكون غلى حد  فالتالميذ خيتلفون   

( ، تشري نتائج العديد من الدراسات إىل ارتباط 285:ص2006االختالف يف التحصيل الدراسي )حممد،

الذكاء بعدد من اخلصائص الشخصية املختلفة ، حيث يشري إليه فاخر عاقل عندما يقول :و أايما كان مفهوم 

 (.332الذكاء يتصل اتصاال وثيقا ابلقدرة على التعلم و هو معيار التعلم و الدقة )موالي:ص

و الذكاء بني الذكاء و التحصيل يف املدرسة فالتالميذ ذ ةو يكاد يتفق معظم علماء النفس على العالقة الوثيق   

 حني مييل يف املدرسة ملدة أطول يفاملرتفع حيصلون يف الغالب على العالمات مرتفعة و مييلون إىل االستمرار 

بعض التالميذ ذو ذكاء املنخفض إىل التقصري يف العمل الصفي و على التسرب مبكرا من املدرسة. لكن هذا ال 

مينع أن يوجد بعض ذوي التحصيل املنخفض أذكياء و لكن يفتقرون إىل املثابرة و أهنم يفشلون ألسباب ال صلة 

و  ر الذات و الدافعية اليت حتفز التالميذ حنو االجناز و املستوى االجتماعي و الثقايفهلا بذكائهم من بينهما تقدي

غريمها من األسباب ، لذلك ال ميكن للتلميذ قليل الذكاء أن يستسلم إىل اليأس و الفشل ال ميكن التالميذ ذو 

 (.26:ص2013الذكاء املرتفع أن يضمن جناحا أوتوماتيكيا  )البخلي،

  االاجاز الدراسي :الدافع إىل -2
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و عرف االجناز أبنه :" الرغبة او  1938أول من استخدم مصطلح احلاجة عام   Muryيعترب مواري 

االستعداد للقيام بعمل معني أبسرع و أحسن ما ميكن و يذكر مواري أبن الدافع إىل االجناز يشمل حرص الفرد 

ىل تلك األعمال اليت تعترب كبرية و على القيام أبشياء معينة على حنو جيد أببسط األعمال إ

 (.220:ص2011معقدة)جياليل،

 :أنواع الدافع 

الدافع الداخلي: تلك القوة اليت توجد يف داخل النشاط أو العمل أو املوضوع و اليت جتذب التلميذ حنوها و -

ثواب متواجد يف فالتعزيز و التشده إليها فيشعر التلميذ ابلرغبة يف أداء العمل دون وجود التعزيز خارجي ظاهر. 

العمل نفسه و كذلك يف النشاط و يعترب هذا النوع من املعززات و أمثلة ذلك ارتباط بني املوضوع و حاجات 

 التلميذ، االنسجام بني طريقة اكتساب و تعلم املوضوع أو حمتواه و بني ميول التلميذ و اجتاهاته.

النشاط أو العمل أو املوضوع و ال عالقة تربطها به ال من حيث  الدافع اخلارجي: تلك القوة املوجودة خارج-

اهلدف أو الطريقة أو القيمة الذاتية و تستخدم عادة لدافع التالميذ حنو العمل أو املوضوعات املختلفة و حتفزهم 

 (.150للقيام به أو ابالهتمام به كالعالمات و عبارات التقدير ) املعايطة:ص

از من العوامل املهمة اليت تؤثر يف حتصيل الطلبة ، حيث أن هناك وجهات نظر تقول أبن يعد دافع االجن -      

ضعف هذا الدافع أو تدين مستوى لدى الفرد قد يؤثر سلبا يف حتصيله حىت لو كان من الطلبة األذكياء ،حيث 

 (28-27:ص2003تتباين املستوى األكادميي اليت حيققها حسب الدافع لالجناز عن كل منهم )البخلي،

و يعرف تدين االجناز و التحصيل الراسي على انه الفرق الكبري الواسع بني ما يستطيع الوصول إليه من        

إجناز للفعاليات و املهام التعليمية اليت تؤهله قدراته و مواهبه الفطرية له ، وبني املستوى الذي وصل إليه من إجناز 

التعليمية املختلفة ، ومثل هذا التدين عن التالميذ من املمكن أن يكون فعلي و حقيقي خالل تواجده يف األطر 
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يف موضوع واحد فقط أو عدة مواضيع ، وقد حيدث خالل فرتة زمنية معينة و حمددة أو يستمر كل الوقت إىل أن 

 (.38:ص2010ينهي التلميذ تعلمه و تواجده يف اإلطار املدرسي)نصر هللا،

 املؤثرات اجلسمية: -3

ن العوامل اليت ترجع إىل التلميذ نفسه ضعف الصحة و سوء التغذية و العاهات اخللقية و هي عوامل حتد من فم  

قدرة التلميذ على بذل اجلهد و مسايرة زمالئه يف الفصل و لكن يبدو أن أكثر العوامل انتشار يف مدرستنا يتمثل 

رتبية على م األوىل يف جمتمع تعتمد فيه اليف ضعف حاسيت السمع و البصر و عيوب النطق و هي وسائل التعل

املقروء و املسموع ، ففي حالة األطفال املصابني بضعف البصر فإن حتصيلهم الدراسي يتأثر خاصة يف املواد اليت 

تعتمد على القراءة فيهم جيدون صعوبة كبرية يف استطالع  األشكال البصرية املرسومة و اخلطوط على الصبورة 

يف الكتاب تكون ابلنسبة إليهم عملية شاقة تتطلب وقتا وجهدا أكثر من الوقت و اجلهد الذي  ،كما ا القراءة

يبذله أقراهنم العاديني ، كما أن استعمال النظارة يف هذه املرحلة من العمر و كان يساعد التلميذ عل التغلب على 

 الضعف البصري.

كثري اخلجل و احلياء و ابلتايل سوف يظهر إىل ترك العاهات اخللقية و اإلعاقة حيث أن الفرد املعاق يكون   -

من خالل شرح األستاذ فقد وجد أن العاهات  امقاعد الدراسة ألنه من متابعة للدروس يف القسم وإست عاهب

 وجودها عند املتخلفني عما عليه عن أقراهنم من املتوسطني. ةترتفع بنسب

صور و العجز عن الرتكيز و هذا يؤثر على التحصيل فإن الضعف الصحي العام وسوء التغذية يؤداين إىل ق -

اللغوي ،كما أن بعض العاهات اجلسمية عن الطفل مثل ضعف البصر أو طوله أو قصره و ضعف السمع و 

غريها يقلل من قدرته على بذل اجلهد يف الدراسة ، وقد يصاب التلميذ ببعض من االضطراابت يف أجهزة 

 (.296:ص2009عقبة أمام حتصيله الدراسي )أبو أسعر،الكالم و أجهزة النطق مما يشكل 
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 االجتاهات و امليول: -4

ن للتلميذ ، فإذا التلميذ مييل إىل العمل اليدوي مثال فإتؤثر امليول و االجتاهات يف التحصيل الدراسي    

ات مثال جيعل الرايضيالتحصيل يف األعمال املخربة و النشاطات النفسية يرتفع كما أن االجتاه السليب حنو 

 التلميذ يرى أهنا مادة صعبة و ال ميكن تعلمها و ابلتايل ينخفض حتصيله الدراسي.

 السمات النفسية و االنفعالية: -5

إن عامل ضعف الثقة أو القلق و اخلوف و اخلجل و االضطراابت النفسي هلا أتثري على التحصيل الدراسي   

ملشاركة يف القسم و خلق االنطواء و التمرد و الغضب الشديد )عبد من خالل منع هذه األخرية للتلميذ ا

 (.116:ص1990اللطيف،

 :العوامل اخلارجية 

 العوامل املتعلقة ابلبيئة :-1

يقصد ابلعوامل البيئية مجلة املؤشرات األسرية و املدرسية احمليطة ابلتلميذ و اليت هلا انعكاس على حتصيله    

 الدراسي و هي عوامل ينشئها أصحاب االجتاه الثاين االجتاه الرتبوي و تتمثل يف :

 العوامل األسرية:-1-1

تج عن عدم لدراسي  لتلميذ ، فاملشكالت األسرية اليت تنتعترب العوامل األسرية من العوامل املؤثرة على التحصيل ا 

التفاهم و فقدان االنسجام بني الوالدين قد يؤثر على دراسة التلميذ ، فاجلو العائلي الذي تسوده اخلالفات أو 

مشاكل عائلية كالطالق يؤذي إىل االضطراابت العاطفية اليت تؤدي إىل عدم االستقرار و االطمئنان و هذا من 

مواد الدراسية و ابلتايل لل استيعابهنه خلق االضطراابت نفسية عند التلميذ ابلشكل الذي قد يؤثر على إقباله و شأ
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حتصيله الدراسي عكس التلميذ الذي يعيش يف جو عائلي يسوده االستقرار و االطمئنان و التفاهم ، فهذا اجلو 

 يشجع التلميذ على الدراسة و يكون حتصيله الدراسي جيد. 

واألسرة على هذا األساس تقوم ابلوظائف األساسية اليت تعمل من خالهلا على توفري مطالب الفرد خاصة إىل أن 

يبلغ اجليل الذي يستطيع معه االعتناء و االهتمام و الوظائف اليت تقوم هبا األسرة يوميا و بصورة دائمة ال تتوقف 

حيث أهنا  ةنها أتخذ أشكاال خمتلفة يف املراحل املختلفيف مرحلة زمنية معينة ب تستمر حىت هناية العمر و لك

 ختتلف يف مرحلة الطفولة املبكرة من املراحل املتأخرة ، ولكن تبقى ذات أمهية كبرية يف هذه املراحل و هي:

  : ونقصد هبا الطفل و تقدمه اجلسدي منذ حلظة امليالد و تعترب هذه الوظيفة من أهم واجبات الرتبية اجلسدية

اآلسرة ألهنا حتافظ على بقاء الطفل عن طريق توفري الطعام و الشراب و االعتناء بصحته و اكتسابه عادات 

صحية و عادات عامة هامة و ضرورية يستعملها يف األكل و امللبس تؤدي إىل منو جسمه بصورة صحيحة و قوية 

 قبل.متكنه من العيش السليم ، وتعده و تؤهله للعيش مع اآلخرين يف املست

 :و يقصد هبا أن على األسرة القيام بواجبها جتاه الطفل و تطور قدراته العقلية ابلشكل السليم  الرتبية العقلية

،حيث جيب عليها االعتناء ابملؤشرات اليت تؤثر على تطور عقل الطفل  بصورة سليمة أثناء مرحلة احلمل و اليت 

ها و لالحقة ،لذا يطلب من األم االهتمام و العناية اخلاصة بنفستعترب مرحلة تكوين أساسية تعتمد عليها املراحل ا

 مبا يدور حوهلا ألنه يؤثر بصورة مباشرة على التكوين العقلي و اجلسمي.

  :عب إن الرتبية االجتماعية السليمة تعترب من وظائف األسرة األساسية و اهلامة ألهنا تلالرتبية اخللقية االجتماعية

ن أ فل و مدى تكيفه و تفاعله مع اآلخرين و العيش و معهم بسالم ،لذا جيب على األسرةدور هاما يف حياة الط

تعلم أبناءها من خالل التعامل الصحيح مع اآلخرين و بناء عالقة طيبة مع زمالئهم و تريب فيهم مبدأ أن تقوم هبا 

 (.41-40:ص2010احلياة أخذ و عطاء )نصر هللا،
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والايت املتحدة على عينات من األطفال أثبتت نتائجها أن األطفال و حسب دراسات أخرى أجريت ال    

زحة تبعث يف نفوسهم دوافع التكلم و الثرثرة و تزداد درجات ذكائهم عن نظرهتم ينشئون يف بيئة أسرية م الذين

 (.150:ص2012،يلة فقط )قنيشو ال يسمح هلم ابلتكلم إال يف حاالت قل يكبتونالذين 

  املدرسة: -1-2

ل مجيع املراحل و تعمل خال ماملؤسسة الرمسية الثانية اليت يتعامل معها األطفال يف مرحلة متقدمة من حياته ههي 

اليت يتواجد فيها التالميذ يف املدرسة و يعملون على تطوير جوانب مهمة جدا لديهم مثل الشخصية و الثقة 

واقف ذيب السلوك الذي يصدر عن التلميذ يف املابلنفس و اكتساب املعارف و املهارات التعليمية العلمية ، هت

املختلفة اليت يتواجد فيها و كيفية التصرف مع اآلخرين الذين يعيش معهم و يتواجد معهم لفرتة زمنية ال أبس هبا 

 (.205:ص2010يوميا و على مدار سنوات طويلة )نصر هللا ،

 األساتذة:-1-3

الميذ التعليمية و املمارسات الرتبوية اليت هتدف إىل اكتساب الت يعترب األستاذ الركيزة األساسية يف العملية 

لى أخرى غري مرغوب فيها، و لكونه يربز األثر السيكولوجي ع تمعينة مرغوب فيها و تعديل  سلوكيا تسلوكيا

 لالتلميذ فالوسائل و اإلمكاانت املادية للمدرسة و املواد الدراسية و جدول الدراسة األسبوعي كلها تتضاء

فتشجيع األستاذ و اهتمامه حيدد اختيار التلميذ املهنة و التخصص أو قراره إحدى القيم 

 (.  96:ص2015)منصوري،

 و يف الشكل األيت يوضح كيفية تفاعل العناصر إلجراء التحصيل الدراسي
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 (69:ص2011: تفاعل عناصر بعضها البعض حلدوث التحصيل الدراسي)قنش،3الشكل رقم 

 االجتماعي:املستوى االقتصادي -1-4

يعرف أبنه املستوى الذي يدل على املركز االقتصادي االجتماعي للفرد أو اجلماعة. و حدد املستوى االقتصادي  

يف  لميذتاألسرة، حجم األسرة، ترتيب الاالجتماعي يف هذه الدراسة ابملتغريات التالية:"وظيفة األب، دخل 

يل ملستوى االقتصادي يف حتصز أمهية ا، املستوى املادي لسكن األسرة وترب األسرة،." تسامح/تسلط األب

،حيث يؤثر أتثريا يكاد يكون مباشرا على التعلم من حيث قدرة األسرة على حتمل نفقات  الدراسي تلميذال

ثل و ولذا فان الدخل السنوي مثال مي ةالتعليمي ة ذات املستوى التعليميمكانية إدخال أبنائها املدارس اخلاص

اء إلكمال ، املتقدم دارستهم فاألسر املتوسطة واملرتفعة الدخل تعمل على منح أبنائها متغريا يف استمرارية األبن

الفروق 

 العلمية

خصائص  األسرة

 المدرسة

 المدخل : 

 خصائص المدرس 

التلميذخصائص   

 العمليات الصفية

 سلوك المدرس

 سلوك التلميذ

المخرج :   

 تحصيل التلميذ

لرفاقا الشارع  
العمليات 

 المدرسية
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ت ار املنبهات واملثري لفقرية ال توفمزيدا من التعليم العايل أكثر من األسر ذات الدخول املتدنية،فالبيئة االقتصادية ا

 (.38-26:ص2013سلخي،)الاملشجعة للنمو املعريف لألطفال مما جيعلهم  يتأخرون عن أقراهنم

 :املستوى الثقايف الثقافة -1-5

م يف شخصية اإلنسان وتتحكهي "جمموعة األمناط السلوكية جملموعة سكانية تؤثر يف سلوك الفرد  وتشكل  

علم أفراد األسرة ت ، مستوىملتغريات التالية:] مستوى تعليموحدد املستوى الثقايف يف هذه الدراسة اب"خرباته

اجتاه األب حنو التحصيل[. تلعب ثقافة  ،يةئالبيت الثقافية را، األب املؤثمستوى تعليم األم ،الوالدينخبالف 

يف  رائدواجلللطلبة من خالل اللعب ووسائل التثقيف كاجملالت  الدراسياألسرة دوار مهما يف التحصيل 

 لدراسيااملنزل،واليت تتحكم بظاهرة النوعية الرتبوية يف املدرسة،كما أن ثقافة الوالدين تؤثر يف التحصيل 

ن الشخصية يؤثر على تكويالثقايف املرتفع لألسرة   خالحتكاكهما أببنائهما.وقد يبدو هذا منطقيا،ألن املنا 

 (41:ص2013) السلخي،لألبناءالعملية 
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 :خالصة 
لية يعين مقدار املعرفة اليت يكتسبها التلميذ يف العم الدراسيمن خالل هذا الفصل توصلنا إىل أن التحصيل 

الرتبوية،فالتحصيل  إذن مصطلح تربوي يطلق على النتائج اليت يتحصل عليها التلميذ يف املدرسة،كما أن اإلنسان 

صيل ابتداء من األسرة ومرور ابملدرسة وكذا أن هناك عدة عوامل أتثر يف التحو يعتمد على التحصيل  كما 

ملوا على تقوية أن يع ساتذةفان البد للوالدين واأل الدراسياحمليط،ولكن لكي تنمى قدرة التلميذ على حتصيله 

 .املثابرةإضافة إىل تشجيع التلميذ على املواظبة واالجتهاد و  أستاذه ،درسة والبيت وبني التلميذ و العالقة بني امل
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 يدمته 

 تعريف تدين التحصيل الدراسي 

 أسباب تدين التحصيل الدراسي 

  أنواع تدين التحصيل الدراسي 

  خصائص متدين التحصيل الدراسي 

  عالج تدين التحصيل الدراسي 

  خالصة 

 

 

ي  ن د ت   : ث ل ا ث ل ا ل  ص ف ل ا

ي س ا ر د ل ا ل  ي ص ح ت ل  ا
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  :متهيد 
عامة حول  تدين التحصيل الدراسي ابإلضافة إىل أنواعه و أسباب  فسنتطرق يف هذا الفصل إىل  تعاري      

 . املؤدية إىل تدين التحصيل الدراسي و خامتا بطرق على  عالجه

  :تعريف تدين التحصيل الدراسي 

يصعب حتديد تعريف شامل موحد ملفهوم تدين التحصيل الدراسي وهو أصعب املشكالت فهما و تشخيصا      

 و عالجا ألن أسبابه متعددة و متشابكة و له أبعاد نفسية، مدرسية، اجتماعية، اقتصادية.

از من اجن ( على أنه الفرق الكبري الواسع بني ما يستطيع الوصول إليه38:ص2010يعرف )نصر هللا،    

للفعاليات و املهام التعليمية اليت تؤهله قدراته العقلية و مواهبه الفطرية له، وبني املستوى الذي وصل إليه من إجناز 

فعلي و حقيقي خالل تواجده يف األطر التعليمية املختلفة ، مثل هذا تدين عن التلميذ من املمكن أن يكون يف 

حيدث خالل فرتة زمنية و حمددة أو يستمر كل الوقت إىل أن ينهي  موضوع واحد فقط أو عدة مواضيع ، وقد

 التلميذ تعلمه و تواجده يف األطر املدرسية.

ويعرفه يوسف ذايب أبنه " اخنفاض أو تدين نسبة التحصيل الدراسي للتلميذ دون مستوى العادي املتوسط    

سرية و يتعلق ابلتلميذ و منها ما يتعلق ابلبنية األملادة دراسية أو أكثر نتيجة ألسباب متنوعة و متعددة منها ما 

 ملرة أو أكثر رغم لديهم من قدرات تؤهلهم للوصول إىل  ااالجتماعية و الدراسية و يتكرر رسوب املتأخرين دراسي

 (.26:ص2006مستوى حتصيل دراسي يناسب عمرهم الزمين)ذايب،

قيق املستوايت املطلوبة منهم يف الصف الدراسي ( هم الذين ال يستطيعون حتIngrame،2010عرفه )اجنرم    

 (.450:ص2010و هم متدنني يف حتصيلهم األكادميي ابلقياس إىل العمر ألتحصيلي ألقراهنم )بطرس،
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و على ذلك نستخلص أن مفهوم تدين التحصيل الدراسي هو اخنفاض أو ضعف نتائج الدراسية للتلميذ يف      

هذا األمر أبسباب متنوعة منها ختص التلميذ حبد ذاته أو ابملدرس و منها ما ختص  مرحلة تعليمية معينة و يتعلق

 املناهج الدراسية و رغبة التلميذ يف انتقاله من مرحلة إىل مرحلة  .

 :أسباب تدين التحصيل الدراسي 

سبب مساعد ليرجع تدين التحصيل إىل جمموعة من األسباب املتداخلة و املرتابطة يف كثري من األحيان يكون ا

لوجود السبب أو أسباب أخرى و قد يكون سبب أحد العوامل أو أكثر و تكون تلك العوامل فردية متعلقة 

 ابلتلميذ أو عوامل متعلقة ابحمليط.

 أوال. األسباب النفسية:

  :الذكاء 

فوق أو التأخر ، نسبة لتميثل الضعف القدرة العقلية العامة " الذكاء" وهو مهم جدا يف حتديد مكانة التلميذ ابل      

فقد أكدت الدراسات عن وجود معامل ارتباط بيت التحصيل و املستوى العايل لذكاء فإن التنبؤ ابلتحصيل 

الدراسي صعب جدا لتداخل العديد من العوامل فقد يكون الطفل فاتر احلماسة للدراسة و شارد الذهن بسبب 

الذكاء يعرفه إىل الفشل إذ ما كان يطلب منه حتصيل  (.فاخنفاض يف مستوى218:ص1989املشاكل )اجلباين،

حقائق و معلومات و مهارات أعلى من مستوى مقدراته العقلية و العالقة وثيقة بني الذكاء و التفوق الدراسي و 

ليس من شك يف أن التفوق الدراسي يتوقف إىل حد كبري على نسبة ذكاء التلميذ ، وكلما كانت هذه النسبة 

التنبؤ بتفوق التلميذ دراسيا، كما أن اخنفاض هذه النسبة يؤدي ابلضرورة إىل ختلفه يف التحصيل عالية آمكن 

الدراسي و لذلك  وجب أن يقوم األستاذ بتقومي اجلانب العقلي لتلميذ إىل نسبة ذكائه، ونسبة ما ميلكه من 

 (.268:ص2014القدرات العقلية )الروقي،
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  :االنتباه 

و تؤدي اضطراابت االنتباه إىل مشاكل يف اإلدراك و ابلتايل إىل خلل يف احلفظ السليم و هنا أشار فتحي       

( إىل أن الذين يعانون صعوابت يف التعلم يظهرون اضطراابت يف العمليات املستخدمة و يف 2008الزايت )

من مث هذا يؤدي بدوره على حنتوى الذاكرة ، و  استقبال املعلومات و تشكيلها يف الذاكرة الطويلة املدى لديهم و

 (.37:ص2015يتسع هذا التأثري سلبا ميس األداء األكادميي للفرد)منصوري،

[ من املتغريات الفاعلة يف 75-65" أن ]Helle( نقال عن "هل1993و هنا يذكر أسامة أبو سريع )     

قتصر النجاح الدراسي على استخدام املقاييس التحصل و النجاح املدرسي يظل غري حمددو غري معروف إذ أن ي

العقلية حيث أن املتغريات الدافعية و االجتماعية تقوم بدور هذه الناحية ال ميكن جتنبها أو تقليل من 

 (.55:ص2015أمهيتها)منصوري،

 : االضطراابت النفسية 

ألحالم ابلنقص و االستغراق يف ااالنفعالية و ضعف الذاكرة و النسيان و الشعور  تو تعترب االضطرااب         

سوء التوافق العام و املشكالت النفسية كاخلجل و اإلحباط و عدم اضطراب احلياة النفسية للتلميذ و اليقظة و 

االتزان و ضعف الثقة ابلنفس فهي من األسباب االنفعالية اليت تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للتلميذ و كما 

تؤثر على مستوىل األداء الدراسي و ميكن كذلك ملستوى أداء التلميذ التأثري على تقديره ميكن لتقدير الذات أن 

( إن الذين يكون إجنازهم املدرسي سلبيا يشعرون 1979" )Mcgendlessلذاته و هو ما يراه ماكجادلس "

 (.50:ص2006ابلنقص و تكون لديهم اجتاهات سلبية حنو الذات )الشيخ،
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 :   يبني العالقة بني ضعف التحصيل الدراسي و ضعف تقدير الذات.4شكل رقم         

 اثنيا. األسباب الصحية اجلسمية:

و العجز عن الرتكيز و هذا يؤثر على الضعف الصحي العام و سوء التغذية يؤداين إىل القصور الذهين    

التحصيل اللغوي فمن املالحظ أن التلميذ الذي يكون لديه مشكلة يف السمع أو البصر و السياق البدنية ال 

يستطيع الرتكيز يف دروسه ملدة زمنية طويلة لشعور ابجلهد و اإلرهاق ألقل جمهود يبذله و لذلك سرعان ما يشتت 

لى متابعة يف شرح املدرس و ال يفهم منها شيئا و ابلتايل ال يستطيع أن يؤدي الواجبات انتباهه و يفقد القدرة ع

(. فتأخر النمو و ضعف البنية و التلف املخي 6-5:ص2010املدرسية أو مراجعة الدروس السابقة ) بركات،

يف الكالم  و اضطراابتوضعف احلواس احلالة السيئة أثناء احلمل و إصابتها أبمراض خطرية و ظروف أثناء الوالدة 

 ادة ما يعاين أمراض نفسية منها:حيث تعترب هذه األخرية ع

فحتصيل دراسي ضعي  

 اخلوف

 التكرار و الفشل

 ضعف الثقة يف النفس

 مفهوم السليب عن الذات
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 الشعور ابخلجل و النقص  -

 عدم الثقة ابلنفس -

 القلق أبعراضه املختلفة -

 الشعور بعدم القبول االجتماعي -

أمراض  -الكساح -أما األمراض األخرى كأمراض الدم ) األنيميا( و ضعف النمو احلركي ) إصابة املخ  

 (.296:ص2009سعد،إىل تدين يف مستواه الدراسي )أبو القلب ( فهي تؤدي ابلتلميذ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

يبني األسباب الفردية املؤثرة ابلتلميذ يف تدين التحصيل الدراسي.: 05شكل رقم   

 األسباب املتعلقة ابلتلميذ

 املشكالت النفسية الصحة  اجلسمية العامة القدرات العقلية

 الذكاء
 اإلعاقات سوء التغذية

ص الثقة ابلنفسقن  

نقص الدافعية   

مفهوم السليب عن 
 الذات

تشتت االنتباه   

ضعف  -اإلدراك
 الذاكرة

 البصرية السمعية

الحركي -عدم االستقرار النفسي  
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اثلثا. األسباب االجتماعية:   

إن عدم التوافق األسري و االضطراب املنزيل ينتج منه العديد من املشكالت حيث تدخل االنطوائية إىل  -

ضغط لتلبية ل شخصية الطفل مما يتسبب يف عجزه عن التحصيل الدراسي بصورة صحيحة فتعرض الطفل

طموح الكبار من أجل التحصيل الدراسي و احلصول على درجات مرتفعة ينجم عنه رد فعل معاكس حيث 

أن قدرات الطفل اليت جيعلها األهل قد تكون غري كافية لتحقيق طموحهم مما يعمل على إحباط الطفل و تدين 

ول األنثى و ما ينجم عن ذلك من دخ يف مستوى حتصيله ، ما أن نظرة اجملتمع إىل الذكر و تفضيله على

األنثى يف سن الزواج قد يؤدي ابإلحباط و االنطواء لدى البنات و كذلك االختالط يف املدارس يؤداين إىل 

 (.22:ص2003تدين التحصيل الدراسي )الرتيرت

اليت  ألسبابذكر الدكتور هادي مشعالن ربيع و إمساعيل حممد غول ) جامعة التحدي ليبيا ( أن أهم ا       

االقتصادي ى االجتماعي و تؤثر على املستوى التعليمي و ينتج عنه ضعف التحصيل الدراسي هو املستو 

طيات احلياة أسلوب تعاملهم مع معخيتلفون يف معيشتهم و طريقتهم وتنشئتهم و  :" كما أن األفرادحيث قال

املفاهيم اليت يتلقاها  سائدة يف بيئة الفرد واليت حتيط هبم ،حيث أن دافعية التحصيل مكتسبة أتيت عن القيم ال

 ،لثقافيا ىلمستوا حيث من  ةفقير بيئة في ينشأ لتيا دلفرا لذلكهبا و كذلك مستوى الطموح اليت يسمح 

 لعاليا حلطموا ىمستو دجوو ملعد لتحصيلا  ةفعيدا عنده ستقلو لمحيطا بذلك سيتأثر شك بال فإنه

 للتحصيل فعيةدا نيحملو تلك ادفرأ نفإ ،لعاليأو ا لمتوسطا لدخلذوي ا من ةسرأ في يعيش يلذا دلفروا

 (.86:ص2006)مشعالن و آخرون،فيها اليت يعيشون  لبيئةا جنتاإ اذوه ،لضعفا نيتجنبوو 

 مأه منأن  تر ك  ذو هناك رأي أخر يتمثل يف الدراسة اليت أعدهتا جوزفني عبد هللا ابجلامعة األمريكية        

 ءصدقاأ تأثير مثل ة،االجتماعي بألسباا يه لعلميةوا ةاألكادمييسة رالدا ضعف لىإ ديتؤ لتيا بألسباا
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 لذلكو لسنا نفس في صشخاأيتقرب من  دفالفر غلبلوا يةابدأو  ةلمتأخرا فهذه املرحلة من املراهقة  ءلسوا

 إجيااب أو سلبا حسب أتثري هؤالء األصدقاء عليه. اءسو كلسلوا نيكو

 األسباب األسرية:رابعا. 

 لتحصيلا ضعف إىل دىتؤ ت،لخالفاا كثرةو  ألسريةا تعاالصرأن االدكتورة "هدى حسيين بييب"   ىفتر -

    كالتترو دالوألا ألسريةا مشكالتلا تشغل قد دةلحاا جيةولزأو ا ألسرية تعاالصرا : لتقو حيث الدراسي

 دمهد باألمن مرهشعوأن كانوا يدركون إذا   لهم  مهمة سةرلمدا نتكو كيفإذا   ،سةربالمد حللنجا لرغبةا

أي  لديه اليوجد مكتئب لدو لىإ دييؤأن  يمكن لمرتفعا لتوترأو ا  دةلحاا اتلمشاجروأن ا ةمستمر ربأخطا

هم مصدر التوتر املستمر   لذينا لهألا ءضارإل فعيةدا لديه التوجد  لولدا اذأن ه وإما سيرالدا   للعمل ميل

 (.316:ص2005)هدى،

الثقايف لألسرة يؤثر يف التكوين اللغوي و الفكري لألبناء و يدخل يف ذلك ما يتوفر يف البيت من  أما املستوى  -

، فإذا كانت األسرة ذات مستوى ل اإلعالم خمتلفة منها السمعية والبصريةكتب و صحف و جمالت من وسائ

، أما إذ كانت الدراسة مرضية يفلميذ على نتائج ، فسوف حيصل التط و تعطي أمهية و قيمة للثقافة والتعليمبسي

ر ذلك سلبا على التعليم ابلتايل يؤثات مستوى تعليمي ضعيف أو منعدم وال تعطي أمهية وقيمة للثقافة و اآلسرة ذ

( . ويؤدي عراك الوالدين و حتريض بعض األطفال من طرف األم أو 46حتصيل املدرسي للتلميذ)اخلشاب:ص

لتدليل و القمع املستمر لرغبات الطفل اليت أتثري على حتصيله الدراسي بل األب ضد الطرف األخر و اإلمهال و ا

 (.48يلقي به إىل أحصان اجلناح و االحنراف )العريب:ص
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 خامسا.األسباب املدرسية:

 :املدرسة 

رتبوية سليمة  للبيئة البيتية فإذا كانت األجواء ال ةاملدرسة هي البيت الثاين للطفل و تكون بيئة حمسنة مفروز    

كان اجلو إجيابيا أما إذ كانت أجراء مضطربة بني األساتذة و اإلدارة من جهة أو بني األساتذة أنفسهم  نتيجة 

جهل هؤالء األساتذة العتماد الطرق الغري سليمة و عدم اإلملام الكايف بعلم النفس املدرسي فيعامل التلميذ 

ة تقليدية تذهب الثقة بني األستاذ و التلميذ و ينشأ نتيجة ذلك االجتاهات السلبية حنو األستاذ و املدرسة بعقلي

 مما ينسب من تدين التحصيل الدراسي.

و تعاين املدارس من عدة مشاكل تساهم يف عدم توفري املدرسة اجلاذبة لتالميذ و حمققة لتحصيل الدراسي و    

 ارس جندها تعاين من:إذ نظران إىل واقع املد

 عدم توفري املباين التعليمية -

 نقص التجهيزات من خمربات و معامل علمية ووسائل تعليمية -

 كثافة التالميذ يف القاعات الدراسية و غياب األنشطة التالميذ  -

 قلة الرحالت املدرسية -

 (.17:ص2002)اجلرجاوي،غياب األساليب الرتبوية و اإلرشادية يف معاجلة مشاكل التالميذ  -

 :األستاذ 

ميثل ركيزة أساسية يف حتسني خمرجات النظام التعليمي فهو يقوم ابلدور األساسي يف تنفيذ املنهج الدراسي و 

من األسباب املتعلقة بتدين التحصيل الدراسي و اليت ترجع إىل األستاذ مثل : تدين يف مستواه األكادميي ، 

و يرى االسطل أن من أسباب املدرسية اليت تؤدي بتدين التحصيل الدراسي ما وعدم تدريبه و أتهيله حيث   

 يلي:
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 عدم استعمال األساليب تقومي املالئمة  -

 خلو التدريس من االستكشافات و االبتكارات  -

 الرتكيز على الدرجات بدال من األفكار  -

 عدم قدرة األستاذ على حتديد املعززات اليت يستجيب إليها التلميذ -

 التفاعل و التواصل بني األستاذ و التلميذغياب  -

 إغفال األستاذ الكشف عن التعلم القبلي الضروري لكل خربة تعليمية -

إغفال األستاذ على حتديد األهداف السلوكية التعليمية اليت يراد حتقيقها و اإلحياءات أو األوصاف السلبية )  -

 (.24-22:ص2010االسطل،

ألساتذة و املدرسة ا من تالميذلا رنفو في يتسبب مما لبدنيا بلعقاا ستخدامال ألساتذةا بعض يلجأ قدو       

عن املدرسة أو يهربون هذا بدوره ينتج نتائج عكسية متاما )عبد  ونيتأخر يجعلهم مما وخوفهم

 (.33:ص1980الرحيم،

 :املنهج الدراسي 

ترجع إىل أن مناهج الدراسية غري قادرة على مساعدة التالميذ غلى تنمية اجتاهاهتم املوجه حنو األستاذ ،كما     

إهنا تفتقد إىل الرتابط بني األهداف و احملتوى ووسائل التقومي و عدم مراعاة الفروق الفردية ،وعدم االرتباط ابلبنية 

ر األساسية كما أن التعلم يتأثر بطريقة التدريس لدى األستاذ و توف احمللية للتلميذ و عدم مراعاة شروط التعلم

 (.2001الوسائل التعليمية و طريقة أساليب التقومي و مدى توفر بيئة تعليمية جاذبة التعلم )الشامي،

 يوهناك نوعان من املناهج خيتلفان يف املضمون ووسائل العالج و التوجه فالنوع األول هو املناهج التقليد   

والذي يضم جمموعة من املواد الدراسية املقررة لكل صف و مرحلة تعليمية و اليت يتعلمها التلميذ و جيب عليه أن 

ينجح يف االمتحان النهائي فيها و يركز هذا النوع على اجلانب املعريف و العقلي لتلميذ أي على املعلومات اليت 
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يت نب األخرى الروحية و اجلسدية و النفسية و االجتماعية و اليتعلمها التالميذ يف الصف الواحد و يتجاهل اجلوا

 (.311:ص2010تؤثر بصورة واضحة على مستوى تعلمه و حتصيله و رغبته يف التعلم )نصر هللا،

أما النوع الثاين من املناهج هو املنهج احلديث و الذي يقصد به مجيع ما يقوم به املدرسة بتقدمي لتالميذها من    

وية وتعليمية داخلها أو خارجها و اليت تساعدهم على النمو و تطور شخصياهتم يف جوانب متعددة و خربات ترب

 لكنه ال يستخدم يف العديد من املدارس لعدم إمكانية األستاذ األكادميي.

فاملنهج و الربامج املدرسية ابرة عن جمموعة من األنشطة من أجل تكوين التلميذ و يتضمن األهداف و    

 (.28:ص1998وات و االستعدادات املتعلقة ابلتكوين املالئم للمدرسني )عبد هللا،األد

 سا.أسباب أخرى:ساد 

 من أسباب تدين التحصيل الدراسي ما يلي: أنأشار عمر عبد الرحيم نصر هللا إىل 

أو تدين  وأحلق به أاثرا سلبيه وأدى إىل أتخره تلميذي الذي يتأثر بسبب مرض أصاب الالوضع الصحي اجلسد-1

 حتصيله الدراسي.  

 اليت قد يعاين منها الطفل يف مراحل حياته األوىل وعدم دخوله املدرسة املناسبة.  التعلم إحدى الصعوابت-ـ 2

قد تكون األسرة السبب املباشر يف ضعف التحصيل بسبب ضغطها على االبن لبذل جهده خاصة لرفع -3

 ى اإلجناز دون األخذ ابالعتبار قدراته العقلية وميوله الشخصية مما يؤدي إىل نتيجة عكسية لديه.مستو 

يث يبدأ  ابلتسرب حب تلميذعاين منها وتؤثر على حتصيل الـالظروف االجتماعية واملادية اليت متر هبا األسرة أو ت -4

 ي أو يوفر املصروف الذي أيخذه. ـ أو التغيب عن املدرسة لكي يساعد أهله لتحسني وضعهم االقتصاد
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ب وشخصيته وإعداده وقدراته واألسلو ستاذ ام التعليمي واألساليب أو األوقد يكون املنهاج املتبع والنظ-5

 التدريسي الذي يستعمله وطريقة تعامله مع التالميذ سبب يف تدين التحصيل الدراسي. ـ

املواد التعليمية اليت تدرس يف املدرسة مستواها وصعوبتها وعدم التعامل معها يؤدي إىل عدم تفاعل التالميذ  -6

 مع املادة واألستاذ. ـ 

الظروف السياسية واألسباب األمنية تلعب دور يف تدين التحصيل بسبب اخلوف والقلق والتوتر الذي مير هبا  -7

 تيجة لألوضاع االجتماعية التلميذ وعدم االستقرار النفسي ن

وسائل اإلعالم املختلفة اليت تلعب دورا ال يستهان به يف إضاعة الوقت وعدم االهتمام ابلتحصيل الدراسي  -8

ألنه يقضي الوقت الطويل يف مشاهدة الربامج اليت يتعلم منها العنف وسوء اخللق و االحنرافات على أنواعها 

 وإمهال اجلوانب اهلامة يف حياته.

نصر  )انتشار ظاهرة العنف البدين واللفظي داخل املدرسة واألسرة واحمليط الذي يعيش فيه التلميذ -9

 (.39-38:ص2010هللا،

 :أنواع تدين التحصيل الدراسي 

ويرتبط هذا النوع ابلذكاء حيث ترتاوح نسبة الذكاء بني املصابني هبذا النوع ما   ضعف دراسي عام: -  

 {85-70}بني

 الرايضيات. :: وهو التأخر الدراسي الذي يكون يف مادة معينة مثلي خاصضعف دراس -

 : حيث يقل التحصيل عن مستوى قدرته على مدى فرتة زمنية طويلة. التأخر الدراسي الدائم - 

رب : الذي يرتبط مبواقف معينة حيث يقل حتصيل التلميذ عن مستوى قدرته بسبب جتاراسي املوقفيالتأخر الد - 

          سيئة مثل النقل من مدرسة ألخرى أو موت أحد أفراد األسرة أو املرور بتجربة انفعالية حادة .   
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 والقدرات.هو أتخر قاطع يرتبط بنفس مستوى الذكاء  :احلقيقيالتأخر الدراسي -

 .هو أتخر زائف غري عادي يرجع ألسباب غري عقلية وميكن عالجه الظاهري:التأخر الدراسي  -

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

يبني أنواع تدين التحصيل الدراسي«: 6شكل رقم"  

 : خصائص متدين التحصيل الدراسي 

 متدين دراسيا ام ال ينبغي إجراء االختبارات التالية:و لكي نستطيع حتديد كون التلميذ 

 اختبارات الذكاء. -

 .اختبارات القدرات–

 اختبارات التكيف الشخصي واالجتماعي.     -

هذه االختبارات وما ميكن أن تكشفه لنا كل واحدة منها من معلومات هامة ومفيدة تساعدان على       

التعرف على مستوى ذكاء التلميذ ، وما إذا كان عمره العقلي يتناسب مع عمره الزمين، أم أنه أعلى، أم أدىن 

التأخر  تدين التحصيل الدراسي

الدراسي 

 الدائم

 التأخر
الدراسي 
 املوقفى

التأخر 
الدراسي 
 احلقيقي

التأخر 
الدراسي 
 الظاهري

ضعف التحصيل  التأخر الدراسي
 الدراسي

ضعف 
 دراسي عام

ضعف 
دراسي 
 خاص
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، حيحة، وتوجيهه الوجهة الصدينئل اليت ميكن االستعانة هبا ملعاجلة أسباب تمن ذلك، وتدلنا على الوسا

 .وجتنب التسرب الذي ميكن أن يصيب العملية التعليمية والرتبوية إذا ما أمهل هذا اجلانب من االختبارات

و تشري األحباث إىل وجود عادات سلوكية منتشرة بني تالميذ ذو تدين التحصيل الدراسي قبل النظر إىل    

االمتحان النهائي و هو الغياب املدرسي ، يتميزون ابالجتاهات السلبية حنو اجملتمع و حنو املعلمني و الزمالء، و 

و  ألقران مما يؤدي إىل عدم تقبل الذات مث اإلحباطذلك نتيجة إلحساس ابلفشل و الشعور ابلنبذ من املدرسة و ا

 (70:ص1980اليأس )حسني،

و لكنهم على أية حال يظهرون قدرات عقلية أقل من املتوسط ابلنسبة لواحدة على األقل من املعايري   

يف كل  السابقة وهناك احتمال أن يبدو عليهم نوع من الضمور أو النمو املقيد ، ولكنهم ليسوا مجيعا متشاهبني

صفات و لكن لكل منهم نقاط ضعفه و نقاط القوة ولعل مظاهرهم العامة فقدان الثقة يف أنفسهم و صورة سلبية 

 (.442:ص1998)الزايت،

 :عالج تدين التحصيل الدراسي 

أن يكون شامال ومعىن مشولية العالج أن يكون من مجيع اجلوانب وابألساليب جيب   لكي يكون العالج فاعال

 ة يف عالج هذه املشكلة ومنها: املتخصص

 أساليب العالج العصيب والسلوكي )العالج اإلكلينيكي(.  -1 

 أساليب العالج النفسي.  -2 

 أساليب العالج االجتماعي.  -3 

 أساليب العالج املدرسي.  -4 
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  والسلوكي:أساليب العالج العصيب -1

ى قصور معني يف أي من األجهزة العصبية فنقوم بعرضه عل وهذا النوع من العالج نقوم به إذا كان التلميذ لديه

وكذلك إذا كان القصور من عملية السمع أو عملية البصر مما يؤثر  األطباء املتخصصني يف املخ واجلهاز العصيب

 على حتصيل التلميذ ومتابعته لدروسه فنقوم بتحويله إىل األطباء املتخصصني. 

 :أساليب العالج النفسي- 2

واحلركية  االجتماعيةو وجتمع هذه األساليب بني األساليب املختلفة مبعىن أهنا جتمع بني مالحظة النواحي اجلسمية 

للمراحل السنية املختلفة وكذلك استعمال أسلوب اإلرشاد النفسي الذي يتناسب مع املرحلة الدراسية  واالنفعالية

ذا وانب وهو ما يعرف ) أبسلوب النمو املتكامل( ويشرتك يف هالتلميذ ، ومعىن هذا أننا هنتم ابلتلميذ من كل اجل

 األسلوب االختصاصي النفسي مع األسرة ومع الطبيب ويتم التشخيص للحالة ومن مث العالج املناسب

 .  (19:ص2015)حسني،

 : –العقلية  -أساليب العالج االجتماعية -3  

دراسة من كافة اجلوانب )اجلسمية النفسية ( وأيضا يقوم بوفيه يقوم االختصاصي االجتماعي بدراسة حالة التلميذ 

العوامل البيئية املؤثرة على التلميذ مثل املدرسة واملنزل والبيئة احمليطة به من الرفقاء وذلك هبدف الوصول إىل 

تفعيل دور وذلك ب التلميذ، ستوى التحصيلمأسباب املشكلة ورسم خطة للعالج املناسب ، مما يسهم يف رفع 

 األسرة يف العالج من خالل : 

  له.عدة واإلطالع على الواجبات املنزلية وتقدمي املسا البنهأن يقوم ويل التلميذ ابملتابعة اليومية املستمرة  - 

 ملستوى التعليمياتوثيق عالقة البيت ابملدرسة عن طريق متابعة ويل التلميذ البنه يف املدرسة واإلطالع على  -

 تطوره.  و 

 العالقة الطيبة بني أفراد األسرة هلا  أثرها الواضح على نشأة األبناء وحتصيلهم العلمي.  -
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 التعرف على املشكالت املدرسية اليت تعوق األبناء يف التحصيل العلمي.   -

 زرع الثقة يف نفوس األبناء يف املراحل العمرية األوىل.  - 

 الدراسة ومراجعة الدروستوفري املناخ املساعد على  -

 : أساليب العالج املدرسي-4

 دور املدرسة :   -أ

 إقامة أقسام منوذجية يف العدد والبعد عن االكتضاض يف األقسام.  -

 جتهيز احلجرات اخلاصة بكل مادة وتوفري الوسائل التعليمية الالزمة. -

 التقييم املستمر لتعلم التلميذ.  -إقامة دروس تقوية للتالميذ.  - 

 متابعة ورعاية التلميذ احملتاج ملزيد من التعليم والتحصيل الدراسي.  - 

 االهتمام بوضع خطط العالج والتقومي الكتشاف ضعف التحصيل.  -

و  اسة املنتظمةالدر إىل عدم اجلدية يف  القضاء على الدروس اخلصوصية خارج نطاق املدرسة واليت تدفع األستاذ -

 التلميذ إىل التكاسل يف املدرسة.  

 التعرف على السبب والعائق لتعلم التلميذ الضعيف واخنفاض مستوى حتصيله الدراسي.  -

 حتريك أسرة التلميذ وتوعيتها أبمهية دورها التعليمي والرتبوي.  -

 . (21-20:ص2015)حسني، نهاج والتعليم عامةرفع دافعية التلميذ الضعيف حنو املادة وامل -

 دور األستاذ: -ب

 و بني عالج مشكلة تدين التحصيل الدراسي لدى تالميذ : 

حث األساتذة على ضرورة االهتمام ابلتالميذ عن طريق تنويع طرق التدريس و تقدمي املعلومات اليت تراعي الفروق  -

 .الفردية بينهم وعدم إمهال أي طال يف الصف
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األساتذة  على ضرورة مراعاة استعدادات و قدرات التالميذ العقلية و اجلسدية يف النشاطات الصفية و حث  -

 .الالصفية

وقة املناسبة يف تدريسهم و هذه الوسائل جيب أن تكون مش ةحث األساتذة على ضرورة استخدام الوسائل التعليمي -

        .و جتذب اهتمام التالميذ إىل موضوع الدرس

 ناألساتذة على ضرورة إتباع أساليب مع التالميذ تقوم على أساس رمسهم مستوى عال لطموحهم، ألحث  -

  .الطالب يتشكل سلوكه من خالل نظرته إىل ذاته وإىل اآلخرين

استخدام نظام حوافز قوي: إن مكافأة األهل لألداء الصفي ترتك أثرا واضحا لدى التالميذ منخفضي الدافعية و  -

من قبل األساتذة و األهل و متكن أن يكون مثريا قواي للدافعية إذا استخدام بشكل مناسب و  حىت االنتباه

هادف و املكافأة الفاعلة ميكن أن تشمل الثناء اللفظي و زايدة املصروف و إقامة الرحالت الخنفاض التصرفات 

 (.89:ص2006السلبية )هادي،
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 :خالصة 

إن تدين التحصيل الدراسي و تقوميه لتالميذ يف املراحل التعليمية و خاصة مرحلة الثانوية تعترب من املسائل    

األساسية و اهلامة لعملية التعليم و التعلم ألنه يتوقف عليها الكثري من القرارات اخلاصة و العامة و هي اليت حتدد  

عرفة السلوكي و تقوية الدافعية لديه مع تعزيز الثقة يف النفس و م أن يبتعد التلميذ عن اهلاوية من خالل العالج

 .يذالتلم ب تفاعل بني املدرسة و األستاذ وأساليب اإلرشادية الرتبوية  و لتكون الطريقة انجحة جي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا
 

 

 
  متهيد 

 :ساسيةأوال: الدراسة األ

 : منهج الدراسة1م                        

 الزمين للدراسة  اجلغرايف و : اجملال2م                           

 : اداة الدراسة األساسية3م                          

                           

 : اثنيا: اجراءات تطبيق الدراسة األساسية

 : منغريات الدراسة األساسية1م                      

 العينة و مواصفتها: 2م                      

 األساليب اإلحصائية: 3م                      
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 :متهيد 
علمية و منهجية من اجل الوصول إىل نتائج أكثر مصدقيه و إن القيام أبي حبث علمي يتطلب إتباع خطوات 

 ة و اليت سيتم تناوهلا يف هذا الفصل .اسيأهم خطوة و هي ما تسمى ابلدراسة االس

 : اسيةالسأوال : الدراسة ا

تعترب الدراسة امليدانية خطوة مهمة يف البحوث العلمية، فمن خالهلا يستطيع الباحث مجع املعلومات والبياانت 

على العينة اليت متثل جمتمع البحث يف هذه الدراسة من تالميذ السنة اوىل اثنوي ، مع االعتماد على  بعض 

 اخلطوات اإلحصائية  للوصول إىل نتائج دقيقة.

 منهج الدراسة: -1

اعتمدت يف الدراسة على املنهج الوصفي حيث انه غرضنا األساسي من هذه الدراسة  هي معرفة  ماهية 

 تؤدي بتدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم املتوسط ، و بغية الكشف عن أهم تلك األسباب األسباب اليت

و أتثريها ، و يعرف هذا املنهج أبنه  جمموعة اإلجراءات البحثية اليت تتكامل لوصف الدراسة دقيقا الستخالص 

احملصل عليها  صائيا  لرتمجة املعطياتداللتها  اعتمادا على مجع احلقائق و البياانت و تصنيفيها  و معاجلتها إح

 من امليدان حتليلها حتليال دقيقا  من اجل الوصول على نتائج يتم تفسريها بطريقة موضوعية .
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 :و الزمين للدراسة األساسيةاجملال اجلغرايف -2

 :للدراسة اجملال اجلغرايف-2-1

متتد الدراسة امليدانية على بعض اثنوايت والية اجلزائر و ذلك نظرا للوابء الذي أصاب البالد "اللهم أرفع عنا 

 الوابء و البالء". 

 اجملال الزمين للدراسة : -2-2 

 ابتداء من شهر ديسمرب إىل غاية شهر مارس. 2020-2019السنة اجلامعية دامت الدراسة االستطالعية ف 

 أدوات الدراسة :-3

يسعى كل ابحث يف دراسته تطبيق أدوات و مقاييس تساعده يف احلصول على بياانت و معلومات عن      

 دراستها حثة يفموضوع الدراسة، ويعترب اإلستبيان من أهم الوسائ املستخدمة يف ذلك، لذا فقد إعتمدت البا

 على أداة رئيسية تتمثل يف إستبيان أسباب تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم املتوسط.

 خطوات إعداد االستبيان: -3-1

أعدت الباحثة هذا اإلستبيان خصيصا لتالميذ السنة أوىل اثنوي الذي كات حتصيلهم جيد جدا يف املرحلة     

التعليم املتوسط و عند إنتقاهلم إىل التعليم الثانوي اخنفض حتصيلهم، و قد مت صياغته و فقا لألبعاد النفسية و 

 لية الدراسة و تساؤالهتا، ووفقا للجانب الدراسة.حسب إشكا املدرسية و األسرية و اإلجتماعية و اإلقتصادية

o  فقرة و يشمل أسباب النفسي املتعلقة ابلتلميذ 13البعد األول : يتضمن 
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o  فقرة و يشمل أسباب املدرسي املتعلقة ابلتلميذ و املدرسة  14البعد الثاين: يتضمن 

o يذالبعد الثالث: يتضمن فقرة واحد و تشمل أسباب الصحية املتعلقة ابلتلم 

o  فقرات و تشمل أسباب أسرية متعلقة ابلتلميذ  4البعد الرابع: يتضمن 

o  فقرات و تشمل األسباب االقتصادية و االجتماعية للتلميذ. 3البعد اخلامس: يتضمن 

 طريقة التصحيح:-3-2

 على الفقرات حسب البدائل املقدمة و سلم التصحيح على الشكل االيت:متت طريقة التصحيح إبعطاء درجات 

 

 أعارض بشدة أعارض أوافق أوافق بشدة

1 2 3 4 

 ( يوضح طريقة التصحيح حسب البدائل املقدمة يف االستبيان01جدول رقم)

 اخلصائص السيكومرتية لألداة : -3-3

 الصدق: يعترب االختبار صادقا إذ كان يقيس ما وضع لقياسه. -أ

بعد تصميم اإلستبيان يف صورته األولية مث عرضه على األستاذ املشرف ملعرفة مدى مالئمة بدائل األجوبة       

 بنودا. 4فقرة و  34ووضوح الفقرات و مدى قابلية االستبيان، فاحتوى االستبيان على 

 صدق االتساق الداخلي:

بند  اليت مت احلصول عليه بني كلامل االرتباط مت حساب الصدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة عن طريق مع 

 لالستبيان.من البنود و الدرجة الكلية 
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( يوضع معامل صدق االتساق الداخلي الستبيان أسباب تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم 02جدول رقم )

 املتوسط.

الصدق االتساق  عدد الفقرات األبعاد الرقم

  الداخلي

أعلى –)أدىن  درجة 

 درجة(

 0.93    0.004 12 األسباب النفسية  1

 0.94      0.30 14 األسباب املدرسية 2

 0.11 1 األسباب الصحية 3

 0.82     0.60 4 األسباب األسرية 4

 0.71     0.16 3 األسباب األج االقتصادية  5

بنود االستبيان يرتاوح ما بني د من بن ( أن معامل صدق االتساق الداخلي لكل02يوضح اجلدول رقم )   

(. مما يدل 0.05( و )0.01( و يعين أن اغلب البنود دالة إحصائية عند مستوى داللة بني )0.94، 0.11)

 على صدق املقياس.

 ثبات االستبيان -ب

( حيث Cronbach’s Alpha)  لقد مت استخراج معامل ثبات االستبيان ابستخدام معادلة كرونباخ الفا   

 ن أهم املقاييس يف االتساق الداخلي .يعترب م
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(  يتضح لنا ان استبيان تدين التحصيل الدراسي 0.80و منه يتبني أن كل قيم معامل الثبات للفقرات تتجاوز )  

 لتالميذ ما بعد شهادة التعليم املتوسط يتسم بنوع من االستقرار و ميكن تطبيقه .

 إجراءات تطبيق الدراسة األساسية اثنيا: 

 إجراء هذه الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:متت 

  إعداد أداة الدراسة يف صورهتا النهائية 

 .اختيار العينة املراد  دراستها 

  و هي اليت تشكل عينة الدراسة . 18مت توزيع االستمارة الكرتونيا ، متت ملء 

 إحصائيا ابستخدام احلزمة اإلحصائية  إدخال البياانت إىل احلاسب و معاجلتها(spss) ; (excal). 

 النتائج و حتليلها ، و مناقشتها و اقرتاح التوصيات املناسبة . استخراج 

 متغريات الدراسة األساسية :  -1

 اجلنس : وله مستويني ) ذكور ، إانث (. .1

 .املستوى : السنة أوىل اثنوي .2

 التخصص :  العلوم التجريبية ، آداب و فلسفة . .3

 .16.99إىل  14.00املتوسط :  ما بني معدل نتائج شهادة التعليم  .4

 األسباب اليت تؤدي إىل تدين التحصيل الدراسي. .5

 العينة و مواصفتها: -2

، طبقا للغرض  Non probabilistic samples مت إختيار العينة االستطالعية بطريقة غري احتمالية   

تلميذ من اجلنسني  ذكر و أنثى حيث مت  18الذي يستهدف حتقيق الدراسة من خالل جمتمع الدراسة قوامها 

 .حتديد عناصر هذه الدراسة على هذه العينة حسب إحصائيات شهادة التعليم املتوسط
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 حسب اجلنس : -2-1

 النسبة املئوية العدد التصنيف املتغري
 11.1 2 ذكور 

 88.9 18 إانث 
    اجلنس

 %100 18 اجملموع 
 

( أدانه آن نسبة املتمدرسني يف هذه الدراسة  إانث أكثر من الذكور حيث 03يوضح من خالل اجلدول رقم )
.11.1من حجم العينة مقارنة بنسبة الذكور و اليت بلغت  88.9قدرت ب   

 

( : يوضع توزيع عينة الدراسة حسب اجلنس07الشكل رقم )  

 

 

 

88.9

11.1 00

Ventes

االناث

الذكور
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حسب معدل نتائج شهادة التعليم املتوسط -2-3  

 معدل شهادة التعليم التوسط عند تالميذ( بوضح نسبة 04جدول رقم ) -أ

اجملموع       16.00-16.99  15.00-15.99  14.00-14.99  املعدل 
  الفئات 3 8 7 18

 نسبة املئوية 16.7 44.6 39 100%
 

تالميذ )ذكور وإانث( ،و    8و مشل على  44.6يوضح أن معدل شهادة التعليم املتوسط األكثر شهد بنسبة 

و يفسر ذلك أن نتائج  انتقاهلم إىل السنة أوىل اثنوي كان جيد   15.75إىل  15ما بني كان معدهلم يرتاوح 

و هذا  16.80إىل  16.01تالميذ ) إانث( كان مبعدل يرتاوح ما بني  7و مشلت على  39جدا . أما بنسبة 

. 14دل مشلت على ثالث تالميذ قدرت نتائجهم مبع 16.7دليل على ان نتائجهم فوق اجليد، أما بنسبة   

 

 ( توزيع عني  الدراسة حسب نسبة  معدل شهادة التعليم املتوسط .08الشكل رقم  )
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 األساليب اإلحصائية  : -3

 متت يف الدراسة األساسية استعمال األساليب اإلحصائية : 

  النسب املئوية 

 معامل كرونباخ ألفا 

  املتوسط احلسايب 

 االحنراف املعياري 

 التحليل اإلحصائي spss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا
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  متهيد 

                     . عرض و تفسري نتائج الدراسة 

 عامةعرض نتائج الفرضية ال -1م

 عامةمناقشة الفرضية ال -2م

 فرعيةعرضة نتائج الفرضية ال- 3م     

ةالفرضية الفرعي مناقشة -4م
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 :متهيد 

سنتطرق يف هذا الفصل إىل عرض و تفسري النتائج من خالل اجلداول اإلحصائية و نتائج هذه الدراسة ، 

بداية من معرفة األسباب اليت تؤدي بتدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم املتوسط لدى تالميذ السنة أوىل 

 اثنوي ، مث 

 مناقشتها.سنتطرق إىل عرض الفرضيات و 

 :عرض و تفسري نتائج الدراسة 

 عرض نتائج الفرضية العامة:-1-1

 نص الفرضية : -

 على تدين التحصيل الدراسي لتالميذ السنة أوىل اثنوي  ما بعد التعليم املتوسط  .الىت تؤثر سلبا األسباب 

لإلجابة على هذا السؤال مت حساب التكرار و النسبة املئوية و املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و االجتاه 

السائد لتالميذ ألفراد عينة الدراسة على األسباب اليت تؤدي على تدين التحصيل الدراسي لتالميذ ما بعد 

 يوضح ذلك: األيتالتعليم املتوسط و اجلدول 

 يوضح تكرارات و النسبة املئوية و املتوسط احلسايب ألفراد عينة الدراسة( 5جدول  رقم )

تكرارا الفقرات

ت و 

 النسب

املتوسط  درجة التصحيح

 احلسايب

 االجتاه االحنراف

ت     1

% 

5      

23 

11 

52.5 

2 

9.5 

2 

9.5 

 معارض 0.97014 3.0000

معارض

 شدة

موافق  معارض

 بشدة

 موافق 
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 ت 2

% 

5 

23.5 

2 

9.5 

3 

14.3 

11 

52.4 

 موافق 1.30859 2.2222

 ت 3

% 

3 

14.3 

13 

61.9 

4 

19.0 

1 

4.8 

 معارض 0.78591 2.8333

 ت 4

% 

8 

38.1 

9 

42.9 

2 

9.5 

2 

9.5 

 معارض 1.02261 3.1111

 ت 5

% 

 4 

19.0 

7 

33.3 

10 

47.6 

 موافق 0.78591 1.8333

 ت 6

% 

4 

19.0 

5 

23.8 

3 

14.3 

9 

42.9 

 موافق 1.1950 2.3889

 ت 7

% 

7 

33.3 

5 

23.8 

1 

4.8 

8 

38.1 

 موافق 1.32842 2.6667

 ت 8

% 

5 

23.8 

5 

23.8 

3 

14.3 

13 

61.9 

 موافق  1.32842 2.0000

9 

 

10 

 ت

% 

 ت

% 

2 

9.5 

7 

33.3 

4 

19.0 

6 

28.6 

12 

57.5 

7 

33.3 

3 

14.3 

1 

4.8 

2.3333 

 

2.3333 

0.4017 

 

0.4017 

 موافق

 

موافق 

 بشدة

 معارض 0.9376 3.0556 1 7 4 9 ت 11
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 بشدة  4.8 33.3 19.0 42.9 %

 ت 12

% 

7 

33.3 

7 

33.3 

2 

9.5 

5 

23.8 

 معارض 1.05564 3.0556

 ت     13

% 

3 

14.3 

9 

42.9 

8 

38.1 

1 

4.8 

 معارض 0.84984 2.6111

 ت 14

% 

6 

28.6 

5 

23.8 

6 

28.6 

4 

19.0 

موافق  0.84984 2.6111

 بشدة 

 ت 15

% 

9 

42.9 

4 

19.0 

7 

33.3 

1 

4.8 

معار  1.18818 2.6667

 بشدة

 ت 16

% 

9 

42.9 

1 

4.8 

5 

23.8 

6 

28.6 

 معارض 1.18818 2.6667

17 

 

 ت

% 

8 

38.1 

2 

9.5 

7 

33.3 

4 

19.0 

 معارض 1.23140 3.0556

 بشدة

 ت 18

% 

3 

14.3 

1 

4.8 

1 

4.8 

16 

76.2 

 موافق  1.13183 2.8889

 ت 19

% 

7 

33.3 

10 

47.6 

3 

14.3 

1 

4.8 

 معارض  1.18818 1.6667
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 ت 26

% 

3 

14.3 

4 

19.0 

6 

28.6 

8 

38.1 

 موافق  1.8579 2.7212

 ت 27

% 

 2 

9.3 

13 

61.9 

6 

28.6 

موافق  1.32842 2.0000

 بشدة

 ت 20

% 

1 

4.8 

2 

9.5 

11 

52.4 

7 

33.3 

موافق  0.84981 3.1667

 بشدة

 ت 21

% 

10 

47.6 

7 

33.3 

3 

14.3 

1 

4.8 

معارض  0.84981 1.3889

 بشدة 

 ت 22

% 

10 

47.6 

7 

33.3 

3 

14.3 

1 

4.8 

معارض  0.84984 3.3889

 بشدة 

 ت 23

% 

13 

61.9 

6 

28.6 

1 

4.8 

1 

4.8 

معارض  0.84984 3.3889

 بشدة

 ت 24

% 

11 

52.4 

6 

28.6 

2 

9.5 

2 

9.2 

معارض  0.85559 3.5556

 بشدة

 موافق                  1.30859    3.2828                   7      7        5ت                       25

 بشدة                                       9.5        33.3  33.3   23.8        %              
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 ت 28

% 

1 

4.8 

3 

14.3 

12 

57.1 

5 

23.8 

موافق  0.84981 1.7809

 بشدة

 ت 29

% 

1 

4.8 

3 

14.3 

8 

38.1 

9 

42.9 

 موافق 1.32842 2.0000

 ت 30

% 

1 

4.8 

3 

14.3 

5 

27.8 

9 

50.0 

 موافق 0.84981 1.7809

 ت 31

% 

 2 

11.1 

6 

33.3 

10 

55.6 

 موافق 0.6844 1.5615

 ت 32

% 

 9 

50 

3 

16.7 

6 

33.3 

 معارض 0.5489 2.6700

 

 ت 33

% 

 4 

22.2 

4 

22.2 

10 

55.6 

 موافق 1.18818 1.6700

 ت 34

% 

10 

55.61 

1 

5.6 

2 

11.1 

5 

27.8 

 معارض 1.13183 2.8901

 

بشدة  حبيث  ، أوافقت على البنود كانت يف درجة أوافقمن خالل اجلدول السابق يتضح أن أغلب اجتاه الفقرا    

" و كانت نسبة املئوية ملدى موافقة  أوافق( على بند " 33-31-30-18-9-8-67-5-2مشلت الفقرات )

على (%38-%42-%47-%52-%55%55-%57-%61-%76التالميذ على الفرات السابقة ب)
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كانت نسبتهم ب ( و 28-27-26-25-20-14-10لفقرات )أما ابجتاه" أوافق بشدة كانت يف ا .التوايل

(61.9%-57%-57%-52.4%-33.3-33%-28% ). 

وسط يت تشمل وجهة نظر التالميذ ألسباب تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم املتإن نسبة املئوية للفقرات ال   

ل أسباب مدرسية حيث كانت اجتاه التالميذ ب " أوافق " مثأسباب نفسية  و :تنوعة أغلبها ترجع إىل  أسباب  م

تراوح متوسطها احلسايب و   %76التوجيه و اإلرشاد داخل املدرسة ضعيف ( كانت نسبة موافق ب  أنالفقرة )أرى 

، و كذالك ابلنسبة للفقرة )وجدت صعوبة يف استيعاب بعض املواد الدراسية عند انتقال إىل الثانوية ( 3.0556

، و قدرت ) الدراسة ابلنسبة يل أصبحت مملة (   2.0000أما متوسطها احلسايب ب  %61قدرت نسبتها ب 

بب تدين التحصيل الدراسي إىل ) الشعبة اليت وجهت إليها اليت ارجعوا س %52،وبنسبة  %55.5بنسبة مؤوية 

  2.2222تتطلب قدرات أعلى من قدرايت (و كانت درجة متوسطها احلسايب 

يف حني النسبة املئوية الجتاه " أوافق بشدة فكانت السبب األكثر يرجع إىل ) كثرة إعداد التالميذ يف القسم    

،  2.0000و متوسطها احلسايب ب %61ة يف الدراسة (حيث قدر ب الواحد هو السبب الرئيسي يف تدين رغب

و كان متوسطها احلسايب ب  %57أما السبب الثاين )وجدت نفسي يف اثنوية مع زمالء غربيني علي (بنسبة 

حب التفوق داخل القسم أثر هو ) انعدام املنافسة العلمية و  أيضا %57.  أما الذي كانت نسبته 2.3333

 .مبوافق بشدةرغبيت يف الدراسة ( و كان اجتاههم بشكل كبري على 

عد بمن خالل النتائج املقدمة سابق يتضح أن هناك أسباب أكثر أتثري يف تدين التحصيل الدراسي لتالميذ ما و     

 :التعليم املتوسط جاءت كاأليت

( : ميثل األسباب النفسية األكثر أتثريا يف تدين التحصيل الدراسي لتالميذ ما بعد التعليم 6جدول رقم )  

 .املتوسط 
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 النسبة املئوية  األسباب النفسية أكثر أتثري يف تدين التحصيل الرتتيب رقم الفقرة

 %57 وجدت نفسي يف اثنوية مع زمالء غربيني علي 01 08

 

 

املنافسة العلمية و حب التفوق داخل القسم أثر بشكل كبري انعدام  02 28

 على رغبيت يف الدراسة.

57% 

 %55 الدراسة ابلنسبة يل أصبحت مملة 03 31

 %52 مل أحسن اختيار زمالء الذين يساعدوين يف الدراسة 04 20

 %52 الشعبة توجهت إليها تتطلب قدرات أعلى من قدرايت 05 02

 األسباب النفسية : -1

يتبني من خالل اإلطالع على اجلدول جند أن الفقرات اليت أخذت نسبة  األكثر أتثريا مت ترتيبها من أعلى نسبة 

"  ) وجدت نفسي يف اثنوية مع زمالء غربيني علي ( الرتتيب األوىل  08إىل أدىن نسبة ، حبيث متثل الفقرة رقم " 

" ) انعدام املنافسة العلمية و حب التفوق  28ة رقم " ، أما يف ترتيب الثاين  الفقر %57 بنسبة مئوية قدرها 

"   31ة رقم " ، و فقر  %57داخل القسم أثر بشكل كبري على رغبيت يف الدراسة ( بنسبة مئوية  قدرها 

، أما يف املرتبة ما قبل األخري  ) مل أحسن  %55 ىل أصبحت مملة ( و قدرت بنسبة مئويةإ)الدراسة ابلنسبة 

، أما يف الرتتيب األخري أخذت الفقرة رقم  %52لني يساعدوين الدراسة(  بنسبة مئوية قدرها اختيار زمالء ا

وهذا ما  %52  الشعبة اليت توجهت إليها تتطلب قدرات أكثر من قدرايت( قدرت نسبتها املئوية  "  )02"

دي به إىل تدين مما يؤ  يعكس و يدل على الشعور بعدم الرغبة يف مواصلة الدراسة و ضعف ثقة التلميذ يف نفسه

 يف مستواه الدراسي.
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o ( ميثل األسباب املدرسية األكثر أتثري يف تدين التحصيل الدراسي لتالميذ ما بعد 07جدول رقم :)

 التعليم املتوسط

 . 

 النسبة   األسباب املدرسية األكثر أتثري يف تدين التحصيل الرتتيب   رقم الفقرة

 %76 أرى أن التوجيه و اإلرشاد داخل املدرسة ضعيف   01 18

عند  انتقايل إىل   وجود صعوبة يف استيعاب بعض املواد الدراسية 02 08

 الثانوية  

 61% 

 %61 إن كثرة اإلعداد التالميذ يف القسم الواحد هو السبب الرئيسي 03 27

 %50 ال توجد لدي طرق مناسبة ملراجعة دروسي 04 30

 %48 تغيري نظام املدرسة بشكل كبري مقارنة مع مرحلة املتوسطة 05 04

 األسباب املدرسية:  

( أن فقرة ) أرى أن التوجيه و اإلرشاد داخل املدرسة ضعيف ( يف الرتتيب 07نالحظ من خالل اجلدول رقم ) 

، إضافة إىل فقرة ) وجود صعوبة يف استيعاب بعض املواد عند انتقايل إىل الثانوي (  %76األوىل بوزن مئوي قدره

،أما يف الرتتيب الثالث )أن كثرة اإلعداد التالميذ يف القسم الواحد هو  %61يف ترتيبها الثاين بوزن مئوي قدره 

ة ملراجعة دروسي(  ابملرتبة . أما الفقرة)ال توجد لدى طرق مناسب %61السبب الرئيسي (  بنسبة مئوية قدرها 

،يف حني الرتتيب األخري للفقرة )تغيري نظام املدرسة بشكل كبري مقارنة %50الرابعة و قدرت نسبتها املئوية ب 

عند مالحظة اجلدول أن السبب الرئيسي هو غياب التوجيه و و  %48مع مرحلة املتوسطة( بنسبة مئوية قدرها 

لى قلة فهم التلميذ لدروسه و عدم استيعابه لنظام املدرسة مما ينعكس سلبا على اإلرشاد داخل الثانوية مما يؤدي غ

 حتصيله الدراسي.
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( يوضح بعض األسباب اليت تؤثر يف تدين التحصيل الدراسي لدى تالميذ ما بعد التعليم 08جدول رقم )

 املتوسط.

 النسبة  األسباب األخرى اليت تؤثر يف تدين التحصيل   الرتتيب رقم الفقرة

 %50 أرى أن التكوين يف مهنة أحبها أحسن من الدراسة   01 33

أرى أن العالقة بني املدرسة و أولياء التالميذ ضعيفة إىل حد   02 26

 كبري

38% 

 

 %33 الثانوية اليت أدرس فيها بعيدة عن بيتنا             03 25

 %28 سوء حاليت الصحية أثرت على نتائج دراسيت  04 13

 %14 وجود خالفات بيين و بني أفراد أسريت أثر على نتائجي 05 21

( نالحظ أن هناك  بعض األسباب اليت تؤثر يف تدين التحصيل الدراسي  ففي الفقرة 08من خالل اجلدول رقم )

، أما يف الفقرة )أرى %50" )أرى أن التكوين يف مهنة أحبها أحسن من الدراسة ( قدرت نسبتها ب  33رقم " 

ومت أرجعها إىل أسباب  38 %أن العالقة بني املدرسة و أولياء التالميذ ضعيفة إىل حد كبري ( قدرة نسبته ب

بتها أدرس فيها بعيدة عن بيتنا ( قدرت نس اليتاجتماعية و ختص التلميذ، أما السبب االقتصادي )الثانوية 

ى نتائج دراسيت ( و الذي يرجع إىل "  ) سوء حاليت الصحية أثرت عل13،  يف حني الفقرة رقم "  %33ب

خالفات بيين و  وجود" )21، أما يف الرتتيب األخري الفقرة  رقم "  %28سبب صحي لتلميذ قدرت نسبته ب

 و ترجع إىل أسباب األسرية املتعلقة ابلتلميذ.  %14بني أفراد أسريت أثر على نتائجي( بنسبة ضعيفة وزهنا 

من خالل ما مت ذكره سابق جند أن األسباب األكثر أتثري يف تدين التحصيل الدراسي لد تالميذ ما بعد التعليم  

لألسباب  %50املتوسط هي األسباب املدرسية و األسباب النفسية  حيث كانت أعلى درجة مئوية   فوق 
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 (سببها نفسي اما األسباب األخرى  و كان  %52إىل أدىن درجة وزهنا  %76أعلى  املدرسية  ترتاوح ما بني 

( و هذا يدل على أهنا نسبة %10إىل  %50اجتماعيا ، اقتصاداي ، أسراي و صحيا (ترتاوح درجتهم ما بني 

 ضعيفة جدا و ال تؤثر يف اخنفاض مستوى الدراسي  لدى التلميذ.

 

 

 مناقشة  نتائج الفرضية األوىل : -1-2

أن ما مت استنتاجه من خالل نتائج الفرضية العامة األسباب األكثر أتثريا يف تدين التحصل الدراسي لتالميذ ما  

بعد التعليم املتوسط كانت أغلبها أسباب مدرسية  و أسباب نفسية متعلقة بتلميذ  و حميطه املدرسي وترجع إىل 

 ة  و إىل تغيري املنهاج الدراسي من مرحلة التعليمضعف اإلرشاد و التوجيه املدرسي داخل املؤسسة التعليمي

املتوسط و إىل مرحلة التعليم الثانوي مما أدى بعدم فهم التلميذ دروسه و عدم استيعابهّ إىل الربانمج الرتبوي و هذا 

نوي يعيشون اأثر يف رغبة  و دافعية التلميذ يف إكمال  مشواره الدراسي فكثري من التالميذ املنتقلون إىل التعليم الث

صراعا بني رغبتهم أو رغبة أساتذهتم أو رغبته أسرهتم أو حتقيق النجاح من خالل إعداد للخروج إىل معرتك احلياة 

حبثا عن العمل و حتقيق الذات و هنا جيب أن يكون التوجيه و اإلرشاد لكي يؤدي بدور الناجح يف استثارة 

 التالميذ الذي كان معدهلم فوق اجليد.

صيلهم مفادها " أن األسباب األكثر أتثري لدى تالميذ يف تدين حت اليتتفق الدراسة احلالية يف نتائجها و هنا ت 

الدراسي ما بعد التعليم املتوسط  هي األسباب املدرسية و األسباب املدرسية املرتبطة ابلتلميذ و ابملؤسسة مع 

دور تلميذ و رغبته و ان التوجيه املدرسي يؤدي بدراسة ) جزيل و دوين ( و ) علي( ، خاصة ما يتعلق بدافعية ال

 الصحيح يف عدم تدين التحصيل الدراسي لدى التلميذ )العرفاوي(.
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 عرض نتائج الفرضية الفرعية :-1 -2

تنص الفرضية على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف التحصيل الدراسي لدى أفراد      

والختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار "ت" لعينتني مستقلتني، وجاءت النتائج على النحو عينة الدراسة"، 

 التايل:

 

 راسيالتحصيل الدتدين  وتين لداللة الفروق بني الذكور واإلانث يف -( نتائج اختبار مان09جدول )

 اإلحصائيالمؤشر    

 القياس

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

-مانقيمة  Zقيمة 
 وتني

مستوى 
 الداللة

 0.732 13.00 -0.424 16 8.00 2 الذكور

 155.00 9.69 16 اإلناث

( 16جمموع الرتب ) ( و9.69( و)8.00) بلغت  يتبني من اجلدول أن متوسطات الرتب للذكور واإلانث     

( وهي قيمة -0.424)( وقيمة ز بلغت 13.00وتين بلغت ) -(، كما يتضح أن قيمة اختبار مان155.00و)

(، مما يعين عد وجود فروق دالة إحصائياً 0.732( حيث أن مستوى الداللة )0.05غري دالة إحصائياً عند مستوى )

  بني الذكور واإلانث يف التحصيل الدراسي.

 :مناقشة الفرضية الثانية -2-2

لدراسي تبعا يل اني يف تدين التحصو عليه نرفض الفرض القائل أبنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنس

 .لألسباب املؤدي بذلك

إن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور و اإلانث ألسباب تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم   

املتوسط قد يكون مراده  إىل تقارب و توافق  أفراد  عينة الدراسة  لألسباب املؤدي إىل تدين التحصيل الدراسي  
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 قارنة ملستوايت تدين التحصيل الدراسي من وجهةوفقا للمعنيني يف احلقل الرتبوي و ضرورة إجراء دراسة م

.على سبل عالجها و التفوق الدراسياألساتذة  ملعرفة أكثر 



 ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 اخلامتة العامة



 

 

 

تسليط الضوء على أسباب تدين التحصيل الدراسي لدى تالميذ ما بعد لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة 

التعليم املتوسط يف والية اجلزائر ، من خالل معرفة اجتاههم حول جمموعة من األسباب األكثر أتثري يف تدين 

بندا يشمل  34حتصيل الدراسي و ذالك بناء على استجابتهم على بنود االستمارة االلكرتونية املقدرة ب 

ألسباب النفسي و األسباب املدرسية و األسباب األج االقتصادية و األسباب األسرية و حىت الصحية ، وقد ا

عد بخلصت هذه الدراسة إىل معرفة أهم األسباب األكثر أتثري يف تدين التحصيل الدراسي لدى تالميذ ما 

 :التعليم املتوسط و هي كآاليت

 ضعف التوجيه و اإلرشاد املدرسي 

 الثانوية  علىبعض املواد الدراسية عند انتقال  استيعاب صعوبة يف 

  عدم اختيار التلميذ إىل أصدقاء يساعدونه على الدراسة 

  اإلكتضاض داخل القسم 

  ضعف الرغبة و الدافعية لدى التلميذ 

  ميله إىل جو العمل 

 أما األسباب األقل أمهية تتمثل يف :

  املدرسةانعدام التواصل بني أولياء التالميذ و 

 احلالة الصحية و اجلسدية للتلميذ 

 .عدم قدرة التلميذ على تنظيم وقته 
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كما أظهرت نتائج هذه الدراسة بدرجة أوافق ألغلب بنود االستمارة كما كان ميل التلميذ إىل إرجاع تدين 

 التحصيل الدراسي إىل أسباب مدرسية و أسباب نفسية.

 و عليه :

  التحصيل الدراسي لدى تالميذ ما بعد شهادة التعليم املتوسط هناك أسباب أكثر أتثري على تدين  -1

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور و اإلانث يف تدين التحصيل الدراسي تبعا لألسباب  -2

 اليت تؤدي إىل تدين التحصيل .

األسباب املدرسية و األسباب النفسية هي األكثر شيوعا من األسباب املتبقية ) األسرية ، األج   -3

 االقتصادية ، الصحية (.

 

 

 

 



 االقتراحات و التوصيات 
  

  إقرتاحات و توصيات 

 . ختصيص جلسات توجيهية نفسية إرشادية لتقوية الثقة ابلنفس موجهة اىل التالميذ 

  مفتشني و أساتذة ذوي االختصاص  مرافق ابألخصائي النفسي املدرسي لشرح املنهاج إجراء ندوات  يؤطرها

 الرتبوي و كيفية تطبيقه.

 . تسهيل الدروس لتلميذ من خالل اجلزء يف الكل و ليس الكل ابجلزء 

  الكشف املبكر عن األسباب اليت تؤدي بتلميذ إىل تدين حتصيله الدراسي خاصة التلميذ الذي كان حتصيله

 ق اجليدفو 

 . االهتمام ابجلانب النفسي لتالميذ يف سن املراهقة 

 . جيب أن تكون هنالك توعية من قبل األسرة حىت تتمكن من التكييف و ألتأقلم يف جو املؤسسة الرتبوية 

 .إجراء دراسة مشاهبة تتناول تدين التحصيل الدراسي جلميع التالميذ 

 ة مشواره الدراسيحماولة إاثرة دافعية و رغبة التالميذ ملواصل 

  تغيري املنهاج النظري إىل منهاج جترييب لعدم االبتعاد التالميذ على مقاعد الدراسة 

  ربط جسور التواصل بني األساتذة و أولياء تالميذ ذوي تدين التحصيل الدراسي عن طريق عقد جلسات

 حوار معهم و حماولة إشراكهم لرفع من مستوى أبنائهم.
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 أوال: املراجع ابللغة العربية:

.دار 3. لبنان. اجمللد الرابع.طلسان العرب(.2004ابن منظور، مجال الدين، حممد بن مكروم. ) -1

 الصادر بريوت.

يف العلوم النفسية و الرتبوية. القاهرة. دار النشر (. مناهج البحث 2007أبو عالم، رجاء حممود.) -2

 للجامعات.

مكتبة  وت.بري  التحصيل الدراسي و عالقته ابلقيم اإلسالمية الرتبوية.(. 2010أمحد، عبد احلميد. ) -3

 حسني املصرية.

عمان. دار وائل سيكولوجية الفروق لفردية و التفوق العقلي.(. 2003أديب، حممد اخلالدي. ) -4

 النشر.للطبعة و 

(. أسباب تفوق اإلانث على الذكور من وجهة نظر املعنيني يف 2019البادري، مسعود مبارك سامل. ) -5

 جامعة عمان.احلقل الرتبوي و أولياء امور الطلبة. رسالة ماجستري.مصدرجملة روافد.

. مكة التأخر الدراسي و دور الرتبية يف تشخيصه و عالجه(. 2002اجلرجاوي، على الزايد. ) -6

 كرمة. دار الشيخة.امل

(. أسباب تدين التحصيل لدى طالب الثانوية العامة يف اختبار 2018الروقي، مطلق بن مقعدة. ) -7

 القدرات العامة.رسالة ماجستري.مصدر جملة الرتبية.جامعة شقراء.

 لدى عينة من طالب الصالبة النفسية و عالقتها ابلتحصيل الدراسي(. 2015بوخالفة، سليمة. ) -8

 التعليم الثانوي. مذكرة ماجستري يف علم النفس. جامعة ورقلة.
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أسباب ضعف التحصيل الدراسي يف مادة الرايضيات يف مرحلة (. 2015) حسني، راس مال. -9

ة لدى عينة من تالميذ السنة أوىل اثنوي.مذكر  و سبل الرفع منه. األساتذةالتعليم الثانوي من وجهة نظر 

 اإلرشاد و التوجيه. جامعة سعيدة. يفماسرت 

ر و عمان.دار املسرية و النشالقياس و التقومي يف الرتبية وعلم النفس.(. 2005سامي، حممد ملحم. ) -10

 التوزيع.

 القاهرة.النهضة املصرية.كيف نريب أبناءان. (. 2000شقري، زينب حممود. ) -11

االختبارات و املقاييس يف العلوم النفسية و الرتبوية. (.2005صالح أمحد مراد، أمني على سليمان. ) -12

 .2اجلزائر.دار الكتاب احلديث.ط

 .1العربية.ط النهضة(. علم النفس املدرسي.لبنان.دار 2009عبد الرمحن، العيسوي. ) -13

ة . مصر .دار النهضو التجريب يف علم النفس الرتبويالقياس (. 1974العيسوي.) ، حممدعبد الرمحن -14

 العربية.

 .2عمان.دار الكتاب اجلامعي.ط مبادئ علم النفس الرتبوي. (.2010عبد الرحيم الزعول.) ماد،ع -15

. دار وائل األردن تدين التحصيل الدراسي و االاجاز املدرسي. (.2010عمر، عبد الرحيم نصر هللا.) -16

 .2لنشر و التوزيع. ط

. الثانوي لدى طالب عوامل ضعف التحصيل الدراسي(. 1990مصطفى الزايت. ) فتحي، -17

 حماضرة.كلية الرتبية.جامعة املنصورة.

ى عينة دراسة لد. االتصال الرتبوي و عالقاته مبستوايت التحصيل الدراسي. (2012قنيش،سعيد.) -18

 من تالميذ السنة الثانية اثنوي.رسالة ماجستري يف علم النفس العمل و التنظيم. جامعة وهران.
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ة . دراسة استكشافيلى تدين مستوى التحصيل الدراسيالعوامل املؤدية ع. (2013). قوارح، حممد -19

من منظور عينة من طلبة اجلامعيني.جامعة عمار ثليجي ابألغواط. جملة العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

 .العدد احلاد عشر.

 .1.عمان.دار املسرية لنشر و التوزيع. طالتحصيل الدراسي(. 2011ملعان، مصطفى اجلياليل. ) -20

 اخلاصة يف التدريس الفعال. تاالسرتاتيجيا(. 2008حمسن، علي عطية. ) -21

 .1عمان.. دار الثقافة. ط .علم النفس الرتبوي و تطبيقاته(. 2009.)حممد، حسام ألعبيدي -22

األردن. الرضوان للنشر و  التحصيل الدراسي و العوامل املؤثرة.(. 2013حممود، مجال السلخي. ) -23

 1التوزيع. ط.

 1عمان. دار النشر و التوزيع.ط.التأخر الدراسي(. 2015مصطفى، منصوري. ) -24

 . بريوت. دار اكادميياملرشد يف اإلرشاد الرتبوي(. 2000هدى، احلسني بييب. ) -25

 هقنياملرالدى املراهقني و  تقدير الذات و عالقتها ابلتحصيل الدراسي(. 2012يونسي، تونسية. ) -26

 املكفوفني.مذكرة املاجستري ختصص علم النفس املدرسي.

 اثنيا: املراجع ابللغة األجنبية:

27-Fagan,  Mj. (1980).Concept and academic Achievement. Their 

relation-ship within and between streamed classes. 

28-Herbert, w march .(1990). Journal of educational psychology.v82. 
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 : القواميس:اثلثا

. 1. القاهرة. الدار املصرية اللبنانية.طمعجم املصطلحات الرتبوية النفسية(. 2005حسن، شحاتة. )  -29

 . بريوت. دار الكتابة العلمية. معجم مصطلحات علم النفس(. 1771مدحت، عبد الرزاق احلجازي. ) -30

 .2. عمان. دار أسامة لنشر و التوزيع. طالرتبوي و علم النفساملعجم (. 2010انيف، القيسي. ) -31
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 استبيان : أسباب تدين التحصيل الدراسي ما بعد التعليم املتوسط

  األولية:البيانات 

   أنثى                                        الجنس: ذكر  

 الشعبة :.......................

 المعدل العام للسنة الرابعة متوسط :

 معدل شهادة التعليم المتوسط:

 في رأيك ما هي األسباب التي تراها أنها مسؤولة عن إنخفاض مستواك الدراسي؟

 أمام الخانة التي تعبر بصدق عن إيجابتك.   xضع عالمة 

 

أوافق   العبارات  
 بشدة

أعرض   أعارض  أوافق
 بشدة

 سجلت في شعبة دراسية دون رغبتي  1

    

الشعبة التي وجهت إليها تتطلب قدرات أعلى من  2
 قدراتي.

    

 منذ البداية كنت أرغب في تغيير الشعبة الدراسية 3

    

 لم أجد من يرشدني الختيار شعبة تناسبني 4

    

الدراسة في الثانوية بشكل كبير مقارنة تغير نظام  5
   مع المرحلة المتوسطة

    

 نظام وجو الثانوية  وجدت صعوبة التكيف مع  6

    

 كنت أرغب في الدراسة في ثانوية أخرى   7

    

وجدت صعوبة في إستعاب بعض المواد الدراسية   8
 عند انتقالي إلى الثانوية

    



 
 

  
89 

   زمالء غريبين عليوجدت نفسي في الثانوية مع  9

    

 ال أرتح لزمالئي في الثانوية 10

    

 االرتباك و الخجل أمام الزمالء الجدد 11

    

 أخاف كثيرا من االمتحانات 12

    

 سوء حالتي الصحية أثرت على نتائجي الدراسية 13

    

 غيابي عن الدراسة متكرر 14

    

سي بنفعندما إلتحقت بالثانوية أصبحت ثقتي  15
 ضعيفة

    

 مستوى طموحي في مواصلة الدراسة انخفض 16

    

 رغبتي في الدراسة أصبحت ضعيفة 17

    

 أرى أن التوجيه واإلرشاد داخل المدرسة ضعيف 18

    

عند التحاقي بالثانوية وجدت صعوبة في التكيف   19
  مع زمالء جدد

    

في الذين يساعدني   لم أحسن اختيار الزمالء 20
   الدراسة

    

وجود خالفات بيني وبين أفراد أسرتي أثر على    21
    نتائجي الدراسية

    

إنشغلت كثيرا بمتطلبات األسرة على حساب    22
 دراستي

    

وجود صراعات عائلية داخل البيت أثر سلبا على   23
 مستوى الدراسة لدي

    

اب أسبقلة تفهم والدي لمشكالتي هو سبب من    24
 في تدني المستوى الدراسي لدي.
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 الثانوية التي أدرس فيها بعيدة عن بيتنا   25

    

أرى أن العالقة بين المدرسة وأولياء التالميذ   26
 ضعيفة إلى حد كبير

    

إن كثرة أعداد التالميذ في القسم الواحد هو السبب   27
 الرئيسي في تدني الرغبة في الدراسة.

    

انعدام المنافسة العلمية وحب التفوق داخل القسم    28
  أثر بشكل كبير على رغبتي في الدراسة

    

   ال أحسن تنظيم الوقت للمراجعة   29

    

 ال توجد لدي طرق مناسبة لمراجعة دروسي.  30

    

  الدراسة بالنسبة لي أصبحت مملة  31

    

 ال يوجد ما يحفزني على الدراسة في هذه الثانوية  32

    

 أرى أن التكوين في مهنة أحبها أحسن من الدراسة  33

    

  أصبحت أفكر جديا في العمل   34

    

 

 شكرا جزيال على صدق اإلجابة وعلى تعاونك معنا.
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 معامل صدق و ثبات  االستبيان

  

Statistics 
 

 لسنة العام المعدل الجنس
 متوسط الرابعة

 التعليم شهادة معدل
 المتوسط

 دراسية شعبة في سجلت
 رغبتي دون

 تتطلب إليها وجهت التي الشعبة
 .قدراتي من أعلى قدرات

N Valid 18 18 18 18 18 
 Missing 0 0 0 0 0 
Mean 1,8889 15,5056 15,2056 3,0000 2,2222 
Std. Deviation ,32338 ,91693 ,81875 ,97014 1,30859 
Percentiles 25 2,0000 15,0000 14,5000 2,7500 1,0000 

 50 2,0000 15,6200 15,0600 3,0000 2,0000 
 75 2,0000 16,0600 15,8150 4,0000 4,0000 

 

 

Statistics 
 

 في أرغب كنت البداية منذ
 الدراسية الشعبة تغيير

 يرشدني من أجد لم
 تناسبني شعبة الختيار

 بشكل الثانوية في الدراسة نظام تغير
 المرحلةالمتوسطة مع مقارنة كبير

 مع التكيف صعوبة وجدت
 الثانوية وجو نظام

N Valid 18 18 18 18 
 Missing 0 0 0 0 
Mean 2,8889 3,1111 1,8333 2,3889 
Std. Deviation ,83235 1,02262 ,78591 1,19503 
Percentiles 25 2,0000 2,7500 1,0000 1,0000 

 50 3,0000 3,0000 2,0000 2,5000 
 75 3,2500 4,0000 2,2500 3,2500 

 

 

 

Statistics 
 

 دراسة في أرغب كنت
 أخرى ثانوية

 المواد بعض إستعاب في صعوبة وجدت
 الثانوية انتقاليإلى عند الدراسية

 مع الثانوية في نفسي وجدت
 علي غريبين زمالء

 لزمالئي الأرتاح
 الثانوية في

N Valid 18 18 18 18 
 Missing 0 0 0 0 
Mean 2,6667 2,0000 2,2222 3,0556 
Std. Deviation 1,32842 1,32842 ,87820 ,93760 
Percentiles 25 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 

 50 3,0000 1,0000 2,0000 3,0000 
 75 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 
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Statistics 
 

 الزمالء أمام الخجل و االرتباك
 الجدد

 من كثيرا أخاف
 االمتحانات

 نتائجي على أثرت الصحية حالتي سوء
 الدراسية

 الدراسة عن غيابي
 المتكرر

N Valid 18 18 18 18 
 Missing 0 0 0 0 
Mean 3,1667 2,7778 2,5556 2,5556 
Std. Deviation 1,04319 1,26284 ,85559 1,24722 
Percentiles 25 2,0000 1,0000 2,0000 1,0000 

 50 4,0000 3,0000 2,0000 2,5000 
 75 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 

 

 

Statistics 
 

 أصبحت بالثانوية إلتحقت عندما
 ضعيفة بنفسي ثقتي

 مواصلة في طموحي مستوى
 إنخفض الدراسة

 الدراسة في رغبت
 ضعيفة أصبحت

 االرشاد و التوجيه أن أرى
 ضعيف المدرسة داخل

N Valid 18 18 18 18 
 Missing 0 0 0 0 
Mean 3,0556 2,7778 2,7222 1,6667 
Std. Deviation 1,05564 1,21537 1,17851 1,18818 
Percentiles 25 2,0000 2,0000 2,0000 1,0000 

 50 3,5000 2,5000 2,5000 1,0000 
 75 4,0000 4,0000 4,0000 2,2500 

 

 

 

Statistics 
 

 وجدت بالثانوية التحاقي عند
 زمالء مع التكيف في صعوبة

 الجدد

 الزمالء اختيار أحسن لم
 الدراسة في يساعدني الذين

 أفراد وبين بيني خالفات وجود
 نتائجي على أثر أسرتي

 الدراسية

 بمتطلبات كثيرا إنشغلت
 حساب على األسرة

 دراستي
N Valid 18 18 18 18 

 Missing 0 0 0 0 
Mean 3,1667 1,8333 3,3889 3,3889 
Median 3,0000 2,0000 4,0000 4,0000 
Std. Deviation ,85749 ,85749 ,84984 ,84984 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 
Maximum 4,00 4,00 4,00 4,00 
Percentiles 25 3,0000 1,0000 3,0000 3,0000 

 50 3,0000 2,0000 4,0000 4,0000 
 75 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 

 

 

 

Statistics 
 

 داخل عائلية صراعات وجود
 مستوى على سلبا أثر البيت

 لدي الدراسة

 سبب هو لمشكالتي والدي تفهم قلة
 الد المستوى تدني في أسباب من

 لدي ارسي

 أدرس التي الثانوية
 بيتنا عن بعيدة فيها

 المدرسة بين العالقة أن أرى
 حد إلى ضعيفة التالميذ وأولياء

 كبير
N Valid 18 18 18 18 
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 Missing 0 0 0 0 
Mean 3,5556 3,2778 2,7222 2,0000 
Median 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 
Std. Deviation ,85559 1,07406 1,01782 1,13759 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 
Maximum 4,00 4,00 4,00 4,00 
Percentiles 25 3,0000 2,7500 2,0000 1,0000 

 50 4,0000 4,0000 3,0000 2,0000 
 75 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 

 
Statistics 

 

 الواحد القسم في التالميذ أعداد كثرة إن
 الرغبة تدني في الرئيسي السبب هو

 .الدراسة في

 التفوق وحب العلمية المنافسة انعدام
 على كبير بشكل أثر القسم داخل

 الدراسة في رغبتي

 تنظيم أحسن ال
 للمراجعة الوقت

 طرق لدي توجد ال
 لمراجعة مناسبة

 .دروسي
N Valid 18 18 18 18 

 Missing 0 0 0 0 
Mean 1,7778 2,0000 1,7778 1,5556 
Median 2,0000 2,0000 1,5000 1,0000 
Std. Deviation ,64676 ,84017 ,94281 ,70479 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 
Maximum 3,00 4,00 4,00 3,00 
Percentiles 25 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 50 2,0000 2,0000 1,5000 1,0000 
 75 2,0000 2,2500 2,2500 2,0000 

 
Statistics 

 

 لي بالنسبة الدراسة
 مملة أصبحت

 على يحفزني ما يوجد ال
 الثانوية هذه في الدراسة

 أحبها مهنة في التكوين أن أرى
 ارسة الد من أحسن

 جديا أفكر أصبحت
 العمل في

 المجموع

N Valid 18 18 18 18 18 
 Missing 0 0 0 0 0 
Mean 2,6667 1,6667 2,8889 2,5000 86,8333 
Median 3,0000 1,0000 4,0000 2,5000 93,5000 
Std. Deviation 1,41421 ,84017 1,36722 1,46528 17,31456 
Minimum 1,00 1,00 1,00 1,00 38,00 
Maximum 4,00 3,00 4,00 4,00 106,00 
Percentiles 25 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 76,2500 

 50 3,0000 1,0000 4,0000 2,5000 93,5000 
 75 4,0000 2,2500 4,0000 4,0000 97,5000 

 

Frequency Table 

 
 الجنس

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 11,1 11,1 11,1 2 ذكر 

 100,0 88,9 88,9 16 أنثى 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 متوسط الرابعة لسنة العام المعدل
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 14,00 3 16,7 16,7 16,7 

 15,00 3 16,7 16,7 33,3 
 15,08 1 5,6 5,6 38,9 
 15,40 1 5,6 5,6 44,4 
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 15,58 1 5,6 5,6 50,0 
 15,66 2 11,1 11,1 61,1 
 16,03 3 16,7 16,7 77,8 
 16,15 1 5,6 5,6 83,3 
 16,80 2 11,1 11,1 94,4 
 16,88 1 5,6 5,6 100,0 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 

 المتوسط التعليم شهادة معدل
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 14,00 1 5,6 5,6 5,6 

 14,22 1 5,6 5,6 11,1 
 14,28 1 5,6 5,6 16,7 
 14,50 2 11,1 11,1 27,8 
 14,78 3 16,7 16,7 44,4 
 15,06 2 11,1 11,1 55,6 
 15,46 3 16,7 16,7 72,2 
 15,75 1 5,6 5,6 77,8 
 16,01 1 5,6 5,6 83,3 
 16,40 2 11,1 11,1 94,4 
 16,80 1 5,6 5,6 100,0 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 رغبتي دون دراسية شعبة في سجلت
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 11,1 11,1 11,1 2 أوافق 

 22,2 11,1 11,1 2 بشدة أوافق 
 66,7 44,4 44,4 8 أعارض 
 100,0 33,3 33,3 6 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 
 .قدراتي من أعلى قدرات تتطلب إليها وجهت التي الشعبة

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 44,4 44,4 44,4 8 أوافق 

 61,1 16,7 16,7 3 بشدة أوافق 
 72,2 11,1 11,1 2 أعارض 
 100,0 27,8 27,8 5 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 
 الدراسية الشعبة تغيير في أرغب كنت البداية منذ

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5,6 5,6 5,6 1 أوافق 

 27,8 22,2 22,2 4 بشدة أوافق 
 77,8 50,0 50,0 9 أعارض 
 100,0 22,2 22,2 4 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 
 تناسبني شعبة الختيار يرشدني من أجد لم

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 11,1 11,1 11,1 2 أوافق 
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 22,2 11,1 11,1 2 بشدة أوافق 
 55,6 33,3 33,3 6 أعارض 
 100,0 44,4 44,4 8 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 
 المرحلةالمتوسطة مع مقارنة كبير بشكل الثانوية في الدراسة نظام تغير

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 38,9 38,9 38,9 7 أوافق 

 77,8 38,9 38,9 7 بشدة أوافق 
 100,0 22,2 22,2 4 أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 
 الثانوية وجو نظام مع التكيف صعوبة وجدت

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 33,3 33,3 33,3 6 أوافق 

 50,0 16,7 16,7 3 بشدة أوافق 
 77,8 27,8 27,8 5 أعارض 
 100,0 22,2 22,2 4 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 أخرى ثانوية دراسة في أرغب كنت
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 33,3 33,3 33,3 6 أوافق 

 38,9 5,6 5,6 1 بشدة أوافق 
 61,1 22,2 22,2 4 أعارض 
 100,0 38,9 38,9 7 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 الثانوية انتقاليإلى عند الدراسية المواد بعض إستعاب في صعوبة وجدت
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 55,6 55,6 55,6 10 أوافق 

 72,2 16,7 16,7 3 بشدة أوافق 
 100,0 27,8 27,8 5 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 علي غريبين زمالء مع الثانوية في نفسي وجدت
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 16,7 16,7 16,7 3 أوافق 

 72,2 55,6 55,6 10 بشدة أوافق 
 88,9 16,7 16,7 3 أعارض 
 100,0 11,1 11,1 2 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 الثانوية في لزمالئي الأرتاح
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5,6 5,6 5,6 1 أوافق 
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 27,8 22,2 22,2 4 بشدة أوافق 
 61,1 33,3 33,3 6 أعارض 
 100,0 38,9 38,9 7 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 الجدد الزمالء أمام الخجل و االرتباك
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5,6 5,6 5,6 1 أوافق 

 33,3 27,8 27,8 5 بشدة أوافق 
 44,4 11,1 11,1 2 أعارض 
 100,0 55,6 55,6 10 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 االمتحانات من كثيرا أخاف
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 27,8 27,8 27,8 5 أوافق 

 33,3 5,6 5,6 1 بشدة أوافق 
 61,1 27,8 27,8 5 أعارض 
 100,0 38,9 38,9 7 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 الدراسية نتائجي على أثرت الصحية حالتي سوء
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5,6 5,6 5,6 1 أوافق 

 55,6 50,0 50,0 9 بشدة أوافق 
 83,3 27,8 27,8 5 أعارض 
 100,0 16,7 16,7 3 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 المتكرر الدراسة عن غيابي
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 27,8 27,8 27,8 5 أوافق 

 50,0 22,2 22,2 4 بشدة أوافق 
 66,7 16,7 16,7 3 أعارض 
 100,0 33,3 33,3 6 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 ضعيفة بنفسي ثقتي أصبحت بالثانوية إلتحقت عندما
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5,6 5,6 5,6 1 أوافق 

 38,9 33,3 33,3 6 بشدة أوافق 
 50,0 11,1 11,1 2 أعارض 
 100,0 50,0 50,0 9 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 إنخفض الدراسة مواصلة في طموحي مستوى
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid 16,7 16,7 16,7 3 أوافق 
 50,0 33,3 33,3 6 بشدة أوافق 
 55,6 5,6 5,6 1 أعارض 
 100,0 44,4 44,4 8 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 ضعيفة أصبحت الدراسة في رغبت
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 16,7 16,7 16,7 3 أوافق 

 50,0 33,3 33,3 6 بشدة أوافق 
 61,1 11,1 11,1 2 أعارض 
 100,0 38,9 38,9 7 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 ضعيف المدرسة داخل االرشاد و التوجيه أن أرى
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 72,2 72,2 72,2 13 أوافق 

 77,8 5,6 5,6 1 بشدة أوافق 
 83,3 5,6 5,6 1 أعارض 
 100,0 16,7 16,7 3 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 الجدد زمالء مع التكيف في صعوبة وجدت بالثانوية التحاقي عند
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5,6 5,6 5,6 1 أوافق 

 16,7 11,1 11,1 2 بشدة أوافق 
 61,1 44,4 44,4 8 أعارض 
 100,0 38,9 38,9 7 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 الدراسة في يساعدني الذين الزمالء اختيار أحسن لم
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 38,9 38,9 38,9 7 أوافق 

 83,3 44,4 44,4 8 بشدة أوافق 
 94,4 11,1 11,1 2 أعارض 
 100,0 5,6 5,6 1 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 الدراسية نتائجي على أثر أسرتي أفراد وبين بيني خالفات وجود
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5,6 5,6 5,6 1 أوافق 

 11,1 5,6 5,6 1 بشدة أوافق 
 44,4 33,3 33,3 6 أعارض 
 100,0 55,6 55,6 10 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 دراستي حساب على األسرة بمتطلبات كثيرا إنشغلت
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5,6 5,6 5,6 1 أوافق 

 11,1 5,6 5,6 1 بشدة أوافق 
 44,4 33,3 33,3 6 أعارض 
 100,0 55,6 55,6 10 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 

 لدي الدراسة مستوى على سلبا أثر البيت داخل عائلية صراعات وجود
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 5,6 5,6 5,6 1 أوافق 

 11,1 5,6 5,6 1 بشدة أوافق 
 27,8 16,7 16,7 3 أعارض 
 100,0 72,2 72,2 13 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 لدي ارسي الد المستوى تدني في أسباب من سبب هو لمشكالتي والدي تفهم قلة
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 11,1 11,1 11,1 2 أوافق 

 22,2 11,1 11,1 2 بشدة أوافق 
 38,9 16,7 16,7 3 أعارض 
 100,0 61,1 61,1 11 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 بيتنا عن بعيدة فيها أدرس التي الثانوية
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 11,1 11,1 11,1 2 أوافق 

 44,4 33,3 33,3 6 بشدة أوافق 
 72,2 27,8 27,8 5 أعارض 
 100,0 27,8 27,8 5 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 كبير حد إلى ضعيفة التالميذ وأولياء المدرسة بين العالقة أن أرى
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 44,4 44,4 44,4 8 أوافق 

 72,2 27,8 27,8 5 بشدة أوافق 
 83,3 11,1 11,1 2 أعارض 
 100,0 16,7 16,7 3 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 .الدراسة في الرغبة تدني في الرئيسي السبب هو الواحد القسم في التالميذ أعداد كثرة إن
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 33,3 33,3 33,3 6 أوافق 

 88,9 55,6 55,6 10 بشدة أوافق 
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 100,0 11,1 11,1 2 أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 الدراسة في رغبتي على كبير بشكل أثر القسم داخل التفوق وحب العلمية المنافسة انعدام
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 27,8 27,8 27,8 5 أوافق 

 77,8 50,0 50,0 9 بشدة أوافق 
 94,4 16,7 16,7 3 أعارض 
 100,0 5,6 5,6 1 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 للمراجعة الوقت تنظيم أحسن ال
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 50,0 50,0 50,0 9 أوافق 

 77,8 27,8 27,8 5 بشدة أوافق 
 94,4 16,7 16,7 3 أعارض 
 100,0 5,6 5,6 1 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 .دروسي لمراجعة مناسبة طرق لدي توجد ال
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 55,6 55,6 55,6 10 أوافق 

 88,9 33,3 33,3 6 بشدة أوافق 
 100,0 11,1 11,1 2 أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 مملة أصبحت لي بالنسبة الدراسة
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 33,3 33,3 33,3 6 أوافق 

 50,0 16,7 16,7 3 بشدة أوافق 
 100,0 50,0 50,0 9 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 الثانوية هذه في الدراسة على يحفزني ما يوجد ال
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 55,6 55,6 55,6 10 أوافق 

 77,8 22,2 22,2 4 بشدة أوافق 
 100,0 22,2 22,2 4 أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 ارسة الد من أحسن أحبها مهنة في التكوين أن أرى
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 27,8 27,8 27,8 5 أوافق 

 38,9 11,1 11,1 2 بشدة أوافق 
 44,4 5,6 5,6 1 أعارض 
 100,0 55,6 55,6 10 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 
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 العمل في جديا أفكر أصبحت
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 44,4 44,4 44,4 8 أوافق 

 50,0 5,6 5,6 1 بشدة أوافق 
 55,6 5,6 5,6 1 أعارض 
 100,0 44,4 44,4 8 بشدة أعارض 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 

 المجموع
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 38,00 1 5,6 5,6 5,6 

 68,00 1 5,6 5,6 11,1 
 69,00 1 5,6 5,6 16,7 
 74,00 1 5,6 5,6 22,2 
 77,00 2 11,1 11,1 33,3 
 86,00 2 11,1 11,1 44,4 
 93,00 1 5,6 5,6 50,0 
 94,00 1 5,6 5,6 55,6 
 95,00 2 11,1 11,1 66,7 
 97,00 2 11,1 11,1 77,8 
 99,00 1 5,6 5,6 83,3 
 106,00 3 16,7 16,7 100,0 
 Total 18 100,0 100,0 

 

 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,423 ,000 
 N 18 18 18 

 

 املتوسط احلسايب للفقرات االستبيان:

 
Statistiques descriptives 

 

N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

VAR00001 18 1.00 4.00 3.0000 .97014 
VAR00002 18 1.00 4.00 2.2222 1.30859 
VAR00003 18 1.00 4.00 2.8333 .78591 
VAR00004 18 1.00 4.00 3.1111 1.02262 
VAR00005 18 1.00 3.00 1.8333 .78591 
VAR00006 18 1.00 4.00 2.3889 1.19503 
VAR00007 18 1.00 4.00 2.6667 1.32842 
VAR00008 18 1.00 4.00 2.0000 1.32842 
VAR00009 18 1.00 4.00 2.3333 .84017 
VAR00010 18 1.00 4.00 3.0556 .93760 
VAR00011 18 1.00 4.00 3.0556 1.05564 
VAR00012 18 1.00 4.00 2.7222 1.27443 
VAR00013 18 1.00 4.00 2.6111 .84984 
VAR00014 18 1.00 4.00 2.6667 1.18818 
VAR00015 18 1.00 4.00 3.0556 1.05564 
VAR00016 18 1.00 4.00 2.8889 1.23140 
VAR00017 18 1.00 4.00 2.8889 1.13183 
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VAR00018 18 1.00 4.00 1.6667 1.18818 
VAR00019 18 1.00 4.00 3.1667 .85749 
VAR00020 18 1.00 4.00 1.8333 .85749 
VAR00021 18 1.00 4.00 3.3889 .84984 
VAR00022 18 1.00 4.00 3.3889 .84984 
VAR00023 18 1.00 4.00 3.5556 .85559 
VAR00024 18 1.00 4.00 3.2778 1.07406 
VAR00025 18 1.00 4.00 2.7222 1.01782 
VAR00026 18 1.00 4.00 2.0000 1.13759 
VAR00027 18 1.00 3.00 1.7778 .64676 
VAR00028 18 1.00 4.00 2.0000 .84017 
 
 

     

VAR00029 18 1.00 4.00 1.7778 .94281 
N valide (listwise) 18 

    

  

 التكرارات و النسبة املئوية للفقرات االستبيان

 الجنس

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 4 19.0  
 

2.00 17 81.0  
 

Total 21 100.0  

 

 سجلت في شعبة دراسية دون رغبتي

 

Frequency Percent  

Valid 
 

1 4.8  
 

1 2 9.5  
 

2 2 9.5  
 

3 11 52.4  
 

4 5 23.8  
 

Total 21 100.0  

 

 .الشعبة التي وجهت إليها تتطلب قدرات أعلى من قدراتي

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 11 52.4  
 

2.00 3 14.3  
 

3.00 2 9.5  
 

4.00 5 23.8  
 

Total 21 100.0  

 

أرغب في تغيير الشعبة الدراسيةمنذ البداية كنت   

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 1 4.8  
 

2.00 4 19.0  
 

3.00 13 61.9  
 

4.00 3 14.3  
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Total 21 100.0  

 

 لم أجد من يرشدني الختيار شعبة تناسبني

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 2 9.5  
 

2.00 2 9.5  
 

3.00 9 42.9  
 

4.00 8 38.1  
 

Total 21 100.0  

 

 تغير نظام الدراسة في الثانوية بشكل كبير مقارنة مع المرحلةالمتوسطة

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 10 47.6  
 

2.00 7 33.3  
 

3.00 4 19.0  
 

Total 21 100.0  

 

 وجدت صعوبة التكيف مع نظام وجو الثانوية

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 9 42.9  
 

2.00 3 14.3  
 

3.00 5 23.8  
 

4.00 4 19.0  
 

Total 21 100.0  

 

 

 كنت أرغب في دراسة ثانوية أخرى
 

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 8 38.1  
 

2.00 1 4.8  
 

3.00 5 23.8  
 

4.00 7 33.3  
 

Total 21 100.0  

 

انتقاليإلى الثانويةوجدت صعوبة في إستعاب بعض المواد الدراسية عند   

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 13 61.9  
 

2.00 3 14.3  
 

4.00 5 23.8  
 

Total 21 100.0  

 

 وجدت نفسي في الثانوية مع زمالء غريبين علي

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 3 14.3  
 

2.00 12 57.1  
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3.00 4 19.0  
 

4.00 2 9.5  
 

Total 21 100.0  

 

 الأرتاح لزمالئي في الثانوية

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 1 4.8  
 

2.00 7 33.3  
 

3.00 6 28.6  
 

4.00 7 33.3  
 

Total 21 100.0  

 

 

 

 

 االرتباك و الخجل أمام الزمالء الجدد

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 1 4.8  
 

2.00 7 33.3  
 

3.00 4 19.0  
 

4.00 9 42.9  
 

Total 21 100.0  

 

 أخاف كثيرا من االمتحانات

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 5 23.8  
 

2.00 2 9.5  
 

3.00 7 33.3  
 

4.00 7 33.3  
 

Total 21 100.0  

 

 سوء حالتي الصحية أثرت على نتائجي الدراسية

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 1 4.8  
 

2.00 8 38.1  
 

3.00 9 42.9  
 

4.00 3 14.3  
 

Total 21 100.0  

 

 غيابي عن الدراسة المتكرر

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 4 19.0  
 

2.00 6 28.6  
 

3.00 5 23.8  
 

4.00 6 28.6  
 

Total 21 100.0  
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 عندما إلتحقت بالثانوية أصبحت ثقتي بنفسي ضعيفة
 

 

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 1 4.8  
 

2.00 7 33.3  
 

3.00 4 19.0  
 

4.00 9 42.9  
 

Total 21 100.0  

 

 مستوى طموحي في مواصلة الدراسة إنخفض

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 6 28.6  
 

2.00 5 23.8  
 

3.00 1 4.8  
 

4.00 9 42.9  
 

Total 21 100.0  

 

 رغبت في الدراسة أصبحت ضعيفة

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 4 19.0  
 

2.00 7 33.3  
 

3.00 2 9.5  
 

4.00 8 38.1  
 

Total 21 100.0  

 

 أرى أن التوجيه و االرشاد داخل المدرسة ضعيف

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 16 76.2  
 

2.00 1 4.8  
 

3.00 1 4.8  
 

4.00 3 14.3  
 

Total 21 100.0  

 

 

التحاقي بالثانوية وجدت صعوبة في التكيف مع زمالء الجددعند   

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 1 4.8  
 

2.00 3 14.3  
 

3.00 10 47.6  
 

4.00 7 33.3  
 

Total 21 100.0  
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 لم أحسن اختيار الزمالء الذين يساعدني في الدراسة

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 7 33.3  
 

2.00 11 52.4  
 

3.00 2 9.5  
 

4.00 1 4.8  
 

Total 21 100.0  

 

 وجود خالفات بيني وبين أفراد أسرتي أثر على نتائجي الدراسية

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 1 4.8  
 

2.00 3 14.3  
 

3.00 7 33.3  
 

4.00 10 47.6  
 

Total 21 100.0  

 

حساب دراستيإنشغلت كثيرا بمتطلبات األسرة على   

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 1 4.8  
 

2.00 3 14.3  
 

3.00 7 33.3  
 

4.00 10 47.6  
 

Total 21 100.0  

 

 

 

 وجود صراعات عائلية داخل البيت أثر سلبا على مستوى الدراسة لدي

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 1 4.8  
 

2.00 1 4.8  
 

3.00 6 28.6  
 

4.00 13 61.9  
 

Total 21 100.0  

 

 قلة تفهم والدي لمشكالتي هو سبب من أسباب في تدني المستوى الد ارسي لدي

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 2 9.5  
 

2.00 2 9.5  
 

3.00 6 28.6  
 

4.00 11 52.4  
 

Total 21 100.0  

 

 الثانوية التي أدرس فيها بعيدة عن بيتنا

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 2 9.5  
 

2.00 7 33.3  
 

3.00 7 33.3  
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4.00 5 23.8  
 

Total 21 100.0  

 

 أرى أن العالقة بين المدرسة وأولياء التالميذ ضعيفة إلى حد كبير

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 8 38.1  
 

2.00 6 28.6  
 

3.00 4 19.0  
 

4.00 3 14.3  
 

Total 21 100.0  

 

 .إن كثرة أعداد التالميذ في القسم الواحد هو السبب الرئيسي في تدني الرغبة في الدراسة

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 6 28.6  
 

2.00 13 61.9  
 

3.00 2 9.5  
 

Total 18 100.0  

 

الدراسةانعدام المنافسة العلمية وحب التفوق داخل القسم أثر بشكل كبير على رغبتي في   

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 5 23.8  
 

2.00 12 57.1  
 

3.00 3 14.3  
 

4.00 1 4.8  
 

Total 18 100.0  

 

 ال أحسن تنظيم الوقت للمراجعة

 

Frequency Percent  

Valid 1.00 9 42.9  
 

2.00 8 38.1  
 

3.00 3 14.3  
 

4.00 1 4.8  
 

Total 18 100.0  

 

 

 التوجد لدي طرق مناسبة لمراجعة دروسي

 

Frequency Percent 
Valid 1 9 50.0 

 

2 5 27.8 
 

3 3 16.7 
 

4 1 5.6 
 

Total 18 100.0 

 

الدراسة  بالنسبة لي أصبحت مملة    

 

Frequency Percent 
Valid 1 10 55.6 

 

2 6 33.3 
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3 2 11.1 
 

Total 18 100.0 

 

الدراسة في هذه الثانويةال يوجد ما يحفزني على   

 

Frequency Percent 
Valid 1 6 33.3 

 

2 3 16.7 
 

4 9 50.0 
 

Total 18 100.0 

 

 أرى  أن التكوين في مهنة أحبها أحسن من الدراسة

 

Frequency Percent 
Valid 1 10 55.6 

 

2 4 22.2 
 

3 4 22.2 
 

Total 18 100.0 

 

اصبحت أفكر جديا في العمل  س  

 

Frequency Percent 
Valid 1 5 27.8 

 

2 2 11.1 
 

3 1 5.6 
 

4 10 55.6 
 

Total 18 100.0 

 

 

 

 

 

 وتين للفروق بني اجلنسيي-إختبار مان

Rangs 
 N Rang moyen Somme des rangs الجنس 

 التحصيل.الدراسي

 16.00 8.00 2 ذكر

 155.00 9.69 16 انثى

Total 18 
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Testa 
 

 التحصيل.الدراسي

U de Mann-Whitney 13.000 
W de Wilcoxon 16.000 
Z -.424- 
Signification asymptotique (bilatérale) .672 
Signification exacte [2*(signification unilatérale)] .732b 

a. Critère de regroupement : الجنس 
b. Non corrigé pour les ex aequo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


