
 
 

دراسة ظاهرة غياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي 

 من وجهة نظر الطالب

 )الواقع ـــ األسباب ـــ الحلول ـــ النتائج(

 سعيد بن محمد بن سميليل السهلي

بن أنس التابعة لمكتب جنوب تربوي بمدرسة مالك  المنورة وقائدباحث دكتوراه بالجامعة اإلسالمية بالمدينة 

 المدينة المنورة، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية

  Ssehle4@hotmail.commail: -E 

 

 : ملخص الدِّراسـة

هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب غياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات واإلجازات خالل 

جل أالعام الدراسي ، ومناقشة أسبابها والبحث عن الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة، ومن 

دارس تابعة م  طالباً (  من ست281الوصول إلى النتائج تم إجراء الدراسة على عينة تتكون  من )

لتعليم بمنطقة المدينة المنورة )داخل المدينة المنورة(، واتبعت الدراسة المنهج للإلدارة العامة 

ا لدقته في جمع البيانات وإجراء التحليل الستخراج النتائج  المطلوبة، وأظهرت النتائج الوصفي نظرً 

جازات خالل العام الدراسي في واإل االختباراتأن أهم سبب لغياب الطالب في األسابيع التي تسبق 

وهذا يدل على عدم حرص الطالب  ،اعتبار الطالب هذا األسبوع  أسبوع مراجعة وه ،هذا الحقل

كما يرون أن مذاكرة الدروس ا شعورهم بعدم جدواها، وأيضً  ،على مراجعة الدروس مع معلميهم

من األسباب التي ساعدت على ا وأيضً هذه الفترة،  خالل استعداًدا لالختبارات أحد أسباب الغياب 

ما  استمرار مشكلة غياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي

كذلك  والغياب،  لىالطالب عحاسبة عدم احتساب درجات المواظبة، وميتعلق بالجانب اإلداري، وهو 

انتهت الدراسة بعدد من قد خالل هذه الفترة، و االنتظامبأهمية  الطالب أولياء أمور الوعي لدىقلة 

التعليم  في اتخاذ  اتفي إدار المسئولينمعالجة هذه الظاهرة، وتفيد  التي تساعد فيالتوصيات  

 اإلجراء المناسب تجاه هذه المشكلة.

 الطالب، المعلم، اإلدارة المدرسة ، أسرة الطالب. الكلمات المفتاحية:

mailto:Ssehle4@hotmail.com
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Abstract 

The study aimed to find out the reasons for the absence of students in the 

weeks leading up to the tests and vacations during the school year, and 

discuss their causes and seek appropriate solutions to eliminate this 

phenomenon, and in order to reach the results, the study was conducted 

on a sample consisting of (182 students) from six schools of the General 

Administration of Education and Education in medina area (inside 

Medina), and the study followed the descriptive curriculum due to its 

accuracy in collecting data and conducting analysis to extract the required 

results. The results showed that the most important reason for the absence 

of students in the weeks leading up to the tests and vacations during the 

school year is to consider this week's study as a review week, which 

shows that students are not keen to review lessons with their teachers and 

also feel that studying lessons in preparation for the tests is one of the 

reasons for the absence this period, also one of the reasons that helped to 

continue the problem of absence of students in the weeks leading up to 

the tests and holidays during the academic year not counting attendance. 

Keywords: Student, teacher, school administration, student family. 
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 مقدمة الدراسة:

عند قرب اإلجازات واالختبارات هي  مشكلة  من المشكالت التربوية التي تعاني  منها مدارسنا

 اونظرً  ،غياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي

وتقلص من األسابيع الدراسية التي حددتها  ،لديمومة هذه المشكلة التي تؤثر على سير الدراسة

العلم النافع والمفيد حسب الحصص المحددة لكل خاللها المتعلم من من يتزود  لكي التعليموزارة 

والتي ستتأثر به  البالعلمية للط حصيلة العلى حساب  سيكونالغياب  وألن هذا ؛مادة دراسية

ألن  هؤالء   ؛للقضاء عليها المساعدةالتي نحاول إيجاد الحلول   سلبًا، وهذا هو أساس المشكلة

لبالد الطاهرة إلى ركب التقدم وأي ثلم في هذه اه قيادة هذمستقباًل  الطالب هم من سيتولون

ولذا بدأت اإلدارة  ،عليمتوإدارات قادة علمين وممن  ةالتعليمالعملية الحصيلة يزعج القائمين على 

 اللقاءاتفحددت أحد هذه  ،المدارس لقادة اتاللقاء عقد من خالل ولالعامة للتعليم بالبحث عن الحل

ظاهرة غياب الطالب في األسابيع  دراسة س تقديم أوراق عمل عن وهو اللقاء األول لقادة المدار

تناقش أوراق العمل المتعلقة التي تسبق االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي وعلى أن 

عمل تقدم  درس هذه الظاهرة بورقةأحاولت بقدري المتواضع بعد إرادة هللا أن لك لذبهذا اللقاء، 

ا مً ام الكلي ببنود البحث العلمي تماعلى نهج البحث العلمي مع عدم االلتزمؤشرات فقط لهذا األمر 

ه الورقة في هذ اكتفيتوإنما  ،واستخدام البرامج اإلحصائية المتعددةمن خالل قياس الثبات 

ولم أعدد الطرق المتنوعة في وعينة واحدة،  التزمت بطريقة واحدةبطريقة النسبة المئوية و

هذه الورقة لتقديم مؤشرات فقط من خالل المسح الوصفي لهذه فجاءت  ،اإلحصائية العمليات

الظاهرة بالطرق التقليدية باستخدام أداة واحدة للوصول للهدف المطلوب من خالل االستبانة التي 

بمنطقة المدينة المنورة عليم أجريت على عينة من طالب ست مدارس تابعة لإلدارة العامة للت

طالباً ( بواقع مدرستين لكل مرحلة تم 281وكانت العينة تتكون  من ) ،)داخل المدينة المنورة(

االستبانة على الصف السادس فقط بواقع  تم إجراءالمرحلة االبتدائية  ففي، ااختيارها عشوائيً 

المرحلتين المتوسطة والثانوية فقد أجريت الدراسة على جميع وفي  ،فصل واحد من كل مدرسة

بعد فرز ل مدرسة أجريت عليها االستبانة، وفصل وأحد من كالصفوف الدراسية بواقع 

 ،( وذلك لعدم اكتمالهااستبانة 54االستبانات  تم استبعاد )



 

3 
 

في جميع إجاباتهم وبذلك  االستبانةأو اعتماد الطالب في إجابتهم على حقل واحد من حقول   

م  بنين داخل منطقة المدينة طالباً( من مدارس التعليم العا 231أصبح عدد أفراد العينة الفعلية )

وبعد تفريغ النتائج وتحليلها توصلنا لبعض التوصيات  التي أتمنى أن تحقق الهدف ، المنورة

حقيقياً يساعد على إجراء دراسات علمية أرقى ا المنشود أو على األقل تساعد في فهم المشكلة فهمً 

اهلل عليه توكلت وإليه أنيب والحمد هلل وأشمل بإذن هللا وإن كان جهد المقل ولكن وما توفيقي إال ب

 آلهوعلى محمد بن عبد هللا   سيدنا المرسليناألنبياء و مخاتعلى والسالم رب العالمين والصالة 

 .وسلم أجمعينوصحبه 

 مشكلة.الدراسة: 

هي مشكلة أسباب غياب الطالب في األسابيع التي تسبق  هذه الدراسةالمشكلة التي تتناولها 

 مشكلة متكررة فهي ، االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي في المدارس السعودية

للوصول ألفضل الحلول و، أو الحد منها عليهاوتبحث عن حل ناجح  يساعد في القضاء  ومستمرة

 بحث قمت بصياغة مشكلة ال المناسبة لحل هذه المشكلة

  -: بالتساؤالت التالية  

التي تسبق األسابيع التي تساعد على غيابه عن المدرسة في  المتعلقة بالطالب  األسباب ما أهم  .2

 .االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي ؟

 األسباب المرتبطة بالمعلم ؟ ما أهم  .1

 ؟ ما أهم األسباب المرتبطة بإدارة المدرسة  .3

 أهم األسباب المرتبطة بأسرة الطالب التي يعيش معها ؟ما   .5

 .  ما أهم األسباب المرتبطة بالمناهج الدراسية؟4

 ما أهم األسباب المرتبطة بالبيئة المدرسية؟ . 6

ألن المعنيين بهذه  ؛االستنتاج ووضع الفرضيات حول هذه القضية المهمةالورقة وقد حاولت 

، المجد في هذه الدولة الفتيةألمة مستقبالً للرفعة والمشكلة هم ركيزة المجتمع والذين سيقودون ا

لها  ، وايجاد الحلول المناسبةالمشكلة ومسبباتهاهذه معرفة على الباحث السعي ل وجبتوهذا ي

ألن  ؛ازات المدرسية الرسميةعلى االنضباط والتقيد باللوائح المحددة لإلجالتي تساعد الطالب و

على أدائهم  أثره عدم االنضباط والتقيد ببداية ونهاية الدراسة الفعلية وبشكل جماعي سينعكس
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  تبوئهم سواء في   ،أمورهاالتي سيتولون و ،إليهمتسند التي  واألعمال المستقبلي في كافة المهام

 . مستقبالً  األعمال المهمة الموكلة لهمغيرها من أو  قياديةلمناصب 

ألن هذين  ؛لألسباب السابقة تم استبعاد األسباب المرتبطة بالمنهج وبالبيئة المدرسيةوبالنظر 

أما تأثيرها  ،العنصرين مرتبطان بالغياب طوال العام الدراسي  وممكن أن يكون لها تأثير في ذلك

لدراسي ربما تكون في الغياب المقيد باألسابيع التي تسبق االختبارات والعطل خالل العام ا

في زمن معين من العام الدراسي وليس الطالب  بغيابها وذلك الرتباط ،نادرة أو محدودة

 المستمر طوال العام. بالغياب 

 أهداف الدِّراسـة:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة األسباب الكامنة تجاه غياب الطالب في األسابيع التي تسبق 

 ،في مراحلها الثالث بمدارس البنين بالمدينة المنورةالدراسي االختبارات واإلجازات خالل العام 

ومحاولة التوصل للحلول والتوصيات والمقترحات المناسبة لعالج هذه الظاهرة المتفشية في 

 ارسنا أو الحد منها. مد

 أهمـيَّة الدِّراسـة:

 تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل اآلتي:  

 قلة الدراسات التي تعالج  هذه المشكلة حسب معرفتي وهللا أعلم. -2

 حاجة التعليم في المملكة العربية السعودية لتوصيات ومقترحات لمعالجة هذه المشكلة. -1

 ب في األسابيع التي تسبق االختبارات واإلجازات.استمرارية مشكلة تغيب الطال -3

اتخاذ اإلجراء المناسب تجاه هذه المشكلة بعد معرفة مسبباتها من أجل الوصول للحل  -5 

 المناسب  من خالل توصيات ومقترحات هذه الورقة.

  حـدود الدِّراسـة:

 يمكن حصر حدود الدراسة في التالي:

مقيدة في دراسة ظاهرة غياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات  حدود الموضوع : -2

واإلجازات خالل العام الدراسي  بمدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة )مدارس داخل 

 المدينة بمراحلها الثالث(. 
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حدود العينة: تجرى هذه الدراسة على عينة عشوائية من طالب المدارس االبتدائية  -1

 والمتوسطة والثانوية داخل المدينة المنورة.                         

حدود المكان: تجرى هذه الدراسة في  ست مدارس داخل منطقة المدينة المنورة تم اختيارها  -3

 عشوائياً بنسبة مدرستين لكل مرحلة دراسية من مراحل التعليم العام. 

 مصطلحات الدِّراسـة:

 لى عدة مصطلحات من أهّمها  التالي:تحتوي هذه الدراسة ع

وألجله تسخر جميع اإلمكانات المتاحة  هو محور العملية التربوية والتعليمية، الطالب: -2

 واألساليب المناسبة التي توصل المعلومة بطريقة ميسرة تتحقق من خاللها األهداف المرسومة( 

عن حضن أبويه والتحاقه طفل لمؤثر الذي يغرس السلوكيات منذ انفصال الاهو  المعلم:-1

 (7241)الهاللي,بالمدرسة.

هي مجموعة عمليات )تخطيط، تنسيق، توجيه( وظيفية تتفاعل بإيجابية   :المدرسية القيادة -3

ضمن مناخ مناسب داخل المدرسة وخارجها وفقا لسياسة عامة تصنعها الدولة بما يتفق وأهداف 

 (4002)التربوتي,المجتمع والدولة. 

هي المؤسسة األولى التي تحتضن الفرد منذ والدته وحتى مراحله العمرية  ة الطالب:أسر -5

 الالحقة )د. عبد هللا محمد الفوزان  مقال بعنوان االنتماء الوطني... أين مسؤولية األسرة؟ 

 (7241)الفوزان,  

 دراسات سابقة.

ولكن هناك دراسات تتناول لم أجد دراسات سابقة حسب معرفتي وهللا أعلم متعلقة بهذه الورقة 

أسباب غياب الطالب وتسربهم من المدارس طوال العام الدراسي وليس في فترة زمنية محددة 

بر ارتباط هذه الدراسات مع بأسابيع معينة يكثر فيها الغياب مثل موضوع هذه الورقة وتعت

الب والطالبات في الورقة ارتباطاً جزئياً ومن أمثلة هذه الدراسات :  أسباب غياب الطموضوع 

التي تصدرها جامعة الملك عبد  مجلة العلوم التربوية(  ) المرحلة المتوسطة أحد موضوعات

 هـ.2525العزيز العدد الثالث لعام 

إبراهيم  فوزية –منصور أحمد  –وقد قام بهذه الدراسة األساتذة/ محمود عبد الحليم منسي 

ويهدف البحث إلى تحديد أسباب  بد العزيز.ئة تدريس بجامعة الملك عدمياطي وهم أعضاء هي
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وتقديم المقترحات التربوية والنفسية ، غياب الطالب والطالبات في المرحلة المتوسطة

وقد طبقت الدراسة على ، التالميذ عن المدرسة واالجتماعية التي تساعد في عالج ظاهرة غياب

 ثمان مدارس متوسطة بالمدينة طالباً وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من 182 عينة من

المنهج الوصفي المسحي و استخدمت  وكان منهج الدراسة المنورة أربعة للبنين ، وأربعة للبنات

 .االستبانة كأداة للبحث 

 

 

 يلي: وقد تم التوصل إلي عدة توصيات ومقترحات منها ما 

 مقترحات للمعلم :. 2

   .الدقة في درجات التحصيل .المناسبة عزيزأساليب الت .إدراك الفروق الفردية بين الطالب 

  : . مقترحات بشأن المناهج المدرسية 1

ومناسبتها لقدرات وميول  تبسيط المناهج الدراسية . االهتمام بالكيف وتخفيف الكم في المناهج 

 . األنشطة التعليمية يجب أن تتضمن المناهج الدراسية بعض .التالميذ

   المناهج بشكل دوري وتجديد الموضوعات ينبغي مراجعة . المحليةربط المناهج بالبيئة   

  : مقترحات بشأن البيئة المدرسية  .3

 . تفهم ظروف الطالب الذين يتغيبون وعالجها  .االهتمام باإلرشاد الطالبي وتفعيل دوره

 . يأةإنشاء المباني المناسبة والمه التوسع في . تحسين الوسائل المساعدة لعملية التعليم 

  . البدني تحسين العالقة مع التالميذ وتخفيف العقاب 

  : مقترحات بشأن ميول التالميذ نحو المدرسة .5

 . توعية التالميذ عن طريق وسائل اإلعالم . المقررات االختيارية في المدارس تطبيق نظام 

 لميول الطالب. المناسبة التوسع في األنشطة الترفيهية و . منح الجوائز للطالب المتفوقين 

  : مقترحات حول عالج األسباب النفسية لغياب التالميذ .4

  .االشتراك في األنظمة الجماعية  .التخفيف من قلق االمتحانات باستخدام االختبارات الدورية 

عدم  العالقة بين المعلمين والتالميذ من ناحية وبين التالميذ وزمالئهم من ناحية ثانية عن توثيق 

  . العقاب اللفظي استخدام

  : مقترحات لعالج األسباب الصحية لغياب التالميذ .6
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 نشر التوعية الصحية داخل المدارس. اإلسعافات األولية، تزويد كل مدرسة بممرض لتقديم 

 . اإلشراف الصحي على المقصف المدرسي

  : باألسرة المرتبطة بغياب التالميذ مقترحات حول األسباب المتعلقة.1

 . استمرار االتصال بين البيت والمدرسة . المدرسة اآلباء بأهمية انتظام أبنائهم في توعية 

 . الجو المناسب للمذاكرة في البيت ومراعاة ظروف سن المراهقة توعية اآلباء بأهمية 

 

 عينة الدِّراسـة:

)مدارس طالباً (من طالب مدارس المدينة المنورة بنين 231أجريت الورقة على عينة قوامها )

 داخل المدينة جاءت حسب الجدول التالي:

 المدارس الثانوية المدارس المتوسطة المدارس االبتدائية

عدد 

 المدارس
 العدد الصف

 عدد

 المدارس

الص

 ف

العد

 د

عدد   

المدار

 س

 الصف 
العد

 د

4 

 

 السادس

 

7

6 
4 

 76 األول

4 

 00 األول

الثان

 ي
47 

الثان

 ي
72 

الثال

 ث
44 

الثال

 ث
71 

مجمو

ع 

طالب 

االبتدا

 ئي

7

6 

مجموع 

طالب 

 المتوسط

25 

مجمو

ع 

طالب 

 الثانوي

64 

 701 المجموع
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 منهج الدِّراسـة :

وإجراء  ،اتبع في هذه الورقة  المسح الوصفي عن طريق جمع البيانات من خالل االستبانة

 التحليل الستخراج النتائج المطلوبة باستخدام النسب المئوية.

 اإلحصائية المستخدمة :األساليب 

األسلوب اإلحصائي المستخدم لتحليل الدراسة هو النسب المئوية وذلك للوصول لمؤشرات تدلنا  

لم يتم التوسع في استخدام أساليب أخرى نظراً لعدم إطالة  لذلك على أسباب المحتملة للغياب 

 الدراسة.

 

 

 

 :الدِّراسـة.أداة

االعتماد في جمع فقراتها للوصول لألسئلة المالئمة لمستوى الطالب أداة البحث هي االستبانة وتم 

العقلي والسني مع مراعاة أن توافق جميع المراحل السنية في جميع المراحل الدراسية في التعليم 

 .العام ، والدقة في قياس البعد المعرفي لهؤالء الطالب تجاه الموضوع الذي نبحثه

وهي عبارة عن أسئلة تحتاج اإلجابة عليها باإلشارة في أربعة   فقرة( 26وقد تضمنت االستبانة )

 حقول كالتالي:

 موافق إلى حد كبير. -2  

      موافق إلى حد متوسط. -1  

 غير متأكد. -3  

 غير موافق. -5  

 

وقد قسمت أسئلة االستبانة إلى أربعة محاور تتعلق بالطالب والمعلم وإدارة المدرسة وأسرة 
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يشمل كل محور أربعة أسئلة تحتاج إلى إجابة من قبل جميع أفراد العينة وكانت الطالب حيث 

 ( طالباً كالتالي:236األسئلة المتعلقة بكل محور واإلجابة عليها من قبل أفراد العينة وعددهم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور األول م

 المتعلقة بالطالب األسباب

أوافق 

إلى حد 

 كبير

أوافق 

إلى حد 

 متوسط

غيـر 

 متأكـد

 

 ال أوافق

 لمذاكرة الدروس استعداًدا لالختبارات. -7

 

67 01 72 42 

 حب تقليد الطالب اآلخرين في غيابهم. -4

 

44 00 46 25 

 االتفاق مع بعض الطالب على الغياب. -0

 

 

01 41 75 24 

عدم الرغبة في الدراسة في األسابيع  -2

 التي تسبق االختبارات والعطل.

05 06 75 20 
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 المحور الثاني م

 المتعلقة بالمعلم األسباب

أوافق 

إلى حد 

 كبير

أوافق 

إلى حد 

 متوسط

غيـر 

 متأكـد

 

 ال أوافق

 عدم شرح الدروس. -2

 

05 06 46 06 

 عدم دخول بعض المعلمين للحصص. -6

 

20 07 45 01 

التلميح للطالب على الغياب من قبل  -1

 بعض المعلمين

20 06 04 46 

 أسبوع مراجعةألنه  -1

 

62 00 47 71 

 المحور الثالث  م

 األسباب المتعلقة بإدارة المدرسة

أوافق 

إلى 

حد 

 كبير

أوافق 

إلى حد 

متوس

 ط

غيـر 

 متأكـد

 

 ال أوافق

التلميح للطالب على الغياب من قبل  -5

 إدارة المدرسة

45 02 00 22 
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عدم حسم درجات المواظبة على  -70

 الطالب الغائب

 

21 00 42 44 

عدم تسجيل غياب الطالب اليومي في  -77

 كشف الغياب

 

22 45 41 41 

عدم مساءلة الطالب عن سبب غيابه  -74

 بعد العودة للمدرسة

 

22 06 42 44 

 المحور الرابع م

 األسباب المتعلقة بأسرة الطالب

 أوافق

إلى حد 

 كبير

 أوافق

إلى حد 

 متوسط

 

غيـر 

 متأكـد

 

ال 

 أوافق

األسرة في غياب الطالب عن رغبة  -70

 المدرسة

 

27 42 41 02 

السفر مع األسرة خالل األسبوع الذي  -72

 يسبق إجازة العيد

62 01 74 40 
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 األداة:صدق 

ن التربويين في الميدان ومكوناتها على بعض المعلمين وبعض المشرفي االستبانةتم عرض 

وتم إضافة بعض العناصر وحذف  ،وقد تمت التعديالت المطلوبة بعد األخذ بآرائهم ،التربوي

 النهائية لتكون األخرى التي نالت نصيباً أقل من الموافقة عليها حتى خرجت االستبانة بصورتها

 .جاهزة لتطبيقها

 

عدم مساءلة ولي األمر عن أسباب  -72

 غياب أبنه

 

22 75 42 05 

تعتقد أسرة الطالب أن هذا األسبوع ال  -76

 يوجد به دراسة

 

62 41 40 46 
 المحور األول م

األسباب 

المتعلقة 

 بالطالب

تكرا

 ر

مواف

 ق

 إلى

حد 

 

 النسبة

 

 تكرار

مواف

 ق

 

 النسبة 

 تكرار

 غير

 متأكد

 

 النسبة

 تكرار

 غير  

مواف

 ق

 

 النسبة
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 تحليل النتائج : 

وللوصول للنتائج المتوخاة من الدراسة تم تفريغ االستبانة  لمعرفة آراء الطالب حول ظاهرة  

تم  أرائهمغيابهم في األسابيع التي تسبق االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي  وبناء على 

 اد العينة عند اإلجابة على استخدام أسلوب النسب المئوية لمعرفة المعيار الحقيقي لردة فعل أفر

وفيما يلي تحليل تلك النتائج ومناقشتها حسب المؤشرات التي  ،االستبانةسؤال من أسئلة  كل

  :االستبانةظهرت لنا من إجابات الطالب لكل محور من محاور 

 أوالً تحليل نتيجة المحور األول )األسباب المتعلقة بالطالب(:

 كبير

لمذاكرة  -7

الدروس 

استعداًدا 

 لالختبارات.

 

67 

 

 

2242

4٪ 

01 41410

٪ 

72 70447

٪ 

42 71427

٪ 

تقليد حب  -4

الطالب 

اآلخرين في 

 غيابهم.

 

44 76٪ 00 47415

٪ 

46 71451

٪ 

25 20٪ 

االتفاق مع  -0

بعض الطالب 

 على الغياب.

 

01 4141٪ 41 40420

٪ 

75 70416

٪ 

24 0145٪ 

عدم الرغبة  -2

في الدراسة 

في األسابيع 

التي تسبق 

االختبارات 

 والعطل.

 

05 4141

٪ 

06 46٪ 75 70416

٪ 

20 07٪ 
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نجد أن األسباب المتعلقة بالطالب  جاءت  إجابات الطالب عليها مرتبة حسب حصولها على 

 مرتبة كالتالي:أعلى نسبة من إجابات أفراد العينة  في الحقلين األولين 

من  الحقل األولهذا السؤال على أعلى نسبة في  . حصللالختباراتلمذاكرة الدروس استعداًدا   

وفي  ٪55.41طالباً من أفراد العينة( )موافق إلى حد كبير(  بنسبة  62المحور وقد أجاب عليه )

طالباً( من أفراد 25)والمترددين في اإلجابة كانوا ) ٪21.42)غير موافق( بنسبة  الحقل الرابع

عدم الرغبة في الدراسة  2 ٪11.13طالباً( بنسبة 15والموافقين كانوا ) ٪22.12العينة بنسبة 

 بق االختبارات واالجازات  يميل إليها الطالب ولكن بنسبة أقل من سابقتهافي األسابيع التي تس

ال يوافق معظم أفراد العينة على اعتبارها سبباً في غيابهم وذلك  السببين الثالث والرابعأما 

 لحصولها على أعلى نسبة في الحقل األخير )غير موافق(مرتبة كالتالي:

وموافق  ٪53وكانت نسبة عدم االستجابة لهذا السؤال  . حب تقليد الطالب اآلخرين في غيابهم

 ٪12.82وموافق بنسبة  ٪26إلى حد كبير كانت بنسبة 

االتفاق مع بعض الطالب على الغياب . وأما نسبة عدم االستجابة لهذا السؤال )غير موافق( 

 ٪12.53وموافق بنسبة  ٪11.1وموافق إلى حد كبير كانت بنسبة  ٪31.2كانت

يتبين أن حجة الطالب في الغياب في األسابيع التي تسبق االختبارات هي مذاكرة ومن هنا    

وهذا يعود أما لصعوبة  ،وهو سبب من وجهة نظرهم للغياب ،الدروس استعداًدا لالختبارات

أو إلهمال الطالب لدروسه وعدم  ،األسئلة مما يحدث رهبة لدى الطالب من االختبارات

الغياب عن المدرسة في  فيفضلمراجعتها أول بأول مما يؤدي على عدم استعداده لالختبار 

األسابيع التي تسبق االختبارات وهنا يأتي دور األسرة لمتابعة الطالب المستمرة خالل العام 

تمرة لطالبه ومتابعة تقويمهم  الدراسي في تحصيله العلمي  وكذلك دور المعلم  في المراجعة المس

ودور إدارة المدرسة في بث التوعية والنصح للطالب على  ،عن طريق الترغيب بالمحفزات

أهمية مراجعة الدروس أوالً بأول من خالل اإلذاعة المدرسية أو الندوات والمحاضرات في 

 حصص النشاط.  

 معلم(:ثانياً تحليل نتيجة المحور الثاني )األسباب المتعلقة بال
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 م

المحور 

 الثاني

األسباب  

المتعلقة 

 بالمعلم

 تكرار

 موافق

 إلى

حد 

 كبير

 

 النسبة

 تكرار

 موافق

 

 النسبة

 تكرار

 غير متأكد

 

 النسبة

 تكرار

غير 

 موافق

 

 النسبة

2- 

عدم شرح 

 الدروس.

 

05 4142٪ 06 46٪ 46 7145٪ 06 46٪ 

6- 

عدم دخول 

بعض 

المعلمين 

 للحصص.

 

20 45٪ 07 4446٪ 45 47٪ 01 41٪ 

1- 

التلميح 

للطالب على 

الغياب من 

قبل بعض 

 المعلمين .

 

20 07٪ 06 46٪ 04 40٪ 46 7145٪ 

1- 
ألنه أسبوع 

 مراجعة
62 2142٪ 00 42٪ 47 72٪ 71 70٪ 
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نجد أن األسباب المتعلقة بالمعلم  جاءت  إجابات الطالب عليها مرتبة حسب حصولها على أعلى 

 العينة  في الحقلين األولين مرتبة كالتالي:نسبة من إجابات أفراد 

حصل هذا السؤال على أعلى نسبة موافقة في هذا المحور حسب الجدول   2ألنه أسبوع مراجعة

وأيضاً على أقل نسبة في الحقل الرابع )غير  ٪51.5طالباً ( بنسبة 64وافق عليه إلى حد كبير )

  ٪23طالباً( بنسبة  28موافق(كانت عدم االستجابة لهذا السبب من قبل )

ولم  ٪32طالباً( بنسبة  53وافق عليه ) معلمينالتلميح للطالب على الغياب من قبل بعض ال

 ٪13طالباً( بنسبة  31وغير المتأكدين كانوا) ٪28.2طالباً( بنسبة  16يوافق عليه )

 31ولم يوافق عليه ) ٪12طالباً( بنسبة  52. وافق عليه )عدم دخول بعض المعلمين للحصص

 ٪12طالباً( بنسبة  12وغير المتأكدين كانوا) ٪11طالباً( بنسبة 

طالباً( بنسبة  36ولم يوافق عليه ) ٪18.5طالباً( بنسبة  32. وافق عليه )عدم شرح الدروس

 ٪28.2طالباً( بنسبة  16وغير المتأكدين كانوا) 16٪

ومن هذا يتبين أن أهم سبب لغياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات واإلجازات خالل 

ر الطالب هذا األسبوع  أسبوع مراجعة وهذا يدل على العام الدراسي في هذا الحقل هي اعتبا

عدم حرص الطالب على مراجعة الدروس مع معلميهم وأيضا شعورهم بعدم جدواها بناًء على 

 2ما تدل عليه مؤشرات العينة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 ثالثاً تحليل نتيجة المحور الثالث )األسباب المتعلقة بإدارة المدرسة(:

 م

المحور 

 الثالث

األسباب  

لمتعلقة ا

بإدارة 

 المدرسة

 تكرار

 موافق

 إلى

حد 

 كبير

 

 النسبة

 تكرار

 موافق

 

 النسبة

 تكرار

غير 

 متأكد

 

 النسبة

 تكرار

غير 

 موافق

 

 النسبة

5- 

التلميح 

للطالب على 

الغياب من 

قبل إدارة 

 0المدرسة

 

45 47٪ 02 4241٪ 00 4741٪ 22 04٪ 

70- 

عدم حسم 

درجات 

المواظبة 

على الطالب 

 0الغائب

 

21 24٪ 00 42٪ 42 7142٪ 44 76٪ 
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الطالب عليها مرتبة حسب حصولها نجد أن األسباب المتعلقة بإدارة المدرسة  جاءت  إجابات 

 على أعلى نسبة من إجابات أفراد العينة  في الحقلين األولين مرتبة كالتالي:

حصل هذا السؤال على أعلى نسبة موافقة في  2عدم حسم درجات المواظبة على الطالب الغائب  

 ٪26وأيضاً على أقل نسبة في الحقل الرابع)غير موافق( بنسبة ٪51المحور بنسبة

. حل في المرتبة الثانية في موافقة عدم مساءلة الطالب عن سبب غيابه بعد العودة للمدرسة

 ٪32وكانت نسبته  االستبانة( في 22أفراد العينة وهو قريب في نسبته من العنصر رقم )

 ٪26)غير موافق( بنسبة االستبانةوتساوى في الحقل الرابع  مع السؤال العاشر في 

 ٪32يوافق عليه الطالب ولكن بنسبة 2الطالب اليومي في كشف الغيابعدم تسجيل غياب  

 .متساوياً مع السؤال الحادي عشر من االستبانة

77- 

عدم تسجيل 

غياب 

الطالب 

اليومي في 

كشف 

 0الغياب

 

22 05٪ 45 47٪ 41 7541٪ 41 7541٪ 

74- 

عدم 

مساءلة 

الطالب عن 

سبب غيابه 

بعد العودة 

 للمدرسة

 

22 05٪ 06 46٪ 42 7144٪ 44 76٪ 
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ال يوافق معظم أفراد العينة على اعتباره 2التلميح للطالب على الغياب من قبل إدارة المدرسة

 ٪31سبباً في غيابهم وذلك لحصوله على أعلى نسبة في الحقل األخير )غير موافق( نسبته 

وغير المتأكدين من اعتباره سبباً أو المترددين  ٪ 12والموافقين على اعتباره سبباً كانوا بنسبة 

التالميذ عن المدرسة خالل األسابيع التي تسبق لذا ال يعتبر سبباً في غياب  ٪21.8كانوا بنسبة 

 .االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي

ومن هنا يتضح أن أهم المؤشرات المتعلقة بإدارة المدرسة هي مرتبة حسب األهمية بناًء على 

 مؤشر العينة هي : 

بب غيابه بعد . عدم مسألة الطالب عن س1 2. عدم حسم درجات المواظبة على الطالب الغائب2

 2. عدم تسجيل غياب الطالب اليومي في كشف الغياب3العودة للمدرسة. 

وهذه األسباب ساعدت على استمرار مشكلة غياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات 

 واإلجازات خالل العام الدراسي .      

 لب(:رابعاً تحليل نتيجة المحور الرابع )األسباب المتعلقة بأسرة الطا

 م

المحور 

 الرابع

األسئلة 

المتعلقة 

بأسرة 

 الطالب

 تكرار

 موافق

 إلى

حد 

 كبير

 

 النسبة

 تكرار

 موافق

 

 النسبة

 تكرار

غير 

 متأكد

 

 النسبة

 تكرار

غير 

 موافق

 

 النسبة

70- 

رغبة 

األسرة في 

غياب 

الطالب عن 

 0المدرسة

27 01٪ 42 7142٪ 41 7541٪ 02 4242٪ 
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المتعلقة بأسرة الطالب جاءت جميع  إجابات أفراد العينة عليها  بنسبة أعلى في  نجد أن ا األسباب 

الحقل األول )موافق إلى حد كبير( وهذا يدل على أنها جميعها أسباب تساعد على غياب التالميذ 

 

72- 

السفر مع 

األسرة 

خالل 

األسبوع 

الذي يسبق 

 إجازة العيد

 

62 21٪ 01 41٪ 74 141٪ 40 7641٪ 

72- 

عدم 

مساءلة 

ولي األمر 

عن أسباب 

 0غياب أبنه

 

22 20٪ 75 7041٪ 42 7142٪ 05 41٪ 

76- 

تعتقد أسرة 

الطالب أن 

هذا 

 األسبوع ال

يوجد به 

 0دراسة

 

62 26٪ 41 7541٪ 40 7242٪ 46 7145٪ 
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خالل األسابيع التي تسبق االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي من وجهة نظر أفراد 

 رتبة حسب أعلى نسبة كالتالي:العينة وهي م

 السفر مع األسرة خالل األسبوع الذي يسبق إجازة العيد.

وأيضاً على أقل نسبة في  ٪64حصل هذا السؤال على أعلى نسبة موافقة في المحور بنسبة 

 ٪26.1الحقل الرابع)غير موافق( بنسبة

ة الثانية في موافقة أفراد حل في المرتب0تعتقد أسرة الطالب أن هذا األسبوع ال يوجد به دراسة

 ٪56وكانت نسبته  االستبانةفي  25العينة إلى حد كبير وهو قريب في نسبته من العنصر رقم 

)غير موافق(  االستبانةوكان ثاني أقل نسبة في الحقل الرابع  بعد السؤال الرابع عشر في 

  ٪28.2بنسبة

  ٪52أفراد العينة إلى حد كبير بنسبة يوافق عليه 2عدم مساءلة ولي األمر عن أسباب غياب أبنه 

 ٪18وال يوافقون عليه بنسبة 

  ٪31يوافق عليه أفراد العينة إلى حد كبير بنسبة 0رغبة األسرة في غياب الطالب عن المدرسة

 ٪14.4وال يوافقون عليه بنسبة 

ساعدت في  وهذا يدل على أن جميع األسباب المتعلقة بأسرة الطالب الواردة في االستبانة إيجابية

استمرار ظاهرة غياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات واإلجازات خالل العام 

 .الدراسي

  نتائج الدراسة:

أن حجة الطالب في الغياب في األسابيع التي تسبق االختبارات هي مذاكرة الدروس  .2

لصعوبة األسئلة استعداًدا لالختبارات وهو سبب من وجهة نظرهم للغياب وهذا يعود أما 

مما يحدث رهبة لدى الطالب من االختبارات أو إلهمال الطالب لدروسه وعدم مراجعتها 

أول بأول مما يؤدي على عدم استعداده لالختبار سوى في الغياب عن المدرسة في 

 األسابيع التي تسبق االختبارات

ازات خالل العام أن أهم سبب لغياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات واإلج .1

الدراسي في هذا الحقل هي اعتبار الطالب هذا األسبوع  أسبوع مراجعة وهذا يدل على 
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عدم حرص الطالب على مراجعة الدروس مع معلميهم وأيضا شعورهم بعدم جدواها 

 2بناًء على ما تدل عليه مؤشرات العينة

ألسابيع التي تسبق من األسباب التي  ساعدت على استمرار مشكلة غياب الطالب في ا .3

االختبارات واإلجازات خالل العام الدراسي  والتي تخص اإلدارة المدرسية   يعود الى 

وبالتالي حسم درجات المواظبة 2عدم تسجيل غياب الطالب اليومي في كشف الغياب

 على الطالب الغائب، وعدم مسألة الطالب عن سبب غيابه بعد العودة للمدرسة.  

ساعدت على  تفاقم المشكلة تلك المتعلقة بأسرة الطالب  التي ال ترى ألسباب التي امن  .5

 جدوى انتظام الطالب  خالل أيام  األسابيع التي تسبق  االختبارات واالجازات.

 توصيات الدِّراسـة:

نعرض هنا بعض  لما توصلنا إليه من نتائج في ضوء معطيات مؤشرات الدراسة انظرً 

ي أنها ممكن أن تساعد في عالج ظاهرة غياب الطالب في رى وحسب علمي  التوصيات التي 

أو تحد منها وهي توصيات متعلقة  ،األسابيع التي تسبق االختبارات والعطل خالل العام الدراسي

 ،وهي األسباب المتعلقة بالطالب االستبانةبكل محور من المحاور األربعة التي تطرقنا إليها في 

 مرتبة كالتالي:وهي  ،بأسرة الطالبو ،وبإدارة المدرسة ،وبالمعلم

 

 التوصيات لألسباب المتعلقة بمحور الطالب:

وال يتركها تتراكم عليه إلى قرب  ،توصي الدراسة بمراجعة واستذكار الطالب لدروسه أوالً بأول

وذلك بالتعاون المستمر مع البيت  ،من الدراسة الفعلية بحجة مذاكرتهاا االختبارات ليقتطع زمنً 

 سة في هذه الناحية.والمدر

توصي الدراسة بترغيب الطالب بالدراسة والحضور خالل هذه األسابيع عن طريق التعزيز 

 المعنوي والمادي للطالب من خالل تفعيل بعض المسابقات الثقافية ودعمها بالجوائز العينية.

يوم  توصي الدراسة ببث اإلرشادات التوعوية للطالب بأهمية االنضباط والحضور إلى أخر

 دراسي.

 التوصيات لألسباب المتعلقة بمحور المعلم:
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        توصي الدراسة بشرح دروس جديدة من قبل المعلمين خالل الفترة التي تسبق االختبارات 

 واإلجازات وأن يكون ذلك في خطة توزيع المنهج لكل مادة وعدم تحويلها إلى حصة مراجعة.

الدراسية خالل هذه الفترة حتى وإن كان الحضور توصي الدراسة بحضور المعلمين للحصص 

 قليالً وعدم إعادة شرح الدروس الجديدة للطالب الغائبين بعد العودة .

توصي الدراسة المعلمين بعمل اختبار تقويمي تحريري أو شفوي سريع للطالب  بعد العودة من 

األعياد أو إجازة اإلجازات حول الدروس التي تم شرحها خالل األسبوع الذي يسبق إجازة 

 منتصف الفصل الدراسي، وتحسب من عالمات المشاركة.

توصي الدراسة المعلمين بتشجيع الطالب على الحضور من خالل تنبيههم على أهمية االلتزام 

لألسابيع الفعلية للدراسة  من خالل النصح عليم باألنظمة والمواعيد المحددة من قبل وزارة الت

 لمرشد الطالبي.واإلرشاد بالتعاون مع ا

 التوصيات لألسباب المتعلقة بمحور إدارة المدرسة:

توصي الدراسة إدارة المدرسة بتطبيق الئحة السلوك والمواظبة تطبيقاً فعلياً على الطالب 

 الغائبين وإشعار ولي األمر بذلك  .

إعالمهم توصي الدراسة بجدية إدارة المدرسة بمسألة الطالب عن غيابهم عند عودتهم للمدرسة و

بمقدار الحسم من درجات المواظبة وكذلك من درجات السلوك العتباره سلوكاً مخالفاً ألنظمة 

 .أمورهم بعدم الغيابعليهم وعلى أولياء الالزم التعهد المدرسة وأخذ 

توصي الدراسة إدارة المدرسة بعمل سجل للغياب خالل هذه الفترة يشتمل على تعهدات على 

 ئحة السلوك والمواظبة ليتسنى الرجوع له عند الحاجة في ضبط الغياب.الطالب وولي أمره وال

توصي الدراسة بتوزيع كشوفات الغياب على الفصول الدراسية وتسجيل الغائبين مهما كان 

 عددهم خالل هذه الفترة  إلى أخر يوم دراسي .

لحضور خالل توصي الدراسة إدارة المدرسة بتنويع الطرق المشجعة والمحفزة للطالب على ا

هذه الفترة من خالل تكريم الطالب المتفوقين وتوزيع جوائز ومسابقات األنشطة المختلفة في 

 2الفسح في طابور الصباح من خالل اإلذاعة المدرسية
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توصي الدراسة إدارة المدرسة بتفعيل جائزة باسم الطالب المثالي في الحضور توزع على أفضل 

ون تسليمها في اليوم األخير الذي يسبق االختبارات أو عشرة طالب في كل فصل دراسي ويك

 2اإلجازات الرسمية لتشجيع الطالب على الحضور

 التوصيات لألسباب المتعلقة بمحور أسرة الطالب:

خالل األسابيع التي تسبق توصي الدراسة بتوعية أسرة الطالب بأهمية وجدية الدراسة 

 ،والنشرات التوعوية ،اآلباءمن خالل مجالس الل العام الدراسي االختبارات واإلجازات خ

 والمطويات التي توزعها المدرسة على الطالب عن الغياب وضرره.   

تزويد أسرة الطالب بالئحة السلوك والمواظبة الجديدة مع بداية العام الدراسي ليتسنى معرفتها 

 والعمل بموجبها.

سبب غياب أبنه خالل األسابيع التي تسبق استدعاء ولي األمر بعد العودة للدراسة ومناقشته عن 

االختبارات واإلجازات وأخذ التعهد الالزم وإعالمه بمقدار الحسم الذي يقع على أبنه من الئحة 

 2السلوك والمواظبة

 الخـاتـمــة:

أخي ولي األمر أقدم  زمالئي اآلخرين بالمدرسة، المدرسة، أخي قائد ،أبني الطالب، زميلي المعلم

هذه الدِّراسـة المتواضعة عن ظاهرة غياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارات 

هم في عالج هذه االخروج بنتائج تتمخض عن حلول تسومحاولة واإلجازات خالل العام الدراسي 

ل هذه الظاهرة كعلى مالم يتم التكاتف من الجميع في جدية على القضاء المشكلة، وهذا لن يتأتّى 

 خوفاً من ربه وإرضاء لضميره . يخصهفيما 

أتمنى من هللا أن تفتح هذه الورقة جوانب مضيئة لدراسات أخرى أفضل وأشمل لدِّراسة هذه  

والتي ال تعتبر دراسة علمية بحتة بل اجتهاد فردي في إثبات مؤشرات يقات الظاهرة من هذه الور

أن تحقق هذه الورقة جزءاً يسيراً في الوصول إلى ، وبقدر المستطاع مهم نحو موضوع 

ت توصيات مناسبة تساعد على عالج ظاهرة غياب الطالب في األسابيع التي تسبق االختبارا

 واإلجازات خالل العام الدراسي .
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قال رسول هللا صلى هللا  فإن أصبت فمن هللا، وإن كان غير ذلك فمن نفسي، فالكمال هلل وحده، 

  2التوابون"  الخطائين كل بني آدم خطاء ، وخيرعليه وسلم " 

دنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سي

 أجمعين.

 

 

 المراجع :

(. دور المعلم في توظيف النشاط لتطوير أساليب التدريس ، 2515إدارة تعليم محافظة االحساء)

( محرم 3ـ 2اء الحادي عشر لقادة العمل التربوي ــ جازان )ورقة عمل مقدمة في  اللق

 هـ.2515

http://www.edc.gov.sa/lrc/book/teacheractive.doc    

 

 (، النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية  استرجعت من1224الترتوري ،محمد عوض)

          http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?t=2278 

     

هـ(، مقال بعنوان االنتماء الوطني... أين مسؤولية األسرة؟  1/5/2518الفوزان ،عبدهللا محمد )

 (، جريدة عكاظ، استرجعت من1231ع ) 

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070424/Con20070424105747.htm 

 

( ، 23281م. ،ع)هـ(، تحقيق  بمناسبة اليوم العالمي للمعل2511رمضان  23الهاللي ، هيفاء )ا

 استرجعت من

http://www.alriyadh.com/2006/10/05/article191958_s.htm l 

 

(. أسباب غياب الطالب والطالبات عن 2522؛ دمياطي، فوزية)أحمد، منصور محمود؛ منسي،

 (،  استرجعت من3المدرسة، مجلة العلوم التربوية جامعة الملك عبدالعزيز، ع)
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http://www.kshfi.net/forum/new.php?print=1&id=1324 

 


