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 خمرجات العملية التعليمية وأثره يف جودة  تقييم أداء ادلؤسسات التعليمية
  2222 ةمصراتادلدارس الثانوية احلكومية مبدينة  مديريدراسة تطبيقية عن 

 حسن علي ىامان
 جامعة مصراتة -كلية االقتصاد   -قسم اإلدارة

hassan.haman.58@gmail.com 
    :ادللخص

ابلبياانت وادلعلومات عمل على تزويد اإلدارة ادلسؤولة إف عملية التقييم ألداء ادلؤسسات التعليمية ت     
الناذبة عن دراسة وربليل بيئة العمل الداخلية واخلارجية، اليت هتدؼ إىل معرفة مراكز القوة ومواطن الضعف، 

إلدارة ادلدرسية يف رلاؿ وكذلك معرفة الفرص والتحدايت، أو التهديدات أو ادلخاطر، اليت قد تواجو ا
، حيث تعمل تلك ادلعلومات على مساعدة صّناع القرار يف إعادة ربديد وصياغة األىداؼ، أعماذلا

 والسياسات لتحسُت جودة سلرجات العملية التعليمية .
ب الرئيسية والثانوية وراء تدّّن مستوى جودة  سلرجات العملية التعليمية من يهدؼ البحث إىل معرفة األسبا

( بشقيها البنُت والبنات يف مدينة مصراتو خالؿ )احلكوميةوجهة نظر مديري ادلدارس الثانوية العامة 
اد رلتمع البحث بشقيو %( من أفر 50(، ومت اختيار عينة حجمها )2020 -2015السنوات الستة )

( 20عت للدراسة والتحليل )، وبلغ حجم العينة اليت أخضأساس العينة العشوائية البسيطة ، علىاتبنُت وبن
( مدراء من مدارس البنُت، وخلص البحث إىل مجلة  6، و) ( مديراً من مدارس البنات14)، موزعة مديراً 

جودة سلرجات  %( من مديري ادلدارس يروف إف ىناؾ تدّّن يف مستوى90من النتائج أعلها إف نسبة )
%( من مديري  ادلدارس يروف أف تدّن سلرجات 95العملية التعليمية يف ادلدارس الثانوية العامة، وإف نسبة )

التعليم يرجع إىل وجود بناء ضعيف يف أساسيات التعّلم للطالب من ادلراحل الدراسية السابقة، و ىو يعترب 
%( من مديري 85ائمة األسباب السبعة، وإف نسبة )السبب الرئيسي وراء ادلشكلة، وترتيبو األوؿ يف ق

ادلدارس يروف أف تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل قلة الربامج التطويرية لرفع كفاءة ادلعلمُت، ويعد ضمن 
األسباب الرئيسية وراء ادلشكلة، وترتيبو الثاّن يف قائمة األسباب، وكانت أىم توصيات البحث ىي ضرورة 

، ووضع اسي يف التعليم األساسي والثانويلدوري والشامل دلستوى جودة التحصيل الدر التقييم العلمي، وا
 .مهارات ادلعلمُت ومديري ادلدارسبرامج تدريبية لتنمية وتطوير قدرات و 

 ادلدارس الثانوية احلكومية.  -تقييم األداء ادلؤسسي -: جودة سلرجات العملية التعليميةالكلمات ادلفتاحية   
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Abstract:                                                                                                    
The evaluation process for the performance of educational institutions works 
to provide the responsible administration with data and information resulting 

from the study and analysis of the internal and external work environment, 
which aims to know the centers of strength and weaknesses, as well as to 
know the opportunities, challenges, threats or risks that may face the school 
administration in its field of work, as this information works to help decision-

makers in redefining and formulating goals and policies to improve the 
quality of the outputs of the educational process. 
The research aims to know the main and secondary reasons behind the low 

level of quality of the outputs of the educational process from the point of 

view of the principals of public secondary schools (governmental), both boys 

and girls, in the city of Misurata during the six years (2015-2020), and a 

sample size (50%) was selected from the members of the research 

community, both boys and girls, on the basis of a simple random sample, and 

the size of the sample that was subjected to study and analysis was (20) 

directors,  Distributed (14) principals from girls' schools, and (6) principals 

from boys' schools. 

The research concluded with a number of results, the most important of 
which is that (90%) of  principals Schools believe that there is a low level of 
quality of the outputs of the educational process in public secondary schools, 
and that the percentage (95%) of school principals believe that the low 

education outputs are due to the existence of a weak construction in the 
basics of learning for the student from the previous academic stages, and this 
is the main reason behind the problem and ranked first in the list of seven 
reasons, and that the percentage (85%) of school principals believe that the 

low education outputs are due to the lack of development programs to raise 
the efficiency of teachers,  This is considered among the main reasons behind 
the problem and its second place  in the list of reasons, and the most 
important recommendations of the research is the need for scientific, periodic 

and comprehensive evaluation of the level of quality of academic 
achievement in basic and secondary education, and the development of 
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training programs to develop the capabilities and skills of teachers and school 
principals. 

     Keywords : Quality of educational process outputs- Institutional performance     
      Evaluation- Government secondary schools.                                                         

     :ادلقدمة   
ىناؾ العديد من التحدايت والصعوابت من أجل تطوير سلرجات العملية التعليمية يف اجملتمع اللييب،    

من عناية واىتماـ بكل عنصر من عناصر  وخاصة يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي، وما تتطلبهما
علم والطالب وادلنهج الدراسي واإلدارة والبيئة ادلدرسية، واإلخصائي النفسي 

ُ
العملية التعليمية ادلتمثلة يف ادل

واالجتماعي، وادلوجو الًتبوي، وأولياء أمور الطالب، من أجل الوصوؿ إىل ادلستوى ادلطلوب من جودة 
 .كلي للمدرسة وسلرجاهتا التعليميةي األداء الالتعليم اليت تعكس مستو 

التعليمية تعمل على تزويد اإلدارة ادلسؤولة ابلبياانت وادلعلومات  -إف عملية التقييم  ألداء ادلؤسسات    
الناذبة عن دراسة وربليل بيئة العمل الداخلية واخلارجية اليت هتدؼ إىل معرفة مراكز القوة ومواطن الضعف، 

يف رلاؿ أو التهديدات أو ادلخاطر اليت قد تواجو اإلدارة ادلدرسية  الفرص والتحدايت، وكذلك معرفة
، حيث تعمل تلك ادلعلومات على مساعدة صّناع القرار يف إعادة ربديد وصياغة األىداؼ أعماذلا

 والسياسات لتحسُت جودة سلرجات العملية التعليمية.     
يهدؼ البحث إىل معرفة األسباب الرئيسية والثانوية وراء تدّّن مستوى جودة سلرجات العملية التعليمية    

 .ةا البنُت والبنات يف مدينة مصرات( بشقيهديري ادلدارس الثانوية العامة )احلكوميةمن وجهة نظر م
خطة البحث بكل  ويتضمن مت مناولة ىذا ادلوضوع من خالؿ ثالثة أطر، وىي اإلطار العاـ للبحث،  

، وكذلك اإلطار النظري للبحث ويشمل ما جاء يف أدبيات ادلوضوع من مداخل متنوعة عناصرىا األساسية
( إلطار العملي )ادليداّن، واإلطار األخَت ىو اقييم ادلؤسسي والعملية التعليميةوحديثة ذات عالقة ابلت

لك ادلعاجلة اإلحصائية، وعرض وتفسَت النتائج،  ، وكذض، وتفسَت خصائص العينة ادلختارةادلتضمن عر 
 .     التوصيات ومقًتحات حبوث مستقبليةو 

    :مشكلة البحث
تسعى اجلهات ادلسؤولة عن التعليم يف ليبيا من أجل االرتقاء ابلعملية التعليمية، من خالؿ عمليات تقييم 

، يتم من خالذلا اسًتاتيجيات تربوية علمية حديثة ، اليت تساعد يف وضع سياسات ورسمداء ادلدرسياأل
 .  لًتبوية ادلنشودة بكفاءة وفعاليةىداؼ االوصوؿ إىل ربقيق األ
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ثَتاً ، اليت تؤثر أتمن التحدايت والعراقيل التعليميةإف رحلة تطوير التعليم وسلرجاتو تتطلب معاجلة الكثَت 
ح ، وابلتايل اطلفاض معدالت النجا األداء ادلدرسيسلبيًا يف التحصيل العلمي للطالب، وتدّّن مستوى 

اىد على ذلا أدلة وشو  ،مبدأ ال حبث بدوف مشكلة حقيقية وانطالقًا من .بشكل عاـ يف العملية التعليمية
وربديداً مكتب االمتحاانت  مصراتو،، قاـ الباحث بزايرة إىل مراقبة التعليم دبدينة وجودىا يف الواقع العملي

وكذلك رئيس قسم منظومة  ،5/12/2021ث سبت مقابلة السيد مدير ادلكتب يـو حيابدلراقبة، 
( يف مرحلة التعليم الثانوي بنُت وبنات ب ادلئويةالنسطالع على معدالت النجاح )االمتحاانت، هبدؼ اال

، ومت تفريغ نتائج تلك 2020إىل  2015خالؿ السنوات الست احملددة من  دبصراتويف ادلدارس العامة 
 .     (1يف اجلدوؿ التايل رقم )ايرة وادلقابلة الز 

 (2020 – 2015( نسبة النجاح للسنوات )1جدوؿ رقم )
 اثلثة اثنوي بنات اثلثة اثنوي بنني اثنوي بنات اثنية بنني اثنوي اثنية وىل اثنوي بناتأ وىل اثنوي  بننيأ الدراسية السنة

2015 34.64% 48.62% 42.04% 52.90% 43.98% 53.63% 
2016 29.87% 44.12% 34.61% 50.14% 40.89% 59.11% 
2017 26.40% 40.71% 28.71% 46.66% 33.88% 56.62% 
2018 21.16% 40.62% 22.20% 55.36% 32.07% 57.97% 
2019 29.19% 50.78% 31.90% 56.86% 30.53% 48.04% 
2020 30.66% 48.55% 39.08% 51.95% 41.37% 49.69% 
 الباحث ابلتعاوف مع مكتب االمتحاانت دبراقبة التعليم مصراتة.: إعداد ادلصدر

أو معدالت النجاح يف   ،ف ىناؾ اطلفاض يف نسب النجاحأ( ؽلكن مالحظة 1ومن خالؿ اجلدوؿ رقم )  
عواـ الست ادلستهدفة ابلتحليل كل السنوات الدراسية للمرحلة الثانوية بشقيها البنُت والبنات خالؿ األ

والشق  ،وبعد األخذ يف االعتبار ادلتوسط احلسايب للنسب ادلئوية للنجاح اخلاصة ابلشق العلمي، والدراسة
للسنوات األوىل والثانية  2015كانت نسبة النجاح يف عاـ ، حيث  لسنة الثانية اثنوي واثلثة اثنوياألديب ل

صبحت عاـ أ، و %(43.98)%( و42.04%( و)34.64على التوايل ىي ) بننيوالثالثة اثنوي 
  ،يف معدالت النجاحوىذا االطلفاض ، %(41.37)%( و39.08%( و)30.66قدرىا ) 2020

  ،والتفسَت العلمي، من أجل تشخيصها وربديدىا ،والتحليل ،ف ىناؾ مشكلة حقيقية جديرة ابلدراسةأيعٍت 
 . وضماف عدـ تكرارىا ،جراءات ادلناسبة لعالجهازباد اإلا، وابلتايل ومعرفة أسباهبا
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ألف  ؛خضعت للتحليل والدراسةأمل تدخل ضمن السنوات اليت  (2021) واجلدير ابلذكر ىنا إف سنة
، حسب إفادة مكتب االمتحاانت جراءات اخلاصة هبا، ومل تستكمل اإلمعدالت النجاح مل تصنف بعد

 :التالية البحث يف اجلملة اللفظيةمن عرض، ؽلكن صياغة مشكلة وبناًء على ما تقدـ  .مصراتةدبراقبة 
خالل السنوات    مصراتوتدّني معدالت النجاح لدى طالب ادلرحلة الثانوية يف ادلدارس العامة مبدينة 

(2205 - 2222.)  
 :أيضاً يف السؤاؿ الرئيسي التايل ىذا وؽلكن صياغة مشكلة البحث      

خالل السنوات  مصراتوماىي أسباب تدّني خمرجات العملية التعليمية يف ادلدارس الثانوية العامة مبدينة 
 ؟(2222 – 2205)

 من خالؿ مشكلة البحث ؽلكن صياغة مجلة من الفرضيات ىي على النحو التايل: :فرضيات البحث
 ،قلة الوعاء الزمٍت للدراسة( بُت 0.05) = ((حصائية عند مستوى إتوجد عالقة  ذات داللة  –1

 وتدّّن سلرجات العملية التعليمية.
  ،صعوبة  ادلنهج الدراسي  ( بُت0.05) = ((حصائية عند مستوى إتوجد عالقة  ذات داللة  -2

 .وتدّّن سلرجات العملية التعليمية
يف شرح قلة كفاءة ادلعلمُت ( بُت 0.05) = ((حصائية عند مستوى إتوجد عالقة ذات داللة  -3

 وتدّّن سلرجات العملية التعليمية. ،الدروس والتعامل مع الطالب
ساسيات أوجود بناء ضعيف يف ( بُت 0.05) = ((حصائية عند مستوى إتوجد عالقة ذات داللة  -4

 .وتدّّن سلرجات العملية التعليمية، التعّلم للطالب من ادلراحل الدراسية السابقة
  ،ضعف دور ادلوجو الًتبوي( بُت 0.05) = ((حصائية عند مستوى إتوجد عالقة ذات داللة  -5

 .وتدّّن سلرجات العملية التعليمية
 ،خصائي النفسيدور اإلضعف ( بُت 0.05) = ((حصائية عند مستوى إتوجد عالقة ذات داللة  -6

 وتدّّن سلرجات العملية التعليمية.
غياب التقييم العلمي للعملية ( بُت 0.05) = ((حصائية عند مستوى إتوجد عالقة ذات داللة  -7

 .عملية التعليميةوتدّّن سلرجات ال ،التعليمية من طرؼ مراقبة التعليم
قلة الربامج التطويرية لرفع كفاءة ( بُت 0.05) = ((عند مستوى إحصائية توجد عالقة ذات داللة  -8

 .وتدّّن سلرجات العملية التعليمية ،ادلعلمُت
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    :أىداف البحث
معرفة األسباب الرئيسية أو ادلباشرة وراء تدّّن سلرجات العملية التعليمية يف ادلدارس الثانوية العامة دبدينة  –1

 مصراتو.
معرفة األسباب الثانوية أو غَت ادلباشرة وراء تدّّن سلرجات العملية التعليمية يف ادلدارس الثانوية العامة  –2

 دبدينة مصراتة.
التعرؼ على نوع وقوة العالقة بُت ادلتغَت التابع )ادلشكلة( ادلتغَتات ادلستقلة )األسباب احملتملة  -3

 للمشكلة(، هبدؼ الًتتيب التنازيل ذلذه االسباب اعتماداً على قّيم ادلتوسطات احلسابية. 
يف ادلدارس الثانوية اليت تعيق ربسُت وتطوير سلرجات العملية التعليمية  -إف وجدت-معرفة ادلعوقات -4

 العامة دبدينة مصراتة.
 تكمن أعليػػة البحث يف ادلساعلات والفوائػػػد ادلًتتبة عليو واليت ؽلكن حصرىا يف اآليت: أمهية البحث:

فائدة تطبيقية لقطاع التعليم، ادلتمثلة يف نتائج وتوصيات البحث ومقًتحاتو، وذلك من خالؿ مساعلة  -1
البحث يف توفَت ادلعلومات احلديثة والدقيقة عن األسباب الرئيسية والثانوية وراء تدّّن جودة سلرجات العملية 

يم على ازباد قرارات رشيدة ذباه رفع كفاءة التعليمية، فقد تساعد ىذه ادلعلومات ادلسؤولُت يف قطاع التعل
 األداء ادلدرسي.  

فائدة علمية للمكتبة العربية كدراسة سابقة لدراسات الحقة، عالوة على القيمة العلمية اليت قد  -2
يضيفها البحث إىل رلاؿ البحث العلمي حوؿ اسًتاتيجيات تطوير سلرجات العملية التعليمية، من خالؿ ما 

ن نتائج، وكذلك مقًتحات حبوث مستقبلية، اليت قد تكوف حافزاً لبعض ادلهتمُت والباحثُت على مت ربقيقو م
 مواصلة البحث يف مواضيع ذات عالقة مباشرة أو غَت مباشرة  دبوضوع البحث.   

فائدة شخصية للباحث من خالؿ تنمية مهاراتو الفكرية، والتنظيمية، والتقنية وغَتىا من ادلهارات اليت  -3
مت اكتسبها من خالؿ العمل يف مراحل البحث ادلتعددة، إضافة إىل زايدة رصيد الباحث من االنتاج  

 العلمي.
 منهجية  البحث:   
ـ الباحث ادلنهج الوصفي االرتباطي دلالئمتو لطبيعة البحث، نظراً دلا يوفره ىذا ادلنهج  - 1 منهج البحث: استخد

ة، ويعّرؼ ادلنهج الوصفي االرتباطي أبنو: األسلوب الذي ػلاوؿ ربديد إذا من إمكانية التوصل إىل احلقائق الدقيق
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ما كاف ىناؾ رابطة بُت متغَتين اثنُت أو أكثر، ومعرفة حجم ىذه الرابطة أو العالقة، وإمكانية استخدامها يف 
 (، وتضمن ىذا ادلنهج ما يلي:  54، 1999عملية التنبؤ )عدس، 

دؼ وصف ادلشكلة وربليلها من أجل معرفة مدى وجود العالقات الناشئة طريقة البحث التحليلي: هب -أ 
تغَتات بُت ادل –يف حالة وجودىا  –من تفاعل متغَتات البحث من عدمها، وكذلك معرفة قوة ىذه العالقة 

نتائج اختبار ) ، وأيضًا معرفة النتائج ادلًتتبة على وجود العالقة أو عدمها بُت ادلتغَتينادلستقلة وادلتغَت التابع
 .الفرضيات( معتمداً يف ىذه التحليالت على وسائل التحليل اإلحصائي ادلختلفة اليت تتفق وطبيعة البحث

( )رلتمع البحث ادلدارس الثانوية مديريطريقة البحث ادلسحي: هبدؼ التعرؼ على آراء واذباىات  -ب 
، حيث اعتمد الباحث يف منهجية ليمية جودة سلرجات العملية التعذباه أسباب تدّنّ  مصراتويف مدينة 

 .البياانت من عينة البحث ادلختارةادلسح ادليداّن على استمارة االستبانة كأداة جلمع 
حدد الباحث رلتمع البحث  ،ىدافوأاستناداً إىل طبيعة مشكلة البحث وفرضياتو و   :رلتمع البحث  – 2

وحجم  ،مصراتو( بشقيها البنُت والبنات يف مدينة ةاحلكوميادلدارس الثانوية العامة ) مديريأبف يكوف من 
( مدرسة اثنوية 39ىو ) ةمصراتىذا اجملتمع ابلكامل وفقًا لبياانت مكتب االمتحاانت دبراقبة التعليم 

( 12مدارس البنُت وعددىا ) ( مدرسة، وكذلك على27وعددىا ) ،، موزعة على مدارس البناتحكومية
 ، كما ىو مبُت يف اجلدوؿ التايل:  مدرسة

 ( توزيع رلتمع البحث بنُت وبنات2جدوؿ رقم )
 اإلمجايل مدارس بنات مدارس بنُت نوع ادلدرسة

 39 27 12 العدد
 %100 %69.23 % 30.77 النسبة

  :عينة البحث  – 3  
فراد اجملتمع بشقيو بنُت أ%( من 50حىت يتسٌت للباحث ربليل وحبث ىذا اجملتمع  مت اختيار عينة حجمها )

( 14، موزعة )( مديراً 20)، وبلغ حجم العينة اليت أخضعت للتحليل ساس العينة العشوائية البسيطةأوبنات، على 
 ( مدراء من مدارس البنُت، كما ىو مبُت يف اجلدوؿ التايل:6، و)مديرًا من مدارس البنات

 ( توزيع العينة على رلتمع البحث3جدوؿ رقم )
 االمجايل مدارس البنات مدارس البنُت البياف

 20 14 6 العدد
 %100 %70 %30 النسبة 
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لتحقيق أىداؼ البحث استخدـ الباحث أداة االستبانة كوسيلة جلمع البياانت من  :أداة  البحث  – 4
رات استما، واجلدوؿ التايل يوضح عملية توزيع مدراء ادلدارس ادلستهدفة ابلبحث العينة ادلختارة من رلتمع

 .االستبانة على مفردات العينة
 ( استمارات االستبانة ادلوزعة وادلستخدمة4جدوؿ رقم )

 االستبانة ادلستخدمة االستبانة غَت ادلستوفاة االستبانة ادلفقودة االستبانة ادلوزعة البياف
 20 5 00 25 التكرار
 %80 %20 %00 %100 النسبة 

ـ االفًتاضية اليت تتطلبها ومت االعتماد يف اإل جابة على فقرات االستبانة على مقياس ليكرث الثالثي ذو األرقا
 كما ىو يف اجلدوؿ التايل:، حصائية للبياانتادلعاجلة اإل

 ( مقياس ليكرث الثالثي5اجلدوؿ رقم )
 غري موافق ال أدري موافق اخليارات

 3 2 1 رقم افرتاضي        

ساتذة ادلهتمُت قاـ الباحث بعرض صحيفة االستبانة على بعض األ :البحثصدؽ وثبات أداة  -5
، ومالئمة زلتوايت فقرات االستبيافحصائية للتحكيم والتحقق من مدى صدؽ ابلبحث العلمي وادلعاجلة اإل

لقياس  Reliability Statistics حيث سبت بعض التعديالت على بعض الفقرات، ومت ربليل ادلصداقية
 ،Cronbach's Alpha( ابستخداـ معامل اتادلتغَت والتناسق بُت فقرات االستبانة ) ،والثبات ،االتساؽ

( للفقرات احملددة يف االستبانة، وقاـ الباحث 0.89)=حصائيا وقيمتها إوكانت درجة ادلوثوقية مقبولة 
( أفراد من رلتمع البحث للتعرؼ على درجة وضوح وفهم 05إبجراء حبث اختباري على عينة حجمها )

ت الثقة عند ، ولقد مت تقدير فًتاوثُت قبل الشروع يف استخدامهافقرات االستبانة من جهة نظر ادلبح
د منطقيت القبوؿ ( واليت من خالذلا سيتم ربدي0.05) =(()ألفا( ورمزىا ( أي أف 0.95مستوى )

نة ادلختارة على رلتمع ، وىي تعرؼ بنسبة اخلطأ الذي قد ػلدث عند تعميم نتائج العيوالرفض للفرضيات
 .البحث ككل

   :أسلوب التحليل اإلحصائي  - 6 
ـ مقياس ليكرث        الدرجات الثالث )موافق، ال أدري، غَت و أوزاف ذو األ  Lickrt  Scaleمت استخدا

– pأو ) .Sig، ومستوى الداللة موافق( للتقييم وادلفاضلة، وادلتوسطات احلسابية، واالضلراؼ ادلعياري
value حدى تطبيقات برانمج التحليل إ، وىي سبَتماف(، واختبار الفرضيات بتحليل معامل االرتباط  



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University -Libya, Vol. 9, No. 21, mar. 2023 

        Published online in March  
 4245 مارس الحادي والعشرون، العدد السنة التاسعة، المجلد التاسع، ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة        

Issn :2710- 4141 
 01/25/4245تاريخ النشر                                                     35/01/4245تاريخ االستالم 

  

313 
 

كثر اختبارات أ، يعترب من ـز اإلحصائية للعلـو االجتماعية( أو ما يعرؼ بربانمج احلSPSSاإلحصائي )
 الداللة استخداماً يف معرفة ما إذا كاف ىناؾ عالقة بُت متغَتات البحث أو خالؼ ذلك. 

 :لبحثحدود  ا   
احلدود ادلوضوعية زلددة يف موضوع دراسة وربليل أسباب تدّّن جودة سلرجات العملية التعليمية يف  –1

 .ثانوية العامة بشقيها بنُت وبناتادلدارس ال
كاف مقتصرًا على ادلدارس الثانوية العامة   ف البحثإف: ابلنسبة للحدود ادلكانية احلدود ادلكانية -2
 .فقط مصراتو( يف مدينة حلكومية)ا
: مت اجراء البحث على عينة من مدراء ادلدارس الثانوية العامة بنُت وبنات يف مدينة احلدود البشرية –3
 .صراتةم
،  28/08/2022إىل اتريخ  11/01/2022وىي من اتريخ  : زلددة بفًتة إصلاز البحثاحلدود الزمنية -4

 .2020- 2015 عاـكما أف البحث تناوؿ معدالت النجاح عن السنوات الست احملددة من 
 :الدراسات السابقة 

، لتعليمية من مدخل التأخر الدراسيالعملية ارشاد النفسي ودوره يف اإل :عنوافب ،(2017دراسة الباروّن ) – 1
ىل إ، وىدفت الدراسة 2018سنة  مصراتةضمن فعاليات ادلؤسبر الدويل للتعليم يف ليبيا الذي نظمتو جامعة 

ىل إ، وخلصت الدراسة ودور ادلرشد النفسي يف عالجو ،سبابوأو  ،ومظاىره ،شكالوأالتعرؼ عن التأخر الدراسي و 
اىم ، وسوء التحصيل الدراسي يس، وىي متعددة األسبابراسي سبس كل الطلبة من اجلنسُتف مشكلة التأخر الدأ

 يف ىدـ تطوير اجملتمع وتقدمو.
يف التعامل مع ظاىرة التأخر   التعرؼ على دور ادلرشد الًتبويإىل ىدفت الدراسة، (2012دراسة عليمات ) -2

من كل ادلرشدين  ردف، وتكّوف رلتمع الدراسةبدولة األساسي يف زلافظة جرش الدراسي خالؿ مرحلة التعليم األ
 :ىل عدة نتائج أعلهاإ، وخلصت الدراسة ( مرشداً 60والبالغ عددىم ) ،الًتبويُت العاملُت يف مدارس زلافظة جرش

مثل سوء  ، وأسباب اقتصاديةثل النظرة السلبية لتعليم الفتاةف أسباب التأخر الدراسي ىي أسباب اجتماعية مأ
 . ع االقتصادي لألسرةالوض

ىدفت الدراسة إىل التعّرؼ على أسباب تدّّن التحصيل الدراسي لدى ، (2010)دراسة عبد الرزاؽ  -3
الصفوؼ األساسية يف ادلدارس األردنية احلكومية من وجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت وأولياء أمور الطلبة، وكاف حجم 

يئة ادلدرسية على ادلرتبة وجاءت النتائج حبصوؿ األسباب ادلتعلقة ابلب( ويل أمر، 69( مشرفاّ و)48عينة الدراسة )
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، سرية للطالب، ورابعّا الظروؼ األلتعليمية، واثلثّا كفاءة ادلعلم، وادلرتبة الثانية طرؽ التدريس والوسائل ااألوىل
 .، وسادساّ ادلنهج والكتاب ادلقررشراؼ الًتبويدارة ادلدرسية واإلوخامساّ كفاءة اإل

على  وطبقت، لعوامل األسرية والتحصيل الدراسيالعالقة بُت بعض ا :نواف، بع(2010دراسة اجلعينت ) –4
ف ىناؾ أ :ىل مجلة من النتائج أعلهاإردف، وخلصت الدراسة ادلدارس احلكومية ادلتوسطة يف مدينة عماف بدولة األ

، ودخل األسرة، ونوعية سكن قامة الطالب%( بُت كل من ادلتغَتات نوع إ5عالقة إحصائية عند مستوى داللة )
ف ىناؾ عالقة إحصائية عكسية  عند مستوى داللة أ، ومتغَت التحصيل الدراسي، و األسرة، وتعليم كل من الوالدين

 %( بُت حجم أسرة الطالب والتحصيل الدراسي.  5)
اعلية التحصيل الدراسي بُت العوامل االجتماعية واالقتصادية ادلؤثرة يف ف :عنواف، ب(2002دراسة حلمي ) –5

ف ىناؾ عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية أطالب ادلدارس الثانوية يف زلافظة القاىرة دبصر، وأىم نتائج الدراسة 
، وإف نسبة التفوؽ ترتكز عند أبناء الطبقة والتحصيل الدراسي ،واالقتصادي ،بُت كاّل من ادلستوى االجتماعي

 ،بُت التحصيل الدراسي ونوع اجلنس ف ىناؾ عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائيةأو ، ر من غَتىاادلتوسطة أكث
 حيث ترتفع نسبة التفوؽ عند اإلانث أكثر من الذكور.  

بعض ادلتغَتات األسرية وعالقتها ابلتحصيل الدراسي يف ادلدارس الثانوية  :عنواف، ب(1998دراسة طنيش ) – 6
األسري والتحصيل الدراسي  عالقة موجبة بُت التوافق وجود :عدة نتائج أعلها ىلإ، وتوصلت الدراسة غرايف دبدينة

بُت نوع اجلنس  ف ىناؾ عالقةأ، كما بُت دخل األسرة والتحصيل الدراسيف ىناؾ عالقة موجبة أ، و للطالب
 .  ور، حيث ربصيل اإلانث أفضل من مستوى ربصيل الذكوالتحصيل الدراسي

 مناقشة الدراسات السابقة:  
ىناؾ توافق بُت الدراسة احلالية والدراسات السابقة من حيث إف كل ىذه الدراسات أجريت يف بيئة 

ىلية، وكاف اذلدؼ من ىذه الدراسات ىو دراسة وربليل أسباب ادلدارس احلكومية وليست اخلاصة أو األ
ي التحليلي دلتغَتات تدّّن التحصيل الدراسي أو التأخر الدراسي، وإف ادلنهج ادلستخدـ ىو ادلنهج الوصف

و البحث أتوافق بدرجة جيدة بُت ىذه الدراسات خبصوص طبيعة رلتمع الدراسة  ما يوجدالدراسة، ك
 . ، وكذلك يف االعتماد على أداة االستبانة يف مجع البياانتوالعينة ادلختارة

  ما ؽُلّيز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة: 
( 8وعددىا ) ،اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف تعدد ادلتغَتات ادلستقلة للدراسة احلالية  

، وكذلك تعترب التحليل واالختبار دبؤشر سبَتمافو  ،أخضعت للدراسة ،( فرضيات8اليت مت صياغتها يف )
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لتعليمية يف ادلرحلة الثانوية للمدارس أسباب تدّّن جودة سلرجات العملية ا تتناولاليت  ىذه الدراسة األوىل
، وىذا التعدد يف ادلتغَتات والرايدة يف مناولة ادلوضوع  يف ليبيا حسب اطالع وعلم الباحث احلكومية

 يعكس األصالة البحثية ذلذا البحث. 
                                                         :داء ادلؤسسيتقييم األ

، ومقارنة النتائج احملققة ابلنتائج ادلطلوب ربقيقها )عبد احملسن، األداء ىو قياس األداء الفعلييم إف تقي   
شياء أو مقدارىا ابستعماؿ عملية التأكد أو احلكم على قيمة األ :(، وؽلكن تعريفو أيضا أبنو5 ،1997

دلدخالت  إىل مع نسبة ا، وتتعامل معدالت األداء عادة ((Good,1973,65معيار أو زلك خارجي 
، ونسبة الدخل إىل ادليزانية، ونسبة اخلطأ إىل  ادلخرجات، وقياس حجم وقياس الوقت، ادلخرجات

إف اذلدؼ األساسي من تقييم األداء يف أي انحية من نواحي نشاط  ،(103 ،1988، ىاينزادلخرجات )
ساس صلد أف أي تنظيم خلطة ، وعلى ىذا األبقة نتائج العمل لألىداؼ احملددةادلؤسسة ىو التأكد من مطا

                     ( 33 ،1999: )السلمي، تقييم األداء ينطوي على التايل
 ربديد األىداؼ أو ادلستوايت اليت غلب أف ػلققها األداء.   - 1
 قياس النتائج الفعلية لألداء .  - 2
 .مصادر الفروؽب ربقيقو وربديد ربليل النتائج الفعلية ومقارنتها دبا كاف غل  - 3

حىت يتسٌت لإلدارة أف  ومستمراً  وموضوعياً،  ،وشامالً  ،إف كفاءة وفعالية التقييم تتطلب أف يكوف التقييم ذاتيا
إلدارة ن احلكم على موقع اكحيث من خالؿ قياس الفجوة ؽل، ربدد مدى الفجوة يف األداء الكلي للنشاط

    . (13 ،2021ىاماف،)ئرة أو على زليطها أو خارجهاالدا ، أي ىل اإلدارة يف مركزيف دائرة النجاح والتميز
إف عملية التقييم تعمل على تزويد اإلدارة ابلبياانت وادلعلومات الناذبة من دراسة وربليل بيئة العمل   

وكذلك معرفة الفرص  ،الداخلية واخلارجية اليت هتدؼ إىل معرفة مراكز القوة ومواطن الضعف يف اإلدارة
، حيث تعمل تلك ادلعلومات د تواجو اإلدارة يف رلاؿ أعماذلاوالتحدايت أو التهديدات أو ادلخاطر اليت ق

ورسم السياسات ووضع االسًتاتيجيات اليت ؽلكن  ،على مساعدة اإلدارة يف إعادة ربديد وصياغة األىداؼ
الظروؼ البيئية اجلديدة اليت كانت نتاج عملية تقييم أداء ربقيقها بكفاءة وفعالية يف ظل التكيف وادلؤامة مع 

 .(14 ،2021، )ىامافاإلدارة 
أستاذ علم التسويق الشهَت ظلوذجاً خلطوات عملية الرقابة  Philip kotlerويقدـ األستاذ فيليب كوتلر  

  (  , 697kotler,2000( -والتقييم لألداء كما ىو مبُت يف الشكل ادانه:
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 (, 697kotler,2000)ادلصدر : 

 ( ظلوذجاً خلطوات  عملية الرقابة والتقييم لألداء1الشكل رقم )
، فالتقييم ي لعملية تقييم األداء لإلدارة أحدعلا يعرؼ ابلتقييم ادلانع واألخر ابلتقييم العالجُتإف ىناؾ أسلوب

التنفيذ والوقوؼ على ادلانع ىو التقييم ادلستمر لألداء أي ادلصاحب للتنفيذ هبدؼ متابعة عمليات 
ناسب من حيث التعزيز أو اإلغلابيات أو السلبيات يف حينها وازباذ اإلجراء ادلناسب يف الوقت ادل

، حيث ال ؽلنع من حدوث فيذ، أما التقييم العالجي فهو ذلك الذي يتم بعد عملية التنالتصحيح
ددًا يف عدـ حدوث ىذا االضلراؼ ويكوف ىنا دور التقييم زل رافات عن اخلطة أو اذلدؼ ادلنشود،االضل

  (. 331، 1999مستقباًل )السلمي ،
  (      64 ، 2014، )يوسف -يتو يف ربقيق االيت :أعلإف قياس األداء تكمن 

 يساعد يف ربديد ما مدى  ربقيق ادلنظمة احتياجات العميل .   – 1
 يس زبمينات .احلقائق ولأساس ف القرارات اليت مت ازبادىا على أالتأكد من   - 2
 التحسُت والتطوير .إجراء القطاعات يف ادلنظمة اليت ربتاج إىل األماكن أو معرفة   – 3
 ووضع سبل معاجلتها يف الوقت ادلناسب .  ، وادلشاكلاألخطاء يعمل على اكتشاؼ   – 4
  يساعد يف عملية ادلقارنة بُت ادلنظمة وادلنظمات األخرى ادلنافسة ذلا يف النشاط .  - 5
   :العملية التعليمية وخمرجاهتا     

واالستكشاؼ واحلوار مع الطبيعة واجملتمع، وال  ،العملية التعليمية عملية اجتماعية تبٌت عرب التجريب      
،  وعلى ىذا النحو يلعب ماعي الثقايف ألي مجاعة إنسانيةؽلكن تصور تعلم انجع خارج السياؽ االجت
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واىل  ،(107 ،2008يف عملية بناء ادلعرفة أو العملية التعليمية )البطراف،  اجلانب االنفعايل أعلية ابلغة
ادلعلم داخل غرفة الصف  ، اليت يقـو هباعملية تنظيمية لإلجراءات أيضا ً جانب أهنا عملية اجتماعية فهي 

، وما ىي يف جوىرىا  إال عملية تنظيم حملتوى مادة الدراسية وتسلسلو يف شرحها، عند عرضو  للأو خارجو
وتعترب العملية التعليمية ، (21 ، 1988دروزة، غالبًا أتخذ شكل التسلسل اذلرمي)ادلادة الدراسية، اليت 

ضمن ، تلبية االحتياجات التعليميةإىل اليت هتدؼ  ،شطة واإلجراءاتاألنرلموعة منظمة ومنسقة من 
 ،األساسيةحيث ترتكز العملية التعليمية على ادلبادئ  وزارة التعليم ابلدولة، يت ربددىاالواألىداؼ الشروط 

اليت ذبعل من ، إكساب ادلتعلم العديد من ادلهارات التعليميةإىل وهتدؼ  ،واإلنسانيةومنها الدؽلقراطية والعلم 
، وىناؾ (66 ،2005، ، لطفيشخصيتو أكثر قوة  واتزاف وتساىم يف إاتحة فرص العمل أمامو )البوىي

حملتوى أو ، من أجل توصيل اعليمي يقـو بو ادلعلم داخل الصفالعملية التعليمية ىي نشاط ت أف من يرى
والتفاعل مع العملية التعليمية  سًتاتيجيات تقليدية أو إلكًتونية،ابستخداـ أساليب وا ادلنهج إىل ادلتعلمُت،

 .(63، 2009، زىرافادلتعددة وادلختلفة ) من خالؿ وسائل االتصاؿ وقنواتو
، أبهنا رلاالت ادلعرفة وادلهارات ادلختلفة اليت مصطلح سلرجات العملية التعليمية ويعرؼ أحد الباحثُت 

و الطالب ويكوف ، وىي عبارات تصف ما ينبغي أف يعرفب عند إكمالو دلستوى تعليمي معُتيكتسبها الطال
، وسلرجات تو دلساؽ دراسي أو برانمج تعليميهناية دراسيف إصلازه ، ويتوقع من الطالب قادرًا على أدائو

        .(53 ،2010التعّلم ذلا أعلية كبَتة لكافة األطراؼ ادلشاركة يف ادلنظومة التعليمية )األمحدي، 
 ىذا وؽُلكن للباحث تقدمي تعريف  دلصطلح العملية التعليمية على النحو التايل :    

متداخلة تتكوف من رلموعة من العناصر ادلًتابطة مع بعضها البعض، وكل العملية التعليمية ىي عملية 
علمابلعنصر اآلخر إغلاابً أو سلباً  عنصر فيها يؤثر ويتأثر

ُ
 ،وادلقرر الدراسيواإلدارة،  ،والطالب ،، وتتضمن ادل

، وأي خلل يف أي عنصر وادلرشد النفسي واالجتماعي ،الًتبوي ووادلوج ،والوسائل التعليمية ،والبيئة ادلدرسية
 من ىذه العناصر يُؤدي إىل وجود خلل يف كل العملية التعليمية ونتائجها . 

خالصة أهنا وكذلك ؽُلكن للباحث تقدمي تعريف شخصي دلفهـو سلرجات العملية التعليمية على أساس 
تمثلة يف

ُ
يت حققها الطالب يف رحلة النتيجة ال تفاعل كل العناصر الداخلة يف تركيبة العملية التعليمية، ادل

 على جودة األداء ادلدرسي.هبا التعليم واليت تشمل ادلعرفة وادلهارة والسلوؾ، واليت يتم احلكم 
تقًتب من  فهي رسالة ؛تكوف مهنةأف ، وىي قبل مهنة التعليم مهنة جليلة وعظيمة :أمهية العملية التعليمية

من يعمل يف  أف، وىذا يدؿ على الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص "إظلا بُعثُت ُمعلماً"رسوؿ ، حيت يقوؿ الرسالة األنبياء والرسل
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ف ىذه ادلهنة ، وأكاد أف أجـز عن قناعة أباألنبياء والرسل عليهم السالـ مهنة التعليم يكاد يقًتب عملو من
يو ، وعلمن تعلم العلم وعلمو" سوؿ الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص "خَتكمقاؿ الر خَت ادلهن لإلنساف، ففي احلديث الشريف 
إليها إخالصاً يف العمل، وصدقاً  القائمُت هبا أداء حق االنتماء فإف مهنة التعليم ذلا قدسيتها، وتوجب على

، فهو أكرب من كونو ليس رلرد أداء آيل ؽلارسو أي فرد، إف التعليم مع النفس، وعطاء مستمر لنشر العلم
اليت ربتاج إىل ،  و هنة من ادلهن الرفيعة يف اجملتمع، بل أف التعليم مالطلبةللمعلومات أو توصيلها إىل نقاًل 

، وعملية تربوية تقـو على أسس مهنة ذلا أصوذلا وعلم لو مقوماتو، وفن لو مواىبو، إعداد متخصص علمي
 . (41 ،2005اخلالدي، و ، األسطىومناىج علمية )

وخسارهتا الكبَتة يف  ،لياابف بعد ضرهبا ابلقنابل الذرية، فاو القلب النابض للتنمية والتقدـإف التعليم ى
، واىتمت إبعداد ثلثي استثماراهتا لووخصصت ت بتوجيو كل اىتماماهتا للتعليم احلرب العادلية الثانية، قام

قتصادية يشهد ذلا العامل ، فاستطاعت أف ربقق معجزة اووفرت ذلم األمن االجتماعي مادايً ومعنوايً  ،ادلعلمُت
فالياابف من أوؿ الدوؿ اليت بدأت بتطوير كل ما يتعلق ابلعملية ، (348 ،2004ع )البهواشي، أمج

، ويف ىدوء أعطوا ادلوضوع حقو من العناية والدراسة، بتكليف رلموعة ، بغية ربسينها واالرتقاء هباالتعليمية
،  تواكب ووضع مناىج تعليمية جديدة ،متميزة من أساتذة الًتبية والتعليم إبعادة النظر يف ادلناىج الدراسية

،  ذلك ألهنم كونوا جهازاً إدارايً  ، وربققدـ العلمي والتكنولوجي يف العامل، وذلك جلميع مراحل التعليمالتق
، النتيجة إغلابية والتجربة رائدة ؽللك القدرة على التحرؾ واالبتكار وصالحية ازباد القرار وتنفيذه ، فجاءت

  . (52 ،2001، األخذ هبا )العطروزي ابألمريكاف شلا حذا
 :عناصر العملية التعليمية

ادلدخالت وادلعاجلة  :إف العملية التعليمية عبارة عن نظاـ معريف يتكوف من ثالثة عناصر رئيسية ىي 
، فادلدخالت سبثل الطالب وقدراهتم  العقلية وخصائصهم ادلختلفة، وادلعلمُت وادلخرجات ،)العمليات(
، يف حُت سبثل ادلعاجلة ما تقـو بو الذاكرة من التعليمية، وادلنهاج الدراسيواألىداؼ ، ألكادؽليةومؤىالهتم ا

طها ابدلعلومات السابقة وإغلاد العالقة بينها ورب ،وفهمها وتفسَتىا، تنسيق وتنظيم للمعلومات ادلستقبلية
 ،ومدربُت ،طلبة متعلمُتأظلاط معرفية ذات معٌت، أما ابلنسبة للمخرجات فتتمثل يف زبريج  ،وربويلها

 . (35 ،1988)دروزة،  وأعضاء صاحلُت يف اجملتمع ،ومهرة ،واجتماعيُت
للعملية التعليمية الكثَت من العناصر سواء البشرية أو ادلادية اليت ربيط ابدلتعلم أثناء تعلمو كالبيئة وادلنهج 

                (65 ، 2011الوسائل التعليمية ادلختلفة، وىي على النحو التايل: )العجمي ،و 
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علم –1
ُ
، حيث ؼلتص إبعداد ادلنهج ثر أعلية داخل العملية التعليميةيعترب ادلعلم ىو العنصر البشري األك: ادل

تقليدي أو االلكًتوّن حسب  ونقل ادلعلومات للمتعلم داخل الصف ابستخداـ الوسائل التعليمية بشكلها ال
، لى نقل ادلعلومات أبكثر من طريقةظلط التعلم ادلعتمد، على أف ؽلتلك ادلعلم بعض اخلصائص مثل القدرة ع

 . سائل تكنولوجيا التعلم داخل الصف، وتوظيف و راعاة الفروؽ الفردية بُت الطالبوم
تعلم: – 2

ُ
ىو العنصر البشري الثاّن وادلكّوف األساسي إلحداث التعّلم، حيث تتمثل مهمتو يف استقباؿ  ادل

والتحاور مع ادلعلم من أجل الوصوؿ لنتائج تعليمية متقنة، ومن خصائصو  ،ومعاجلة ادلعلومات ،التعلم
 ح تعاونية مع اآلخرين. القدرة على التفكَت الناقد واحلوار وادلناقشة، وااللتزاـ بقواعد الصف، والعمل برو 

، عداد الوسائل التعليمية ادلناسبةأخصائي تكنولوجيا التعليم: دور أخصائي تكنولوجيا التعليم زلدد يف إ –3
 واختيار الوسائط ادلتعددة ادلناسبة لنوع احملتوى الدراسي  وخصائص ادلتعلمُت. 

كوانت األساسية داخل العملية التعليمية، وىي اإلدارة التعليمية: اإلدارة التعليمية تعد أحد العناصر وادل–4
أو جودهتا، وذلا مهاـ كثَتة منها إدارة الصفوؼ وتنظيم اإلدارة سبثل مجيع األدوار كمحور أساسي حوؿ سوء 

الوقت ادلناسب للتعلم، وإعداد ادلناىج حسب حاجات ادلعلمُت وقدرات الطالب، ربديد الوقت ادلناسب 
 الفّعالة.األنشطة ة و لتطبيق الوسائل التعليمي

أو  ، البيئة التعليمية: ىي الظروؼ احمليطة ابدلتعلم وادلكاف ادلناسب إلحداث عملية التعلم سواء جدراف –5
 أو حجرة الدراسة بكل ما تشملو من عناصر. ،أاثث

ذلك ، سواء كاف َت ادلراد حدوثو يف سلوؾ ادلتعلماألىداؼ التعليمية: يقصد ابذلدؼ التعليمي التغ –6 
 ، من أجل تطوير العملية التعليمية وقياس أثر التعلم يف سلوكو.  التغَت مهاري أو معريف أو وجداّن

من خالؿ قنوات  ( ادلراد نقلو اىل ادلتعلمُتادلقرر الدراسياحملتوى التعليمي: ىو احملتوى العلمي ) –7
، واحملتوى اجليد غلب أف يتوفر ا للطالبوادلهارات ادلراد إكساهب، أي ىو اخلربات وادلعارؼ االتصاؿ ادلختلفة

الفردية، الفاعلية وليس  ، أف يتناسب احملتوى مع احتياجات ادلتعلمُت وفروقهمن اخلصائص مثلفيو الكثَت م
 .قياس أداء ادلتعلمُت بطريقة سلسة، القدرة على اجلمود

 :صائص العملية التعليمية وأىدافهاخ 
إف العملية التعليمية أكرب من أف ربصر يف كلمات أو تقتصر على التفاعل اللفظي بُت ادلعلم والطالب يف  

، بل تتحدد بكل ما يقـو بو ادلعلم من إجراءات دؼ إحداث تغيَت يف سلوؾ ادلتعلمغرفة الصف، هب
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مية خبصائص عديدة ، وتتميز العملية التعليالصف لتحقيق أىداؼ تعليمية معينةونشاطات داخل غرفة 
              ( 29 ، 2005اخلالدي، و ، األسطىمنها ما يلي: )

 عملية شاملة جلميع أفراد اجملتمع  دبختلف شرائحو .  – 1
 ىي ادلهنة األـ، فهي عملية سابقة وأساسية لدخوؿ أي مهنة أخرى .   – 2
 ىي عملية مستمرة من ادلهد إىل اللحد ، فال تتوقف عند زمن .   - 3
 ذلا أىداؼ زلددة تسهم يف تغيَت سلوؾ الطالب .  - 4
 تعتمد على أنشطة وعمليات مستمرة ؽلكن مالحظتها ومتابعتها ومراجعتها ابستمرار .   -5
 هتتم ابسًتاتيجيات التعّلم وطرقو الواضحة والتفكَت والتأمل .  – 6
 هنتم ابلتغذية الراجعة ادلستمدة من اخلربات التعليمية .   - 7
 تستخدـ طرؽ تدريس فّعالة عديدة لنجاح فرص التعلم .  - 8
الجتماعية واالقتصادية تعتمد التغيَت والتجديد يف ادلساقات التعليمية حبيث تتناسب مع التطورات ا -9

 . والسياسية
 وادلمارسة العملية .  ادلوازنة بُت اإلعداد النظري   - 10

ضها بشكل ويرى أحد الباحثُت إف ىناؾ مجلة من األىداؼ تسعى العملية التعليمية إىل ربقيقها ، ؽلكن عر 
               ( 45 ، 2006ملحم، سلتصر على النحو التايل: )

ايت ومبادئ حبيث تشكل نظر  توليد ادلعرفة اخلاصة ابلتعلم وادلتعلمُت وتنظيمها على ضلو منهجي،  – 1
 .م يف األوضاع التعليمية ادلختلفةألنو يتناوؿ سلوؾ ادلتعل؛، وؽلثل ىذا اذلدؼ اجلانب النظري التعلم

، وؽلثل ىذا ها وتطبيقها يف ادلواقف ادلدرسيةصياغة ىذه ادلعرفة يف أشكاؿ سبكن ادلتعلم من استخدام – 2
 .اذلدؼ اجلانب التطبيقي

 ادلادة التعليمية ادلناسبة، وطرؽ تعليمها وتقوؽلها . مساعدة  ادلعلم على اختيار  – 3
 مساعدة ادلسؤولُت يف معرفة مدى صلاح  عملييت التعلم والتعليم ،  – 4
 خططتو عملية التعليم .   مساعدة ادلتعلم يف تنظيم جهوده ونشاطاتو من أجل إصلاز ما   - 5
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 :تدّني اإلجناز الدراسي
ـ )    ـ Ingramعّرؼ اصلرا أبنو  ،راسياً يف كتابو تعليم الطفل بطئ التعّلم مصطلح  ادلتأخر د 1960( عا

، ويكوف مًتاجعًا يف ربصيلو منو يف الصف الدراسي ادلطلوبةادلستوايت ىو الذي ال يستطيع ربقيق 
 (. 18 ،1989العمرية والصفية )الزيود، قرانو من نفس الفئة  أىل ربصيل إقياساً األكادؽلي 

التأخر الدراسي أكثر من مصطلح منها التخلف الدراسي، سوء التكّيف الدراسي، سوء التوافق يطلق على 
الدراسي ، التعثر الدراسي، ومن ىذه ادلسميات مت اختيار مصطلح التأخر الدراسي دوف ادلصطلحات 

نقص، (، وُعرؼ أبنو حالة أتخر، أو زبلف، أو 11، 2012األخرى بناًء على شيوع ىذا ادلصطلح )بدر، 
أو عدـ اكتماؿ النمو التحصيلي، حبيث تنخفض نسبة التحصيل دوف ادلستوى العادي أو ادلتوسط ألسباب 

(، ويتفق ىذا التعريف مع تعريف اخر يقوؿ 12، 2002عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية )محاـ، 
ها دوف ادلستوى العادي لطالب إف التأخر الدراسي عبارة عن اطلفاض نسبة التحصيل يف مادة أو مواد بعين

 .     (123،  1999لدراسي )أبو مصطفى، إذا قورف بغَته من  الطالب العاديُت يف مثل عمره  ومستواه ا
، وال يعود إىل سبب واحد فقط، فقد يكوف ىذا التدّن ادلدرسي لو أسباب عديدة ومتنوعة إف تدّن اإلصلاز

يكوف ألسباب صحية، أو نفسية، أو بسبب مرض أحلق بو بسبب قصور فاضح يف القدرات العقلية، وقد 
، وقد اليت يتعرض ذلا العديد من الطلبةآاثر سلبية، وقد يكوف بسبب ما عنده من إحدى صعوابت التعّلم 

ادلدرسة نفسها ونظامها  ، وقد يكوف بسببأو عائلية ،أو مادية ،يكوف بسبب ظروؼ خاصة اجتماعية
ع، أو بسبب األسلوب االتعليمي

ُ
، وقد يكوف بسبب صعوبة لم يف التدريس ومعاملتو للطلبةلذي يتبعو ادل

    (. 12 ، 2002، ؿ الطلبة ذلا ابألسلوب ادلناسب )عدسادلادة الدراسية وعدـ تناو 
الذي غلب  ، ىذا ىو السؤاؿالطالب من ذوي اإلصلاز ادلتدّّن؟أف ويضيف ذات الباحث قائالً  كيف نعرؼ 

    :، اليت قد تكوف يف اإلجابة عن األسئلة التاليةأف صلد لو إجابة شافية
ىل العالمات ادلدرسية اليت ربصل عليها الطالب متدنية بشكل ملحوظ عما اعتاد احلصوؿ عليو يف  –1

 دروسو السابقة؟. 
 ؟ظمهاادلوضوعات الدراسية أو يف معىل حصل ىذا التدّن يف العالمات يف مجيع  – 2
 .مات يف أكثر من سنة دراسية واحدة؟ىل حصل ىذا التدّن يف العال - 3
ىل يف تقارير ادلعلمُت عنو وآرائهم ما يدؿ على أف لديو من ادلواىب الطبيعية والقدرات الفطرية ما  – 4

 . صلاز أفضل ؟ وعالمات مدرسية أعلى؟يؤىلو إل
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ذوي اإلصلاز  فمن احملتمل أف يكوف ىذا الطالب من ،سئلة( على أي من ىذه األفإذا كانت اإلجابة )نعم
، ية تقييم اإلصلاز ادلدرسي للطالبويضيف ابحث آخر حوؿ أعل(. 43 ،2002عدس، ادلدرسي ادلتدّّن )

                    (30، 2016األشلم ، تعلم ػُلقق الفوائد التالية: )قائالً إف تقييم التحصيل العلمي للمُ 
  دفع الطالب أو ادلتعلم إىل ادلذاكرة  واالجتهاد .    – 1
 ألف ذلك يكوف حافزاً لو لطلب ادلزيد من التقدـ . ؛عّرؼ الطالب على مستواه التحصيليت  - 2
علم على معرفة استجابة الطالب لعملية التعّلم ادلدرسي،  - 3

ُ
ومدى استفادهتم من طريقة مساعدة ادل

احي م وسيلة جيدة يستطيع ادلعلم من خالذلا مراجعة طريقتو للوقوؼ على نو ، ولذلك فالتقييالتدريس
، حيث إف ادلعلم ؽُلكنو أف يستخدـ نتائج التحصيل لتقومي طريقتو يف الضعف اليت يعاّن منها طالبو

   .وذلك ألف طريقة التدريس اجليدة تؤدي إىل ربصيل جيد ؛التدريس
، ومعرفة ربصيل كل واحد منهم على حده يف مجيع ادلواد عرفة التحصيل الدراسي للطالب ككلم – 4

 . دراسية، أو يف مادة ونشاط معُتواالنشطة ال
     .معرفة اآلابء وأولياء األمور دلستوايت ربصيل أوالدىم، ودلا يتعرضوف لو من صعوابت يف دراستهم - 5
بتدّّن  التحصيل ادلدرسي  والتعليم  فيما يتعلقدبيات الًتبية أويف ختاـ ىذه الفقرة اليت مت فيها عرض بعض  

، وىي راء تدّّن ادلستوى العلمي للطالب، ؽُلكن للباحث إضافة بعض األسباب اليت قد تكوف و للطالب
 على النحو التايل:

 . و اجتماعية  يعاّن منها الطالبوجود  مشكالت نفسية أ  – 1
 . غياب ادلوجو الًتبوي  الكفؤ  – 2
 . الرشيدة يف إدارة شؤوف ادلدرسة ادلدرسيةدارة اإلغياب   – 3
 .ض معدؿ الذكاء العلمي لدى الطالباطلفا  – 4
 . علمُت للقياـ بواجباهتم الوظيفيةغياب الدافعية واحلافز  لدى ادل  – 5
 . متابعة كل شؤوف الطالب ابدلدرسةيف األسرة غياب دور   – 6
 .صعوبة ادلنهج الدراسي   - 7
 للتعّلم . عليمي( أو حجرة الدرس غَت مناسبةادلدرسية )ادلناخ التالبيئة    -8
 اطلفاض كفاءة ادلعلمُت يف شرح الدروس والتعامل مع الطالب .   - 9

 ادلدرسة أو من مراقبة التعليم .إدارة غياب التقييم  لألداء ادلدرسي من طرؼ  -10
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   :اإلطار العملي للبحث 
، واختبار اجلة اإلحصائية للبياانت اجملمعة، وادلعائص العينة ادلختارةتضمنت ىذه اجلزئية عرض وتفسَت خص 

وكذلك مقًتحات البحوث ، نتائج احملققة وربليلها وتفسَتىا، وتقدمي التوصياتالفرضيات، وعرض ال
 ، وفيما يلي بياف ذلك تفصيالً.ادلستقبلية

 :ارةخصائص العينة ادلخت وتفسري وصف
ادلدارس الثانوية  مديرييف ىذا الشأف مت عرض وتفسَت خصائص عينة البحث ادلختارة من رلتمع  

واليت تضمنت اجلنس والعمر  ،، بعد أف مت توزيعها وفقًا للمتغَتات الواردة يف صحيفة االستبانةاحلكومية
  :، وذلك وفقاً للجداوؿ التاليةوسنوات اخلربة العملية، ومستوي التعليم

 ( توزيع العينة حسب اجلنس6جدوؿ رقم )
 اإلمجايل أنثى ذكر اجلنس
 20 11 9 العدد
 %100 %55 %45 النسبة

، وإف نسبة %(45( إىل إف نسبة شرػلة الذكور يف العينة ادلختارة )6تشَت بياانت اجلدوؿ رقم )       
إف ىذه التوزيع عادؿ ومنطقي، مع مالحظة إف  %(، ويرى الباحث55انث يف العينة ادلختارة )شرػلة اإل

، وكاف ىذا سبباً يف زايدة عدد الذكور يشغلوف وظيفة مدير مدرسة للبنات من الرجاؿمديري مدارس ىناؾ 
 .( مدارس ادلبُت سابقاً 6عن عدد مدارس البنُت احملدد بعدد )يف العينة 

 ( توزيع العينة حسب العمر7جدوؿ رقم )
 اإلمجايل (60أكثر من ) (60(اىل)40من) (40أقل من ) العمر
 20 00 16 04 العدد
 %100 %00 %80 %20 النسبة

ادلشاركة يف البحث كانت من نصيب ادلدراء األكرب ( إىل أف  النسبة 7تشَت بياانت اجلدوؿ رقم )   
نة %( من حجم العي80، وىي سبثل )( سنة60( سنة إىل أقل من )40من )تًتاوح أعمارىم الذين 
وشلارسة وخربة   ،ألهنا األكثر دراية ؛، ونرى إف ىذه الفئة العمرية قد تكوف األقرب من التقييم الواقعيادلختارة
  .ىذا البحث أكثر قبوالً وموضوعية ، شلا غلعل نتائجللمهنة
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 ( توزيع العينة حسب التعليم8جدوؿ رقم )
 اإلمجايل ا بعد اجلامعةم مؤىل جامعي دوف اجلامعة ادلؤىل العلمي

 20 00 17 03 التكرار
 %100 %00 %85 %15 النسبة

( إىل أف مفردات العينة ادلختارة األكثر مشاركة يف عملية التقييم ىي من 8تشَت بياانت اجلدوؿ رقم )   
وىذا يؤكد على وجود ادلعرفة  ،( من حجم العينة%85) اجلامعية، حيث وصلت النسبة إىل محلة ادلؤىالت

جها ، شلا غلعل عملية التقييم ونتائة ادلستهدؼ ذباه اسئلة االستبانةوالقدرة والدراية الكاملة لدى عضو العين
 . أكثر دقة وموضوعية وواقعية

 ( توزيع العينة حسب سنوات اخلربة العملية9جدوؿ رقم )

العملية اخلربة أصحاب من  لعينة األكثر مشاركة يف البحث ىم( إىل أف أفراد ا9تشَت بياانت اجلدوؿ رقم )  
( سنة، حيث وصلت نسبتهم  20( سنوات إىل )10ما بُت ) ، الذين تًتاوح خرباهتماجليدة يف شلارسة ادلهنة

 . أكثر دقة وواقعية وقبوؿ للنتائجمن حجم العينة ادلختارة، شلا غلعل عملية التقييم وادلشاركة  %(65إىل )
     :العرض والتحليل اإلحصائي للبياانت اجملمعة   

 خمرجات العملية التعليمية( عرض آراء العينة حول أسباب تدّني مستوى جودة 02جدول رقم )

 الرمز

 اجتاىات العينة          
                         

 
 فقرات االستبيان 

 -------- ------- غري موافق ال أدري موافق

النسبة  التكرار
 ادلئوية

 النسبة التكرار
 ادلئوية

 التكرار
النس
 بة

 ادلئوية

ادلتوسط 
 احلسايب

اضلراؼ 
 معياري

االذباه 
 العاـ

ترتيب 
 األسباب
 تنازلياً 

H 
يوجد تدّني يف مستوى جودة 

 خمرجات العملية التعليمية  
 --- موافق .615 0.22 10 02 00 00 90 18

 0Q 
تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل 
الوعاء الزمٍت للدراسة غَت كايف 

 لتغطية كل ادلنهج ادلقرر  
 5 موافق .940 0.62 30 06 00 00 70 14

 
 2Q 

تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل 
غري  .951 2.22 55 11 10 02 35 07 .صعوبة ادلنهج الدراسي

 --- موافق

3Q  
تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل 

 4 موافق .827 0.52 20 04 10 02 70 14 شرح قلة كفاءة ادلعلمُت يف

 اإلمجايل (20أكثر من) (20( إىل)10من) (10أقل من ) السنوات
 20 04 13 03 العدد
 %100 %20 %65 %15 النسبة
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 .الدروس والتعامل مع الطالب

4Q 

تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل  
وجود بناء ضعيف يف اساسيات 
التعّلم للطالب من ادلراحل 

 الدراسية السابقة       

 0 موافق .447 0.02 05 01 00 00 95 19

 5Q 
تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل 

 3 موافق .753 0.42 15 03 10 02 75 15 ضعف دور ادلوجو الًتبوي.

6Q 
التعليم يرجع إىل تدّن سلرجات 
 7 موافق .812 0.65 20 04 25 05 55 11 خصائي النفسيضعف دور األ

7Q 

 تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل
غياب التقييم العلمي للعملية 
التعليمية من طرؼ مراقبة 

 .التعليم

 6 موافق .933 0.65 30 06 05 01 65 13

 
Q8  

تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل 
التطويرية لرفع كفاءة  قلة الربامج

 .ادلعلمُت
 2 موافق .732 0.32 15 03 00 00 85 17

 (  متثل مشكلة البحث احملددة يف اإلطار العام للبحث .   Hوىل رمز ) * الفقرة  األ  
 احملددة يف اإلطار العام للبحث . فرضيات  البحث  ( متثل  8Q( اىل)   (Q1مناألخرى * الفقرات   

 ( ما يلي:10رقم ) يالحظ من اجلدوؿ
ادلدارس( بشاف الفقرة اليت  مديري إف ادلتوسط احلسايب إلجاابت العينة ادلختارة من رلتمع البحث )  – 1

، حيث ضلو ادلوافقة وفقاً دلقياس ليكرث، وىذا يعٍت إحصائياً ميل االذباىات (1.20( يساوي )Hرمزىا)
  تدّّن يف مستوى جودة سلرجات العملية التعليمية ف ىناؾأادلدارس يروف مديري  %( من90صلد إف نسبة )

، العاـ للبحثاإلطار ، وىذه الرؤية سبثل مشكلة البحث اليت تبناىا الباحث يف يف ادلدارس الثانوية العامة
 .   اإلحصائيوابلتايل مشكلة البحث واقعية يؤكد وجودىا يف الواقع ىذا التحليل 

( ، 1.60( يساوي ) Q1إف ادلتوسط احلسايب إلجاابت العينة ادلختارة بشاف الفقرة اليت رمزىا )  - 2
%( من 70وىذا يعٍت إحصائيًا ميل االذباىات ضلو ادلوافقة وفقًا دلقياس ليكرث ، حيث صلد إف نسبة )

غَت كايف لتغطية كل ادلنهج  تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل الوعاء الزمٍت للدراسةمدراء ادلدارس يروف إف 
وىذا العنصر ىو أحد أسباب وجود ادلشكلة وترتيبو اخلامس يف قائمة األسباب السبعة ، اعتماداً ادلقرر ، 

   على قيمة ادلتوسط احلسايب لإلجاابت والنسب ادلئوية للتكرارات.  
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، وىذا (2.20يساوي )( Q2ىا )إف ادلتوسط احلسايب إلجاابت العينة ادلختارة بشاف الفقرة اليت رمز   - 3
%( من 55يعٍت إحصائيًا ميل االذباىات ضلو عدـ ادلوافقة وفقًا دلقياس ليكرث، حيث صلد إف نسبة )

إذا وىي نسبة عالية  ،تدّن سلرجات العملية التعليمية يرجع إىل صعوبة ادلنهج الدراسي أفال يروف  ادلديرين
لعنصر ليس سبباً يف وجود ولذلك ىذا ا ؛%( فقط35)ما قورنت بنسبة الذين يروف خالؼ ذلك وىي 

 .  والنسب ادلئوية للتكرارات ى قيمة ادلتوسط احلسايب لإلجاابت، اعتماداً علادلشكلة
، وىذا (1.50( يساوي )Q3إف ادلتوسط احلسايب إلجاابت العينة ادلختارة بشاف الفقرة اليت رمزىا ) - 4

%( من مدراء 70افقة وفقًا دلقياس ليكرث، حيث صلد إف نسبة )يعٍت إحصائيًا ميل االذباىات ضلو ادلو 
،  شرح الدروس والتعامل مع الطالب تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل قلة كفاءة ادلعلمُت يفف أادلدارس يروف 

، اعتماداً على قيمة الرابع يف قائمة األسباب السبعة وىذا العنصر ىو أحد أسباب وجود ادلشكلة وترتيبو
   .  جاابت والنسب ادلئوية للتكراراتادلتوسط احلسايب لإل

، وىذا (1.10( يساوي )Q4الفقرة اليت رمزىا )بشأف إف ادلتوسط احلسايب إلجاابت العينة ادلختارة  -5
%( من مدراء 95ف نسبة )إ، حيث صلد ضلو ادلوافقة وفقًا دلقياس ليكرثيعٍت إحصائيًا ميل االذباىات 

الب من ادلراحل التعّلم للطأساسيات تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل وجود بناء ضعيف يف أف ادلدارس يروف 
قائمة األسباب السبعة،  وىذا العنصر ىو أىم أسباب وجود ادلشكلة وترتيبو األوؿ يف الدراسية السابقة،

   .  اراتاعتماداً على قيمة ادلتوسط احلسايب لإلجاابت والنسب ادلئوية للتكر 
، وىذا (1.40( يساوي )Q5ف الفقرة اليت رمزىا )أادلتوسط احلسايب إلجاابت العينة ادلختارة بشإف  - 6

%( من مدراء 75نسبة )إف يعٍت إحصائيًا ميل االذباىات ضلو ادلوافقة وفقًا دلقياس ليكرث، حيث صلد 
العنصر ىو أحد أسباب وىذا ، وجو الًتبويتدّن سلرجات التعليم يرجع إىل ضعف دور ادل أفادلدارس يروف 

جاابت ، اعتمادًا على قيمة ادلتوسط احلسايب لإلالثالث يف قائمة األسباب السبعة وجود ادلشكلة وترتيبو
   .  والنسب ادلئوية للتكرارات

، وىذا (1.65( يساوي )Q6الفقرة اليت رمزىا )بشأف إف ادلتوسط احلسايب إلجاابت العينة ادلختارة  - 7
%( من مدراء 55نسبة )إف ، حيث صلد ضلو ادلوافقة وفقًا دلقياس ليكرثل االذباىات يعٍت إحصائيًا مي

ما إذا وىي نسبة عالية ، خصائي النفسيتدّن سلرجات التعليم يرجع إىل ضعف دور األ فأادلدارس يروف 
باب وجود ادلشكلة وىذا العنصر ىو أحد أس، %( فقط20ُقورنت بنسبة الذين يروف خالؼ ذلك وىي )
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، اعتماداً على قيمة ادلتوسط احلسايب لإلجاابت خَت واألضعف يف قائمة األسباب السبعةواأل وترتيبو السابع
   والنسب ادلئوية للتكرارات .  

، وىذا (1.65( يساوي )Q7الفقرة اليت رمزىا )بشأف إف ادلتوسط احلسايب إلجاابت العينة ادلختارة  - 8
 مديري %( من 65ف نسبة )إ، حيث صلد ادلوافقة وفقًا دلقياس ليكرثضلو يعٍت إحصائيًا ميل االذباىات 

لتعليمية من طرؼ مراقبة تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل غياب التقييم العلمي للعملية ا فأادلدارس يروف 
وىذا العنصر ، %( فقط30وىي ) ،ما ُقورنت بنسبة الذين يروف خالؼ ذلكإذا وىي نسبة عالية ، التعليم

ادلتوسط ، اعتمادًا على قيمة السادس يف قائمة األسباب السبعة أسباب وجود ادلشكلة وترتيبو ىو أحد
   .  ادلئوية للتكرارات احلسايب لإلجاابت والنسب

، وىذا (1.30)( يساوي 8Qف الفقرة اليت رمزىا )أإف ادلتوسط احلسايب إلجاابت العينة ادلختارة بش -9
%( من مدراء 85، حيث صلد اف نسبة )ضلو ادلوافقة وفقًا دلقياس ليكرثيعٍت إحصائيًا ميل االذباىات 

وىذا العنصر ىو ، ج التطويرية لرفع كفاءة ادلعلمُتتدّن سلرجات التعليم يرجع إىل قلة الربام ادلدارس يروف إف
احلسايب ، اعتماداً على قيمة ادلتوسط ة األسباب السبعةأحد أسباب وجود ادلشكلة وترتيبو الثاّن يف قائم

 .جاابت والنسب ادلئوية للتكراراتلإل
 ( اختبار الفرضيات بتحليل معامل االرتباط  سبَتماف11جدوؿ رقم )

 االرتباط بني الفرضيات(())
 ادلشكلة والسبب

 (p_value)مستوى ادلعنوية للمشاىد  سبريمان معامل االرتباط
 

 للفرضيات نتيجة االختبار

Q1  , H 597. 229.  الفرضية االوىلقبول 

Q2   , H 248. 444. رفض الفرضية الثانية 

Q3 ,  H 662. 220. قبول الفرضية الثالثة 
Q4  , H 889. 222. قبول الفرضية الرابعة 

Q5  , H 773. 209. قبول الفرضية اخلامسة 
Q6  , H 483. 238. قبول الفرضية السادسة 

Q7  , H 444. 246. قبول الفرضية السابعة 
Q8  , H 870. 222. قبول الفرضية الثامنة 

 -( ما يلي : 11يالحظ من اجلدوؿ رقم )  
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إف قيمة ، و (%60( تقريباً).597( جيد وقيمتو تساوي )Q1 , Hإف االرتباط بُت ادلتغَتين) -1
 صغر من قيمةأ( وىي قيمة .029( تساوي ) p _ valueو ما يعرؼ ) أمستوى ادلعنوية ادلشاىد 

ما يعرؼ أو حصائيًا رفض الفرض الصفري إ(، وىذا يعٍت 0.05وتساوي ) ،(واليت رمزىا ) ،(ألفا)
(، وىذا يعٍت h1ما يعرؼ ابلفرض النظري  ورمزه )أو ( وقبوؿ الفرض البديل h0ابلفرض العدـ ورمزه )

، و احملتمل األوؿ(أأيضا وجود عالقة بُت ادلتغَت التابع ) ادلشكلة ( وادلتغَت ادلستقل األوؿ )احلل ادلفًتض 
عند إحصائية اليت تنص على إف ىناؾ عالقة ذات داللة  قبول الفرضية األوىلوبناًء على ىذا التحليل يتم 

 وتدّّن سلرجات العملية التعليمية.    ،قلة الوعاء الزمٍت للدراسة( بُت 0.05) = ((مستوى 
%(، وإف قيمة 05تقريباً ) .(048) تساوي( ضعيف وقيمتو Q2 , Hإف االرتباط بُت ادلتغَتين )  - 2

 ،ألفا() كرب من قيمةأ( وىي قيمة .444( تساوي )p _ value)و ما يعرؼ أمستوى ادلعنوية ادلشاىد 
 ،ما يعرؼ ابلفرض العدـأو قبوؿ الفرض الصفري إحصائيا ً ، وىذا يعٍت (0.05وتساوي )( واليت رمزىا )

، وىذا يعٍت أيضا عدـ وجود (h1عرؼ ابلفرض النظري ورمزه )و ما يأ(  ورفض الفرض البديل h0ورمزه )
، وبناًء على ىذا احملتمل الثاّن(أو ( وادلتغَت ادلستقل الثاّن )احلل ادلفًتض قة بُت ادلتغَت التابع )ادلشكلةعال

 ((حصائية عند مستوى إاليت تنص على  إف ىناؾ عالقة ذات داللة  رفض الفرضية الثانيةالتحليل يتم 
 وتدّّن سلرجات العملية التعليمية .   صعوبة ادلنهج الدراسي ( بُت0.05) =
، وإف قيمة (%66( تقريبًا ).662( جيد وقيمتو تساوي )Q3 , Hإف االرتباط بُت ادلتغَتين) - 3

( ألفامن قيمة )أصغر ( وىي قيمة .021(  تساوي )p _valueما يعرؼ )أو مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
ما يعرؼ ابلفرض العدـ أو حصائياً رفض الفرض الصفري إ، وىذا يعٍت (0.05وتساوي )( واليت رمزىا )

وجود عالقة  ( ، وىذا يعٍت أيضاh1ما يعرؼ ابلفرض النظري ورمزه )أو ( وقبوؿ الفرض البديل h0ورمزه )
، وبناًء على ىذا (احملتمل الثالث أو( وادلتغَت ادلستقل الثالث )احلل ادلفًتض ادلشكلةبُت ادلتغَت التابع )

 ((اليت تنص على إف ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  قبول الفرضية الثالثةالتحليل يتم 
وتدّّن سلرجات العملية قلة كفاءة ادلعلمُت يف شرح الدروس والتعامل مع الطالب  ( بُت0.05) =

 .التعليمية
، وإف قيمة %(89( تقريباً ).889جداً وقيمتو تساوي ) ( جيدQ4, Hإف االرتباط بُت ادلتغَتين ) -4

( ألفاغر من قيمة )أص( وىي قيمة .000(  تساوي )p _ valueما يعرؼ ) أو مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
و ما يعرؼ ابلفرض العدـ أرفض الفرض الصفري إحصائيا ً ، وىذا يعٍت (0.05( وتساوي )واليت رمزىا )
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قة ، وىذا يعٍت أيضا وجود عال(h1ورمزه ) ما يعرؼ ابلفرض النظريأو وقبوؿ الفرض البديل  (h0ورمزه )
، وبناًء على ىذا التحليل و احملتمل الرابع(أ( وادلتغَت ادلستقل الرابع )احلل ادلفًتض بُت ادلتغَت التابع )ادلشكلة

 = ((عند مستوى إحصائية اليت تنص على إف ىناؾ عالقة ذات داللة  قبول الفرضية الرابعةيتم 
وتدّّن سلرجات  ،التعّلم للطالب من ادلراحل الدراسية السابقةأساسيات وجود بناء ضعيف يف ( بُت 0.05)

 .العملية التعليمية
(، وإف قيمة %77( تقريبًا ).773( جيد وقيمتو تساوي )Q5, Hإف االرتباط بُت ادلتغَتين ) -5  

( )ألفا من قيمةأصغر ( وىي قيمة .019تساوي )( p_valueيعرؼ )و ما أمستوى ادلعنوية ادلشاىد 
ما يعرؼ ابلفرض العدـ أو رفض الفرض الصفري إحصائيا ً ، وىذا يعٍت (0.05( وتساوي )واليت رمزىا )

، وىذا يعٍت أيضا وجود عالقة (h1ورمزه ) ما يعرؼ ابلفرض النظريأو وقبوؿ الفرض البديل  (h0ورمزه )
(، وبناًء على ىذا و احملتمل اخلامسأ( وادلتغَت ادلستقل اخلامس )احلل ادلفًتض ادلشكلةالتابع )بُت ادلتغَت 

 ((حصائية عند مستوى إاليت تنص على إف ىناؾ عالقة ذات داللة  قبول الفرضية اخلامسةالتحليل يتم 
 وتدّّن سلرجات العملية التعليمية. ،ضعف دور ادلوجو الًتبوي( بُت 0.05) =
(، وإف قيمة %48( تقريباً ).483( مقبوؿ وقيمتو تساوي )Q6  , Hإف االرتباط بُت ادلتغَتين ) -6  

( من قيمة )ألفاأصغر ( وىي قيمة .038تساوي )( p _ valueما يعرؼ )أو مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
ابلفرض العدـ ما يعرؼ أو حصائياً رفض الفرض الصفري إ، وىذا يعٍت (0.05وتساوي )( واليت رمزىا )

وجود عالقة ، وىذا يعٍت أيضا (h1و ما يعرؼ ابلفرض النظري ورمزه )أ( وقبوؿ الفرض البديل h0ورمزه )
(، وبناًء على ىذا احملتمل السادسأو ( وادلتغَت ادلستقل السادس )احلل ادلفًتض بُت ادلتغَت التابع )ادلشكلة

حصائية عند مستوى إىناؾ عالقة ذات داللة  اليت تنص على إف قبول الفرضية السادسةالتحليل يتم 
)) = (0.05 بُت ) وتدّّن سلرجات العملية التعليمية ،النفسياألخصائي دور ضعف. 
، وإف قيمة %(44( تقريبًا ).444( مقبوؿ وقيمتو تساوي )Q7 , Hإف االرتباط بُت ادلتغَتين ) -7

( واليت ألفاصغر من قيمة )أ( وىي قيمة .046تساوي ) (p _value)ما يعرؼ أو مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
ما يعرؼ ابلفرض العدـ ورمزه أو رفض الفرض الصفري إحصائيا ً ، وىذا يعٍت (0.05وتساوي ) (رمزىا )

(h0 وقبوؿ الفرض البديل ) ما يعرؼ ابلفرض النظري أو( ورمزهh1) وىذا يعٍت أيضا وجود عالقة بُت ،
(، وبناًء على ىذا التحليل و احملتمل السابعأادلستقل السابع )احلل ادلفًتض  ( وادلتغَتادلشكلةادلتغَت التابع )

 = ((حصائية عند مستوى إاليت تنص على إف ىناؾ عالقة ذات داللة  قبول الفرضية السابعةيتم 
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وتدّّن سلرجات العملية  ،غياب التقييم العلمي للعملية التعليمية من طرؼ مراقبة التعليم( بُت 0.05)
 .  التعليمية

(، وإف %78( تقريبًا ).781( جيد جدًا وقيمتو تساوي )Q8  ,Hإف االرتباط بُت ادلتغَتين ) -8 
صغر من قيمة أ( وىي قيمة .000( تساوي )p _ valueما يعرؼ )أو قيمة مستوى ادلعنوية ادلشاىد 

و ما يعرؼ ابلفرض أرفض الفرض الصفري إحصائيا ً ، وىذا يعٍت (0.05( وتساوي )( واليت رمزىا ))ألفا
وجود ، وىذا يعٍت أيضا (h1ما يعرؼ ابلفرض النظري  ورمزه )أو ( وقبوؿ الفرض البديل h0العدـ ورمزه )

، وبناًء احملتمل الثامن( أواحلل ادلفًتض )واألخَت( وادلتغَت ادلستقل الثامن عالقة بُت ادلتغَت التابع )ادلشكلة
عند إحصائية اليت تنص على إف ىناؾ عالقة ذات داللة  قبول الفرضية الثامنةعلى ىذا التحليل يتم 

 .وتدّّن سلرجات العملية التعليمية ،قلة الربامج التطويرية لرفع كفاءة ادلعلمُت( بُت 0.05) = ((مستوى 
   :البحثومقرتحات نتائج وتوصيات 

 :نتائج البحث -
ادلدارس مديري لعينة ادلختارة من رلتمع البحث )للبياانت اجملمعة من ااإلحصائية من خالؿ ادلعاجلة                  

جودة ( هبدؼ معرفة األسباب الرئيسية والثانوية يف تدّّن مصراتةالثانوية احلكومية بنيُت وبنات يف مدينة 
وىي  ،الوصوؿ اىل النتائج العلمية ادلؤكدة إحصائياّ مت  ،سلرجات العملية التعليمية )التحصيل الدراسي(

 : على النحو التايل
  تدّّن يف مستوى جودة سلرجات العملية التعليمية ىناؾ أفادلدارس يروف  مديري%( من 90إف نسبة ) . 1          

اإلحصائي ل ، وىذه النتيجة ىي نتاج التحلي، وابلتايل مشكلة البحث واقعيةيف ادلدارس الثانوية العامة
 .(10( من اجلدوؿ رقم )1قرة رقم )للف

تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل الوعاء الزمٍت للدراسة ف أ%( من مدراء ادلدارس يروف 70إف نسبة ) . 2           
، وىذه النتيجة الثانوية للمشكلة وترتيبو اخلامس، وىذا ضمن األسباب غَت كايف لتغطية كل ادلنهج ادلقرر

( من اجلدوؿ رقم 1قرة رقم )( والف10( من اجلدوؿ رقم )2للفقرة رقم )اإلحصائي ىي نتاج التحليل 
(11). 

يرجع إىل صعوبة ادلنهج تدّن سلرجات العملية التعليمية ف أ%( من ادلدراء ال يروف 55إف نسبة ) . 3           
ولذلك  %( فقط،35الذين يروف خالؼ ذلك وىي )ما قورنت بنسبة إذا وىي نسبة عالية  ،الدراسي
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( من 3للفقرة رقم )اإلحصائي وىذه النتيجة ىي نتاج التحليل ، لعنصر ليس سبباً يف وجود ادلشكلةىذا ا
 .(11( من اجلدوؿ رقم )2قرة رقم )( والف10اجلدوؿ رقم )

 يفتدّن سلرجات التعليم يرجع إىل قلة كفاءة ادلعلمُت  أف%( من مدراء ادلدارس يروف 70إف نسبة ) . 4           
، وىذه النتيجة يبو الرابعوىذا ضمن األسباب الثانوية للمشكلة وترت، شرح الدروس والتعامل مع الطالب

( من اجلدوؿ رقم 3قرة رقم )( والف10( من اجلدوؿ رقم )4للفقرة رقم )اإلحصائي ىي نتاج التحليل 
(11). 

تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل وجود بناء ضعيف يف ف أ%( من مدراء ادلدارس يروف 95نسبة ) إف . 5          
وترتيبو ادلشكلة  وىذا يعترب السبب الرئيسي وراءالتعّلم للطالب من ادلراحل الدراسية السابقة، أساسيات 

( من اجلدوؿ رقم 5)للفقرة رقم اإلحصائي ، وىذه النتيجة ىي نتاج التحليل األوؿ يف قائمة األسباب
 .(11( من اجلدوؿ رقم )4قرة رقم )( والف10)

تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل ضعف دور ادلوجو ف أ%( من مدراء ادلدارس يروف 75إف نسبة ) . 6           
، وىذه وترتيبو الثالث يف قائمة األسبابادلشكلة  يعترب ضمن األسباب الرئيسية وراءوىذا الًتبوي، 

( من اجلدوؿ 5قرة رقم )( والف10( من اجلدوؿ رقم )6للفقرة رقم )اإلحصائي النتيجة ىي نتاج التحليل 
 .(11رقم )

األخصائي دور  دّن سلرجات التعليم يرجع إىل ضعفت%( من مدراء ادلدارس يروف إف 55إف نسبة ) . 7           
)األضعف( يف قائمة  األخَتدلشكلة وترتيبو السابع و وىذا يعترب ضمن األسباب الثانوية وراء ا، النفسي

( والفقرة رقم 10( من اجلدوؿ رقم )7للفقرة رقم )اإلحصائي ، وىذه النتيجة ىي نتاج التحليل األسباب
 (  .11( من اجلدوؿ رقم )6)

تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل غياب التقييم العلمي  أف%( من مدراء ادلدارس يروف 65إف نسبة ) . 8           
وىذا يعترب ضمن األسباب الثانوية وراء ادلشكلة وترتيبو للعملية التعليمية من طرؼ مراقبة التعليم، 

( من اجلدوؿ رقم 8حصائي للفقرة رقم )، وىذه النتيجة ىي نتاج التحليل اإليف قائمة األسبابالسادس 
 (  .11من اجلدوؿ رقم )( 7( والفقرة رقم )10)

ج التطويرية تدّن سلرجات التعليم يرجع إىل قلة الربامف أادلدارس يروف يري %( من مد85إف نسبة ) . 9
، وترتيبو الثاّن يف قائمة األسبابوىذا يعترب ضمن األسباب الرئيسية وراء ادلشكلة ، لرفع كفاءة ادلعلمُت
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( من 8قرة رقم )( والف10( من اجلدوؿ رقم )9قرة رقم )للفاإلحصائي وىذه النتيجة ىي نتاج التحليل 
 .(11اجلدوؿ رقم )

 :توصيات البحث
 ،ؽلكن للباحث أف يقدـ بعض التوصيات ذات العالقة ابدلوضوع وىي رلرد آراء شخصية للباحث     

ؽلكن االستفادة منها يف شكل برامج عمل مستقبالً لقطاع التعليم العاـ من أجل التطوير واالرتقاء ابلعملية 
م التعليمية وسلرجاهتا، أو قد تساعد بعض الباحثُت والدارسُت يف اختيار وربديد رلاالت البحث عند تناوذل

ل والدراسة يف ذات ادلوضوع، أو من التحلي، وذلك هبدؼ ادلزيد من مواضيع ذات عالقة بعنواف البحث
 ، وىذه التوصيات على النحو التايل : مداخل حبثية جديدة

 . ساسي والثانويتقييم علمي ودوري وشامل دلستوى جودة التحصيل الدراسي يف التعليم األ .  1  
 .  ادلدارس ومديريوضع برامج تدريبية لتنمية وتطوير قدرات ومهارات ادلعلمُت  . 2  
 . ادلوجو الًتبوي وادلتابعة والدعماالختيار اجليد لشغل وظيفة  . 3 
 .عليمية ويف كل ادلراحل الدراسيةادلزيد من االىتماـ ابللغة اإلصلليزية يف العملية الت.  4 
 .خالقيات وسلوكيات شلارسي ادلهنةأينظم  الذي تطوير ميثاؽ شرؼ مهنة ادلعلم.  5 

  :مقرتحات حبوث مستقبلية
 .ىلي(دراسة مقارنة بُت جودة التعليم يف القطاع العاـ والقطاع اخلاص )األ . 1 
 . جتماعي يف ربسُت سلرجات التعليمالنفسي واالاألخصائي دراسة  أتثَت .   2 
   .دراسة البيئة ادلدرسية بكل مكوانهتا وعالقتها جبودة العملية التعليمية.    3 
  :ادلراجع 

 (، العوامل ادلرتبطة ابلتأخر الدراسي عند اطفاؿ ادلرحلة االبتدائية التابعة  لوكالة الغوث1999، )أبو مصطفى، نظمي عودة –  
 .(، غزة، فلسطُت14الدولية، رللة التقومي والقياس، العدد )

 .، دار الكتاباإلمارات، ديثة، ادلنظومة التعليمية احل(2010األمحدي، خالد طو، )  – 
وأدوار ادلعلم يف مدرسة ادلستقبل، العُت، اإلمارات العربية، دار ، مهنة التعليم (2005واخلالدي، فرايؿ، )يم، ، إبراىاألسطى  -  

 . الكتاب اجلامعي
، فاعلية التدريس ابستخدـا قبعات التفكَت الست يف تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكَت (2016األشلم، حسن، )  - 

 .مصراتو، كلية الًتبية جامعة ، رسالة ماجستَت غَت منشورةمصراتوية جامعة اإلبداعي لدى طالبات كلية الًتب
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يف ليبيا، ، ادلؤسبر الدويل للتعليم نفسي ودوره يف العملية التعليمية: التأخر الدراسيالاإلرشاد ، (2017الباروّن، فتحية عبد هللا، ) – 
 .2018جامعة مصراتة، 

دراسات وحبوث ، مركز مج عالجية دلشكلة التأخر الدراسياىات ادلعاصرة يف إعداد برا، االذب(2012بدر، إمساعيل إبراىيم، ) – 
  .ادلعوقُت، القاىرة

بحث والتطوير ، مركز القطاف لل(26لة رؤى تربوية، العدد )، الرواية كوسيلة لعملية التعلم والتعليم ،رل(2008، )، مشهورالبطراف  –
 ، فلسطُت.الًتبوي، رـا هللا

، تصور مقًتح لتطوير النمو ادلهٍت يف ضوء التغَتات ادلستقبلية يف وظائف وأدوار (2004شي، السيد عبد العزيز، )البهوا - 
 22 – 21،  ، جامعة عُت مشسلسادس عشر يف تكوين ادلعلمادلعلم وذبارب بعض الدوؿ، حبث مقدـ للمؤسبر العلمي ا

 . يوليو
 . (، االسكندرية، دار ادلعرفة اجلامعية2مهنة التعليم وأدوار ادلعلم، ط )(، 2005، عنًت، )، فاروؽ، ولطفيالبوىي  - 
رسالة ماجستَت غَت منشورة، ، العالقة بُت بعض العوامل األسرية والتحصيل الدراسي، (2010، )إبراىيم، توفيق اجلعينت – 

 .ردنية، اجلامعة األعماف
دراسي بُت طالب ادلدارس الثانوية، قتصادية ادلؤثرة يف التحصيل ال، العوامل االجتماعية واال(2002، )مُتأ، انىد حلمي – 

 .  ، القاىرة، معهد الدراسات والبحوث الًتبويةرسالة دكتوراه غَت منشورة
جهتها ومعاجلتها من منظور إسالمي، دار السلوكية الًتبوية وكيفية موااألطفاؿ (، مشكالت 2002، )محاـ، فادية كامل  -    

 .للنشر والتوزيع، الرايض، السعوديةالزىراء 
 (. 12، العدد )يةاإلنسان، رللة جامعة دمشق للعلـو (، ظلاذج يف تنظيم زلتوى ادلنهاج1988دروزة، أفناف، )  –
 .، القاىرة، دار النهضة(، العملية التعليمية2009، )زىراف، عبد احلميد دمحم  -
 ، عماف ، النشر خاص للمؤلف.سيالنفس ادلدر ، علم (1989، )، اندر فهميالزيود  –
   .، دار ادلعارؼاألفراد لرفع الكفاءة اإلنتاجية، القاىرة ، إدارة(1999السلمي، علي، )  -
،  سرية وعالقتها ابلتحصيل الدراسي، رسالة ماجستَت غَت منشورة، بعض ادلتغَتات األ(1998طنيش، خليفة رمضاف، ) -

   .االجتماعية، جامعة طرابلسكلية العلـو 
( أسباب تدّن مستوى التحصيل الدراسي يف ادلرحلة األساسية للمدارس األردنية 2010، )عبد الرزاؽ، عبد الرمحن عطا – 

 .عة الشرؽ األوسط، عماف، األردف، جام، رسالة ماجستَت غَت منشورةاحلكومية من وجهة نظر ادلشرؼ الًتبوي
 . القاىرة، ، دار النهضة العربية، تقييم األداء(1997، توفيق دمحم، )عبد احملسن  - 
     .، غزة ، فلسطُت، دار ادلقداد للنشر والتوزيع، اسًتاتيجيات حديثة يف التدريس(2011العجمي، ابراىيم حسنُت، )  - 
ر الفكر للطباعة والنشر ، دا(2بو وعالجو، ط ): أسبا(، تدّّن اإلصلاز ادلدرسي2002عدس، دمحم عبد الرحيم، )  - 

 عماف. ،والتوزيع
 ، عماف. البحث الًتبوي، دار الفرقاف للنشر والتوزيعأساسيات ،  (1999عدس، دمحم عبد الرحيم، ) -
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اصرة، ادلؤسبر العلمي الثالث ، إعداد ادلعلم وتدريبو يف ضوء الثورة ادلعرفية والتكنولوجية ادلع(2001العطروزي، دمحم نبيل، ) -
 .، مصرجامعة طنطا ،مارس 6-5لتكنولوجية ادلعاصرة، ادلعرفية وا ، مناىج التعليم والثورةعشر

، دور ادلرشد الًتبوي يف التعامل مع ظاىرة التأخر الدراسي خالؿ مرحلة التعليم (2010رزاؽ ، )عليمات ، خولة عبد ال  – 
 .ةاألردني، اجلامعة زلافظة جرش، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الدراسات العليا –: دراسة حالةاألساسي

 ، عماف.ة للنشر والتوزيع، دار ادلسَت (2اىج البحث يف الًتبية وعلم النفس، ط)(، من2006، )ملحم، سامي دمحم  - 
(، قياس جودة برانمج الدراسات العليا ابلداخل يف جامعة مصراتة من وجهة نظر 2021، )ىاماف، حسن علي - 

 .والليبية فرع مصراتاألكادؽلية ، ير(، شهر ينا17، العدد )األكادؽلية، رللة البحوث األساتذة
    .، السعوديةالرايض، دارة العامة، معهد اإلرة األداء، ترمجة زلمود مرسي وزىَت الصباغ، إدا(1988، )ىاينز، ماريوف  - 
دكتوراه داء ادلايل يف الشركات الصناعية، رسالة ، أسعار التحويل وأثرىا يف قياس األ(2014، )، عاصم عبد الرمحنيوسف – 

 .معة السوداف للعلـو التكنولوجية، جاغَت منشورة
- Kotler , Philip (2000),  Marketing  Management, Tenth Edition,  New 

Jersey, Prentice Hall 
  – Good .c.v , (1973), Dictionary of Education, 3 Edition, New York, 
McGraw.     

 


