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ص البحث  ملخَّ

 الدراسي تحصيلالالعوامل المؤثرة في تدني مستوى  التعرف على هدف البحثاست

 ؛ وذلك من وجهة نظر مدرسيالعربية غةدة الل  ماالمرحلة المتوسطة في  طلبة لدى

-مدرسينال، ومعرفة فيما اذا كانت هناك فروق في ضوء متغير الجنس)المادة

اعداد استبيان  إذ جرى، ومدرسة   ا  ( مدرس02عينة البحث من ) تتالف وقدمدرسات(،ال

متمثلة بالصدق  لألداة( فقرة استخرجت الخصائص السيكومترية 02تكون من)

، الظاهري من خالل عرض االداة على مجموعة من اساتذة العلوم التربوية والنفسية

لتجزئة النصفية على عينة ج الثبات بطريقة ا، واستخرغة العربيةوطرائق تدريس الل  

وقد بلغ معامل الثبات ومدرسة  ا  ( مدرس40غة العربية بلغت )مادة الل   من مدرسي

الباحثة الوسائل االحصائية المناسبة في تحليل البيانات  واستعملت(، 2،97)

، سون والوسط المرجح والوزن المئويومعالجتها احصائيا ، ومنها معامل ارتباط بير

وراء تدني مستوى التحصيل الدراسي هي السبب البحث الى عدة عوامل  وقد توصل

مرور الطلبة بمرحلة نها : لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مادة اللغة العربية م

قلة التحضير اليومي من قبل و، فسيولوجيةمن تغييرات  المراهقة وما تصاحبها

المشاكل االسرية خاصة بين الوالدين تنعكس سلبا  على الطلبة، انشغال و الطلبة،

، صعوبة مادة (جيبالبو)الطلبة بوسائل االتصال االلكتروني وااللعاب، منها لعبة 

كونها تحتوي على مواد منفصلة، مثل القواعد، االدب والنصوص، لغة العربية، الل  

التعبير، المطالعة، كثرة اعداد الطلبة في الصف الواحد، مما يعيق عملية التدريس، 

 منتظم، بسبب كثرة العطل.ال غير   الدوام
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 منها:ت الباحثة الى نتائج توصلو 

الثالث )مرحلة المتوسطة الوجود تدني في مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة 

 . (متوسط

 لباحثة بجملة من التوصيات منها:الواردة اعاله توصي امن خالل نتائج البحث 

 بطلبة المرحلة المتوسطة . عناية ضرورة ال -4

عملية الكشف  إلنجاحتقوية العالقة والتعاون بين اولياء االمور والهيئة التعليمية  -0

 عن التدني الدراسي لدى الطالب وعالجه بالسرعة الممكنة . 

 االتي :  تقترح الباحثة

 اجراء دراسة مماثلة للمراحل الدراسية االخرى كمرحلة االعدادية .  -4

 نة مماثلة تأخذ بنظر االعتبار متغير الجنس.وازاجراء دراسة م -0

 

Factors affecting the decline in the  level of academic 

achievement of middle school students in Arabic language 

from the viewpoint of subject teachers.  

 

Wasnaa Muhammad Faraj University of Kirkuk / College of 

Education for humanities 

Abstract 

The aim of the research is to identify the factors affecting the 

decline in  level of academic achievement of middle school 

students in the Arabic language subject from the viewpoint of 

the subject teachers, and to find out if there are any differences 

with gender variation (male teachers - female teachers), the 

study sample is consisted of (20) teachers, a questionnaire was 

prepared consisting of (40) paragraphs, which extracted the 

psychometric properties of the tool represented by apparent 

honesty by presenting the tool to a group of teachers of 

educational and psychological sciences, methods of teaching the 

Arabic language, and extracting consistency in a half-split 

manner on a sample of size 14 of Arabic language teachers. 

Stability coefficient reached (0.79), and the researcher used the 

appropriate statistical means in analysis and data processing, 

including Pearson correlation coefficient, weighted mean, 

percentage weight, and T-test for two independent samples. The 

research has reached several factors behind the decline in  level 

of academic achievement of middle school students in a subject  

Arabic language, including: the passage of students in 
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adolescence stage and the accompanying of physiological 

changes, the lack of daily preparation by students, family 

problems especially among parents that negatively affect 

students, students' preoccupation with electronic means of 

communication and games, including PUBG game, difficulty of 

Arabic language, it contains separate articles, such as grammar, 

literature and texts, expression, reading, the large number of 

students per class, which hinders the process of teaching, 

unstable school times, due to the large number of holidays. In 

light of the researcher's findings, the conclusions emerged, 

including:  

1- There is a low level of academic achievement for middle 

school students The third intermediate.  

Through the above findings, the researcher recommends a set of 

recommendations, including:- 

1- The necessity of paying attention to middle school students.  

2- Strengthening the relationship and cooperation between 

parents and the educational staff for the success of the process of 

detecting and treating students' academic decline as soon as 

possible.  

The researcher suggests, in light of the results reached:  

1- To conduct a similar study for the other academic stages as 

Preparatory stage.  

2 - Conducting a similar comparative study taking into 

consideration the gender variable. 

 

 األول المبحث

 :مشكلة البحث -أولا 

االمتحانات الوزارية للعام المرحلة المتوسطة في  طلبة تندي مستوى تحصيليعد     

، % على مستوى العراق66 نسبة الرسوب بلغت مشكلة؛ إِذ 0247-0242الدراسي 

ارتفاع نسبة الرسوب في كركوك وكافة وان  ،%09بلغتاما في محافظة كركوك 

ت الطلبة في السنوات السابقة ومقارنة درجا محافظات العراق قياسا للسنوات السابقة

بلغت نسبة  إذحالة من التوتر والقلق، وخاصة في مادة اللغة العربية  ادت الى

 % 99،02الرسوب 

والرسوب من المشكالت الخطيرة التي تؤدي الى عواقب وخيمة على الطالب 

والمجتمع، وابرز نتائجها هو ترك المدرسة في حالة تكرار الرسوب وهذا يترك اثار 

 خيبة واالحباط.يترك لديه مشاعر ال إذعلى الطالب  سيئة نفسية
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 ؛اهم االسباب منها قلة الصفوف واالبنية المدرسية الجديدة نكدت وزارة التربية اوأ

عدم توفر  فضال عن ، الطلبة في الصفوف وبمساحات صغيرةالتي ادت الى تراكم 

 واالسباب النفسية، وصعوبة االسئلة الموضوعة، راسية جيدة، وسوء المناهجاجواء د

 للطلبة.

 المراهقة مرحلة وهي النمو ن طلبة المرحلة المتوسطة يمرون بأصعب مراحلإِ 

سنة، وتمتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب التغيرات  46-45-40وتكون ما بين 

ة الجديدة عند الطلبة، ويتميز سلوك المراهق بالسعي الى االستقالل والرغب البيولوجية

اذ يجد المراهق نفسه فجأة في  (40: 0222والسيطرة)ابراهيم،في التخلص من القيود 

تميزه من خصائص بما مواجهة مجموعة من المشاكل المدرسية والوظيفية والسلوكية 

 بة حول كثير من االمور وما يحملهمتقار ه، وتكونومشاعر معينة تجول في خاطره

مشاكل يكون  من عد بشكل عام ازمة عمرية وما تترتب عليهقد تمن مشاعر سلبية 

 وتحول دون االستقرار النفسي . منشؤها داخليا  او خارجيا  

غة العربية يعزى الى عدة مرحلة المتوسطة في مادة الل  طلبة ال ن تدني تحصيلإِ 

وقد يرجع  ،لية للطلبةمته للمستويات العقءعدم مال من جهةكون المنهج قد تعوامل 

السبب الى الطالب نفسه وما يعانيه من امراض او العيش في بيئة اسرية تعاني من 

، او ضعف المدرس الذي هو عماد العملية التربوية افية متدنيةظروف اقتصادية وثق

والتعليمية يؤثر بشكل مباشر في ضعف اعداد المادة وباألخص في اختيار االسلوب 

 يمية وعدم وجود تخطيط مسبق للدرس.واالنشطة التعلالمناسب وطرائق التدريس 

وقد اثبتت البحوث في هذا المجال والتي القيت في المؤتمر الدولي االول لنقابة 

، وعززتها المؤتمر الدولي الثاني 0247االكاديميين وبالتعاون مع جامعة دهوك عام 

  0202لنقابة االكاديميين العراقيين بالتعاون مع جامعة صالح الدين 

 ،وبطرائقهم ،تدريسها يجري ساطتهفبو غة العربية كبيرة؛ن مسؤولية مدرسي الل  إ

غة الى الناشئة اذا كانت هذه الطرائق وتلك االساليب واساليبهم يتمكنون من تحبيب الل  

، وعلى هذا فأنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة نسجمة مع معطيات التربية الحديثةم

 التالي:ة في السؤال يالحال

طلبة المرحلة المتوسطة في  لدى تحصيلالمستوى  ما هي العوامل المؤثرة في تدني

 المادة؟ يغة العربية من وجهة نظر مدرسمادة الل  

 

 ثانياا: أهمية البحث :

تعد التربية ف ؛يقاس مستوى التقدم العلمي ألي دولة من دول العالم بالتقدم العلمي      

استثمارا  قوميا  واالتجاهات الحديثة تنظر  تعداجتماعية كما  في عالمنا المعاصر خدمة  

الى من وراء ذلك  ستثمارية ومنتجة ومستمرة وهي ترميعلى أن التربية عملية ا

المجتمع، وهناك كثير من العوامل التي وتوجيهها لخدمة اهداف تنمية طاقات االنسان 

المدرسية، وعوامل تتعلق بطرق تؤثر في تحصيل الطلبة منها عوامل تتعلق بالبيئة 

 التدريس والمدرس، وعوامل تتعلق بالمادة الدراسية، وعوامل اجتماعية.
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تلبي  إذ لدى الطلبة؛ قق االهداف التعليميةوتعد المدرسة المؤسسة التعليمية التي تح    

ومنهل  جتمع بكفاءة من خالل اكساب الطلبة المعارف والقيم االجتماعيةاحتياجات الم

 ي والجسدي واالنفعالي واالجتماعي.والنمو العقل لم والمعرفةللع

 ،انفعاليةو ،وعقلية ،يتعرضون في هذ المرحلة الى تغيرات فسيولوجية الطلبةإن      

صبغة خاصة في المحددات الثقافية في ضوء اجتماعية تؤثر فيهم وتصبغهم بو

ومن الطبيعي ان ينعكس ذلك على  ،واالقتصادية التي يعيشونها ،االجتماعية االحوال

 ( 25 :4720)الطيب واخرون،.                   طالب وسيكولوجيتهسلوك ال

نها تفيد في إلن االستغناء عنها مكال ي إذ، دمة الموادفي مق غة العربيةمادة الل   تأتيو   

المعنى ضبط الكالم لفظا  وقراءة وكتابة، وتساعد على التمييز بين االلفاظ من حيث 

 االعرابي، والتعبير في االفصاح عن االفكار واالحاسيس والمشاعر بطريقة ادبية

تحويه من تنمية ميول الطلبة الى قراءة النصوص  االدبية ، واالدب وما وفيها

 االدبي. ر والمفردات وتنمية الذوق والخيالغوية متمثلة في الصوواكسابهم الثروة الل  

احدة من هذه اللغات التي تمثلّت فيها هذه الخصائص ومما هي وغة العربية والل     

ي علي شأنها دون غيرها من اللغات اشارة القرآن الكريم اليها في اكثر من آية مباركة 

لَْت آيَات ه   قال وهذا دليل التشريف والتكريم من لدن الباري عز وجل تعالى:}ِكتَاٌب ف صِّ

وَن{   (2)سورة فصلت:آيةق ْرآنا  َعَربِيّا  لِّقَْوٍم يَْعلَم 

ابراهيم البحث الحالي فقد اكدت العديد من الدراسات السابقة منها دراسة )  وألهمية

 ما تقدمم (، و0242محمدودراسة ) (،0242، ودراسة) الكبيسي و أمين(0225

الثالث مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة  في تدنيهناك ان  ت الباحثةالحظ

يشعر  إذالمتوسطة تمثل مرحلة المراهقة  ، منها ان مدةلعدة اسبابعزى ي المتوسط

، وهي فترة خصبة اذ تنمو فيها القدرات مظاهر النموتطرأ على  بتغييراتالطلبة 

 هذا لذا تبرز اهمية الجانب العقلي فيالجانب الجسمي وتؤثر تطور ، مع نمو والبدنية

 بما يأتي : البحث 

 ا  مهم ا  تفكير وعنصرالقران الكريم واداة ال غة العربية بوصفها لغةية مادة الل  اهم 

 .شخصية المن عناصر تكوين 

   كونها تحتوي على منهج المواد المنفصلة من )قواعد ل ؛غة العربيةاهمية مادة الل

 والتعبير، والبالغة، والنقد(غة العربية، واالدب والنصوص، الل  

 بوصفها مرحلة انتقالية تحتاج الى االهتمام، وتعدلة المتوسطة اهمية المرح 

 القاعدة االساسية للنظام التعليمي.

  وما يترتب عليها من آثار سلبية على خطورة ظاهرة تدني مستوى التحصيل

 الطلبة واالسرة والمجتمع خاصة في مرحلة الثالث متوسط.

 

 البحث الحالي الى معرفة :  يرمي -ثالثاا 

 الدراسي مستوى تحصيل العوامل المؤثرة في تدنيالبحث التعرف على  يرمي هذا 

 .المادة غة العربية من وجهة نظر مدرسيطلبة المرحلة المتوسطة في مادة الل   لدى
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 حدود البحــث : -رابعاا 

, في متوسط في المدارس المتوسطةيتحدد البحث الحالي بمدرسي الصف الثالث ال   

 ( .  0247/0202مركز محافظة كركوك للعام الدراسي )

 

 تحديد المصطلحات -خامساا 

 لغةا :  التدني

نيّة في ديننا اي الَخصلة  َدنّى ي دنَّي تَْدنية. وفي حديث الحديبية: عالَم تعطي الدَّ

وهو غير مهموز ايضا  المذمومة، قال ابن االثير: االصل فيه الهمَز، وقد يخفف، 

 (004: 4777بمعنى الضعيف الخسيس.)ابن منظور، 

 تدني التحصيل:

انخفاض المستوى الذي يستطيع الفرد الوصول اليه بالفعل  (:3991عرفه البدوي)-

االختبارات المقننة لتقويم الطلبة  بوساطةفي العمل الذي يمكن تحديده 

 (49: 4772)البدوي،

انخفاض نسبة التحصيل الدراسي الرسوب للطلبة دون هو التعريف النظري: -

، عوامل تتعلق بالطلبة) :منها لعوامل عديدةغة العربية نتيجة لعادي لمادة الل  المستوى ا

                      (.عوامل اجتماعية، عوامل خارجية، عوامل تتعلق بالبيئة المدرسية

                        

غة العربية الل   ة التي يحصل عليها المستجيب مدرسيهو الدرجالتعريف الجرائي: -

 على المقياس. 

 :من عرفه  كلٌ  الدراسي التحصيل

( : " المعرفة والمهارات المكتسبة من الطلبة كنتيجة لدراسة  0222القمش )  -3

 ( 90: 0222، وحدة تعليمية محددة " . ) القمش موضوع ، أو

شحاتة والنجار بأنه: "مقدار ما يحصل عليه الطالب من معلومات أو معارف أو   -0

عنها بدرجات في االختبار المعد بشكل يمكن قياس المستويات  مهارات معبرا  

 (27: 0222)شحاتة والنجار،.المحددة"

الزغلول والمحاميد بأنه :" محصلة ما يتعلمه الطالب بعد مروره بالخبرات  -1

كن قياسه بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار التحصيلي التعليمية ،ويم

التي يضعها ويخطط لها المدرس ليحقق أهدافه  االستراتيجيةوذلك لمعرفة مدى نجاح 

  0229تترجم إلى درجات")الزغلول والمحاميد، وما يصل إليه الطالب من معرفةٍ 

:422.) 

الثاني متوسط وتكون االمتحانات فيها هي المرحلة التي تلي : متوسطالالثالث  الصف

 .وزارية وتعد الطلبة للمرحلة االعدادية او التعليم المهني

 

 الثاني المبحث

 :الطار النظري

العلم هو وسيلة لرقي االنسان وتحضره، وقد حثنا االسالم على طلب العلم في كل    

ولهذا نجد كثير من اآليات القرآنية واالحاديث الشريفة التي تبين فضل  زمان ومكان،
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عباده على  -سبحانه وتعالى -ربٌّنا وحث .ه وفضل العلماء ومكانتهم العاليةالعلم واهميت

 أصحابه وأمته بالعلم؛ -وسلمصلى هللا عليه -العلم والتزود منه، وأوصى رسول هللا 

دت عن العلم فهو من أفضل األعمال الصالحة والعبادات، ومن األحاديث التي ور

من سلََك طريق ا يبتغي فيِه سول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: ))ر وفضله والحث عليه قول

ا سلََك هللاَّ  بِِه طريق ا  وإنَّ المالئِكةَ لتضع  أجنحتَها رضاء  لطالِب العلِم إلى الجنَِّة، علم 

العالَم ليستغفر  لَه  من في السَّمواِت ومن في األرِض حتَّى الحيتان  في الماِء وفضل   وإنَّ 

العالِم على العابِد كفضِل القمِر على سائِر الكواكِب إنَّ العلماَء ورثة  األنبياِء إنَّ األنبياَء 

ثوا العلَم فَمن أخَذ بِِه فقد  ا إنَّما ورَّ ا وال دْرهم  ثوا دينار  صحيح  .(أخَذ بحظٍّ وافٍر(لم يورِّ

مسلم
4
 

سواء، ترى بأن التعليم  صبحت الدول المتقدمة، والغنية منها والنامية على حد  أَ      

عامال  من اهم العوامل التي تساعد على التقدم في جميع النواحي االجتماعية، 

عات واالقتصادية، والثقافية، وقد اعترفت هيئة االمم المتحدة في تقريرها بأن مشرو

التنمية االقتصادية لم يكتب لها النجاح في البلدان النامية على الرغم من توافر رأس 

زيادة  الى المال المادي، وذلك لعدم اهتمامها الكافي بالتعليم، مما دفع الكثير من الدول

خدمة استهالكية للمواطنين، وليس مجرد ترف فكري، بل هو  بعدهاالهتمام بالتعليم 

ية، مردودها االقتصادي اكثر من أي مشروع اقتصادي عملية استثمار

  (547: 0229)السبعاوي،آخر.

 إذ تبط ارتباط مباشر بطريقة التدريس؛من المؤكد ان نجاح العملية التعليمية ترو      

وجذاب يجعل  شيقٍ  بأسلوبان المعلومات التي يتلقاها الطلبة من المدرس تكون 

معه، وهناك عالقة ارتباطية بين طريقة التدريس  للدرس ومتفاعال   ا  الطالب منتبه

 (49: 0242وال يمكن الفصل بينهما)الطاهر،  الخاص بالمادة الدراسية والمنهج

ن التحصيل الدراسي هو نتاج العملية التعليمية، فيشمل مجموعة المعلومات إِ     

يكتسبها الطلبة من خالل العملية  ية والمهارات والكفايات التيالدراس والمعطيات

التعليمية، وما يحصله من مكتسبات علمية عن طريق التجارب والخبرات، ضمن 

اطار المنهج التربوي المعمول به. وتتحدد اهمية التحصيل ومقدار الكمية التي حصلها 

الطالب من خالل االمتحانات واالختبارات الخطية والشفوية التي يخضع لها، ومن 

ت التقييم المستمر والنهائي، التي تؤكد مستوى امالك الطالب للتحصيل عالما

 (407: 0225جرجس، الدراسي.)

 :في مادة اللغة العربية اسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي

تعددت االبحاث التي تحدد عوامل التدني منها عوامل تتعلق بالمادة، ومنها ما      

يرجع تدني مستوى ، وتعلق بالمحيط الخارجييتعلق بالعمل المدرسي، ومنها ما ي

من العوامل المتداخلة المترابطة في كثير من االحيان  التحصيل الدراسي الى مجموعةٍ 

كون سبب احد هذه لوجود سبب او اسباب اخرى وقد ي يكون السبب مساعدا   حين

 منها: العوامل او اكثر

                                                           
4
، كالهما عن ابي هريرة، سنن ابن 5/02/0606، سنن الترمذي: 0/0290/0677صحيح مسلم: 

 .42/407/02677/ عن ابي الدرداء، كنز العمال: 4/24/002ماجة/
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العامة ) الذكاء ( والذكاء مهم  تمثل العوامل العقلية بالقدرة العقلية: عوامل عقلية -4

وجود معامل  وق او التدني. فقد اكدت الدراساتجدا  في تحديد مكانة الفرد بالنسبة بالتف

التنبؤ بالتحصيل الدراسي راسي والمستوى العالي للذكاء فارتباط بين التحصيل الد

سة وشارد فقد يكون الطفل فاتر الحماسة للدرا العوامل،صعب جدا  لتداخل العديد من 

 ( . 042 : 4727 ،الذهن بسبب المشاكل )الحياني 

ان الضعف الصحي العام وسوء التغذية يؤديان الى الفتور  صحية جسمية: عوامل -0

بعض  وكذلك وجود ،التحصيل اللغوي فيالذهني والعجز عن التركيز وهذا يؤثر 

السمع و قصره وضعف الطفل مثل ضعف البصر او طوله الدى العاهات الجسمية 

 .وغيرها

: المدرسة هي البيت الثاني للطفل وتكون بيئة محسنة مفرزة  عوامل مدرسية -2

للبيئة البيتية فاذا كانت االجواء التربوية سليمة كان الجو ايجابيا  اما اذا سادت اجواء 

مضطربة بين المعلمين واالدارة من جهة او بين المعلمين انفسهم نتيجة جهل هؤالء 

علم النفسي المدرسي الاد الطرق السليمة وعدم االهتمام الكافي بالمعلمين العتم

التالميذ بعقلية تقليدية تذهب الثقة بين المعلم والتلميذ , وينشأ نتيجة ذلك  ونفيعامل

. وقد يلجأ بعض مدرسة مما يتسبب في تدني التحصيلاتجاهات سلبية نحو المعلم وال

يتسبب في نفور التالميذ من المعلم والمدرسة المعلمين الستخدام العقاب البدني مما 

ره يؤدي الى نتائج وخوفهم مما يجعلهم يتأخرون عن المدرسة او يهربون هذا بدو

واتجاهاتهم  اذ يعد المعلم هو المتغير االكثر تأثيرا  في تحصيل التالميذ عكسية تماما ،

 ي يهتم بميول( ان المنهج المدرسي الذ422: 4720،ابو حطب)نحو العمل المدرسي 

ويشبع حاجاتهم يسهم في تقدمهم وبعكس ذلك يتسبب في تدني  ورغباتهم االطفال

التحصيل الدراسي ومن العوامل المدرسية التي تسهم في القضاء على التأخر 

 . يذ في الصفوف والتهوية واالضاءةالدراسي قلة عدد التالم

 الطفال االصحاء واالذكياءعوامــل انفعالية : توجد عدة عوامل انفعالية تعرقل ا -0

جابهة الموقف يجد صعوبة في مفالطفل المنطوي,  في المدرسة بما يتفق مع مستواهم،

يرجع قلق االطفال احيانا  الى تعرضهم ألنواع من الصراعات  إذ والمشكالت الجديدة،

والتوتر والصراع والعدوانية  عات نفسية بداخلهم،والمشاكل االسرية او صرا

تظهر صورة عدوانية نحوهما تخيب  إذالالشعورية تجاه احد الوالدين او كليهما 

وتحدث هذه الظاهرة عادة لدى بعض التالميذ الذين اعتادوا  ،امالهما في طفلهما

 النجاح والتفوق في بعض االحيان ثم يتوالى رسوبهم وفشلهم بصورة فيها ما يشبه

 ( 452: 4720 الطيب واخرون،االصرار ) 

نتج توافق االسري واالضطراب المنزلي تاجتماعية : ان عدم ال-عوامل اســـرية -5

تدخل االنطوائية الى شخصية الطفل مما يتسبب في  إذعنه العديد من المشكالت 

. فتعرض الطفل للضغط لتلبية طموح عن التحصيل الدراسي بصورة صحيحة عجزه

العالي والحصول على درجات مرتفعة ينتج عنه رد فعل  الكبار من اجل التحصيل

ان قدرات الطفل التي يجهلها االهل قد تكون غير كافية لتحقيق طموحهم إذ معاكس 

 مما يعمل على احباط الطفل وتراجعه دراسيا  . 
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 كما ان تكليف بعض االسر الفقيرة ألبنائهم بالعمل وقت الفراغ  بقصد المساعدة    

وهذا يسبب تدني التحصيل الدراسي او  ؛على حساب تحصيل الطلبة ذلك انما يكون

 الرسوب. 

كما ان نظرة الناس الى الذكر وتفضيله على االنثى وما ينتج عن ذلك من احباط    

وانطواء لدى البنات وكذلك االختالط في المدارس يؤديان الى تسرب البنات وعدم 

ن ضعف وتدني في التحصيل الدراسي االنتظام في الدراسة وما ينتج عن ذلك م

هام في تحصيل االطفال نظرة عنصر ويجب ان ننظر الى العالقات االجتماعية 

توجد عالقة  إذدراسيا  والنشاطات القائمة فيما بينهم تختلف عنها لدى المتدنيين دراسيا  

كيفا  مع وهذا يؤكد ان المتفوقين دراسيا  هم اكثر ت ،بين المتدني والعدوانية والتخريب

 ( . 00: 0222،. ) التريتر مع من زمالئهم المتخلفين دراسيا  المجت

المواد التعليمية التي تدرس في المدرسة ومستواها وصعوبتها وعدم التعامل   -6

 معها يسبب عدم تفاعل الطالب مع المادة والمعلم.

والوضع االمني تلعب دورا  في تدني التحصيل  ،السياسية االوضاع واالحوال -9

 وعدم االستقرار النفسي. ،الطالب لخوف والقلق والتوتر الذي يمر بهبسبب ا

فظي داخل المدرسة واالسرة والمحيط انتشار ظاهرة العنف والعقاب البدني واللّ  -2

 .الذي يعيش فيه الطالب

  ثار السلبية لمشكلة تدني مستوى التحصيل الدراسي : اآل

والتي تترك  ،الدراسي سلبية كبيرة لمشكلة تندي التحصيل ا  ن اثاروحدد التربوي    

 : على الفرد واالسرة والمجتمع وهي اثارها

  .اكتظاظ الصفوف بالطلبة -4

قاعد الدراسية زيادة العبء على الدولة في توفير اعداد المعلمين والكتب والم -0

وزيادة نسبة البطالة والجهل واالمية وظهور بعض المشكالت  والفصول والمدارس،

 ( . 77 :4777،) الحيلة  المخدرات واالنحرافات السلوكية. االجتماعية مثل

:  0227،) الطائي واخرون  .التالميذ نتيجة تكرار رسوبهم من تسرب اعداد -2

20. ) 

 

 الدراسات السابقة :  -ثانياا 

 :  ، وهيالدراسات ذات الصلة بموضوع البحث ةالباحث تتناول

 (  0227دراسة ) ابراهيم واخرون -4

 ) دراسة ظاهرة الرسوب لتالميذ الصفوف المنتهية في المراحل الدراسية :عنوانال

 الثالث في العراق وسبل معالجتها(

معرفة العوامل التي تكمن وراء ظاهرة الرسوب وسبل معالجة  :الى هدفت الدراسة

مشكلة الرسوب التي يعاني منها النظام التربوي في العراق وتقديم المقترحات 

والتوصيات التي تسهم في التقليل من هذه الظاهرة وحددت الرسوب بنوعيات رسوب 

( مشرفين 42)حان او بالغش ورسوب بالغياب. تكونت عينة الدراسة من باالمت

لمراحل الدراسية الثالثة، ( معلم ومدرس ل 22( مدراء مدارس و ) 42تربويين و )

 معامل ارتباط بيرسون، و االختبار التائي.واستخدم الباحث الوسائل االحصائية ، 
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تحديد اكثر االسباب تأثيرا  في ظاهرة الرسوب ومنها المشكالت  :نتائج الدراسة 

لمستوى  االت اللهو وضعف متابعة اولياء امور التالميذاالجتماعية والمتمثلة بمج

 تحصيل ابنائهم الدراسي.

ه االثر االكبر في اما االسباب النفسية فقد تمثلت بخوف التالميذ من االمتحانات كان ل

. اما االسباب االقتصادية فقد واستعمال القسوة من قبل المعلمين رسوب التالميذ،

للعمل لمعاونة اسرهم حيث كانت اشد المشكالت  تمثلت باضطرار بعض التالميذ

تأثيرا  وكانت هناك اسباب تتعلق بالمناهج الدراسية ومنها عدم اعتماد االساليب 

تشوق الحديثة في التدريس والتعليم لعموم المواد الدراسية مما يخلق الملل وعدم ال

واخيرا  اسباب  بةلإلجامنها عدم كفاية وقت االمتحانات للدرس وهناك اسباب تعليمية 

 الالصفيةادارية والمتمثلة بتأخر وصول الكتب والمناهج وقلة ممارسة االنشطة 

وضعف متابعة االدارة المدرسية لظاهرة غياب الطلبة وعدم الدوام ) ابراهيم 

 (   07-00 : 0227 ،واخرون

 0233دراسة الكبيسي و أمين

الدراسي الجامعي من وجهة الدراسة التعرف على: مشكالت تدني التحصيل هدفت 

(، طلبة 220نظر التدريسيين والطلبة. جامعة االنبار حملة لقب استاذ واستاذ مساعد)

استخدم الباحثان ية، يتين انسانية وكليتين علمللك 40902جامعة االنبار  البالغ عددهم 

الوزن الفرضي، والوسط المرجح، واستخدم الباحثان الوسط  الوسائل االحصائية ،

اوصى الباحثان محاولة التركيز في الدروس ومحاولة الفصل بين االفكار المئوي، 

الخارجية ، وكانت المقترحات دراسة عادات القراءة ومعوقاتها لدى الطلبة في كليات 

 مختلفة من الجامعة وعالقتها بالتخصص العلمي واالنساني . 

 0232دراسة السيد 

اب التي تؤدي الى تدني مستوى التحصيل الدراسي هدفت الدراسة الى معرفة االسب

( معلما  ومعلمة 52في مادة اللغة العربية ، ولتحقيق الهدف اختيرت عينة من )

فقرة ، واستخدم معامل كرونباخ 27استعمل الباحث اداة البحث االستبانة المكونة من 

ناك اسباب عديدة واالختبار التائي لعينتين وتحليل التباين، توصلت الدراسة الى ان ه

 للتدني في مستوى التحصيل منها:

عدم  ضعف التأهيل للمعلم، تفشي االمية في المجتمع، عدم االستقرار بسبب الحرب، 

 استعمال طرق التدريس المناسبة.

  بتوصيات عدة منها:  واوصى الباحث

العمل على تضييق دائرة االمية حتى يرتفع مستوى توعية المجتمع بفوائد االستقرار،  

                           التحصيل الدراسي. 

 : ج(0245)السيد،

 

 من الدراسات السابقة : مؤشرات و دللت  

يمكن استنتاج بعض المؤشرات و جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة وعلى النحو    

 اآلتي :

 الوصفي . كل الدراسات أتّبعت المنهج -
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 كانت عينة البحث في الدراسات السابقة من الذكور واالناث . -

 حقيقية في تدني مستوى التحصيل الدراسي. أثبتت الدراسات السابقة وجود اسبابٍ   -

 

 الثالث المبحث

 إجراءات البحث:

يتضمن هذا الفصلل وصلفا  لإلجلراءات التلي اعتملدت لتحقيلق أهلداف البحلث بلدءا  ملن 

مجتمع البحث واختيار عينة مناسبة ووصف خصائصها واختيار أداة البحث في تحديد 

 تحقيق أهدافه ومعالج بياناته بالوسائل االحصائية المناسبة.

 منهجية البحث: -أولا 

 ،، وهلو أكثلر منلاهج البحلث اسلتعمال  اعتمد البحث الحالي عللى ملنهج البحلث الوصلفي

إذ ان الملللنهج الوصلللفي يهلللتم بالكشلللف علللن  وال سللليما فلللي مجلللال البحلللوث التربويلللة،

او اكثر في  تعرف لمدى االرتباط بين هذه المتغيلرات والتعبيلر  متغيرينالعالقات بين 

 (.472:0224عنها كميا من خالل معامل االرتباط)عبيدات وعدس،

 مجتمع البحث: -ثانياا 

ائج البحلث عملم عليهلا نتلأن ت  اللى ةسلعى الباحثليقصد بمجتمع البحلث العناصلر التلي ت

 (.06: 4772ذات العالقة بالمشكلة المتناولة)داوود وعبد الرحمن،

فللي ومدرسللاتها غللة العربيللة ومدرسللات الل   مدرسللييتكللون مجتمللع البحللث الحللالي مللن 

 ،اللللذكور)وملللن كلللال الجنسلللين  ،0247 – 0242كركلللوك للعلللام الدراسلللي  محافظلللة

( 02 فللي الدراسللة الصللباحية، إذ بلللغ مجتمللع البحللث ) (واإلنللاث
*0

 مدرسللا  ومدرسللة  

ملللدارس اخلللرى ( 42، و ) اعداديلللة ومتوسلللطة بنلللين ملللدارس (42)عللللى  عينملللوز

 ( يوضح ذلك.4) ورقم والجدول بناتللومتوسطة  ،اعدادية

 ( عينة البحث 3جدول رقم )

عدد  اسماء العداديات والمتوسطات  ت

 المدرسين

عدد  اسماء المدارس ت

 المدرسات

متوسطة الصباح  3 3 للبنينمتوسطة الصالح  3

 للبنات

3 

 3 ثانوية اليمامة للبنات 0 3 متوسطة العزة للبنين 0

 3 متوسطة التقدم للبنات 1 3 متوسطة اجنادين للبنين 1

 3 متوسطة الوفاء للبنات 4 3 متوسطة عمر بن الخطاب للبنين 4

 3 ثانوية دجلة للبنات 2 3 متوسطة الفارس للبنين 2

 3 ثانوية الحريري للبنات 6 3 عمر بن عبد العزيزمتوسطة  6

 3 متوسطة الوطن للبنات 7 3 متوسطة ابناء العراق الواحد 7

 3 متوسطة الربيع للبنات 1 3 متوسطة ابن الثير 1

 3 متوسطة امداد للبنات 9 3 نمتوسطة القباء للبني 9

 3 متوسطة النور للبنات 32 3 متوسطة الوند للبنين 32

 

                                                           

 الباحثة على اسماء اإلعداديات، والثانويات ، والمتوسطات في كركوك من مديرية التربية قسم المالك.*حصلت 
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  :اداة البحث -ثالثاا 

لبحث، وقد تم اعداده ل أداة  بوصفه االستبيان  البحث؛ تم اعداد تحقيق هدف لغرض

 الخطوات االتية :فق على و

 :الستبيان الستطالعي - أ

 اعداد استبانة مفتوحة موجهة الى الهيئة ،قامت الباحثة بإعداد استبيان مفتوح     

اختيارها  جرىومن ثم وجه الى عينة  ،السؤال ةتضمنالمتوسطة وم التعليمية في

( 45، و)ا  ( مدرس45( بواقع )  22بطريقة عشوائية من مدرسين ومدرسات بلغت) 

  (4مبين في المحلق) هو وكما مدرسة  

 اعداد الستبيان بصورته الولية:  - ب

بعد ان تم الحصول على البيانات االولية من الدراسة االستطالعية، قامت الباحثة   

بتفريغ البيانات وباالستفادة من االدبيات والدراسات السابقة والمقاربة، تم صياغة 

( 0(توزعت على )0( فقرة، وكما مبين في الملحق)02مجموعة من الفقرات بلغت)

 التحصيل الدراسي وكاالتي:تدني  ت ادت الىمجاال

   .فقرة (44)عوامل تتعلق بالطلبة المجال االول:  -4

   .فقرة  (45)بالبيئة المدرسية متعلقة عوامل المجال الثاني:  -0

  .فقرة  (9)اجتماعيةعوامل المجال الثالث:   -2

 . فقرات (9)خارجية عوامل المجال الرابع:   -0

 الصدق: - ت

مدى تمثيل محتوى االختبار للنطاق السلوكي للسمة المراد  يدل صدق االداة على    

االستدالل عليها، اذ يجب ان يكون المحتوى ممثال  تمثيال  جيدا  لنطاق الذي تم 

 (472: 0244تحديده)عالم، 

اعتماد الصدق الظاهري وذلك من خالل عرض  وألجل التأكد من صدق االداة فقد تّم  

ين في مجال العلوم التربوية صصالمتخ االستبيان على مجموعة من الخبراء فقرات

خبراء ، وبعد جمع آراء ال(2محلق)ال كما فيوالنفسية لبيان آراءهم في صالحية االداة 

"% فما فوق لصالحية الفقر، وفي ضوء آراء 22ية اعتمدت الباحثة النسبة المئو

االستبيان بعد تقرير  بقيوبهذا ، ت لغويا  تعديل بعض الفقرا تم ،اتهمحوظوملالخبراء 

 (.0مبين في ملحق) هو ( فقرة. وكما02) البالغةالخبراء لصالحية فقراته 

 تصحيح الستبيان:  - ث

التالية : )موافق  ( حسب البدائل4، 0، 2، 0،  5)الدرجات بإعطاءتم تصحيح االداة 

) غير موافق( لكل ( بدرجة قليلة ما( ) موافق وافق الى حد  ( )مبدرجة كبيرة( )موافق

 .فقرة من فقرات االستبيان

 :الثبات - ج

فرها لصالحية االختبار، فالثبات يعطي المقياس ايعد الثبات من الخصائص الواجب تو

 (022،:0229فيها.)الكبيسي، قراءات متقاربة عند كل مرة يستعمل

طريقة التجزئة النصفية، وتعد من اكثر  تعمالاستخراج ثبات االداة باسوقد تم    

مرة واحدة، اي يعطى الفرد درجة فيها يطبق االختبار  عا  اذطرق تعيين الثبات شيو
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واحدة عن جميع المفردات ثم يحسب االرتباط بين مجموع الدرجات الفردية 

 (022: 0229والزوجية.) الكبيسي، 

(مدرسا  40عينة عشوائية مكونة من)ختبار الثبات لهذه الطريقة طبق ا وإليجاد    

معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات الفردية والدرجات الزوجية  واستعملومدرسة، 

ان معامل الثبات المناسب الى  (0220(، ويشير مراد وسليمان )2797بلغ الثبات)و

 (262: 0220)مراد وسليمان،%( فأكثر22%"(، ويعد مرتفعا  اذا بلغ)92هو)

 

 التطبيق النهائي: -ثالثاا 

( 42)( مدرسا ، و42بتطبيق االستبانة على عينة البحث المكون من ) ةالباحث تقام

 0202/  4/  02المتوسطة ابتداء من االعداديات، والثانويات، و مدارسفي  مدرسة

  0202/ 4/ 22 وانتهت عملية التطبيق بتاريخ

 

 الوسائل الحصائية :  -رابعاا 

 الوسائل االحصائية االتية : ةالباحث تاستعمل

معامل بيرسون الستخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية استبيان عوامل تدني   -4

 التحصيل الدراسي.

 درجة الحدة للفقرات لحساب استجابات عينة البحث .  -0

درجة الحدة = 
مجموع اجابات العينة     مجموع اجابات العينة     مجموع اجابات العينة   

  مجموع العينة
 

الوزن المئوي : لبيان القيمة النسبية لكل متغير من متغيرات الدراسة واالستفادة  -2

 منه في تفسير النتائج 

 422×   الوسط المرجحالوزن المئوي= 

 عدد البدائل                

 

 عالراب المبحث

 عرض النتائج ومناقشتها :  -ولا ا

التي توصلت اليها الباحثة على وفق البيانات  يتضمن هذا الفصل عرضا  للنتائج    

امت بتحليلها ومعالجتها التي حصلت عليها من خالل استجابات عينة البحث، اذ ق

 تها على وفق هدفي البحث وكاالتي:احصائيا ، ومناقش

العوامل المؤثرة في تدني  مستوى التحصيل الدراسي لدى  معرفة)الهدف الول: 

  المادة( مدرسيغة العربية من وجهة نظر طلبة المرحلة المتوسطة في مادة الل  

 قامت الباحثة باستخراج درجة حدة)الوسط المرجح( البحث هدفتحقيق  ألجل     

، الى االقل االكبر حدة  حسب مجالها، ومن ثم ترتيبها تنازليا  من بلكل فقرة في االداة 

( فما فوق مشكلة، وسيتم مناقشة كل 2وقد عدت الفقرة التي تحصل على وسط مرجح)

 الها وكاآلتي:حسب مج
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 المجال الول: عوامل تتعلق بالطالب:

(فقرة، استخرج الوسط المرجح لها وكما مبين في 33يتضمن هذا المجال)

 (0الجدول)

 (0جدول) 

 المئوي لفقرات مجال عوامل تتعلق بالطالبالوسط المرجح والوزن 

 تسلسل الفقرة ت

  في الفقرة 

 الستبيان

 رتبة 

 الفقرة

 الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

مرور الطلبة بمرحلة المراهقة وما  4

 تصاحبها من تغييرات فسيولوجية.
4 3 0،02 20 

 90،20 2،90 0 7 قلة التحضير اليومي من قبل الطلبة. 0

المشاكل االسرية وخاصة بين الوالدين  2

 الطلبة. فيتنعكس سلبا  

32 2 2،66 92،0 

انشغال الطلبة بوسائل االتصال  0

 .البوجياإللكتروني وااللعاب ومنها لعبة 
1 0 2،56 94،00 

كثرة الواجبات المدرسية التي يكلف بها  5

 الطلبة.
3 2 2،05 65،46 

الجانبية انشغال بعض الطلبة باالحاديث  6

 مع زمالئهم اثناء شرح الدرس.
9 6 2،44 60،20 

ضعف استيعاب المادة من قبل بعض  9

 الطلبة.
6 9 2،50 62،50 

 57،60 0،72 1 0 جهل بعض الطلبة بأهمية الوقت وتنظيمه. 2

العديد من الطلبة ليس لديهم هدف أو خطط  7

في الحياة، وهذا يؤدي إلى الفشل التام أو 

 المتوسط.األداء 

33 7 0،22 56،6 

سوء الحالة الصحية او الجسيمية سواء  42

 مرضية او نفسية او وراثية.

2 42 0،67 52،72 

الحالة النفسية المتردية للطلبة مصحوبة  44

 بالقلق والتوتر والخوف.
2 44 0،07 07،20 

تغييرات يظهر من الجدول ان فقرة )مرور الطلبة بمرحلة المراهقة وما تصاحبها من 

(، 0،02فسيولوجية( قد حصلت على الترتيب االول في هذا المجال بوسط مرجح)

على ، التي تستند Stanley Hall(، وتتفق هذه النتيجة مع نظرية 20ووزن مئوي)

وتغييرات بيولوجية عميقة تنعكس  ونها مرحلة نماءالتغييرات البيولوجية للجسم؛ لك

قد فاما فقرة)قلة التحضير اليومي من قبل الطلبة(،  بشكل كبير على سلوك المراهق.

(، وتعزو 90،20(، ووزن مئوي)2،90حصلت على الترتيب الثاني بوسط مرجح)
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عدم تنظيم الوقت من قبل الطالب واالسرة، في حين حصلت الى  ذلك الباحثة

تنعكس سلبا  على الطلبة(على  التي فقرة)المشاكل االسرية وخاصة بين الوالدين

، وتعزو سبب ان الطلبة 92،0(، ووزن مئوي)2،66رتيب الثالث بوسط مرجح)الت

يتأثرون بالمشاكل االسرية، وحصلت الفقرة )انشغال الطلبة بوسائل االتصال 

،على الترتيب الرابع بوسط مرجح) (جيبالبواإللكتروني وااللعاب ومنها لعبة 

 فيها اإللكترونيةااللعاب ذلك بكون  ةث، وتفسر الباح(94،00(، ووزن مئوي )2،56

تجعل و ، العدوانية والعنف ، وتعلم الطلبة (بندورا)حسب نظرية  مضامين سلبية

تحتوي على عناصر الجذب  كونها اللالطلبة يشعرون بالملل من المواد الدراسية 

وحصلت  التي تشد الذهن وتسيطر على الحواس. البوجيالموجودة في لعبة 

على الترتيب الخامس بوسط  المدرسية التي يكلف بها الطلبة(فقرة)كثرة الواجبات 

ن مرحلة الثالث متوسط، هي مرحلة يعلق بأ (،65،46(، ووزن مئوي)2،05مرجح)

فيها مصير الطالب، واالمتحانات الوزارية النهائية تتطلب من المدرسين اكمال 

رة)انشغال بعض وحصلت الفق المنهج قبل تعطيل الطلبة، لذلك تكون الواجبات مكثفة.

الطلبة باالحاديث الجانبية مع زمالئهم اثناء شرح الدرس( على الترتيب السادس 

ان كثير من الطلبة ينشغلون (، 60،20(، ووزن مئوي)2،44بوسط مرجح)

باالحاديث مع زمالءهم اثناء شرح الدرس، مما يؤدي الى عدم فهم الطلبة واخفاقهم 

استيعاب المادة من قبل بعض الطلبة(.على )ضعف في االمتحانات. وحصلت الفقرة

السبب  (، وتعزو الباحثة62،50(، ووزن مئوي)2،50الترتيب السابع بوسط مرجح)

العوامل الصحية، او التغذية الغير جيدة، عوامل  :الى كثير من العوامل منها هنا

 وراثية، وعوامل عقلية.

  :بالبيئة المدرسية ةتعلقم المجال الثاني: عوامل

 (1جدول)

  بالبيئة المدرسية الوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال عوامل تتعلق 

تسلسل  الفقرة ت

 الفقرة

في 

 الستبيان

رتبة 

 الفقرة

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

كونها تحتوي على لغة العربية، صعوبة مادة الل   4

مواد منفصلة، مثل القواعد، االدب والنصوص، 

 المطالعة.التعبير، 

45 4 0،02 22 

عيق الواحد التي تكثرة اعداد الطلبة في الصف  0

 عملية التدريس.

40 0 0،45 22 

 92،0 2،66 2 42 منتظم، بسبب كثرة العطل.الالدوام غير  2

افتقار المدرس للطرق واالستراتيجيات الحديثة  0

 في التدريس، وتمسكه بالطرق التقليدية.

42 0 2،90 62،90 

غة العربية قلة التفاعل الصفي بين مدرس الل   5

 والطلبة.

00 5 2،04 60،0 

 59،20 0،62 6 00قلة الدورات التدريبة التأهيلية والندوات وورش  6
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 غة العربية.العمل لمدرس الل  

قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة من قبل  9

 غة العربية.مدرس الل  

02 9 0،92 50،60 

بعض إدارة مدارس على النظام الصارم اعتماد  2

 والشدة في تعاملها مع الطلبة.

49 2 0،62 50،40 

وجود نقص في الكوادر التدريسية، واعطاء  7

غة العربية لغير االختصاص لتكملة مادة الل  

 نصاب المدرس.

47 7 0،29 09،5 

ندرة وجود وسائل تعليمية لترغيب الطلبة  42

 بالمادة.

46 42 0،22 06،6 

 05 0،05 44 05 بيئة الصفوف غير مشجعة من)اضاءة، تهوية..( 44

مصاحبة بعض الطلبة الجيدين إلصحاب السوء  40

 والتأثر بهم.

04 40 0،00 02،22 

دوام بعض المدارس المزدوج مما يقلل وقت  42

 الحصص.

06 42 0،2 02،50 

هروب بعض الطلبة من المدرسة اثناء الدوام  40

 الرسمي.

02 40 0،2 02،46 

 26،00 4،24 45 40 تهاون بعض المدرسين مع الطلبة. 45

كونها تحتوي على مواد لغة العربية، يظهر من الجدول ان فقرة)صعوبة مادة الل      

منفصلة، مثل القواعد، االدب والنصوص، التعبير، المطالعة( حصلت على الترتيب 

مادة الى كون (، وتعزو الباحثة النتيجة 22(، ووزن مئوي)0،02االول بوسط مرجح)

عدة مواد منها: قواعد، واالدب، والتعبير، بية تكون مكثفة من ناحية شمولها لغة العرالل  

)الدوام غير االسبوع. وحصلت الفقرة اربع حصص في على لعة، وتكون والمطا

(، ووزن 2،66منتظم، بسبب كثرة العطل(، على الترتيب الثالث بوسط مرجح)ال

مما تؤثر سلبا  الى االوضاع االمنية والسياسية؛ وهي  الباحثةوتعزو ،(92،0مئوي)

عيق عملية ت الواحد التي)كثرة اعداد الطلبة في الصف  الطلبة، وحصلت فقرة في

، (22(، ووزن مئوي)0،45التدريس( على الترتيب الثاني في الجدول بوسط مرجح)

ال  اذها المدرس كثرة اعداد الطلبة، الى المشكالت التي يعاني من ذلك وتعزو الباحثة

يستطيع اشراك الجميع في المادة ، وبعض المدرسين ال يستطيعون ضبط الصف 

)افتقار المدرس للطرق واالستراتيجيات  وحصلت الفقرة لطلبة.بسبب كثرة اعداد ا

بوسط  على الترتيب الرابع الحديثة في التدريس، وتمسكه بالطرق التقليدية(

قلة الندوات والمؤتمرات ( وتعزو الباحثة 62،90(، ووزن مئوي)2،90مرجح)

االستراتيجيات الحديثة في ى تطوير العملية التعليمية، واستعمال للمدرسين وحثهم عل

)قلة التفاعل  وحصلت فقرة خال المدرسين للدورات التدريبة التطويرية.ادالتدريس، و

بوسط  حصلت على الترتيب الخامس غة العربية والطلبة(الصفي بين مدرس الل  

، وتعزو الباحثة ذلك الى الصفات الشخصية (60،0(، ووزن مئوي)2،04مرجح)

     ة العربية.لمدرس اللغوالمهنية 
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 :المجال الثالث: عوامل اجتماعية

 (4)جدول

 اجتماعيةالوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال عوامل 

تسلسل  الفقرة ت

 الفقرة

في 

 الستبيان

رتبة 

 الفقرة

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

ضعف متابعة اولياء امور الطلبة ال   4

 بنائهم.

02 4 0،02 20 

اولياء امور الطلبة بوظائفهم انشغال  0

 ومهنهم.

20 0 0،45 22 

مستقر، والظروف الغير االمني الوضع  2

 السياسية.

09 2 0 22 

كثرة الخالفات االسرية وانعكاساها على  0

 نفسية الطلبة.

22 2 0 22 

 92 2،72 0 22 ضعف الحالة االقتصادية لبعض الطلبة. 5

 اعتماد بعض الطلبة في اعالة اسرهم 6

 ماديا .

07 5 2،45 62 

التخويف والترهيب من قبل بعض اولياء  9

 امور الطلبة.

24 6 0،72 52،90 

( حصلت على ألبنائهميظهر من الجدول ان فقرة)ضعف متابعة اولياء امور الطلبة    

(، تعزو الباحثة النتيجة الى 20ووزن مئوي) ،(0،02الترتيب االول بوسط مرجح)

قلة متابعة اولياء امور الطلبة للواجبات المنزلية للطلبة، وذهاب الطلبة للمدرسة بدون 

حصلت فقرة)انشغال اولياء امور  التحصيل الدراسي. فيمما يؤثر سلبا  تحضير

ووزن (،0،45) الطلبة بوظائفهم ومهنهم(، على الترتيب الثاني بوسط مرجح

ائل اغلب العو كون دوام االبوين الطويل او هنا الى وتعزو الباحثة السبب (22مئوي)

ومساءا ، اما لتحسين الدخل او للتعود على ذلك، مما  ن اكثر من مهنة صباحا  تمته

فقرة)الوضع االمني غير وحصلت  هم الدراسي.ابنائهم ومستوى تحصيل فييؤثر سلبا  

(، ووزن 0السياسية( على المرتبة الثالثة بوسط حسابي)مستقر، والظروف ال

ان الوضع االمني والحروب وظهور داعش  الى وتعزو الباحثة النتيجة ؛(22مئوي)

نفسية الطلبة وتحصيلهم الدراسي. وهذه النتيجة  فيتؤثر  ؛م االماناعدان، ووغيرها

 جات الفسيولوجية.للحاجة الى االمان والتي تأتي بعد الحا (ماسلو)تتفق مع نظرية 

وحصلت الفقرة )كثرة الخالفات االسرية وانعكاساها على نفسية الطلبة( على الترتيب 

(، وتعزو 22(، ووزن مئوي)0الفقرة الثالثة بوسط مرجح) نفس تكرارالثالث وب

ان عدم االستقرار العائلي يؤثر على نفسية الطلبة وتحصيلهم الى الباحثة النتيجة 

تيجة تتفق ايضا  مع نظرية ماسلو الحاجات االجتماعية والتي تأتي الدراسي. وهذه الن

 على فقرة)ضعف الحالة االقتصادية لبعض الطلبة(وحصلت  بعد الحاجة الى االمان.
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 ذلك الى وتعزو الباحثة ؛(92(، ووزن مئوي)2،72الترتيب الرابع بوسط مرجح)

للحاجات االجتماعية. وحصلت  (هرم ماسلو)السبب السابق الذي تتفق مع 

على الترتيب الخامس بوسط  فقرة)اعتماد بعض الطلبة في اعالة اسرهم ماديا (

انشغال بعض  وتعزو الباحثة سبب ذلك الى(، 62(، ووزن مئوي)2،45مرجح)

 ماديا  والعمل بعد دوام المدرسة؛ الذي الطلبة في االعمال الخارجية، واعالة عوائلهم

 تيجة التحصيل الدراسي. سلبا  في نؤثر ي

 :خارجية المجال الرابع: عوامل

 (2جدول رقم)

 خارجيةالوسط المرجح والوزن المئوي لفقرات مجال عوامل 

تسلسل  الفقرة ت

 الفقرة

في 

 الستبيان

رتبة 

 الفقرة

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

كثرة االخطاء سواء المطبعية او الموضوعية  4

 غة العربية.لمادة الل  في االختبارات النهائية 

26 4 2،76 97،0 

الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلبة اثناء  0

 .امتحانات البكالوريا

27 0 2،72 92 

انتشار ظاهرة التدريس الخصوصي، والمدارس  2

 االهلية.

20 2 2،99 95،0 

ضعف اللجان المركزية في وضع االسئلة  0

 وتنقيحها واخراجها.

02 0 2،240 62،00 

 62،00 2،240 0 25 صعوبة االمتحانات النهائية. 5

ء لالمتحانات في قمة الحر الشديد يِّىالتوقيت الس 6

 مع كثرة انقطاع الكهرباء.

29 5 0759 55،46 

 50،20 0،90 6 22 تسرب االسئلة االمتحانية لبعض الطلبة . 9

او الموضوعية في  يظهر من الجدول ان فقرة)كثرة االخطاء سواء المطبعية     

قد حصلت على الترتيب االول في هذا المجال  االختبارات النهائية لمادة اللغة العربية(

في  هان الى ، وتعزو الباحثة السبب(97،0(، ووزن مئوي)2،76بوسط مرجح)

االخطاء المطبعية او االخطاء في صيغة السؤال، وذلك  تكثرقد السنوات االخيرة 

والتدقيق بصورة سريعة، وعدم االخراج لعدة مرات من قبل بسبب عدم وجود رقابة 

 فقرةوحصلت  يؤدي الى احباط الطلبة، وضياع جهدهم. بدورهاللجان، وهذا 

، على المرتبة الثانية لها الطلبة اثناء االمتحانات( يتعرضالضغوط النفسية التي )

وتعزو الباحثة النتيجة الى ما تشير اليه  (92(، ووزن مئوي)2،72بوسط مرجح)

نظرية التفسير الفكري لهنري موراي للضغط النفسي، ضغط ألفا؛ ألّن سلوك الفرد 

ووجهة نظرهم الذاتية،  الطلبةيرتبط بتلك الضغوط التي ت عبّر عن حقيقة إدراك 

عن  فالضغط النفسي في نظر موراي ينشأ من وجود الحاجة لدى اإلنسان و التي تعبر

حالة من النقص و االفتقار الجسمي و النفسي لم تلق اإلشباع بعد ، و تعمل على دفعه 

في  ، وهذا يؤثر سلبا  إلى اإلشباع فتصبح عامال  مهددا  للفرد إذا لم يتم إشباعها
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فقرة)انتشار ظاهرة التدريس الخصوصي، والمدارس وحصلت  تحصيل الطلبة.

(، وتعزو 95،0(، ووزن مئوي)2،99بوسط مرجح) االهلية(، على المرتبة الثالثة

وقصور المدرس وعدم فهم الطلبة  فكثرة اعداد الطلبة في الص النتيجة الباحثة 

مدرسين ادت الى لجوء الطلبة الى الللشرح ومشكلة عدم فتح مدارس اخرى وتعيين 

في حين حصلت الفقرة)ضعف اللجان  .التدريس الخصوصي والمدارس االهلية

ة في وضع االسئلة وتنقيحها واخراجها( على المرتبة الرابعة، بوسط المركزي

حثة هذه المشكلة الى قلة الرقابة ، وتعزو البا(62،00(، ووزن مئوي)2،240مرجح)

من قبل الوزارة، وعدم فرض العقوبات بحق المقصرين، مما يؤدي الى تدني مستوى 

المرتبة الخامسة فقرة)صعوبة االمتحانات النهائية( على وحصلت  .التحصيل الدراسي

الخامسة، وتعزو الباحثة بالمرتبة  (62،00(، ووزن مئوي)2،240بوسط مرجح)

الى تدني في التحصيل المذكورة آنفا  والتي تؤدي  جميع االسبابفي ذلك الى بب الس

 الدراسي.

 

 : اتيـالتوص - ثانياا 

 بما يلي : توصي الباحثة الواردة في االعلى؛ ل النتائجمن خال

 كون الطالب يمر بمرحلة المراهقةل، المرحلة المتوسطة بطلبة العنايةضرورة  -4

 . عندها

عملية الكشف  إلنجاحتقوية العالقة والتعاون بين اولياء االمور والهيئة التعليمية  -0

 عن التدني الدراسي لدى الطالب وعالجه بالسرعة الممكنة . 

وابعادهم عن مصادر اللهو )التلفاز,  ضرورة متابعة الطلبة من قبل االسرة  -2

 الموبايل(.واالنترنيت, و

تفعيل دور االرشاد التربوي ومجالس اولياء االمور وتعزيز العالقة بين البيت  -0

 والمدرسة.

السمعية والبصرية لما لها من دور  كاألجهزةالوسائل التعليمية الحديثة  استعمال -5

 عليم الطلبة.واهمية في ت

 

 المقترحات :  -اا ثالث

 تي : اآلب ة في ضوء النتائج التي توصلت اليهاالباحث تقترح

 جراء دراسة مماثلة للمراحل الدراسية االخرى كمرحلة االعدادية . إ -4

 .تأخذ بنظر االعتبار متغير الجنس نة مماثلةوازجراء دراسة مإ -0

 جراء دراسة عن عالقة الذكاء بالتحصيل الدراسي.إ -2

ة لطلبة الفرع العلمي مع االدبي ولنفس العام الدراسي )الدور وازنجراء دراسة مإ -0

 االول(.
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 ـــادر : المص

 القران الكريم

، دار النهج 4، طالتربية الحديثة للمراهقين(: 0222اسماعيل خليل)ابراهيم،  .4

 والتوزيع، حلب، سوريا.للدراسات والنشر 

دار احياء التراث العربي، بيروت،  2، طلسان العرب(: 4777ابن منظور)   .0

 لبنان.

 .  بحوث في تقنيات االختبارات النفسية(:  4720ابو حطب , فؤاد )   .2

دار الفكر  4، طمصطلحات التربية والتعليم(: 4772البدوي، احمد زكي) .0

 العربي، القاهرة.

اسباب التأخر الدراسي لدى طلبة (:  0222الترتير, ابراهيم عبد الحميد محمد )   .5
الصفوف االساسية الدنيا في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر 

 , رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة النجاح الوطنية , فلسطين .  المعلمين

، دار 4،طة والتعليممعجم المصطلحات التربي(: 0225جرجس، ميشال جرجس)  .6

 النهضة العربية، بيروت، لبنان.

, وزارة التعليم  االرشاد التربوي والتقني(:  4727الحياني عاصم محمود ندا )  .9

العالي والبحث العلمي , جامعة الموصل . العراق ) التدريس بالمدارس االعدادية 

 , كلية التربية / جامعة بغداد ( رسالة ماجستير غير منشورة. 

االلعاب التربوية وتقنيات انتاجها سيكولجيا (:  4777لحيلة , محمد محمود ) ا  .2
  4، دار المسيرة , عمان االردن , طوتعليميا  وعلميا  

سيكولوجية التدريس (: 0229الزغلول، عماد عبد الرحيم، وشاكر عقله المحاميد) .7
 ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان االردن .4،طالصفي

اسباب الغياب لدى طلبة المرحلة االعدادية (:0229سبعاوي، فضيلة عباس)ال .42
 .4، العدد40،المجلدوعالقتها بالتحصيل الدراسي، مجلة التربية والعلم

اسباب تدني التحصيل الدراسي (: 0245السيد، محمد جاد السيد احمد جاد) .44
محلبة  في مادة اللغة العربية لتالميذ الصف السادس اساس في جنوب كردفان

 ، رسالة ماجستير، جامعة افريقيا العالمية، كلية التربية .كادقلي نموذجا  

معجم المصطلحات التربوية (، 0222شحاتة حسن، وزينب النجار)  .40
 الدار المصرية اللبنانية.4،طوالنفسية

تدريس اللغة العربية وفقا  ألحدث الطرائق (: 0242الطاهر، عليوي عبد هللا)  .42
 ر المسيرة، عمان، االردن. ، دا4، طالتربوية

تسرب التالميذ في المرحلة االبتدائية (: 0227الطائي , حاتم علو واخرون ) .40
 , وزارة التربية, مركز البحوث والدراسات , العراق . االسباب والمعالجات

,  التلميذ في التعليم االساس(:  4720الطيب , محمود عبد الطاهي واخرون )  .45

 منشأة المعارف االسكندرية , مصر . 

،  القياس والتقويم في التربية الخاصة( : 0222القمش ، مصطفى ، وآخرون) .46

 ، دار الفكر للطباعة والنشر ، األردن .4ط
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(: مشكالت 0244الكبيسي، عبد الواحد حميد، وساطع فخري آل محمد أمين) .49

مجلة يين والطلبة، تدني التحصيل الدراسي الجامعي من وجهة نظر التدريس
 ،العرق. العلوم االنسانية

، دار 4(: القياس والتقويم تجديدات ومناقشات، ط0229الكبيسي، عبد الواحد) .42

 جرير للنشر والتوزيع ، عمان.

(:العوامل المؤدية الى تدني مستوى التحصيل الدراسي 0242محمد، قوارح) .47

مجلة العلوم االنسانية ، دراسة استكشافية من منظور عين الطلبة الجامعيين، 
 .واالجتماعية في الجزائر

االختبارات والمقاييس في (: 0220مراد، صالح احمد، وأمين علي سليمان) .02
 دار الكتاب الحديث. 4، طالعلوم النفسية والتربوية خطوات اعدادها وخصائصها

, ادواته, البحث العلمي مفهومه(: 0224عبيدات, ذوقان وعبد الرحمن عدس ) .04

 اساليبه, دار الفكر, األردن. 

القياس والتقويم التربوي والنفسي (:0244عالم، صالح الدين محمود) .00
 دار الفكر العربي، القاهرة. 5، طاساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة

 ,مناهج البحث التربوي(: 4772داود, عزيز حنا وأنور حسين عبد الرحمن ) .02

 جامعة بغداد. 

 ( 3ملحق ) 

 جامعة كركوك     

 كلية التربية للعلوم النسانية

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 ( ) استبيان استطالعي

 عزيزي المدس..............المحترم.

 عزيزتي المدرسة..........المحترمة.

تروم الباحثة معرفة العوامل التي ادت الى تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى     

؛ لذا يرجى منك  يةوبصفتك من اعضاء الهيئة التعليمالصف الثالث متوسط، طلبة 

 االجابة على السؤال التالي بكل دقة وال داعي لذكر االسم.

ماهي العوامل المؤثرة في تدني مستوى التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة  -

 المتوسطة في مادة اللغة العربية من وجهة نظرك؟
 ة.ثستكون سرية وال يطلع عليها سوى الباحعلما  ان االجابة 

4-   

0-   

2-   
 الباحثة                                                                                  

 م. وسناء محمد فرج                                                                             
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 (0ملحق)

العوامل  للحكم على مدى صالحية فقرات مقياسالخبراء السادة آراء  استبانة

 .المؤثرة في تدني التحصيل الدراسي

 . /ة................................ الفاضل /ةحضرة االستاذ

 تحية طيبة...

العوامل المؤثرة في تدني  مستوى التحصيل )بالبحث الموسوم جراء تروم الباحثة 

اللغة العربية من وجهة نظر  المرحلة المتوسطة في مادةالدراسي لدى طلبة 

ولتحقيق هدفي البحث قامت الباحثة ببناء مقياس عوامل تدني . المادة( مدرسي

وقد ، التحصيل الدراسي من خالل االعتماد على استبانة استطالعية، ودراسات سابقة

رد الوصول عرف البدوي تدني التحصيل بأنه: انخفاض المستوى الذي يستطيع الف

اليه بالفعل في العمل الذي يمكن تحديده بواسطة االختبارات المقننة لتقويم الطلبة 

 .(49: 4772)البدوي،

 تفضلكم هذا المجال يرجىتعهده الباحثة فيكم من خبرة ودراية والمام في  ونظرا  لما

ان بيان رأيكم في صالحية الفقرات وتعديل او حذف ما ترونه غير مناسب، علما  ب

هي: موافق بدرجة كبيرة، موافق، موافق الى حد ما،  االجابة خمسة بدائل بدائل

 موافق بدرجة قليلة، غير موافق(.

 .ولكم جزيل الشكر والتقدير

 

 الباحثة                                                                          

 م. وسناء محمد فرج                                                                         

غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة

 التعديل 

  المجال االول: عوامل تتعلق بالطلبة

    قلة اهتمام الطلبة بالدروس والواجبات المدرسية. 4

    الوقت وتنظيمه. بأهميةجهل بعض الطلبة  0

سوء الحالة الصحية او الجسيمية سواء مرضية او نفسية او  2

 راثية.و

   

مرور الطلبة بمرحلة المراهقة وما تصاحبها من تغييرات  0

 فسيولوجية.

   

الحالة النفسية المتردية للطلبة مصحوبة بالقلق والتوتر  5

 والخوف.

   

    ضعف استيعاب المادة من قبل بعض الطلبة. 6

    الواجبات المدرسية التي يكلف بها الطلبة.كثرة  9

انشغال الطلبة بوسائل االتصال اإللكتروني وااللعاب ومنها  2

 .البوجيلعبة 

   

انشغال بعض الطلبة باالحاديث الجانبية مع زمالئهم اثناء  7

 شرح الدرس.

   

المشاكل االسرية وخاصة بين الوالدين تنعكس سلبا  على  42

 الطلبة.
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العديد من الطلبة ليس لديهم هدف أو خطط في الحياة، وهذا  44

 يؤدي إلى الفشل التام أو األداء المتوسط.

   

 المجال الثاني: عوامل تتعلق بالبيئة المدرسية

    كثرة اعداد الطلبة في الصف الواحد، يعيق عملية التدريس. 4

افتقار المدرس للطرق واالستراتيجيات الحديثة في  0

 .التدريس، وتمسكه بالطرق التقليدية

   

    .تهاون بعض المدرسين مع الطلبة 2

صعوبة مادة اللغة العربية، كونها تحتوي على مواد  0

منفصلة، مثل القواعد، االدب والنصوص، التعبير، 

 .المطالعة

   

     ندرة وجود وسائل تعليمية لترغيب الطلبة بالمادة. 5

مدارس على النظام الصارم والشدة في اعتماد بعض إداراة  6

 .تعاملها مع الطلبة

   

    الدوام الغير منتظم، بسبب كثرة العطل. 9

وجود نقص في الكوادر التدريسية، واعطاء مادة اللغة  2

  العربية لغير االختصاص لتكملة نصاب المدرس.

   

    هروب بعض الطلبة من المدرسة اثناء الدوام الرسمي. 7

    مصاحبة بعض الطلبة الجيدين إلصحاب السوء والتأثر بهم. 42

    قلة التفاعل الصفي بين مدرس اللغة العربية والطلبة. 44

مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة من قبل مدرس اللغة  قلة 40

 العربية. 

   

قلة الدورات التدريبة التأهيلية والندوات وورش العمل  42

 لمدرس اللغة العربية، 

   

    بيئة الصفوف غير مشجعة من)اضاءة، تهوية..( 40

    دوام بعض المدارس المزدوج مما يقلل وقت الحصص. 45

 : عوامل اجتماعيةالمجال الثالث 

    الوضع االمني الغير مستقر، والظروف السياسية. 4

    .ال بنائهمضعف متابعة اولياء امور الطلبة  0

    .ماديا   ض الطلبة في اعالة اسرهماعتماد بع 2

    كثرة الخالفات االسرية وانعكاساها على نفسية الطلبة. 0

    التخويف والترهيب من قبل بعض اولياء امور الطلبة. 5

    انشغال اولياء امور الطلبة بوظائفهم ومهنهم. 6

    ضعف الحالة االقتصادية لبعض الطلبة. 9

 : عوامل خارجية المجال الرابع

    انتشار ظاهرة التدريس الخصوصي، والمدارس االهلية. 4

    صعوبة االمتحانات النهائية. 0

كثرة االخطاء سواء المطبعية او الموضوعية في  2

 االختبارات النهائية لمادة اللغة العربية.

   

التوقيت السيء لالمتحانات في قمة الحر الشديد مع كثرة  0

 انقطاع الكهرباء. 

   

    تسرب االسئلة االمتحانية لبعض الطلبة . 5
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الضغوط النفسية التي يتعرضون لها الطلبة اثناء  6

 االمتحانات)بكالوريا(.

   

ضعف اللجان المركزية في وضع االسئلة وتنقيحها  9

 واخراجها.

   

 ( 1ملحق ) 
 اسماء السادة الخبراء المحكمين على صالحية االستبيان مرتبة حسب اللقب العلمي 

 مكان العمل اسم الخبير ت

 جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية د. هادي صالح رمضان . أ 4

 جامعة ديالى/ كلية التربية االساسية د. مثنى علوان الجشعمي . أ 0

 جامعة كركوك/ كلية التربية االساسية   جاسم د. منصور أ.م. 2

 جامعة تكريت/ كلية التربية للعلوم االنسانية  صالح حسين د. فالح أ.م. 0

 مديرية تربية بابل د. ابراهيم عويد هراط 5

 جامعة ديالى/ كلية التربية االساسية محمد م. محمد عدنان 6

التربية للعلوم جامعة كركوك/ كلية   الصميدعي م.  عالء خضير م. 9

 االنسانية

 (4ملحق)

 الستبيان بصورته النهائية

 عزيزي المدرس....

 عزيزتي المدرسة....

بين يديك قائمة تحتوي على مجموعة من الفقرات يرجى قراءتها واالجابة عليها بدقة 

مكان الفي )√( وموضوعية من خالل اختيارك احد بدائل كل فقرة بوضع عالمة 

مع االخذ بالحسبان عدم ترك اي المناسب مرة واحدة، وان تجيب على جميع الفقرات، 

 فقرة من دون االجابة، علما  ان االجابة تستخدم ألغراض البحث العلمي مع التقدير. 

موافق  الفقرات ت

بدرجة 

 كبيرة

موافق  موافق 

الى حد 

 ما

موافق 

بدرجة 

 قليلة

غير 

 موافق

بالدروس والواجبات قلة اهتمام الطلبة  4

 المدرسية.

     

      جهل بعض الطلبة بأهمية الوقت وتنظيمه. 0

سوء الحالة الصحية او الجسيمية سواء  2

 مرضية او نفسية او وراثية.

     

مرور الطلبة بمرحلة المراهقة وما تصاحبها  0

 من تغييرات فسيولوجية.

     

مصحوبة الحالة النفسية المتردية للطلبة  5

 بالقلق والتوتر والخوف.

     

      ضعف استيعاب المادة من قبل بعض الطلبة. 6

كثرة الواجبات المدرسية التي يكلف بها  9

 الطلبة.
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انشغال الطلبة بوسائل االتصال اإللكتروني  2

 .البوجيوااللعاب ومنها لعبة 

     

انشغال بعض الطلبة باالحاديث الجانبية مع  7

 زمالئهم اثناء شرح الدرس.

     

المشاكل االسرية وخاصة بين الوالدين  42

 تنعكس سلبا  على الطلبة.

     

العديد من الطلبة ليس لديهم هدف أو خطط  44

في الحياة، وهذا يؤدي إلى الفشل التام أو 

 األداء المتوسط.

     

كثرة اعداد الطلبة في الصف الواحد، يعيق  40

 التدريس.عملية 

     

افتقار المدرس للطرق واالستراتيجيات  42

الحديثة في التدريس، وتمسكه بالطرق 

 التقليدية.

     

      تهاون بعض المدرسين مع الطلبة. 40

صعوبة مادة اللغة العربية، كونها تحتوي  45

على مواد منفصلة، مثل القواعد، االدب 

 والنصوص، التعبير، المطالعة.

     

ندرة وجود وسائل تعليمية لترغيب الطلبة  46

 بالمادة. 

     

مدارس على النظام  إدارةاعتماد بعض  49

 الصارم والشدة في تعاملها مع الطلبة.

     

      الدوام الغير منتظم، بسبب كثرة العطل. 42

وجود نقص في الكوادر التدريسية، واعطاء  47

مادة اللغة العربية لغير االختصاص لتكملة 

 نصاب المدرس. 

     

هروب بعض الطلبة من المدرسة اثناء  02

 الدوام الرسمي.

     

مصاحبة بعض الطلبة الجيدين إلصحاب  04

 السوء والتأثر بهم.

     

العربية قلة التفاعل الصفي بين مدرس اللغة  00

 والطلبة.

     

قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة من  02

 قبل مدرس اللغة العربية. 

     

قلة الدورات التدريبة التأهيلية والندوات  00

 وورش العمل لمدرس اللغة العربية، 

     

بيئة الصفوف غير مشجعة من)اضاءة،  05

 تهوية..(
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مما يقلل وقت  دوام بعض المدارس المزدوج 06

 الحصص.

     

الوضع االمني الغير مستقر، والظروف  09

 السياسية.

     

      ضعف متابعة اولياء امور الطلبة ال بنائهم. 02

      اعتماد بعض الطلبة في اعالة اسرهم ماديا . 07

كثرة الخالفات االسرية وانعكاساها على  22

 نفسية الطلبة.

     

والترهيب من قبل بعض اولياء التخويف  24

 امور الطلبة.

     

انشغال اولياء امور الطلبة بوظائفهم  20

 ومهنهم.

     

      ضعف الحالة االقتصادية لبعض الطلبة. 22

انتشار ظاهرة التدريس الخصوصي،  20

 والمدارس االهلية.

     

      صعوبة االمتحانات النهائية. 25

المطبعية او كثرة االخطاء سواء  26

الموضوعية في االختبارات النهائية لمادة 

 اللغة العربية.

     

التوقيت السيء لالمتحانات في قمة الحر  29

 الشديد مع كثرة انقطاع الكهرباء. 

     

      تسرب االسئلة االمتحانية لبعض الطلبة . 22

الضغوط النفسية التي يتعرضون لها الطلبة  27

 االمتحانات)بكالوريا(.اثناء 

     

ضعف اللجان المركزية في وضع االسئلة  02

 وتنقيحها واخراجها.

     

 


