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* ناصر سعيد على محسن الدحياني
 

 *  أمير عبدالولي حيدر الصنوي                                    * محمد سعيد  أحمد ناصر         

 امللخص:

هدف البحث إىل معرفة أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف كلية املجتمع بسنحان يف 

ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحثون عىل اجلمهورية اليمنية من وجهة نظر األكاديميني واإلداريني، 

لتأكد من ( جماالت، وتم ا3( فقرة موزعة عىل )44ستبانة من )ااملنهج الوصفي التحلييل، وقاموا ببناء 

صدقها بطريقة الصدق الظاهري، وذلك بعرضها عىل جمموعة من املحكمني، كام تم التأكد من ثباهتا 

ستبانة عىل مجيع (، وميدانيا تم توزيع اال0.88لغ )باستخدام طريقة )الفا كرونباخ(، حيث ب

( 56بسنحان، بلغ ما تم توزيعه ) األكاديميني واإلداريني العاملني يف أقسام خمتلفة يف كلية املجتمع

جراء ( نظًرا لعدم صالحيتها، وتم إ10ستبانة، وقد تم استبعاد )ا( 50ستبانة، وتم إسرتجاع )ا

 ستبانة.ا( 40التحليل اإلحصائي عىل )

وقد أظهرت نتائج البحث: أن أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف كلية املجتمع  

من وجهة نظر األكاديميني واإلداريني)عالية( للمجاالت ولألداة ككل،  بسنحان يف اجلمهورية اليمنية

(، وعدم وجود تأثريات لكل متغريات البحث املشتملة عىل )اجلنس، املسمى 3.56وبنسبة قدرها)

 اخلربة بالعمل (، وال توجد فروق ذات دالالت إحصائية.سنوات الوظيفي، املؤهل العلمي، 

 سنحان. -الداخلية الكمية، كلية املجتمع  : الكفاءةالكلامت املفتاحية

                                                           
 اليمن -صنعاء – سنحان املجتمع كلية – الشاملة اجلودة قسم رئيس –أستاذ مساعد  *

 اليمن – صنعاء –مركز البحوث والتطوير الرتبوي  - باحث أول )أستاذ مساعد( *
 اليمن –تعز  –املعافر  املجتمع كلية ––أستاذ مساعد  *

 سنحان في الجمهورية اليمنية -الداخلية الكمية في كلية المجتمعضعف الكفاءة أسباب 

 من وجهة نظر األكاديميين واإلداريين 
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أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

Reasons of Quantity Internal Efficiency Weakness in Sanhan Community 

College in the Republic of Yemen from the Point of View of the Academics and 

Administrators 

Abstract 

The aim of the research is to identify the causes of quantity internal 

efficiency weakness in Sanahn Community College in the Republic of Yemen 

from the point of view of the academics and administrators. To achieve the aim 

of the research, the researchers have relied on the analytical descriptive 

approach. The researchers have designed a (44) paragraphs questionnaire 

distributed to (3) fields. The questionnaire was confirmed by the virtual validity 

through referring it to a group of referees, and reliability was confirmed by 

using the approach of (alpha kronbach) that reached (0.88. in the field, the 

questionnaire was distributed to academics and administrators in the various 

departments of the Sanhan Community College. The distributed questionnaires 

were (56), out of which (10) questionnaires were excluded for their invalidity 

and (40) questionnaires were statistically analyzed.  

The results of the search have shown that the causes of internal efficiency 

weakness in Sanahn Community College will be in the Republic of Yemen 

from the point of view of the academics and administrators (high) for areas and 

the tool as a whole, with 3.56 percent, and there are no effects for each search 

variable including (gender, job title, qualification, and experience), and there 

are no statistical differences. 

Key Words: Quantity Internal Efficiency, Sanhan community college. 
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 املقدمة:  

 يف واضًحا إسهاًما فيسهم واملجتمع، الفرد عىل بالنفع التعليم استثامًرا برشًيا يعود يعد

 إمكانيات له ُرصدت هلذا فيه،واالقتصادي  االجتامعي املستوى ورفع الشاملة، التنمية حتقيق

 الكم يف العوائد أعىل لتحقيق التعليمية النظم عىل اآلمال وعقدت ضخمة، وبرشية مادية

 التنمية عملية حمور اإلنسان تنمية يف التعليمي النظام يسهم حتى ممكنة، تكلفة بأقل والكيف

 (. 10، 2014عالية) النارص،  وبكفاءة فعال بشكل وذلك باملجتمع،

التعليم عملية استثامرية قابلة للكسب واخلسارة، فبمقدار ما يبذل من جهد  يعدكام 

مقصود منظم لتحقيق أهداف واضحة ترتفع احتامالت الكسب، وبمقدار ما يظهر فيـه مـن 

عدم اتباع الوسائل السليمة واستغالل االمكانيات  نتيجة عدم وضوح األهداف أو -ضعف 

كون احتامالت اخلسارة، وقد تتمثل هذه اخلسارة يف ضعف مستوى ت -املتاحة علـى نحو سليم

اخلرجيني، أو بصورة أكرب خسارة متمثلة يف أعداد املنقطعني من الطلبة يف أي مرحلة من مراحل 

التعليم، وهؤالء هم املترسبون الذين يرتتب عىل ترسهبم خسارة يف األموال واجلهد املبذول فيه 

 (.5:  1987)شلبي،

كلة اهلدر الرتبوي عقبة أمام حتقيق األهداف والغايات التي تسعى إىل حتقيقها وتعد مش

األنظمة التعليمية مجيعها، وحاضنة للمشكالت والتحديات التعليمية التي أثقلت كاهل 

اجلهود التعليمية اهلادفة إىل توفري التعليم للجميع، وضامن استمرار الطلبة مجيعهم به)النارص 

،2014 ،2.) 

ظاهرة من أهم الظواهر االجتامعية، ومشكلة واجهت نظام  تعدانب والرسوب فالترس

التعليم يف أغلب بلدان العامل إن مل يكن فيها كلها، ومتثل هذه الظاهرة صورة من صور اهلدر 
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الرتبوي، ويمكن القول للوهلة األوىل: أهنا مشكلة خاصة بالطالب املترسب دراسيا ال خترج 

يف الواقع مشكلة ذات جوانب متعددة سواء بالنسبة للفرد نفسه من حيث عن نطاقه، بينام هي 

 قلقه عىل مستقبله أم تكيفه وقدرته عىل التعايش واالنسجام مع باقي أفراد املجتمع ) ابو جادو،

2007 :217). 

النظـرة  تزايـد مـع األخـرية وقـد حظـي موضـوع الكفـاءة التعليميـة بـاهتامم متزايـد يف اآلونـة

 وأصـبح االقتصـاديني، لـدى جديـدا طـورا بالرتبيـة االهـتامم دخـل حيـث للتعلـيم، االقتصـادية

 وزيـادة التعليمية النظم بكفاءة االهتامم زيادة يف أثارها تتضح اقتصادية عملية التخطيط للتعليم

 يف الفاقـد وتفـادي مصـادره، اسـتخدام وحسن التعليم، عىل اإلنفاق ترشيد من خالل: إنتاجيتها

 .(400: 2004والترسب)خليفة، الرسوب عىل التعليمية املرتتب العملية

وبام أن التعليم يف كليات املجتمع بمنطق االقتصاديني مرشوع استثامري له مدخالت 

مسلمة ترسخت بني االقتصاديني بوصفها  وله خمرجات وعوائد يمكن قياسها، مادية وبرشية، 

لنفقات والتحكم يف توظيفها واستخدامها والرتبويني؛ إذ من خالل ربط العائدات بمقدار ا

االستخدام األمثل يمكن احلصول عىل أعىل العوائد وحتقيق األهداف املرسومة كاًم وكيًفا، 

وهذا بدوره يؤدي إىل رفع الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي، أما إذا مل تستخدم تلك 

مل تتحقق معظم تلك األهداف، فإنه يؤدي املدخالت باألساليب والطرق املحددة واملناسبة، و

 (. 2، 2017إىل ضعف الكفاءة الداخلية واخلارجية هلذه املؤسسات)السعدي، والدعيس، 

  مشكلة البحث وأسئلته:

يف ظل الظروف احلالية التي يمر هبا املجتمع اليمني، وما يواجهه من حتديات عىل 

ىل الواجهة أامية تقييم أداء املؤسسات احلكومية خمتلف األصعدة حملًيا وإقليمًيا ودولًيا، برز إ

من أجل التعرف عىل نقاط الضعف يف أداء هذه املؤسسات، وإذا كانت املؤسسات التعليمية 
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هي املعول عليها يف النهوض هبذا املجتمع، فإنه يتوجب علينا دراسة واقعها احلايل، ملعرفة 

 (.4، 2017درجة كفاءة أدائها) السعدي والدعيس، 

( أن نظـــام 2، 2018وقـــد أظهـــرت نتـــائج بحـــث قامـــا بـــه كـــل مـــن )الســـعدي، والـــدحياين،

ســنحان مل يــرَق إىل املســتوى املطلــوب لتحقيــق أهدافــه الكميــة، ممــا أثــر -التعلــيم يف كليــة املجتمــع 

عــــىل كفاءتــــه الداخليــــة الكميــــة، وكــــذلك وجــــدوا أن نســــبة الفقــــد الكمــــي النــــاتج عــــن الرســــوب 

 %(. 50لغ)والترسب لدى الطلبة ب

كام أظهرت نتائج دراسة بعنوان واقع الكفاءة الداخلية الكمية يف كليات املجتمع اليمنية 

 مل التعليم يف كليات املجتمـع اليمنيـة نظام ( أن1، 2017قام هبا الباحثان )السعدي، والدعيس،

 كفاءتـه عـىل أثـر الـذي األمـر املطلـوب، باملسـتوى الكميـة لتحقيـق أهدافـه الوصـول إىل يـرق

بلـغ  الطلبـة لـدى والترسـب الرسـوب عـن النـاتج الفقـد الكمـي نسـبة وأن الكميـة، الداخليـة

%(، وأن مســــتوى الكفــــاءة الداخليــــة الكميــــة مــــن خــــالل املعطيــــات واملــــؤرشات التــــي تــــم 55.7)

حتليلها يف مجيع كليات املجتمـع اليمنيـة التـي تناولتهـا الدراسـة متفاوتـة، ولكنهـا منخفضـة بشـكل 

وال حتقق املأمول منها واألهداف املرسومة واملرجوة منهـا بأقـل تكلفـة وجهـد ووقـت، كـام  كبري،

أهنا مل تستثمر املوارد املتاحة هلا اإلستثامر األمثـل، فـأعىل معامـل الكفـاءة الداخليـة الكميـة يـأيت يف 

ســـبة %(، وأقـــل معامـــل الكفـــاءة الداخليـــة يف هـــذه الكليـــات كـــان بن53.3كليـــات املجتمـــع بنســـبة )

%(، 44.3% (، وبمتوســط عــام ملعامــل الكفــاءة الداخليــة الكميــة للكليــات جمتمعــة بلــغ )38.8)

%(، كــــــــام أن متوســــــــط معامــــــــل املــــــــدخالت إىل 55.7أي أن معامــــــــل اهلــــــــدر الرتبــــــــوي يصــــــــل إىل )

(، عــــىل مســــتوى مجيــــع الكليــــات، ممــــا يــــدل عــــىل املســــتوى املتواضــــع للكفــــاءة 2.29املخرجــــات )

هــذه الكليــات، وممــا ســبق يتبــني أن نظــام التعلــيم بكليــات املجتمــع يعــاين مــن  الداخليــة الكميــة يف

هدر مادي وبرشي كبري، هلذا جاء أامية دراسة هذا البحث ملعرفة أسباب هـذا الضـعف للكفـاءة 

 الداخلية الكمية.
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  تأسيًسا عىل ما سبق حتددت مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآليت: و

ســنحان يف اجلمهوريــة -" مــا أســباب ضــعف الكفــاءة الداخليــة الكميــة يف كليــة املجتمــع 

 اليمنية من وجهة نظر األكاديميني واإلداريني؟ 

 ويمكن اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:         

التعليمية ( لضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف  -اإلجتامعية –ما األسباب )االقتصادية  .1

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية ؟ -كلية املجتمع 

اجلــنس، ( تعــزى ملتغــريات )0,05هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ) .2

 (؟اخلربة بالعملسنوات املسمى الوظيفي، املؤهل العلمي، 

  أامية البحث: 

 حث يف اآليت: تكمن أامية الب   

تعريــــف املســــؤولني والقــــائمني عــــىل كليــــة املجتمــــع )ســــنحان( بأســــباب ضــــعف الكفــــاءة  .1

 الداخلية الكمية يف هذه الكلية.

توجيـــــه األنظـــــار نحـــــو األســـــباب اخلفيـــــة لظـــــاهرة اهلـــــدر التعليمـــــي حيـــــث يـــــوفر البحـــــث  .2

 معلومات دقيقة عنها.

لكميـة يف الكليـة عـن طريـق اإلسهام يف وضـع احللـول ملشـكلة ضـعف الكفـاءة الداخليـة ا .3

 التوصيات واملقرتحات التي تضمنها البحث.

مــن املؤمــل أن تســهم النتــائج يف مســاعدة القــائمني عــىل إدارة الكليــة واجلهــات املســؤولة  .4

عــىل كليــات املجتمــع اليمنيــة يف حتديــد أهــم أســباب ضــعف الكفــاءة الداخليــة الكميــة يف 

 هذه الكليات.
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جتمــع املحــيل وأوليــاء األمــور يف معرفــة وحتديــد أهــم العوامــل مــن املتوقــع أن يســتفيد امل  .5

اإلجتامعية اإلقتصادية واألرسيـة التـي هلـا دور يف ترسـب ورسـوب الطلبـة، واملسـاامة يف 

 مواجهتها، وإجياد احللول املناسبة هلا.

  أهداف البحث:

-هيـــدف البحــــث إىل معرفــــة أســــباب ضــــعف الكفــــاءة الداخليــــة الكميــــة يف كليــــة املجتمــــع 

                                                                                                                                                                         سنحان من وجهة نظر األكاديميني واإلداريني، من خالل:                                                                           

التعليمية( لضعف الكفاءة الداخلية  –اإلجتامعية –التعرف عىل األسباب )اإلقتصادية -1

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية؟-الكمية يف كلية املجتمع 

( 0,05كان هناك وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة ) التعرف عىل ما إذا -2

                                                                                                                                                                           تعزى ملتغريات )اجلنس، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي، سنوات اخلربة(؟                                                          

  حدود البحث:

 يقترص البحث عىل احلدود اآلتية:    

سـنحان -احلدود املوضوعية: أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكميـة يف كليـة املجتمـع  .1
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يعترب مفهـوم اهلـدر الرتبـوي مـن أكثـر املفـاهيم الرتبويـة التـي شـاع اسـتخدامها اصطالًحا:  

يف اآلونة األخرية، ولعل ما يفرس ذلـك هـو تزايـد النظـرة اإلقتصـادية إىل التعلـيم، وبـروز اإلهـتامم 

 . (1989 برضورة ترشيد األموال التي تنفق عىل التعليم )مريس،

( بأنه " املصادر البرشية والامدية التي أنفقت عـىل Fiske, 1998 , 47كام عرفه فيسك )

 الطالب الراسبني أو املترسبني قبل أن يكملوا السنوات الدراسية امللتحقني هبا ".

: هو عبارة عن " رسوب أو ترسب الطلبة يف أي سنة التعريف اإلجرائي للهدر التعليمي

ثالث التــي جيــب أن يقضــيها الطالــب حتــى يتخــرج مــن الكليــة، وألي ســبب مــن مــن الســنوات الــ

 .األسباب"

 تعريف الرسوب: .2

الرسوب مشتق من رسب رسًبا، أو رسوًبا أي: غاص إىل أسـفل، ورسـب التلميـذ : لغوًيا

 ( .355، 1985أي أخفق يف االمتحان ) جممع اللغة العربية ،

 , Millerالدراسية نفسها لعام آخر أو أكثر ) يقصد به بقاء الطالب يف السنة: اصطالًحا

2000 , p.3 .) 

( بأنــه " فشــل الطالــب يف وصــوله إىل املســتوى املطلــوب 25، 1998كــام عرفــه ) ســليامن، 

لنقله إىل فرقة أعىل، ممـا يرتتـب عليـه بقائـه لإلعـادة يف نفـس الفرقـة ملراجعـة املـنهج بأمـل الوصـول 

  راسية اآلتية".إىل املستوى املطلوب يف السنة الد

التعريــف اإلجرائــي للرســـوب: يعــرف الرســـوب بأنــه بقـــاء الطالــب يف الســـنة التــي درســـها 

لعـــام آخـــر أو أكثــــر، وعـــدم انتقالـــه إىل الســــنة اآلتيـــة مــــن الربنـــامج الـــدرايس التــــي يدرســـه يف كليــــة 

 املجتمع بسنحان. 
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 تعريف الترسب : .3

ـــاـلغوًيـــا: التســـ   أي خـــرج ) جممـــع اللغـــة العربيـــة، رب كلمـــة مشـــتقة مـــن الفعـــل رسب رسوًب

1985 ،440.) 

اصــــطالًحا: يقصــــد بــــه تــــرك الطالــــب للمدرســــة قبــــل إمتامــــه للصــــف الــــدرايس امللتحــــق بــــه 

(Kallus , 2001 ,P. 39.) 

"انقطاع الطالب عن الدراسة بسنة من سنوات التعريف اإلجرائي للترسب: هو

اإلجباري من الكلية، أو اخلروج الربنامج التي يدرس به يف الكلية، وذلك بسبب الفصل 

 التلقائي ألي سبب من األسباب".

-هو الفرق بني عدد الطلبة الذين يلتحقون بكلية املجتمع اهلدر )الفاقد الكمي(:  .4

 املترسبني يف أعداد ويتمثل هلا، املحددة الفرتة هناية يف بنجاح سنحان، والذين ينهوهنا

 ذلك. الامدية الناجتة عن واآلثار والراسبني

 سنة يف منه املطلوب للمستوى األدنى احلد حتقيق يف الطالب هو فشلالرسوب:  .5

 كليات املجتمع اليمنية. أهداف يف ضوء دراسية

 العودة سنوات الدراسة كاملة، وعدم إمتام للكلية قبل الطالب ترك هوالترسب:  .6

 (2017،9والدعيس،، إليها)السعدي

 اإلطار النظري:

 مفهوم الكفاءة:

مفهوم الكفاءة التعليمية من أكثر املفاهيم الرتبوية التي شاع استخدامها نتيجة يعترب 

لتزايد النظرة االقتصادية للتعليم، وتزايد االهتامم برضورة ترشيد األموال التي تنفق عليه 

 (.134: 1998)مريس،
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بأقـل  ويقصد بالكفاءة التعليمية: القـدرة عـىل إنتـاج اخلدمـة التعليميـة، أو حتقيـق األهـداف

 (. 2: 1996تكلفة وجهد، ويف أرسع وقت )البيايت،

 :التعليمية الكفاءة أنواع

 والكفاءة الداخلية، الكفاءة هي: أربعة جوانب التعليمية للكفاءة أن مريس يرى

(، ويرى حجي أنه من 133: 1998النوعية )مريس،  والكفاءة الكمية، اخلارجية، والكفاءة

 إىل تشري الداخلية الكفاءة وأن اخلارجية، واإلنتاجية الداخلية، الكفاءة بني الرضوري التمييز

 الكفاءة :هي أساسية حماور ثالثة وتتضمن ومدخالته، التعليمي نواتج النظام بني العالقة

 فتتعلق اخلارجية اإلنتاجية أما بالتكاليف، املرتبطة النوعية، والكفاءة والكفاءة الكمية،

 سوق باحتياجات الوفاء عىل التعليمي النظام قدرة يف كيًفا، وتتمثل التعليمي النظام بمخرجات

 املناسب )حجي، املختلفة بالكم والكيف املناسبني، ويف الوقت التخصصات من العمل

2002 :210 .) 

يرتبط مفهوم الكفاءة اخلارجية ارتباًطا وثيًقا مع مفهوم الكفاءة اخلارجية ومستوياهتا:  .1

كان من أهم أهداف النظام التعليمي هو تلبية متطلبات سوق العمل  الكفاءة الداخلية، فإذا

من اخلرجيني بالكمية املناسبة والنوعية اجليدة ،األمر الذي يعد مؤرًشا من مؤرشات الكفاءة 

اخلارجية، فإن حتقيق هذا اهلدف مرهون بارتفاع الكفاءة الداخلية )مركز البحوث والتطوير 

 (.19: 2003الرتبوي،

( بأهنا مدى تأهيل اخلرجيني وقدرهتم عىل أداء األعامل 18: 1994)املرصي، ويعرفها

التي أعدوا هلا مقارنًة بام أنفق عليهم، وهتدف إىل حتقيق النوعية األفضل ملخرجات التعليم 

سواًء عىل مستوى اخلريج أو البحث العلمي أو اخلدمات التي تقدمها املؤسسة التعليمة 

 للمجتمع.
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يتضـمن مفهـوم الكفـاءة اخلارجيـة مسـتويني )كمـي ونـوعي(  ءة اخلارجية:مستويات الكفا

 ولكل منهام حمدداته ومؤرشاته، وفيام ييل توضيح ذلك:ـ

تعنــــي قــــدرة النظــــام عــــىل إعــــداد كــــم مــــن اخلــــرجيني مناســــب  الكفــــاءة اخلارجيــــة الكميــــة: .أ

(. ومــــــــــن بــــــــــني تعريفــــــــــات هــــــــــذا املفهــــــــــوم مــــــــــا ذكــــــــــره 49: 2002لالحتياج)احلمــــــــــدان،

(، مـــــن أن الكفـــــاءة اخلارجيـــــة الكميـــــة تعنـــــي مـــــدى قـــــدرة النظـــــام 118: 2001)احلـــــاج،

اق كمية التعليمي عىل إنتاج أو ختريج العدد الكايف من القوة البرشية املتخصصة، وانطب

خمرجات النظام التعليمي عىل متطلبات التنمية االقتصـادية واالجتامعيـة، أي أن يـتمكن 

التعلــــيم مــــن إعــــداد القــــوى العاملــــة واملواكبــــة الحتياجــــات ســــوق العمــــل مــــن املهــــارات 

واملهن والتخصصـات املختلفـة عـىل مجيـع املسـتويات، ويف كـل التخصصـات دون عجـز 

 أو زيادة.  

وتعنــي قــدرة النظــام عــىل إعــداد نوعيــة مــن املخرجــات ذات  يــة الكيفيــة:الكفــاءة اخلارج .ب

مستوى أداء يتناسب مع املستويات املطلوبة لام يكلفون به مـن أعـامل، أخـًذا يف االعتبـار 

قـــــدرة النظـــــام عـــــىل تطـــــوير وحتـــــديث عنـــــارصه، بحيـــــث يواكـــــب التطـــــورات االجتامعيـــــة 

: 2001(، ويعرفهــــــا )احلــــــاج،56: 2002واالقتصــــــادية والتكنولوجيــــــة ... )احلمــــــدان،

(، بأهنـــــا تعنـــــي مـــــدى انطبـــــاق مواصـــــفات اخلـــــرجيني عـــــىل مناشـــــط احليـــــاة التنمويـــــة، 119

ومهارات املواطنة االجتامعية والثقافية والسلوكية، ومـدى مسـااماهتم يف احليـاة العامـة، 

وممارســــــــة احلقــــــــوق والواجبــــــــات االجتامعيــــــــة، ومشــــــــاركتهم الفاعلــــــــة يف تســــــــيري عجلــــــــة 

 د، وحتقيق التنمية بجميع جوانبها. االقتصا

ويقصـــــد بالكفـــــاءة الداخليـــــة: العالقـــــة بـــــني خمرجـــــات الكفـــــاءة الداخليـــــة ومســـــتوياهتا:   .2

ومدخالت النظـام التعليمـي، ويمكـن أن تتحـدد الكفـاءة الداخليـة مـن خـالل أمـرين: أوهلـام، 
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إلكـــامل احللقـــة  نســـبة مـــن يكملـــون املرحلـــة التعليميـــة ممـــن بـــدؤوها، والثـــاين الفـــرتة املنقضـــية

التعليميــة، أي عــدد الســنوات التــي يســتغرقها إكــامل صــفوف املرحلــة املعينــة، وتقــل الكفــاءة 

كلام طالت مدة اإلكامل، وتتزايد الكفاءة عندما يـدخل أي تغيـري يف العمليـة التعليميـة بحيـث 

 (.Trondheim,2000;27) حيقق حتسنًا يف هذه النسبة

 مل الكفاءة الداخلية ثالثة مستويات هي: تش مستويات الكفاءة الداخلية:

وهي مرتبطة بقدرة النظام التعليمي عىل استيعاب املتقدمني الكفاءة الداخلية الكمية:  .أ

إليه، واجتذاهبم إىل براجمه، فضالً عن استيعاب تدفق األفواج داخله، وأن تؤكد 

 )سليامن، معدالت هذا التدفق نسب نجاح مرتفعة، ونسب رسوب وترسب منخفضة

(. وللتعرف عىل الكفاءة الداخلية الكمية لنظام التعليم، يمكن متابعة 23: 1998

تدفق الطالب يف خمتلف املستويات، منذ دخوهلم بداية املرحلة التعليمية وحتى 

التخرج منها، عن طريق حتليل تدفق األفواج الدراسية، لكٍل من: النجاح، الرسوب، 

 الترسب. 

ويتمثــل يف قــدرة النظــام عــىل حتديــد أهــدف تربويــة ملدخالتــه، الكيفيــة: الكفــاءة الداخليــة  .ب

وكفايته يف استثامر اإلمكانات املتاحة له من مادية وبرشية، والقدرة عىل االنتفاع بكفاءة 

: 1999العمليــــة التعليميــــة مــــن خــــالل مــــا حيــــدده مــــن أدوار لرباجمــــه الدراســــية )البــــوهي،

عليمـي عـىل تقـديم تعلـيم جيـد، والوصـول بالطلبـة إىل (. كام تعرف بـ: قدرة النظـام الت89

مســـــتوى النضـــــج املطلـــــوب نتيجـــــة لدراســـــتهم، وقـــــدرة املرحلـــــة التعليميـــــة عـــــىل حتويـــــل 

 املــــــــــدخالت )الطلبــــــــــة( إىل خمرجــــــــــات باملواصــــــــــفات التــــــــــي حــــــــــددت طبًقــــــــــا ألهــــــــــدافها

 (. كـــام تركـــز الكفـــاءة الداخليـــة النوعيـــة عـــىل نوعيـــة الطلبـــة الـــذين104: 1992)رشـــاد،
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خيـــرجهم النظـــام التعليمـــي، واملقيـــاس الوحيـــد ملعرفـــة ذلـــك هـــو االختبـــار، ولكـــن هنـــاك 

 (. 105: 1980)احلجام، مؤرشات أخرى منها: نوعية الربامج، واملناهج، والكتب، واملعلمني

تعــرف الكفــاءة املرتبطــة بالكلفــة بأهنــا قيــاس مقــدار الكفــاءة الداخليــة املرتبطــة بالكلفــة:  .ج

ذي يتم يف سبيل حتقيق منفعة حمـددة، رشيطـة أن تبقـى كلفـة اخلـريج يف اإلنفاق النقدي ال

(. 117: 2001أدنــــــى مســــــتوى ممكــــــن، دون أن يــــــؤثر ذلــــــك يف كفاءتــــــه النوعيــــــة)احلاج،

وتعتــرب التكلفــة إحــدى العنــارص املهمــة لإلنفــاق؛ ألهنــا متثــل قيمــة الكميــة التــي يتأكــد مــن 

ا، أو مرشــوع معــني، أو خدمــة حمــددة، اســتخدامها مــن أحــد العنــارص يف عمليــة إنتاجيــة مــ

 طبًقا للقرارات أو املعايري املعتمدة لذلك. 

  طرق قياس الكفاءة الداخلية:

توجد أسـاليب عـدة لقيـاس الكفـاءة الداخليـة الكميـة والكيفيـة للـنظم التعليميـة، ولعـل     

 من أامها: 

وى واحــد لســنة تعتمــد عــىل دراســة جمموعــة مــن الطلبــة يف مســت طريقــة الفــوج الظــاهري: .1

واحـدة، دون النظـر إلـيهم إذا كــانوا مـن الراسـبني أو املسـتجدين عــىل أهنـم فـوج، وبــذلك 

فــال يـــتم تتبـــع هـــؤالء الطلبـــة أنفســـهم خــالل تـــدفقاهتم مـــن عـــام إىل آخـــر، وتســـتخدم هـــذه 

الطريقــة يف حالــة عــدم وجــود بيانــات عــن الطلبــة يف كــل ســنة مــن الســنوات الدراســية أو 

: 2001عـــــن الراســـــبني واملترســـــبني يف كـــــل صـــــف درايس)احلـــــاج، عـــــدم وجـــــود بيانـــــات

(. وتســتخرج مــؤرشات الكفــاءة الداخليــة بواســطة هــذه الطريقــة عــن طريــق نســب 114

التـــــدفق الظـــــاهري مـــــن صـــــف إىل الصـــــف الـــــذي يليـــــه حتـــــى التخـــــرج، فكلـــــام كـــــان عـــــدد 

لكميـــــة اخلــــرجيني يســـــاوي عـــــدد املســــجلني أو قريًبـــــا منـــــه كلـــــام كانــــت الكفـــــاءة الداخليـــــة ا
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مرتفعــــة، ولكــــون هــــذه الطريقــــة ســــهلة احلســــاب وتقريبيــــة، فهــــي تســــتخدم يف األبحــــاث 

 املوسعة التي ال تتطلب دقة عالية. 

وتعمل عىل متابعة تدفق أفراد الفوج أنفسهم منذ أن سجلوا مًعا طريقة الفوج احلقيقي:  .2

الراسبون  ألول مرة كمستجدين من الصف األول ألي مرحلة تعليمية، وبالتايل ال يعد

مــن الســنوات الســابقة مــن ضــمن هــذا الفــوج، بــل مــن الفــوج الســابق، ثــم حتســب نســب 

النجــاح والرســوب والترســب ألفــراد الفــوج، وقــد تأخــذ لصــف واحــد فقــط ، فتــدل عــىل 

الكفاية الداخلية هلذا الصف أو جلميع صفوف املرحلة ملعرفة كفاية النظام التعليمـي يف 

الفـــــوج يؤخـــــذ يف االعتبـــــار املعيـــــدون يف كـــــل صـــــف مـــــن  املرحلـــــة بأكملهـــــا. وعنـــــد تتبـــــع

الصـــفوف، واملحولـــون، فهـــي طريقـــة تعتمـــد املتابعـــة احلقيقـــة ملجموعـــة مـــن الطلبـــة ســـنة 

(. وهبــذه 59: 2002بســنة مــن دخــوهلم حتــى ختــرجهم مــن املرحلــة التعليمية)احلمــدان،

ج أو الترســب، لفــوج حتــى انتهــاء مجيــع طلبــة الفــوج، إمــا بــالتخرا متابعــة يــتم –الطريقــة 

وحساب نسب اهلدر املتمثلـة بالرسـوب والترسـب، ودراسـة أثـره عـىل الكفـاءة الداخليـة 

للنظـــام التعليمـــي يف املـــدة املقـــررة ضـــمن املـــدة املســـموحة)مكتب الرتبيـــة العـــريب لـــدول 

 (. 33: 1983اخلليج،

تســتخدم هــذه الطريقــة يف دراســة األفــواج الظاهريــة أو احلقيقيــة وتعــد الطريقــة الشــاملة:  .3

تطــويًرا هلــا، أي دراســة مجيــع األفــواج للمرحلــة التعليميــة خــالل مــدة معينــة، وتفيــد هــذه 

الطريقــــة بإظهــــار الكفــــاءة الكليــــة للنظــــام التعليمــــي، وإمكانيــــة اســــتخدامها يف املقارنــــات 

اســـة األنظمـــة التعليميـــة الصـــغرية العـــدد، أو الدوليـــة، وتفضـــل هـــذه الطريقـــة يف حـــال در

 عندما يكون عدد السنوات الدراسية يف املرحلة صغرًيا، كسنتني مثالً. 
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وتعتمــد هــذه الطريقــة عــىل اختيــار عينــات مــن املرحلــة التعليميــة املــراد طريقــة العينــات:  .4

 قيــاس كفاءهتــا الداخليــة الكميــة برشــط خضــوع العينــات للرشــوط العمليــة ســواء كانــت

(. وتعتـــرب طريقـــة العينـــات مـــن أنســـب الطـــرق 144: 1998عشـــوائية أو غريهـــا)مريس،

لدراســــة الكفــــاءة الداخليــــة الكميــــة خاصــــة إذا مــــا اعتمــــدت عــــىل الفــــوج احلقيقــــي، وتــــم 

 اختيار العينة اختيارا ًمناسًبا. 

تقوم هذه الطريقة عىل افرتاض فوج افرتايض من طريقة الفوج الصناعي )االفرتايض(:  .5

( مـــــن الطلبـــــة يف مرحلــــــة تعليميـــــة معينـــــة ثـــــم تطبـــــق علــــــيهم 1000بـــــة مكـــــون مـــــن )الطل

املعدالت احلقيقية للرسوب والنجـاح، مـع افـرتاض أن هـذه املعـدالت ال تعتمـد فـوارق 

الســـــن هلـــــؤالء الطلبـــــة، ثـــــم تكـــــوين اســـــتامرة تـــــدفق فـــــوج صـــــناعي، يســـــمح بحرصـــــ عـــــدد 

:  2001راســــة)احلاج،( طالـــب خــــالل ســــنوات الد1000الراســـبني والنــــاجحني لكــــل )

(. ومتتـــاز هـــذه الطريقـــة بأهنـــا تســـهل عقـــد املقارنـــات بـــني العديـــد مـــن األفـــواج مـــن 114

حيـــث معـــدالت النجـــاح والرســـوب والترســـب، إال أهنـــا تتطلـــب وقًتـــا وجهـــًدا كبــــريين، 

 وخاصة عند إعداد استامرات التدفق الطاليب مما جعل استخدامها ضئيالً.

وهــي أداة قيــاس الكفـاءة الداخليــة، وتعــد لدراسـية للفــوج: طريقـة إعــادة تركيــب احليــاة ا .6

من أكثر الطرق اإلحصائية مالئمة لقيـاس الكفـاءة الداخليـة الكميـة للتعلـيم بشـكل عـام 

والتعلـــــيم اجلـــــامعي أو الكليـــــات التطبيقيـــــة بشـــــكل خـــــاص، باعتبارهـــــا تقـــــدم مـــــؤرشات 

وحتديـــد مســـتوى واضــحة يمكـــن بواســطتها تشـــخيص الواقـــع الكمــي للنظـــام التعليمــي، 

كفاءتــه، متهيــًدا لتقـــدير كلفتــه وحتديــد عائـــده الــامدي عــىل الفـــرد واملجتمــع. وتعتمــد هـــذه 

الطريقـــة عـــىل عـــدة افرتاضـــات، أامهـــا أن حتـــرك أفـــراد الفـــوج مـــن صـــف إىل صـــف أو مـــن 
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صـــف إىل خـــارج املرحلـــة التعليميــــة مـــرتبط بـــام يســـمى بمعــــدالت التـــدفق اخلـــاص لكــــل 

اليب يوزع املسـجلون يف كـل صـف درايس وعـام درايس حتـى صف، وملعرفة التدفق الط

التخـــرج بـــني )نـــاجحون، راســـبون، مترســـبون(، ومـــن خـــالل هـــذا التوزيـــع يـــتم حســـاب 

(. ووفًقا هلذه الطريقة 65:  2002(، )احلمدان،115:  2001معدالت التدفق)احلاج،

ؤرشات البـــد مـــن القيـــام بعـــدد مـــن اإلجـــراءات مـــن خالهلـــا يـــتم حســـاب العديـــد مـــن املـــ

للحكــم عــىل ارتفــاع أو انخفــاض الكفــاءة الداخليــة الكميــة للنظــام التعليمــي: ولعــل مــن 

 أهم هذه اإلجراءات اآليت: 

  حتديد فوج طاليب خالل فـرتة دراسـية حمـددة، وتتبـع تـدفق هـذا الفـوج مـن بدايـة

التحاقـــــه حتـــــى خترجـــــه مـــــن الكليـــــة والـــــذي يســـــمح لنـــــا هـــــذا التوزيـــــع بحســـــاب 

 ، ولكل سنة دراسية.  صف لكل( ترسب – رسوب –اح معدالت التدفق )نج

  رسم خمطط بياين يصف التقـدم الـدرايس للفـوج املعـاد تركيبـه، ومـن خـالل هـذا

املخطــط يــتم حســاب عــدد مــن املــؤرشات التــي حتــدد مســتوى الكفــاءة الداخليــة 

 الكمية.

 الدراسات السابقة:

كليـــات الرتبيـــة بجامعـــة ( ، هـــدفت إىل تقـــويم الكفايـــة الداخليـــة ل2008دراسة)حســـن،  .1

صــنعاء، وقــد اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي، كــام اســتخدم الباحــث مــن هــذا املــنهج 

طريقــــة حتليــــل املحتــــوى للســــجالت واإلحصــــاءات اخلاصــــة بالطلبــــة يف كليــــات الرتبيـــــة 

لغـــــرض قيـــــاس مـــــؤرشات الكفايـــــة الداخليـــــة الكميـــــة. ولتحقيـــــق أهـــــداف البحـــــث، قـــــام 

دوات قياس الكفاية الداخلية ومن أكثر الطرق اإلحصـائية الباحث باستخدام أداة من أ
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مالئمــة لقيــاس الكفايــة الداخليــة الكميــة، ولتحقيــق هــدف البحــث امليــداين قــام الباحــث 

باســـتخدام أداة مـــن أدوات املـــنهج الوصـــفي وهـــي )االســـتبانة( ملعرفـــة وحتديـــد العوامـــل 

اء، وقــد تكونــت عينــة البحــث املــؤثرة يف الكفايــة الداخليــة لكليــات الرتبيــة بجامعــة صــنع

( عضــو هيئــة تــدريس ممــن حيملــون شــهادة )دكتــوراه(، وقــد أســفر البحــث إىل 103مــن )

النتـــــائج اآلتيـــــة: بلـــــغ متوســـــط معامـــــل الكفايـــــة الداخليـــــة الكميـــــة جلميـــــع كليـــــات الرتبيـــــة 

%(، وأن أعـىل معامـل الكفايـة 57.9%( وبمتوسط معامـل هـدر )42.1بجامعة صنعاء )

%(، ثـم كليـة الرتبيـة 43.4%( وبمعامل هدر )56.6يف كلية الرتبية حجة )الداخلية يقع 

%(، ثــــــم يف كليــــــة الرتبيــــــة خــــــوالن 49%( وبمعامــــــل هــــــدر )51صــــــنعاء بمعامــــــل كفايــــــة )

%(، كـام أظهـرت النتـائج : عـدم وجـود فـروق 52%( وبمعامـل هـدر )48بمعامل كفاية )

تـــأثري العوامـــل األكاديميـــة يف دالـــة إحصـــائًيا بـــني تقـــديرات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ملـــدى 

 أستاذ مساعد(. –أستاذ مشارك  –الكفاية الداخلية وفًقا لدرجاهتم العلمية )أستاذ 

هــدفت إىل التعــرف عــىل حجــم اهلــدر الرتبــوي النــاجم عــن  (،2002دراســة )الشــاطبي، .2

الرســــوب والترســــب للطلبــــة اليمنيــــني الدارســــني يف اجلامعــــات العراقيــــة، وقــــد توصــــلت 

ىل أن متوسط معامل الكفاءة لفوج الدراسات األولية ضمن األربع السنوات الدراسة إ

ــــــ )0.75يقـــــدر بــــــ ) (، كـــــام أشـــــارت النتـــــائج إىل أن 0.25(، وأن معامـــــل اإلهـــــدار تقـــــدر ب

(، وأن معامـــل 0.76متوســط معامــل الكفـــاءة لطــالب نظـــام اخلمــس الســنوات تقـــدر بـــ )

ل الكفـــاءة جلميـــع الطلبـــة الدارســـني يف (، كـــام توصـــلت إىل أن معامـــ0.24اهلـــدر يقـــدر بــــ )

نظـــام األربـــع الســـنوات يف مجيـــع اجلامعـــات العراقيـــة عـــدا بغـــداد واملوصـــل واملستنرصـــية 

(، وتشــري النتــائج إىل أن أقــل 0.31( فقــط، وأن هنــاك نســبة هــدر تقــدر بـــ)0.69تقــدر بـــ)
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ومعامــل  (،0.68متوســط ملعامــل الكفــاءة يقــع يف اجلامعــة املستنرصــية بمتوســط يقــدر بـــ)

(، وتشــــري نتــــائج 0.75(، بيــــنام يكــــون املتوســــط لبــــاقي اجلامعــــات )0.32هــــدر تقــــدر بـــــ)

ــــــة الدراســــــات العليــــــا )ماجســــــتري  ــــــوي كبــــــري يف طلب الدراســــــة أيضــــــا إىل وجــــــود هــــــدر ترب

( ملرحلــــــة 0.61( وبمعامــــــل كفــــــاءة )0.39ودكتــــــوراه( يقــــــدر بمتوســــــط معامــــــل هــــــدر )

( ملرحلــــة 0.74(، ومعامـــل كفـــاءة )0.26الامجســـتري، وبمتوســـط معامــــل هـــدر تقـــدر بـــــ)

 الدكتوراه. 

 بـني التعليمـي الفقـد نسـبة يف  اخـتالف وجـود توصـلت  إىل ،(Loxley,1985)دراسة .3

 %( يف25يصـل إىل ) قـد الفقـد هـذا وأن الواحـدة، الدولـة داخـل املنـاطق بـني بـل الـدول،

أسـاس  عـىل والترسـب الرسـوب نسـب واخـتالف الناميـة، الـدول يف اإلعداديـة املـدارس

 النهائيـة الصـفوف يف أكثـر الرسـوب وأن البنـني، عـىل تفـوقن البنـات إن حيـث اجلـنس

 يف العـامل يف والترسـب الرسـوب مـن نسـب أقـل توجـد بيـنام أفريقيـا، االبتدائيـة يف للحلقـة

 والفقـد الرسـوب نسـب أعـىل توجد بينام الشاملية، أوروبا وأمريكا وغرب رشق من كل

 حيدث التعليمي الفقد هذا أن الدراسة العامل، وأوضحت يف الريفية املناطق يف التعليمي

 التعليمـي، النظـام جـودة النخفاض األمية نتيجة إىل االرتداد يف ويساعد كبرية، خسارة

 التعليمـي، الفقـد عـن 1980عـام  اليونسـكو بنرشـه قامـت الـذي التقريـر أكـده مـا وهـذا

 .دراسته يف لوكسيل بنتائجه واستعان

إىل التعرف عىل ظاهرة ترسب الفتاة الريفية، وذلك هدفت  (2015دراسة)أبو حورية،  .4

مــن خــالل الدراســة لكافــة اجلوانــب املتعلقــة واملحيطــة بظــاهرة الترســب، ولتحقيــق هــذا 

اهلـــدف العــــام قـــام الباحــــث بـــالتعرف عــــىل مفهــــوم الترســـب وعــــىل العوامـــل التــــي تســــبب 
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املقرتحـات للحـد مـن ترسـب الفتـاة الريفيـة مـن  الترسب، باإلضافة إىل التعرف عىل أهـم

مـــدارس التعلـــيم األســـايس والثـــانوي. واعتمـــد الباحـــث عـــىل املـــنهج الوصـــفي التحلـــييل 

واملـــنهج التـــارخيي، ويتكــــون جمتمـــع الدراســــة مـــن ثـــالث فئــــات مـــن حمافظــــه صـــنعاء هــــي 

ر مديريـــة بنـــي حشـــيش، ومديريـــة جحانـــة، ومديريـــة بـــالد الـــروس، وقـــام الباحـــث باختيـــا

( شــخص تضــمنت: معلمــني، وأوليــاء أمــور، وطالبــات، 300عينــة عشــوائية  قــدرت بـــ)

وتوصل الباحث إىل أهم النتائج والتوصـيات هـي أن هنـاك عوامـل اجتامعيـة واقتصـادية 

وتربوية ترتبط هبذه الظاهرة، ومن التوصيات فصل مدارس البنات عـن مـدارس البنـني 

 تخصصات ومؤهالت.يف املراحل املتقدمة، وتوفري معلامت م

هــدفت هـــذه الدراســة إىل التعــرف عـــىل واقــع الكفــاءة الداخليـــة  (2004دراســة)خليفة،  .5

الكميــة لنظــام التعلــيم األســايس يف فلســطني ودرجــة اختالفهــا بــاختالف جــنس الطالــب، 

واســتخدمت الدراســـة طريقــة إعـــادة تركيـــب احليــاة الدراســـية حلســاب املـــؤرشات الدالـــة 

واسـتخدم الباحـث املـنهج عىل هـذه الكفـاءة، وحسـاب اهلـدر التعليمـي يف هـذه املرحلـة، 

الوصــــفي التحلــــييل، وكانــــت عينــــة الدراســــة عينــــة ممثلــــة مــــن طلبــــة املــــدارس الفلســــطينية 

بمرحلة التعليم األسايس املـراد التعـرف عـىل واقـع كفاءهتـا الداخليـة الكميـة، وهـي عينـه 

تتكون من ثالثة أفواج دراسية، وكانت أهم نتائج الدراسة أن نظام التعليم األسايس يف 

فلسطني مل يرَق إىل الوصول لتحقيق أهدافه الكمية باملستوى املطلوب، األمر الذي أثـر 

عـــىل كفاءتـــه الداخليـــة الكميـــة، وأن نســـبة الفقـــد الكمـــي النـــاتج عـــن الرســـوب والترســـب 

نــاث، وقــدمت الدراســة بعــض املقرتحــات لرفــع الطلبــة الــذكور أعــىل منهــا لــدى اإل لــدى

 ليتها لتصل إىل املستوى املأمول.مستوى هذه الكفاءة، وزيادة فعا



 
 
 
 

411 
 

  
 

أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

هدفت إىل حتديد درجة ممارسة أساليب التدريس األكثر  (2006دراسة)باجرش،  .6

استخداما يف التدريس لامدة الرياضيات يف املراحل الثانوية، وحتديد أساليب التدريس 

ذات العالقة اإلجيابية مع حتصيل الطلبة يف مادة الرياضيات، والكشف عن جوانب 

ور يف التدريس لدى املعلمني يف حتديد أساليب التدريس ذات العالقة اإلجيابية القص

باجتاهات الطلبة نحو الطلبة، واعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي التحلييل، ويتكون 

 شخصا. 87جمتمع الدراسة من املعلمني، وقد تم اختيار عينة عشوائية تتكوم من 

 مدارس يف املدرسية اإلدارة دور عىل عرفالت هدفت إىل (2012دراسة )أبوعسكر،  .7

 تفعيله، وسبل غزة بمحافظات الدرايس الترسب ظاهرة يف مواجهة الثانوية البنات

 املدرسية اإلدارة ممارسة درجة ومعرفة املدارس، يف هذه الترسب واقع عىل والوقوف

 العلمي واملؤهل اخلدمة سنوات من كل أثر الظاهرة، ومعرفة هذه من احلد يف لدورها

 من الظاهرة هذه من احلد يف لدورها اإلدارة املدرسية ممارسة درجة عىل السكن ومكان

 جمتمع %( من100نسبته) ما أي ( مديرة،68عددهم) البالغ الدراسة عينة نظر وجهة

 واحدة إستبانة موظًفا التحلييل الوصفي املنهج الباحث استخدم األصيل، وقد الدراسة

 واملجال الرتبوي املجال اما جمالني عىل موزعة فقرة ( 39 ) منمكونة  للدراسة كأداة

 املدرسية اإلدارة دور لتفعيل مقرتحة سبل حول سؤال مفتوح إىل إضافة االجتامعي،

وكانت أهم النتائج: حصل املجال الرتبوي عىل املرتبة  .الترسب ظاهرة من للحد

ت املدارس بواجبهن يف كثري %(، والذي يبني قيام مديرا 80.94األوىل بوزن نسبي ) 

من اجلوانب الرتبوية، وهي مقبولة بالنسبة ألداء مديرات املدارس من أجل احلد من 

ظاهرة الترسب يف املدارس الثانوية للبنات، وحصل املجال االجتامعي عىل املرتبة 
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%( والذي يبني العالقة بني املدرسة واملجتمع املحيل من  80.17الثانية بوزن نسبي )

جل احلد من ظاهرة الترسب املدريس، وهو بحاجة إىل تفعيل، وال توجد فروق ذات أ

داللة إحصائية تعزى لكل من متغري سنوات اخلدمة واملؤهل العلمي واملديرية التي 

 تتبع هلا املدرسة.

وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل األسباب والعوامل التي  ( 2010دراسة) عبدالعال،  .8

تؤدي إىل انخفاض الكفاءة الداخلية ىف السنة التحضريية لطالب وطالبات جامعة 

حائل، وذلك من أجل وضع تصور لعالج تلك األسباب بقدر اإلمكان لرفع الكفاءة 

ملنهج الداخلية للسنة التحضريية. ولتحقيق أهداف تلك الدراسة استخدمت ا

الوصفي باعتباره املنهج العلمي الذي يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة، وكانت أهم 

نتائج الدراسة ما ييل: أظهر حتليل البيانات إىل أن طالب السنة التحضريية بجامعة 

حائل قد حددوا الكثري من العوامل التي تكمن وراء انخفاض الكفاءة الداخلية، ومن 

ادية، والعوامل االجتامعية، والعوامل الدراسية، والعوامل بني هذه العوامل: االقتص

 الشخصية، والعوامل األرسية.

وقد هدفت إىل التعرف عىل اهلدف العام، وهو التحقق من  (2010دراسة)اهلميم،  .9

صحة الفرضيات، واإلجابة عن تساؤالت الدراسة، واقرتاح بعض التوصيات 

للحيلولة دون استفحال الظاهرة. وقد استخدم املنهج الوصفي التحلييل بطريقة املسح 

اسب الذي حيقق االجتامعي الشامل للمترسبني وبالعينة للمنتظمني؛ ألنه املنهج املن

أهداف الدراسة وقد شملت عينة الدراسة عىل مجيع الطالب املترسبني من املدارس 

ه، ومن أهم النتائج  سؤال الدراسة 1430-1429الثانوية يف مراحلها الثالث لعام 
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االول: اخلصائص الذاتية للمترسبني دراسيا ليس هناك عالقة ذات داللة احصائية عند 

 0.3ضع الدرايس والعمر )قيمة معامل التوافق أقل من بني الو 0.05مستوى 

( ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل تقارب 0.05ومستوى الداللة االحصائية اكرب من 

بني  0.05عمل الطلبة. كذلك ليس هناك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى 

د عالقة أو الوضع الدرايس واملرحلة )قيمة توافق مساوية للصفر مما يعني عدم وجو

 (.0.05توافق بني املتغريين ومستوى الداللة االحصائية أكرب من

هدفت إىل معرفة واقع الكفاءة الداخلية الكمية  (2018دراسة)السعدي، والدحياين،  .10

سنحان، من خالل قياس مؤرشات الكفاءة الداخلية، وحتديد الكلفة -لكلية املجتمع 

الامدي الناتج عن الرسوب والترسب. واعتمد السنوية للطالب بالكلية، وحتديد اهلدر 

أسلوب إعادة تركيب احلياة الدراسية حلساب املؤرشات  البحث بصفة أساسية عىل

 خالل بناء من وذلك الدالة عىل الكفاءة الداخلية الكمية لكلية املجتمع سنحان،

ب، النجاح، ومعدل الرسو بحساب )معدل يسمح الذي الطاليب للتدفق البياين اهليكل

ومعدل الترسب( للفوج الدرايس، ومن ثم حساب مؤرشات الكفاءة الداخلية الكمية 

 الكفاءة. هذه ومستوى

 الوصول إىل يرق التعليم يف كلية املجتمع سنحان مل نظام البحث أن نتائج أظهرت

 الكمية، الداخلية كفاءته عىل أثر الذي األمر املطلوب، باملستوى الكمية لتحقيق أهدافه

%(. وقدم 48بلغ ) الطلبة لدى والترسب الرسوب عن الناتج الفقد الكمي نسبة وأن

 املستوى إىل لتصل فعاليتها وزيادة الكفاءة هذه مستوى التوصيات لرفع بعض البحث 

 . املأمول
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وباســتعراض الدراســات الســابقة تتضــح أوجـــه التشــابه واالخــتالف بينهــا وبــني البحـــث 

 حو اآليت:احلايل، ويمكن إمجاهلا عىل الن

يتفــق البحــث احلــايل مــع أغلــب الدراســات الســابقة مــن حيــث مــنهج  أواًل: أوجــه التشــابه:

الدراســـة، وهـــو املـــنهج الوصـــفي املســـحي، كـــام يتفـــق البحـــث احلـــايل مـــع الدراســـات الســـابقة مـــن 

أداة جلمــع البيانــات، واتفــق أيًضــا البحــث احلــايل مــع أغلــب ث اعــتامد الدراســة عــىل االســتبانة حيــ

 .الدراسات السابقة من حيث تناول موضوع  الكفاءة الداخلية الكمية يف املؤسسات التعليمية

اختلـف البحـث احلـايل مـع الدراسـات السـابقة مـن حيـث اهلـدف،  ثانًيا: أوجه االخـتالف:

فقــــد ســــعى البحــــث احلــــايل إىل التعــــرف عــــىل أســــباب ضــــعف الكفــــاءة الداخليــــة الكميــــة يف كليــــة 

مهوريـــة اليمنيـــة، كــام اختلـــف أيًضـــا مـــع الدراســات الســـابقة بتحديـــد جمتمـــع املجتمــع ســـنحان باجل

 الدراسة، والذي اقترص عىل األكاديميني واإلداريني.

استفاد البحث احلايل بشكل كبري من الدراسات السابقة يف  ثالثًا: أوجه االستفادة:

فة إىل تطوير أداة صياغة مشكلة البحث وتساؤالته، وبناء اإلطار النظري واملنهجي، باإلضا

 البحث.

  منهج البحث وإجراءاته:

يف ضوء طبيعة البحث وأهدافه، فقد تم اعتامد أحد أساليب  أوال: منهجية البحث:

املنهج الوصفي )التحلييل(، ملعرفة رؤية األكاديميني واإلداريني ألسباب ضعف الكفاءة 

 الداخلية الكمية يف كلية املجتمع سنحان يف اجلمهورية اليمنية.

الكلية، والبالغ عددهم هم مجيع األكاديميني واإلداريني يف ثانيًا: جمتمع البحث وعينته: 

 م ، موزعني بني أقسام الكلية املختلفة.2019( أكاديميا وإداريا حسب إحصائيات العام 53)



 
 
 
 

415 
 

  
 

أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

ونظًرا لصغر حجم جمتمع البحث احلايل، فقد حرص الباحثون عىل إتاحة الفرصة جلميع 

الكمية يف أفراد املجتمع عىل اإلجابة عىل أداة البحث ملعرفة أسباب ضعف الكفاءة الداخلية 

كلية املجتمع بسنحان من وجهة نظر األكاديميني واإلداريني، ولكن وبسبب عدم جتاوب 

( استبانة، ومل يسرتجع منها 56بعض العاملني يف الكلية لإلجابة عن االستبيان، فقد تم توزيع )

تها ( استبانات لعدم صالحي10( استبانة، وعند إجراء التحليل اإلحصائي تم استبعاد )50إال )

للتحليل اإلحصائي، بسبب نقص البيانات. واجلدول اآليت يوضح عدد االستبانات املوزعة 

 ( استبانة.40واملسرتجعة، وتم التحليل عىل )

 ( يوضح عدد االستبانات املوزعة واملسرتجعة1جدول )

 العدد االستبانات

 56 إمجايل االستبانات املوزعة

 50 إمجايل االستبانات املسرتجعة

 10 ايل االستبانات املستبعدةإمج

 40 إمجايل االستبانات املستخدمة يف التحليل .

 ثالثا : توصيف جمتمع البحث :   

 يمكن توصيف جمتمع البحث  وفق متغريات البحث كام يأيت: 

 ( يوضح وصف متغريات البحث   2جدول رقم ) 

 النسبة العدد الفئة املتغري م

 اجلنس 1
 70% 28 ذكر

 30% 12 أنثى

 100% 40 املجموع
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 املسمى الوظيفي 2 
 47.5% 19 أكاديمي

 52.5% 21 إداري

 100% 40 املجموع

 سنوات اخلربة يف العمل 3

 25% 10 سنوات 5أقل من  

 50% 20 سنوات 10إىل   5من 

 25% 10 سنوات 10أكثر من 

 100% 40 املجموع

 املؤهل العلمي 4

 23.5% 13 دبلوم بعد الثانوية فأقل

 40.0% 16 بكالوريوس

 17.5% 7 ماجستري

 10.0% 4 دكتوراه

 100% 40 املجموع

 رابعا: أداة البحث 

اعتمد هذا البحث عىل االستبانة كأداة جلمع البيانات  أداة البحث وخطوات بنائها:   

األولية، حيث تم تصميم االستبانة مكونة من ثالثة جماالت ألسباب ضعف الكفاءة الداخلية 

الكمية يف كلية املجتمع بسنحان، وحتت كل جمال جمموعة من الفقرات، موزعة عىل النحو 

 اآليت:

 ( فقرة. 11وبلغ عدد فقراته )  (األسباب اإلقتصادية املجال  األول : )

 ( فقرة.  9(  وبلغ عدد فقراته ) األسباب اإلجتامعية املجال  الثاين: )

 ( فقرة.  20( وبلغ عدد فقراته ) األسباب التعليمية املجال  الثالث:)
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أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

وللتأكد من صدق أداة البحث )االستبانة(، تم عرضها عىل جمموعة من املحكمني 

دارة ومناهج البحث واإلحصاء وطرقه هبدف تقييمها، والذين قدموا املتخصصني يف جمال اإل

بعض امللحوظات البسيطة، وكذلك تم اختبار الصدق التكويني لفقرات االستبانة باستخدام 

معامل ارتباط بريسون، وقد تبني أن مجيع الفقرات دالة إحصائًيا، مما يدل عىل قوة كل فقرة من 

جة الكلية للمقياس، أي أن هذه الطريقة تقيس مدى متاسك فقرات االستبانة يف بناء الدر

 العبارات باملقياس، بحيث تعترب درجة املقياس هي حمك للصدق مع كل جمال من املجاالت.  

 ( معامالت ارتباط بريسون بني متوسطات املجاالت واملتوسط الكيل لألداة 3اجلدول رقم ) 

 معامل االرتباط املجاالت الرقم

 0.567** االقتصادية األسباب 1

 0.845** األسباب االجتامعية 2

 0.811** األسباب التعليمية 3

 .(P.≤.01))**( معامل االرتباط دال إحصائيَا عند مستوى  

يتضح من اجلدول السابق أن معامل االرتباط بني جماالت االستبانة وبني الدرجة الكلية 

(، وبلغت 0.845( ، حيث بلغت أعىل قيمة )0.01لألداة دال إحصائيا عند مستوى الداللة )

(، وهذا املعامل املرتفع يدل عىل وجود عالقة بني جماالت االستبانة وبني 0.567أدنى قيمة )

 ية لألداة، ويؤكد وجود صدق اتساق بنائي لالستبانة. الدرجة الكل

وللتأكد من ثبات أداة البحث فقد تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا سابعا: ثبات األداة: 

للثبات للعينة النهائية، وقد بلغ معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة البحث بشكل عام 

ذلك يدل عىل قوة ثبات فقرات االستبانة، وأن %(، فإن 80%(، وكون القيمة تزيد عن )87.5)

 (:4املقياس صالح لقياس ما وضع من أجله، كام هو موضح يف اجلدول )
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( نتائج اختبار )ألفا كرو نباخ( لقياس ثبات األداة4اجلدول رقم )  

 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات املجاالت م

 0.652 11 األسباب االقتصادية 1

 0.738 9 األسباب اإلجتامعية  2

 0.884 20 األسباب التعليمية   3

 0.875 40 الثبات الكيل لألداة

 ( أن معامل الثبات العام لالستبانة عاٍل جًدا؛ حيث بلغ4يتضح من اجلدول)

(، وبلغ معامل الثبات 0.652(، وبلغ معامل الثبات ملجال األسباب االقتصادية )0.875)

(، وبلغ معامل الثبات ملجال األسباب التعليمية  0738االجتامعية )ملجال األسباب 

(، وهذا يدل عىل أن االستبانة بجميع جماالهتا تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبالتايل 0.884)

 يمكن االعتامد عىل النتائج والوثوق هبا.

( استبانة، يف بداية شهر يناير 56تم توزيع االستبيان عدد )إجراءات تطبيق البحث: 

( استبانة، 50، حيث تم اسرتجاع )نفسه العامب(، وتم اسرتجاعها يف هناية شهر يناير  2020)

 ( استبانات.6والفاقد )

لتحقيق أهداف البحث وحتليل البيانات التي تم مجعها، تم  :املعاجلة اإلحصائية

ساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم استخدام العديد من األ

 (، وفيام ييل جمموعة من األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها:SPSSاالجتامعية )

تم ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسوب، ولتحديد خاليا مقياس ليكرت اخلاميس  -1

(، ثم تقسيمه 4=1-5ث تم حساب املدى ))احلدود الدنيا والعليا(، املستخدم يف حماور البح
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أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

(، بعد ذلك تم إضافة 0,80=4/5عىل عدد اخلاليا للحصول عىل طول اخللية الصحيح أي )

هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس)أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح(، وذلك لتحديد 

 احلد األعىل هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كاآليت:

 يمثل )منخفضة جًدا( نحو كل فقرة من فقرات املجال.  1,80إىل  1 من -

 يمثل )منخفضة( نحو كل فقرة من فقرات املجال.  2,60إىل  1.81من  -

 يمثل )متوسطة( نحو كل فقرة من فقرات املجال. 3,40إىل  2.61من  -

 يمثل )عالية( نحو كل فقرة من فقرات املجال . 4,20إىل  3.41من  -

 يمثل )عالية جًدا( نحو كل فقرة من فقرات املجال. 5.00إىل  4.21من  -

املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري الستجابة أفراد عينة البحث حول  -2

 املجاالت.

(: ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية بني استجابة أفراد عينة البحث T-Testاختبار ) -3

 للمتغريات )اجلنس، املسمى الوظيفي (.

حتليل التباين األحادي: ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية بني استجابة أفراد عينة  -4

 البحث للمتغري)اخلربة يف العمل، املؤهل العلمي(.

 تم عرض النتائج وفقا ألسئلة البحث عىل النحو اآليت:عرض نتائج البحث: 

 أواًل: عرض النتائج عىل مستوى األداة ككل: 

األول الذي نصه )ما أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية  ولإلجابة عن السؤال     

سنحان من وجهة نظر اإلداريني واألكاديميني يف املجاالت اآلتية: -يف كلية املجتمع 

 )األسباب االجتامعية، واألسباب االقتصادية، واألسباب التعليمية(؟ 
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وى كل جمال، ثم قام الباحثون باستخراج النتائج عىل مستوى األداة ككل، وعىل مست

 ملعرفة الفروق بني استجابات أفراد العينة وفقا ملتغريات البحث؛ وفيام يأيت توضيح ذلك: 

 أواًل:عرض نتائج البحث عىل مستوى األداة ككل:

وذلك بحساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات كل جماالت 

يتضح من خالل و حلسايب واالنحراف املعياري،االستبانة، وترتيبها تنازليًا حسب املتوسط ا

العرض لنتائج البحث أن األداة الكلية قد حظيت بموافقة جمتمع البحث بدرجة عالية، حيث 

( ، وهو يقابل املوافقة 3,56بلغ متوسط املوافقة يف الفقرات املدرجة عىل مستوى األداة ككل )

 بدرجة عالية. 

إىل ثالثة جماالت، حصلت مجيعها عىل موافقة جمتمع وقد تم تقسيم أداة البحث الكلية 

 البحث بدرجة عالية، وكام هي موضحة يف اجلدول  اآليت:

( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد جمتمع  5جدول رقم ) 

 عن أسباب ضعف الكفاءة الداخلية يف كلية املجتمع سنحان البحث

 ترتيب

 قوة املجال

املجال رقم 

 نص املجال يف االستبانة

 درجة املوافقة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

 عالية 0.530 3.67 األسباب التعليمية  3 1

 عالية 0.574 3.56 األسباب االقتصادية 1 2

 عالية 0.608 3.45 األسباب االجتامعية 2 3

 عالية 0.442 3.56 املتوسط الكيل أو العام  لألداة الكلية
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أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

( أن األداة الكلية قد حظيت بموافقة جمتمع البحث 5ويتضح من خالل اجلدول)

بدرجة)عالية(، حيث بلغ متوسط استجابة جمتمع البحث يف الفقرات املدرجة عىل مستوى 

( جماالت، تم 3(، وهو يقابل درجة موافقة )عالية(، وتكونت األداة من)3.56األداة ككل )

بحسب املتوسط واالنحراف املعياري، فحصل املجال األول، واملتعلق  ترتيبها تنازلًيا

 (، وانحراف معياري3.67بمجال)األسباب التعليمية( عىل املرتبة األوىل بمتوسط )

(، 3.56)األسباب االقتصادية( عىل الرتتيب الثاين بمتوسط حسايب) (، وحصل جمال0.530)

االجتامعية( عىل الرتتيب الثالث  (، وحصل جمال)األسباب0.574وانحراف معياري )

(، وقد حظيت مجيع  املجاالت، 0.608(، وانحراف معياري )3.45بمتوسط حسايب)

 (عىل موافقة جمتمع البحث بدرجة)عالية (.  3وعددها)

 ثانًيا:عرض نتائج البحث عىل مستوى املجاالت:

  األسباب اإلقتصادية |املجال األول

فقـــرة، تتعلـــق بمجـــال األســـباب االقتصـــادية، حيـــث تشـــري ( 11يشـــتمل هـــذا املجـــال عـــىل )

( 3.00( إىل أن متوسط اسـتجابة جمتمـع البحـث  تـرتاوح مـا بـني)6النتائج املوضحة يف اجلدول )

 ( ، وانحـــــــراف معيـــــــاري3.56( وقـــــــد بلـــــــغ املتوســـــــط احلســـــــايب هلـــــــذا املجـــــــال ككـــــــل)4.00إىل )

 (، وهو يقابل تقدير االجتاه "بدرجة عالية".0.574)

(املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد جمتمع   6ل رقم )  جدو

 البحث جتاه جمال األسباب االقتصادية

 ترتيب

قوة 

 الفقرة

رقم الفقرة 

 نص الفقرة يف االستبانة

 درجة التطبيق

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

 عالية 0.987 4.00 الكليةضعف توفر االمكانيات الامدية يف  2 1

 عالية 1.025 3.98 ضعف الدعم للكلية من رجال الامل واألعامل 6 2
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 3 3 
حتمل املسئولية املبكرة لبعض الطالب كوهنم 

 كبار إخواهنم
 عالية 1.108 3.95

 عالية 1.081 3.90 تدين مستوى الدخل للعائلة. 11 4

5 1 
ضعف الكلية يف تقديم خدمات ميرسة للطلبة 

 بتكلفة اقتصادية مناسبة
 عالية 1.010 3.83

 عالية 1.050 3.78 اهلروب والغياب املستمر عن الكلية 9 6

 عالية 1.127 3.75 ضعف رصد موازنات للكلية من قبل اجلهات الرسمية 5 7

 عالية 1.231 3.65 ضعف عالقة الكلية باملجتمع املحيل 4 8

 متوسطة 1.261 3.28 أسعارهاعدم توفر وسائل املواصالت وارتفاع  8 9

 متوسطة 1.143 3.03 بعد الكلية عن سكن الطلبة 7 10

 متوسطة 1.248 3.00 ارتفاع الرسوم الدراسية وعدم قدرة األرسة عىل دفعها 10 11

 عالية 0.574 3.56 املتوسط العام

( أن استجابة جمتمع البحث يف كلية جمتمع سنحان نحو أسباب  6يوضح اجلدول )       

ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف جمال األسباب االقتصادية موافقة بدرجة عالية؛ حيث 

حصلت ثامن  فقرات عىل متوسط اجتاه )عالية(، وحصلت ثالث فقرات عىل متوسط استجابة 

(، وبلغ اجتاه املتوسط 4.00( إىل )3.00توسطات للفقرات من))متوسطة(، وقد تراوحت امل

 (، أي  موافقة بدرجة)عالية (.3.56العام ملجال األسباب االقتصادية )

 األسباب االجتامعية:   |املجال الثاين

( فقرات تتعلق بمجال األسباب االجتامعية، حيث تشري 9يشتمل هذا املجال عىل )

( 4.23( إىل أن متوسط استجابة جمتمع البحث تراوح ما بني)7)النتائج املوضحة يف اجلدول 

 (، وانحراف معياري3.45(. وقد بلغ املتوسط احلسايب هلذا املجال ككل)3.15إىل )

 (، وهو يقابل تقدير االجتاه "بدرجة عالية".0.608)
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أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد جمتمع 7جدول رقم )

 بحث جتاه جمال األسباب االجتامعيةال

 ترتيب

قوة 

 الفقرة

رقم 

الفقرة يف 

 االستبانة

 نص الفقرة

 درجة املوافقة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

1 4 
عدم  وجود قناة  تواصل بني الكلية  وأرسة 

 الطالب
 عالية جًدا 0.832 4.23

 عالية 1.000 4.03 مصاحبة أصدقاء السوء 8 2

 عالية 1.050 3.98 الضغوطات األرسية بسبب األوضاع االجتامعية 3 3

4 9 
ال تتدخل إدارة الكلية يف حل بعض املشاكل 

 األرسية للطالب
 عالية 1.130 3.58

 عالية 1.109 3.53 الزواج املبكر 1 5

 متوسطة 1.075 3.35 ال جيد الطالب التشجيع املناسب من أرسته 2 6

7 5 
الدونية من املجتمع واألهل خلرجيي كلية النظرة 

 املجتمع
3.35 1.388 

 متوسطة

 متوسطة 1.075 3.15 عدم استقرار األرسة يف مكان واحد 7 8

 متوسطة 1.051 3.15 العناية بأفراد األرسة واملساعدة يف أعامل املنزل 6 9

 عالية 0.608 3.45 املتوسط العام

جمتمع البحث يف كلية املجتمع سنحان  نحو أسباب ( أن استجابة   7يوضح اجلدول )  

ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف جمال األسباب االجتامعية موافقة بدرجة عالية؛ حيث 

حصلت أربع فقرات عىل متوسط اجتاه )عالية(، وحصلت أربع  فقرات عىل متوسط استجابة 

ا، وقد تراوحت املتوسطات )متوسطة(، وقد حصلت فقرة واحدة عىل درجة موافقة عالية جدً 
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(، وبلغ اجتاه املتوسط العام ملجال األسباب االجتامعية 4.23( إىل )3.13للفقرات من)

 (، أي موافقة بدرجة)عالية(.3.45)

 األسباب التعليمية:   |املجال الثالث

( فقرة تتعلق بمجال األسباب التعلمية، حيث تشري النتائج 20يشتمل هذا املجال عىل ) 

( إىل) 4.05( إىل أن متوسط استجابة جمتمع البحث تراوح ما بني)   8املوضحة يف اجلدول )  

(، 0.530(، وانحراف معياري)3.67(. وقد بلغ املتوسط احلسايب هلذا املجال ككل)3.83

 وهو يقابل تقدير االجتاه "بدرجة عالية".

ستجابات أفراد جمتمع ( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ال8جدول )     

 البحث عن األسباب املتعلقة بالعملية التعليمية

 ترتيب

قوة 

 الفقرة

رقم 

الفقرة يف 

 االستبانة

 نص الفقرة

 درجة التطبيق

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

1 20 
عدم التطبيق العميل لبعض املقررات الدراسية بسبب 

 انقطاع الكهرباء
 عالية 1.197 4.05

 عالية 0.934 4.00 عدم إدخال وسائل تعليمية حديثة لبعض األقسام 2 2

 عالية 1.071 3.93 عدم إنشاء برنامج البكالوريوس جلذب الطلبة 5 3

 عالية 0.888 3.93 قلة عدد املعامل التطبيقية 10 4

 عالية 0.764 3.93 التهاون يف متابعة غياب الطلبة 6 5

 عالية 0.955 3.90 العلمية لدى بعض أعضاء هيئه التدريسضعف الكفاءة  12 6

 عالية 1.057 3.90 عدم توفر مكتبة الكرتونية ومواقع أبحاث 9 7

8 15 
قلة توفر بعض الدكاترة يف التخصصات العلمية 

 والنوعية
 عالية 0.939 3.80
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أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

 عالية 1.137 3.80 عدم مناسبة مبنى الكلية للعملية التعليمية 7 9

 عالية 1.097 3.78 عدم توفر أجهزة حاسوب كافية للطلبة 19 10

 عالية 1.097 3.78 الغياب املستمر لبعض أعضاء هيئه التدريس 4 11

 عالية 0.905 3.73 عدم استخدام أساليب مناسبة  يف التدريس 13 12

13 18 
اعتامد أغلب املقررات الدراسية عىل اجلانب 

 النظري
 عالية 1.005 3.63

14 3 
إثارة التنافس بني الطلبة من قبل أعضاء هيئه  عدم

 التدريس
 عالية 1.010 3.58

15 1 
ضعف العالقة بني أعضاء هيئه التدريس 

 والطالب واخلالفات فيام بينهم
 عالية 1.259 3.58

 عالية 1.132 3.48 عدم وجود بيئة تعليمية مشجعة للفتاة 8 16

17 14 
التدريس يف قلة الساعات املكتبية  ألعضاء هيئة 

 الكلية ملتابعة الطلبة
 عالية 1.152 3.43

 متوسطة 1.018 3.30 اخلوف والقلق من االمتحانات 11 18

 متوسطة 1.177 3.00 اعتامد اللغة االنجليزية لغة أم يف بعض املقررات 16 19

 متوسطة 1.152 3.83 صعوبة بعض املقررات الدراسية 17 20

 عالية 0.530 3.67 املتوسط العام

( أن استجابة جمتمع البحث يف كلية املجتمع سنحان نحو 8يوضح اجلدول رقم )

أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف جمال األسباب التعليمية موافقة بدرجة مرتفعة؛ 

حيث حصلت سبع عرش من الفقرات عىل متوسط اجتاه)عالية(، وحصلت ثالث فقرات عىل 

( إىل 4.05) قد تراوحت املتوسطات للفقرات منمتوسط استجابة )متوسطة (، و

(، أي  موافقة 3.67) (،وبلغ اجتاه املتوسط العام ملجال األسباب التعليمية3.83)

 بدرجة)عالية(.
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ثالًثا: النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الثـاين نـص السـؤال: هـل توجـد فـروق ذات داللـة 

أفراد جمتمع البحث وفقا للمتغريات )اجلنس، ( يف استجابات 0.05إحصائية عند مستوى داللة )

املسمى الوظيفي، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة(؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم اتباع اخلطوات 

 اآلتية:

 أواًل: الفروق تبًعا ملتغري اجلنس :

فيام يتعلق بأسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف كلية املجتمع سنحان من وجهة 

، T-test( تم تطبيق اختبار أنثى –يميني واإلداريني حسب متغري اجلنس)ذكرنظر األكاد

(، ومستوى داللة Tواجلدول اآليت يوضح املتوسط احلسايب، واالنحراف املعياري وقيمة)

   البحث حسب هذا املتغري.جمتمع الفروق الستجابات أفراد 

جمتمع لداللة الفروق بني متوسطات استجابات أفراد  (T-test)( نتائج 9جدول رقم ) 

 البحث التي تعزى إىل متغري اجلنس

 املتوسط العدد اجلنس املجاالت
االنحراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية
 Tقيمة

مستوى 

 الداللة

األسباب 

 االقتصادية

 0.521 3.67 28 ذكر
38 1.875 0.069 

 0.636 3.31 12 أنثى

األسباب 

 االجتامعية

 0.507 3.53 28 ذكر
38 1.346 0.186 

 0.787 3.25 12 أنثى

األسباب املتعلقة 

 بالعملية التعليمية

 0.571 3.67 28 ذكر
38 0.084 0.934 

 0.442 3.65 12 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.421 3.62 28 ذكر

38 1.451 0.155 
 0.471 3.41 12 أنثى



 
 
 
 

427 
 

  
 

أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

( أنه: ال توجد أية فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات 9ويتضح من اجلدول)

 البحث وفق متغري اجلنس )ذكر، أنثى( وفقا ملجاالت البحث.جمتمع أفراد 

 ثانيا: الفروق تبًعا ملتغري املسمى الوظيفي:  

فيام يتعلق بأسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف كلية املجتمع سنحان من وجهة 

 T – test)  نظر األكاديميني واإلداريني  حسب املسمى الوظيفي، فقد تم استخدام اختبار) 

إداري(، ملعرفة ما إذا  –لداللة الفروق بني عينتني مستقلتني حسب املسمى الوظيفي )أكاديمي

 البحث ختتلف باختالف املسمى الوظيفي.جمتمع ت كانت استجابا

جمتمع لداللة الفروق بني متوسطات استجابات  أفراد  (T-test)( نتائج 10جدول )

 البحث التي تعزى إىل املسمى الوظيفي

 املتوسط العدد الوظيفة املجاالت
االنحراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية
 Tقيمة

مستوى 

 الداللة

األسباب 

 اإلقتصادية

 0.502 3.58 19 أكاديمي
38 0.194 0.847 

 0.645 3.55 21 إداري

األسباب 

 اإلجتامعية

 0.582 3.31 19 أكاديمي
38 1.345- 0.187 

 0.619 3.57 21 إداري

األسباب املتعلقة 

 بالعملية التعليمية

 0.490 3.72 19 أكاديمي
38 0.601 0.551 

 0.571 3.62 21 إداري

 الكليةالدرجة 
 0.421 3.54 19 أكاديمي

38 0.279- 0.782 
 0.470 3.58 21 إداري

من اجلدول السابق نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات  جمتمع 

 البحث  تعزى ملتغري املوسمي الوظيفي 
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 ثالثًا : الفروق تبعـًا ملتغري املؤهل العلمي:  

فيام يتعلق باستجابات عينة البحث نحو أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف كلية 

 ANOVAاملجتمع سنحان حسب املؤهل العلمي: فقد تم استخدم حتليل التباين األحادي ) 

ONE WAY ،( لداللة الفروق حسب املؤهل العلمي )ثانوية، بكالوريوس، ماجستري

 دكتوراه....(.

( لداللة الفروق حسب ANOVA ONE WAY( يبني حتليل التباين األحادي ) 10جدول)

 املؤهل العلمي

 التباين املجاالت
جمموع 

 املربعات 

درجة 

 احلرية

متوسط جمموع 

 املربعات
 (F) 

مستوى 

 الداللة

 األسباب اإلقتصادية

 1.214 3 3.641 بني املجموعات

 36 9.227 داخل املجموعات 0.007 4.735
0.256 

 39 12.868 املجموع

 األسباب اإلجتامعية

 1.171 3 3.514 بني املجموعات

 36 10.880 داخل املجموعات 0.017 3.875
0.302 

 39 14.393 املجموع

 األسباب التعليمية 

 0.457 3 1.370 بني املجموعات

 36 9.591 داخل املجموعات 0.182 1.714
0.266 

 39 10.961 املجموع

 الدرجة الكلية 

 0.835 3 2.506 بني املجموعات

 36 5.113 داخل املجموعات 0.002 5.881
0.142 

 39 7.618 املجموع
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أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

( غري دالة إحصائيـًا جلميع جماالت البحث، F( إىل أن قيمة)10تشري نتائج اجلدول )

( بني استجابات 0.05الداللة )وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

البحث نحو أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف مجيع املجاالت تبًعا ملتغري جمتمع أفراد 

املؤهل العلمي، مما يدل عىل تطابق وجهات نظرهم عىل اختالف مؤهالهتم، وقد يكون السبب 

باب ضعف الكفاءة يف تطابق وجهات النظر أن اجلميع يتقاربون يف اإلدراك والوعي بأس

 الداخلية الكمية.

 رابعا: الفروق تبًعا ملتغري سنوات اخلربة: 

البحث نحو أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية جمتمع فيام يتعلق باستجابات 

سنوات( فقد تم  10أكثر من  -سنوات 10إىل  5سنوات من  5حسب سنوات اخلربة )أقل من 

( ملعرفة الفروق يف ANOVA ONE WAYادي)استخدام إختبار حتليل التباين األح

( يوضح املتوسط احلسايب 11البحث وفقا ملجاالته املختلفة، واجلدول) جمتمعاستجابات 

( ومستوى داللة الفروق يف استجابات العينة نحو أسباب Fواإلنحراف املعياري وقيمة)

 ضعف الكفاءة الداخلية الكمية حسب املتغري السابق. 

ليل التباين األحادي إلجياد داللة الفروق بني متوسطات استجابات ( نتائج حت11جدول)

 أفراد جمتمع البحث  التي تعزى إىل متغري سنوات اخلربة.

 التباين املجاالت
جمموع 

 املربعات 

درجة 

 احلرية

متوسط جمموع 

 املربعات
 (F) 

مستوى 

 الداللة

 األسباب اإلقتصادية

 0.438 2 0.877 بني املجموعات

 37 11.991 داخل املجموعات 0.271 1.352
0.324 

 39 12.868 املجموع
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 األسباب اإلجتامعية

 0.273 2 0.547 بني املجموعات

 37 13.847 داخل املجموعات 0.489 0.730
0.374 

 39 14.393 املجموع

األسباب املتعلقة 

 بالعملية التعليمية

 0.054 2 0.108 بني املجموعات

 37 10.853 داخل املجموعات 0.833 0.184
0.293 

 39 10.961 املجموع

 الدرجة الكلية 

 0.148 2 0.296 بني املجموعات

 37 7.322 داخل املجموعات 0.480 0.749
0.198 

 39 7.618 املجموع

(غري دالة إحصائًيا F( أن قيمة )11تشري النتائج املوضحة يف اجلدول )

والثاين والثالث( مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند  للمجاالت)األول

 ( فأقل كام يبينه اجلدول السابق.0.05مستوى)

 خالصة نتائج البحث 

يتضمن هذا املحور عرًضا ألهم نتائج البحث، وأبرز التوصيات، واملقرتحات املقدمة 

يف كلية املجتمع  من الباحثني هبدف التعرف عىل أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية

 سنحان من وجهة نظر األكاديميني واإلداريني.

 أهم نتائج البحث: -1

 أواًل: النتائج اخلاصة باستجابات أفراد عينة البحث حول جماالت االستبانة:

 املجال األول )األسباب االقتصادية( -أ

ءة أظهرت النتائج موافقة عينة البحث عىل الفقرات التي تقيس أسباب ضعف الكفا

الداخلية الكمية يف كلية املجتمع سنحان املتعلقة بمجال)األسباب االقتصادية(، وتكون 
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( فقرات 8( فقرة، ومن خالل استجابات أفراد جمتمع البحث، لوحظ وجود )11املجال من)

( فقرات بدرجة موافقة )متوسطة(، لذلك كانت قيمة املتوسط 3بدرجة موافقة )عالية(، و)

(، 0.574(، وانحراف معياري)3.56ول)األسباب االقتصادية( تساوي) احلسايب للمجال األ

 وقد حصل هذا املجال عىل الرتتيب الثاين عىل مستوى األداة ككل..

 املجال الثاين)األسباب اإلجتامعية( -ب

أظهرت النتائج موافقة عينة البحث عىل الفقرات التي تقيس أسباب ضعف الكفاءة 

املجتمع سنحان املتعلقة بمجال)األسباب اإلجتامعية(، وتكون املجال الداخلية الكمية يف كلية 

( فقرة 1( فقرات، ومن خالل استجابات أفراد جمتمع البحث لوحظ وجود )9من)

( فقرات بدرجة)متوسطة(، لذلك 4( فقرات بدرجة)عالية(، و) 4بدرجة)عالية جًدا(، و)

(، وانحراف 3.45ة ( تساوي )كانت قيمة املتوسط احلسايب ملجال )األسباب اإجتامعي

(، أي أن أفراد العينة يوافقون عىل أسباب هذا املجال يف الكلية بدرجة 0.608معياري)

   )عالية(.

 املجال الثالث )األسباب املتعلقة بالعملية التعليمية(: -ج

أظهرت النتائج موافقة جمتمع البحث عىل الفقرات التي تقيس أسباب ضعف الكفاءة 

املتعلقة بمجال)األسباب التعليمية(، وتكون املجال  سنحان–كمية يف كلية املجتمع الداخلية ال

( فقرات 3( فقرة بدرجة)عالية(، و)17( فقرة، ومن خالل استجاباهتم لوحظ وجود)20من) 

بدرجة)متوسطة(، لذلك كانت قيمة املتوسط احلسايب ملجال )األسباب اإلجتامعية( 

(، أي أن أفراد العينة يوافقون عىل أسباب هذا 0.530(، وانحراف معياري)3,67تساوي)

  املجال يف الكلية بدرجة)عالية(.
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النتائج اخلاصة بالفروق بني متوسطات استجابات جمتمع البحث جتاه أسباب ضعف  -2

)اجلنس، املسمى سنحان  وفًقا ملتغريات البحث :-الكفاءة الداخلية الكمية يف كلية املجتمع 

 العلمي، سنوات اخلربة يف العمل(.الوظيفي، املؤهل 

أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات جمتمع البحث 

نحو أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف كل جماالت البحث )االقتصادية، واالجتامعية، 

 والتعليمية( تبعـًا ملتغريات البحث املحددة.

ذات داللة إحصائية بني استجاباهتم نحو أسباب ضعف كام لوحظ عدم وجود فروق 

 الكفاءة الداخلية الكمية يف املقياس الكىل تبعا هلذه املتغريات.

 املبحث الثالث: توصيات ومقرتحات البحث:

 أوال :التوصيات:

 :يأيت بام الباحثون يويص وحمدداته وتفسرياته، ضوء نتائج البحث، يف

ي وتطبيق معايري أكاديمية، وإدارية، ومالية يف  وضع إسرتاتيجيات تعمل عىل  تبن -1

كليات املجتمع؛ كوهنا ستحد من الفساد األكاديمي والاميل واإلداري املنترش يف هذه 

الكليات، وتعمل عىل سد ثغرات إدارية كبرية يتم من خالهلا التقليل من اهلدر احلاصل 

 يف هذه الكليات. 

الناجحة يف جمال اقتصاديات التعليم االستفادة من جتارب وخربات بعض الدول  -2

 واحلد من اهلدر الناتج بسبب الرسوب والترسب. 

تفعيل دور املشاركة املجتمعية اهلادفة إىل توعية أولياء الطلبة باخلسارة الاملية والبرشية  -3

الناجتة من ترسب ورسوب الطلبة، وذلك من خالل الندوات، واملؤمترات، وورش 

 العمل املتخصصة اهلادفة لتحقيق اهلدف. 
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املختلفة من  قيام قيادات الكليات بعمل اتفاقات مع الرشكات واملصانع واملؤسسات -4

أجل استيعاب خمرجات كليات املجتمع، بام يرفع من دافعية الطلبة نحو االستمرار يف 

 التعليم والتفوق واحلرص عىل عدم الرسوب والترسب بام يؤدي إىل التقليل من اهلدر. 

احلرص عىل فتح برامج دراسية وأقسام علمية نوعية  مطلوبة تستوعبها أسواق العمل  -5

 ليمية. املحلية واإلق

احلرص عىل تقليل اهلدر املتزايد يف املوازنات املرصودة لكليات املجتمع من خالل  -6

 اتباع أساليب رقابية حديثة مثل احلوكمة، واإلدارة اإللكرتونية.

العمل عىل تفعيل وتطبيق القوانني واللوائح املنظمة لسري العملية التعليمية يف كليات  -7

 وى الكفاءة والتقليل من اهلدر.املجتمع التي ستؤدي إىل رفع مست

السعي إىل العمل اجلاد والوثيق بني كليات املجتمع ووزارة التعليم الفني والتدريب  -8

 والترسب وإجياد احللول  العلمية املناسبة هلا. املهني لتشخيص مشكلة الرسوب

العمل عىل زيادة مصادر متويل التعليم يف هذه الكليات وذلك من خالل: التعليم  -9

وازي، ودعم القطاع اخلاص، وقيام الكليات بتقديم خدمات للمجتمع املحيل من امل

 خالل مراكز خدمة املجتمع.

متكني الطالب من االلتحاق بالتخصص الذي يلبي ميوله واحتياجاته، ليتمكن من  -10

 حتقيق التفوق  والنجاح املطلوبني.

 ثانيًا: املقرتحات 

أن هنــاك حاجــة ماســة إىل إجــراء دراســات  توصــل البــاحثون مــن خــالل البحــث احلــايل إىل

 وبحوث مشاهبة هلذا البحث ومنها: 
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إجـــــراء دراســـــات مماثلـــــة يف جامعـــــات أخـــــرى خاصـــــة وحكوميـــــة ملقارنـــــة أســـــباب التعثـــــر  .1

 األكاديمي.

 كفاءة النظام الاميل واإلداري لكليات املجتمع اليمنية.  .2

 اجلمهورية اليمنية.أسباب ضعف الكفاءة الداخلية للتعليم الثانوي يف  .3

معرفــــــة األســــــباب اإلجتامعيـــــــة واإلقتصــــــادية والسياســــــية املـــــــؤثرة يف الكفــــــاءة الداخليـــــــة  .4

 لكليات املجتمع اليمنية.

 قائمة املراجع

 أوال: املراجع العربية:

 .3(. سكيلوجية التنشئة االجتامعية، ط2007أبو جادو، صالح حممد عيل ) .1

عوامل ترسب الفتاة الريفية من مدارس التعليم األسايس (. 2015أبو حورية ،حممد امحد حسني) .2

 والثانوي يف اليمن، رسالة ماجستري غري منشورة.

(. ترسب البنات من املدارس االبتدائية والثانوية ووجهة نظر 2012أبو عسكر، حممد فؤاد سعيد) .3

 أولياء أمورهن، دراسة حتليلية، رسالة ماجستري.

أثر األساليب التدريسية عىل حتصيل الطلبة يف مادة  (.2006باجرش، منى علوي السقاف) .4

 .الرياضيات واجتاهاهتم نحوها يف املرحلة الثانوية بمحافظة حلج، رسالة ماجستري

(. التخطيط الرتبوي، عملياته ومداخله وارتباطه بالتنمية والدور املتغري 1999البوهي، فاروق) .5

 للمعلم. القاهرة: النهضة املرصية.

(. اإلهدار الرتبوي الكمي يف األقسام الدراسية بكلية الرتبية يف 1996ا هلل سليم)البيايت، عبد .6

 (.10اجلامعة املستنرصية. جملة كلية الرتبية، كلية الرتبية، اجلامعة املستنرصية، بغــداد، العــدد)

 (. اقتصاديات التعليم. صنعاء: دار الشوكاين.2001احلاج، أمحد عيل) .7

(. بناء نموذج لتقويم الكفاءة الداخلية لكلية الرتبية يف العراق، 1980غي)احلجام، ناجي عبيد مال .8

 (.17جملة العلوم الرتبوية والنفسية، العدد)



 
 
 
 

435 
 

  
 

أسباب ضعف الكفاءة الداخلية الكمية يف 

 سنحان يف اجلمهورية اليمنية –كلية اجملتمع 

األوىل.  الطبعة الرتبوي، والتخطيط والتعليم الرتبية (. اقتصاديات2002حجي، أمحد إسامعيل) .9

 الفكر العريب. دار مرص:

فاية الداخلية لكليــــات الرتبيـــة بجامعـــة صنعـاء. رسالة (. تقويم  الك2008حسن، حاتم سعد حممد) .10

 ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة صنعاء.

(. اقتصاديات التعليم: تكلفة التعليم وعائداته. دمشق: الدار السورية 2002احلمدان، سهيل) .11

 اجلديدة.

 فلسطني، بحث يف األسايس للتعليم الكمية الداخلية الكفاءة (. واقع2004خليفة، عيل عبدربه ) .12

 /24-23العرص "للفرتة من  ومتغريات فلسطني يف "الرتبية:بعنوان األول الرتبوي املؤمتر إىل مقدم

 اإلسالمية، غزة. م، اجلامعة 2004نوفمرب/

 العربية باململكة فيصل امللك بجامعة للتعليم الداخلية الكفاءة .(1992حممد ) هادية رشاد، .13

 (.18جملة كلية الرتبية، جامعة املنورة، العدد) السعودية،

(. الرسوب والترسب يف التعليم األسايس. جملة تعليم اجلامهري، املنظمة 1998سليامن، سعيد مجيل) .14

 (.45العربية للتدريب والثقافة والعلوم، العدد)

ت (. واقع الكفاءة الداخلية الكمية لكليا2017السعدي، حممد زين، الدعيس، عبدالكريم) .15

 املجتمع اليمنية. بحث منشور جملة الدراسات اإلجتامعية، اجلزائر.

(. واقع الكفاءة الداخلية الكمية يف كلية 2018السعدي، حممد زين، والدحياين، نارص سعيد) .16

 املجتمع سنحان، بحث منشور، جملة ضامن اجلودة ،جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن.

الرتبوي والاميل للطلبة اليمنيني الدراسيني يف اجلامعات  (. اهلدر2002الشاطبي، أمحد حييى) .17

 العراقية، )حجمه، أسبابه(، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، ابن رشد، جامعة بغداد.

(. تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية. عهد مديرية املعارف العامة، 1687شلبي، عيل حممد) .18

 ط األوىل، الكويت.

(. الكفاءة الداخلية للسنة التحضريية بجامعة حائل يف اململكة 2010دالعال، عنرت حممد أمحد)عب .19

 (.5العربية السعودية، املجلة العربية لضامن جودة التعليم اجلامعي، العدد)
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، القاهرة: مطابع األوفست برشكة 3(، املعجم الوسيط، اجلزء األول، ط1985جممع اللغة العربية ) .20

 لرشقية.اإلعالنات ا

 (. ختطيط التعليم واقتصادياته. القاهرة: عامل الكتب.1998مريس، حممد منري) .21

 (. وزارة الرتبية والتعليم ـ صنعاء، اليمن.2003مركز البحوث والتطوير الرتبوي اليمني) .22

(. نوعية وكفاءة التعليم التقني واملهني، دراسات وبحوث، املجلة 1994املرصي، منذر واصف) .23

 (. 3ليم التقني، األمانة العامة لإلحتاد العريب للتعليم التقني، أبريل، العدد )العربية للتع

(. دليل قياس كفاءة النظام التعليمي والريايض، مطبعة 1983مكتب الرتبية العربـي لدول اخلليج) .24

 مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

وح نحو عمل األطفال. اململكة (. الترسب من التعليم الطريق املفت2014النارص، عبدالله سهو ) .25

 األردنية اهلاشمية.

(. اخلصائص االجتامعية للمترسبني دراسيا وعالقتها بالترسب 2010اهلميم، سعد بن حممد عيل) .26

 الدرايس.  رسالة ماجستري، الرياض.
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