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أسببة عزوف الطالة عن االلتحبق ببلوسبق
العلوي في التعلين الثبنىي بوذينة الذوين
( هن وجهة نظر الوعلوين )
إعذاد :
د/هحوذ األهين هحوذ يىسف كبر
هستخلص البحث
تتفق كل المعمومات الواردة من و ازرة التربية والتعميم االتحادية والوالئية عمى تدني نسبة
الطالب المنتسبين لمقسم العممي في التعميم الثانوي إذ ال يتجاوز نسبتيم

 .%30وىذا مشكمة

يحتاج إلى تشخيص إليجاد األسباب الكامنة وراء ىذا العيب .لذا اختار الباحث المنيج الوصفي
واستخدام االستبانة لجمع وجية نظر المعممين في التعميم الثانوي بمدينة الدويم عن أسباب ىذا
القصور ووظف برنامج  SPSSلمعالجة استجابات المعممين لموصول ألسباب المشكمة التي كانت
من أىميا غياب المعامل واألنشطة والكتاب واإلرشاد التربوي والميني لمطالب ،ومن أىم
التوصيات توفير المعامل وتدريب المعممين واعادة الداخميان بالريف.

Abstract
All information coming from central or White Nile state ministry of
education ، agree that the percentage of scientific students in secondary
education is very low ، not more than 30% .
This problem needs to be diagnosed so as to come to the
the ، dealing with this problem .reasons of this educational defect
researcher used the descriptive approach and a questionnaire to collect
the ،statistically .data from secondary teachers in Eldueim town
researcher used

SPSS program to have the results which the most
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، activities ، students books ، the absence of labs :important of them are
While the .and educational and professional counseling to students
 ـteacher ، the availability of labs :most important recommendations are
.

training and reopening of boarding houses in the country
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أسببة عزوف الطالة عن االلتحبق ببلوسبق العلوي في التعلين
الثبنىي بوذينة الذوين ( هن وجهة نظر الوعلوين )
هقذهة

:

عممية إصالح التعميم تمثل أحد أىم التحديات التي تجابو المجتمعات المعاصرة حيث
تتضح الحاجة إلى تأسيس نظام تعميمي يتوافق مع حركة المعايير الحديثة  ،واقتصاد
المعرفة و ثورة المعمومات واالتصاالت  ،فإذا كانت جميع مؤسسات المجتمع مطالبة
بالتميز والتطور والتوظيف اإليجابي لثمرات الثورة العممية الحديثة فإن مؤسسات
التربية والتعميم ىي األولى بمثل ىذه المطالبة  .والخطوة األولى إلعادة ىيكمة
منظومة التعميم تبدأ من إقناع التربويين والمعممين واإلداريين في الميدان التربوي بأن
ىذا الجيل لديو قدرات عقمية متميزة تتناسب مع عصر التطور التقني والتقاني  .كما
أن الحاجة ماسة إلى إصالح التعميم المدرسي األكاديمي ليوفر لمطالب فرص اختيار
واسعة لممواد مع التركيز عمى العموم الطبيعية والتخصصات التقنية  .والغرب قد
مضى بعيداً في اىتمامو بالعموم التطبيقية وذلك إليمانو بالمنيج التجريبي الذي ينبع
من الفمسفة البرجماتية التي تأكد أن المعرفة تأتي بصورة أساسية عبر خبراتنا
الحسية وترفض الميتافيزيقيا .
أما المسممون الذين تجاوزوا األصول وتمسكوا بالقشور وقمدو الغرب تقميداً أعمى
فتاىوا ولم يصموا إلى نتائج إيجابية بينما الفمسفة اإلسالمية تقوم عمى األيمان
بالغيب بجانب الكون المنظور مصد ًار لممعرفة  ،لذا تيتم بالتوازن بين العموم
التطبيقية واالجتماعية واإلنسانية حسب مقتضى الحال وضرورات الواقع و مقاصد
الدين ].[4
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السودان وىو يسعى لمنيوض والتقدم البد من االىتمام بالتعميم في كل مراحمو ،
والتعميم الثانوي واسطة العقد بين التعميم األساسي و الجامعي يحتاج إلى التنوع
وتوفير مسارات متعددة لمطالب تمكنو من اختيار المواد الدراسية التي تتناسب مع
ميولو وقدراتو وخمق الدافعية لديو نحو اإلبداع والتفوق والتميز ،وايجاد اإلرشاد
التربوي الذي يوجيو الوجية الصحيحة ،كما جاء توصيات اجتماع الخبراء
اإلقميمي حول تطوير التعميم ما بعد األساس في المنطقة العربية في مسقط 2009
مما ىو جدير باإلشارة أن وزيرة التربية والتعميم أشارت في المؤتمر الصحفي إلعالن
الشيادة الثانوية السودانية يونيو . 2013أن أقل من  %30من الجالسين لمشيادة
الثانوية في ذلك العام من االتجاه العممي وىذا خمل يقتضي البحث عن أسبابو
ومعالجتو بصورة جذرية  ،واحداث التوازن في اتجاىات الطالب لتمييد الطريق
لنيضة عممية متكاممة .

هشكلة البحث :
رغم التقدم العممي اليائل وسيطرة ثروة المعمومات واالتصاالت وتطبيقاتيا
التقنية عمى حياة الناس  ،ووضوح أىمية العموم التطبيقية ودورىا في تقدم البشر إال
أننا نجد وبصورة واضحة أعدادًا كبيرة من الطالب بالتعميم الثانوي في السودان
يختارون المساق األدبي ويفضمون الدراسات النظرية عمى التطبيقية والتقنية كما
ذكرت وزيرة التربية والتعميم بالسودان في مؤتمر إعالن الشيادة الثانوية في يونيو
 . 2013ومستقبل السودان مرىون بتخصص أعداد كبيرة من أبنائيا وتميزىم في
المجاالت التطبيقية والتقنية  .ومدينة الدويم كمثال تقع في وسط السودان وتضم في
أحيائيا مختمف الناس من كل بقاع السودان وتختمط فييا مالمح المدينة بالريف
وتتأثر ببخت الرضا الجامعة والمركز القومي لممناىج فمن الذين جمسوا المتحان
الشيادة السودانية في عام  2012بالدويم فقط
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 %39وفي عام  %40 ،2014وىذا عيب و مشكمة يجب أن يتالفاىا المجتمع و
يعيد التوازن الالزم التجاىات الطالب وىذه مشكمة جديرة بالبحث والبد من الوصول
ال ثم المعالجات فيكون السؤال الرئيس ما ىي أسباب عزوف الطالب في
لؤلسباب أو ً
التعميم الثانوي بمدينة الدويم عن االلتحاق بالقسم العممي ؟

أهوية البحث

:

 .1يساىم البحث في معالجة الخمل الخاص بعزوف الطالب عن االلتحاق
بالمساق العممي في التعميم الثانوي .
 .2يساىم البحث في وضع خطة مستقبمية إلصالح التعميم بصورة شاممة .
 .3يعين البحث في ترتيب األولويات في التعميم الثانوي .
 .4إرشاد أولياء األمور لتجاوز المشكالت التي تحول دون التحاق الطالب
بالقسم العممي الثانوي .
 .5تمييد الطريق لآلخرين إلجراء مزيد من البحوث في ىذا المجال .

أهذاف البحث :
 اكتشاف األسباب التي تؤدي إلى عزوف الطالب في التعميم الثانوي بمدينةالدويم عن االلتحاق بالمساق العممي .

أسئلة البحث :
 ما ىي األسباب التي تحول دون التحاق أعداد مقدرة من الطالب بالقسمالعممي بالتعميم الثانوي ؟

5

مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث

العدد الثاني سبتمبر  2013م

هنهج البحث و أدواته:
استخدم الباحث المنيج الوصفي القائم عمي جمع البيانات وتنظيميا وتحميميا
لموصول إلى نتائج عممية  ،كما استخدم الباحث االستبانة أداة لمبحث .

هجتوع البحث عينته:
يتكون مجتمع البحث من المعممين العاممين بمدينة الدويم في ثمان مدارس
أكاديمية و الذين تتجاوز خبراتيم سبع سنوات (في الدرجة السابعة الي الدرجة األولى
) وعددىم  140معممًا تم اختيار  93منيم بنسبة  %66بطريقة عشوائية عينة لمبحث
.

حذود البحث :
موضوعيًا ينحصر البحث في تحديد أسباب عزوف الطالب عن االلتحاق
بالمساق العممي في الثانوي ويتم البحث في مدينة الدويم بوالية النيل األبيض خالل
النصف األول من عام . 2014

هصطلحبت البحث :
التعليم الثانوي :
ىو التعميم الذي يتوسط نظام التعميم الرسمي ويمتد من نياية مرحمة التعميم
األساسي لينتيي عند مدخل التعميم الجامعي ].[14
وألغراض البحث فإن التعميم الثانوي في السودان ىو قمة اليرم في التعميم العام بعد
مرحمة األساس و قبل التعميم العالي ويستمر لمدة ثالث سنوات ويتنوع إلى أكاديمي
– فني – ديني  ،و يدرس الطالب في القسم األكاديمي مواداً مشتركة في الصف

6

مجلة النٌل األبٌض للدراسات والبحوث

العدد الثاني سبتمبر  2013م

األول و الثاني ....لو االختيار بين المساق العممي و األدبي حسب مقدرتو وميولو
في الصف الثالث .
مدينة الدويم :
تقع في الضفة الغربية لمنيل األبيض وىي عاصمة محمية الدويم بوالية النيل
األبيض وعمي بعد  200كمم تقريباً جنوب الخرطوم
المساق العلمي :
ىو مجموعة المواد العممية التي يدرسيا الطالب في التعميم الثانوي في
السودان في الصف الثالث ويؤىمو لاللتحاق بالكميات العممية في الجامعات السودانية
(رياضيات – فيزياء -كيمياء -أحياء -عموم ىندسية ).

اإلطبر النظري :
هفهىم التعلين الثبنىي وأهويته :
يمثل التعميم الثانوي مكاناً متمي اًز في السمم التعميمي  ،ويمقى عناية كبيرة من
الميتمين بشؤون التعميم  ،ليس في البالد العربية وحدىا وانما في سائر بالد العالم ،
فيو يستوعب الشباب في أدق مراحل نموىم ويعدىم إما لمواصمة الدراسة في التعميم
العالي ،أو العمل في ميادين الحياة المختمفة .فيو دعامة ميمة لمساعدة الطالب
لفيم ذاتيم وتنمية قدراتيم إلى أقصي حد ممكن .
كما أن التعميم الثانوي مرحمة ميمة لتنمية الميارات الالزمة لممواطنة الصالحة في
أبعادىا المختمفة  ،وما تتطمبو من متطمبات عديدة منيا تفيم قيم المجتمع واستيعابيا
والتجاوب مع التطورات االقتصادية واالجتماعية والتقنية التي يمر بيا العالم اليوم ،
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وقبول فكرة التغير المادي واالجتماعي وتكوين العقمية العممية المتضخمة والمبدعة
والمستوعبة لكل مستحدثات العصر و متغيراتو ].[6
والمرحمة الثانوية تعرف بيذا االسم في معظم البالد العربية وتمتد فييا الدراسة لثالث
سنوات في أغمب الدول ولكن البالد المتأثرة بالنظام الفرنسي تمتد الدراسة فييا
بالمرحمة الثانوية إلى أربع سنوات وذلك في الجزائر والمغرب وتونس وجيبوتي
وموريتانيا  .كما أنيا تمتد لسنتين فقط في المممكة األردنية الياشمية وسمطنة عمان ،
ويمتد التعميم الثانوي عمومًا في جميع األنظمة العربية والدولية من سن انتياء
الطفولة في حدود السنة الثانية عشرة من العمر وحتى مرحمة النضج واالكتمال في
حدود السنة الثامنة عشرة من العمر].[14
التعميم الثانوي يغطي أىم وأحرج مرحمة عمرية في حياة الفرد ـ مرحمة المراىقة ـ وىي
مرحمة بناء الذات وتكوين الشخصية السوية ذات االتجاىات والقيم السميمة  ،كما أنو
يمثل :
 1ـ مرحمة اإلعداد الجاد لممواطن في قيمو و معتقده ومسمكو وىويتو  ،حتى إذا انتيى
بو المقام إلى الحياة بعد المرحمة الثانوية يكون مواطناً صالحاً يمتمك من القدرات
والميارات والقيم والمعارف  ،ما يعينو عمى تحقيق أىدافو .
 2ـ يمثل التعميم الثانوي مرحمة العبور  ،إذ يتصل اتصاال وثيقاً بما يسبقو ويمحقو من
مراحل التعميم  ،وىذه الصمة تتطمب الدقة في المناىج والمناشط المختمفة  ،حتى
يكون الطالب مؤىالً لاللتحاق بالتعميم الجامعي .
3ـ ليكون التعميم الثانوي فعاالً ويحقق أىدافو ال بد من مراعاة احتياجات ومشاكل
المجتمع في مناىجو ومناشطو .
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أهذاف التعلين الثبنىي :
ذ كر ] [14أن األىداف الرئيسة لمتعميم الثانوي ىي :
- 1إكساب الطالب المفاىيم العممية واإلنسانية وتسخيرىا لخدمة المجتمع
- 2تزويد الطالب بالميارات الفكرية ومناىج البحث العممي
- 3تحسين ميارات الطالب المغوية وقدراتيم األدائية واعدادىم مينياً وتكنموجياً
- 4تزويد الطالب بالميارات السموكية والقيم
- 5تنمية تقدير المسئولية واحترام القانون والقيم
- 6تكوين اتجاىات الشعور باالنتماء والقدرة عمى التكيف
- 7تقدير اآلخر وقبول مسئولية المواطنة وادراك المواقف واألحداث الدولية
- 8تنمية روح اإلبداع والميارات العممية
- 9تمكين الطالب من االلتحاق بمؤسسات التعميم العالي
- 10

إكساب الطالب حاسة التذوق الفني وتقدير الجمال

- 11

تنمية قدرات الطالب البدنية والمعنوية

- 12

مساعدة الطالب عمى معرفة ذواتيم

تنظيوبت التعلين الثبنىي وأنىاعه :
تختمف النظرة إلى وظيفة التعميم الثانوي ومدتو ومكانو في العممية التعميمية ،
تبعًا لؤلىداف وشكل السمم التعميمي وفمسفة التربية المتبعة  ،وقد ارتبط التعميم الثانوي
في الماضي بالمركز االجتماعي  ،لذا كانت الدراسة انتقائية  ،واختصت لفترة طويمة
بتعمم الدراسات النظرية ألبناء القادرين الذين يصمحون لمراكز السمطة ووظائف
الدولة  ،متأث ًار في ذلك بالفمسفة المثالية التي تركز عمى دراسة اآلداب الكالسيكية
وتيدف لتنمية العقل والتحميق في سماء عالم المثل  .ولكن ىذه النظرة تالشت أمام
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المفاىيم الديمقراطية ونظريات التربية الحديثة وسيادة المنيج التجريبي  ،فأصبح
االىتمام بالعموم الطبيعية التي تنبع من خبرتنا الحسية

] .[13حينما سبق الروس

األمريكان في الوصول إلى القمر عام  ، 1957أطمق األمريكان صيحتيم الشييرة
أمة في خطر  ،وعزوا تأخرىم إلي التعميم ومناىجو  ،فاىتموا بتعميم الرياضيات
والعموم ].[11
في السودان رغم أن التعميم الثانوي بدأ منذ أول القرن الماضي في كمية
غردون ذات طابع ميني  ،حيث تطور القسم األوسط في الكمية لتصبح مدرسة
ثانوية مينية في عام ، 1924وىي تضم األقسام  :القضاء الشرعي  ،واليندسة ،
والمعممين  ،والمحاسبة  ،والكتبة  .وفي عام

 1936تحولت إلى مدرسة

أكاديمية] .[12وفي عام  1973عقد مؤتمر متخصص في المناىج ببخت الرضا ،
وخرج المؤتمر بوثيقة لممناىج ولكن كان التغيير يركز عمى تحديث المعمومات والبناء
المنطقي لممواد دون االىتمام بمراجعة وظيفة المدرسة الثانوية ووضعيا في السمم
التعميمي] .[1وفي عام  1990عقد مؤتمر سياسات التربية والتعميم والذي اختار
المدرسة الثانوية ذات الثقافة العامة لتضم كل التخصصات  ،أكاديمية ،فنية ،دينية
في مدرسة واحدة ] .[2ويرى دكتور النو في ورقتو في مؤتمر التعميم الذي انعقد
بالخرطوم  2012أن كثرة المواد الدراسية أثرت عمى توجيات الطالب العممية  ،وقد
جاء في توصيات المؤتمر ( ،تحويل المواد الفنية التي تدرس بالمدارس الثانوية
األكاديمية – العموم اليندسية  ،العموم التجارية  ،إنتاج زراعي وحيواني ـ إلى المدرسة
التقنية )  .ونادى مؤتمر  2012بإعادة النظر في عدد حصص العموم واعداد دليل
لمتجارب المعممية وكراسات أنشطة تصاحب مقررات العموم والنظر في طرق وأساليب
التقويم المضمنة في محتوى كتب العموم في المرحمة الثانوية وتزويد المدارس
بالمعامل والمعدات والمواد المعممية
10
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كما جاء في خطة تطوير التعميم في الوطن العربي (  ( )2008يتعين إعادة ىيكمة
التعميم الثانوي وتنويع شعبو بما يوفر فرصاً متعددة لالختيار  ،وىذا ال يعني جعل
ىذه المرحمة التعميمية مرحمة تخصص بل إعداد لتخصص الحقًا  ،وىذا يحتاج إلى
مؤىالت وكفايات قبمية ) كما يمكن لعممية التشعيب أن تراعي القواعد التالية :
- 1رغبات الطالب وميوليم
- 2مد الجسور بين مختمف الشعب بما يمكن الطالب من إعادة توجيو وتعديل
مساره عمى ضوء نتائج تحصيمو .
- 3مقدرات واستعداد الطالب
إن ظاىرة تناقص أعداد الطالب في القسم العممي في التعميم الثانوي،ظاىرة تعاني
منيا بعض الدول مثل فمسطين كما جاء في موقع الكرامة برس بتاريخ

/1 / 28

 ، 2014أن الطالب الممتحقين بالقسم األدبي أربعة أضعاف القسم العممي  ،فيما
وصف بأزمة تربوية تتعمق بعزوف الطالب عن دراسة العموم  .وقد تعددت األسباب
التي تقف وراء ىذا التفضيل  ،ما بين التخصص الجامعي المراد دراستو ،وصعوبة
المسافات العممية  ،وسيولة القسم األدبي .
أما في سمطنة عمان  ،رغم استحداث وظيفة أخصائي التوجيو الميني  ،كانت نسبة
الطالب في المواد ذات الطابع العممي كاألتي :
الرياضيات البحتة  %48الرياضيات التطبيقية  %53األحياء  %51الفيزياء % 47
الكيمياء  %47العموم والتقانة .[8] %46
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الدراسات السابقة :
.1أجرى دكتور خمف اهلل عربي وعمر حسين دراسة حول اتجاىات طالب المدارس
الثانوية نحو تحديد المساقات الدراسية  .وىدفت الدراسة لتحديد المصادر التي تعمل
عمى تكوين اتجاىات الطالب الدراسية  ،واختار الباحثان عينة عشوائية طبقية
واستخدما برنامج  ، spssو  Minitabلتحميل البيانات وكانت النتيجة أن من أىم
مصادر تكوين االتجاىات لدى الطالب  ،التحصيل األكاديمي  ،دخل الوالدين ونظرة
المجتمع  ،والمينة المستقبمية .
 .2في دراسة لموسى الحر لنيل الماجستير بعنوان  :اتجاىات طالب المدارس
الثانوية نحو تحديد المساقات  ،عممي  ،أدبي  ،فني  ،إذ تيدف الدراسة إلى تحديد
المصادر التي تعمل عمى تكوين االتجاىات واستخدم الباحث المنيج الوصفي  ،و
قام بسحب عينة قصديو من طالب الثانوي بالدويم  ،توصل إلى أنو ال يجد فروق
بين الذكور واإلناث فيما يخص نوعية االتجاه الدراسي  ،أوصى الباحث بتشجيع
الطالب لمتخصص في األقسام العممية التي تمكنيم قدراتيم من التفوق فييا وعدم
االعتماد عمى التحصيل في االمتحانات الموضوعية في تشعيب الطالب
.3في دراسة قام بيا عثمان عمي بمو لمعرفة عالقة المتغيرات األسرية بتحصيل
الطالب في الصف الثالث الثانوي في مادة الرياضيات في الخرطوم بحري  .استخدم
الباحث المنيج الوصفي  ،وتوصل إلى أنو ال توجد عالقة ارتباطيو بين دخل األسرة
وتعميم األسرة  ،والتحصيل األكاديمي في مادة الرياضيات  ،وذكر أن ىنالك متغيرات
كثيرة تؤثر عمى التحصيل بصورة عامة والتي ظير خالل بحثو  ،مثل التشجيع
األسري والقدوة وتدريب المعممين واكتظاظ الفصول والبيئة المدرسية.
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 .4نشر محمد حسن سنادة دراسة في مجمة الدراسات التربوية  ،العدد الخامس ،
بعنوان االرتباط بين أداء الطالب في امتحان الشيادة المتوسطة عام  1990وأداء
نفس الطالب في الشيادة الثانوية عام

 1993في مدرستي عطبرة بنين وبنات .

وتوصل الباحث إلى أن كل من الرياضيات والمغة العربية واإلنجميزية تصمح لمتنبؤ
في المرحمة الالحقة ،وبرىنت الدراسة عمى ضعف أداء طالب القسم األدبي في
امتحان شيادة المرحمة المتوسطة  ،كما ال يوجد فروق بين أداء البنين والبنات .من
الواضح أن الدراسات السابقة األولى والثانية التي ذكرت سابقاً  ،ليا ارتباط وثيق
بمشكمة ىذا البحث  ،وتتركز العالقة حول المصادر التي تعمل عمى تكوين اتجاىات
الطالب والتي تسيم في خياراتيم العممية واألدبية  .أما الدراسة الثالثة فقد تناولت
المتغيرات األسرية وعالقتيا بتحصيل الطالب في مادة الرياضيات وىي مادة عممية
تؤسس عمييا التشعيب إلى أدبي وعممي  .والدراسة األخيرة لسنادة توضح العالقة بين
أداء الطالب في امتحان الشيادة المتوسطة ومستوياتيم التي تأسس اختياراتيم في
امتحان الشيادة الثانوية .

مجتمع البحث وعينته :
اختار الباحث معممي المدارس الثانوية في مدينة الدويم من الدرجة السابعة
فما فوق  ،الذين ليم خبرة ال تقل عن سبع سنوات  ،وذلك ألنيم اشتركوا في تدريس
الصف الثالث حيث التشعيب في السودان واحتكوا بالطالب  ،وعددىم

 140معمماً

ومعممة ،تم اختيار  93معممًا بطريقة عشوائية ووزعت ليم االستبانة واستردت
إستبانة .

منهج البحث وأدواته :
استخدم الباحث المنيج الوصفي وصمم استبانة من خمسة محاور وىي :
13
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- 1محور المعمم بحسبان المعمم ركيزة ميمة في العممية التعميمية
- 2محور الطالب وذلك ألن المنيج يعمل لتمبية احتياجاتو
- 3محور المنيج وىو األداة المناط بو تشكيل الطالب وتحقيق أىداف التعميم
- 4محور البيئة المدرسية وىي الوسط الذي يتمقى فييا الطالب العمم
- 5محور المجتمع إذ يتأثر الطالب يما يجرى فيو سمباً وايجاباً

الثبات والصدق :
تم عرض االستبانة عمى عدد من خبراء التربية بمركز القومي لممناىج الذين أبدوا
مالحظاتيم والتي تم تعديل االستبانة الستيعابيا  .ثم قام الباحث بتوزيع االستبانة
عمي عدد محدود من المعممين (  ، )12وعن طريق التجزئة النصفية وباستخدام
برنامج  ، SPSSتم حساب معامل االرتباط
(بيرسون ) فكانت  0,94وعمي ضوء ذلك تم استخراج معامل الثبات (سيبرمان ـ
براون ) فجاءت  ،0,97وباستخدام الجذر التربيعى لمعامل الثبات و توصل لمصدق
اإلحصائي فكان . 0,98

المعالجة اإلحصائية :
اختار الباحث اختبار مربع كاي الذي يستخدم لمحكم عمى معنوية الفروق عمى
التك اررات  .وصمم استبانة عمى مقياس ليكرت الخماسي  .واستخدام برنامج

SPSS

ولتحديد الداللة اإلحصائية ثم مقارنة قيمة كاي المحسوبة بقيمة كاي المقروءة أمام
درجة حرية  4وتحت مستوى معنوية  0,05كما في الجداول اآلتية :

المحور األول . :أسباب تتعلق بالمعلم-
14
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تعتبر الموافقة بشدة دالة قوية عمى اعتبار الفقرة سببًا في عزوف الطالب عن القسم
كأي المحسوبة
21,357
42,190

كأي المقرؤة
9,488

الداللة
دالة

19,952

9,488

دالة

النتٌجة
أوافق
بشدة
أوافق

الفقرة
المواد فهم
صعوبة فً
ٌكلف معلم
ٌجدأنالطالب
 1قل
العلمٌة الطالب بواجبات منزلٌة
 2طرائق تدرٌس المواد العلمٌة
فً المدارس ال تشجع على
متابعتها
 3ال ٌستخدم المعلم وسائل
تعلٌمٌة فً تدرٌس العلوم
والرٌاضٌات
 4قل أن ٌصحح معلمو المواد
العلمٌة كراسات الطالب
ٌ 5شجع المعلمون الطالب
لاللتحاق بالقسم األدبً أكثر
من العلمً
 6تدرٌس العلوم والرٌاضٌات فً
التعلٌم األساسً ال ٌساعد
الطالب لمواصلة دراسة هذه
المواد
ٌ 7هتم معلمو المواد العلمٌة بعدد
محدد من طالب الفصل
 8تدرس المواد العلمٌة بطرٌقة
نظرٌة بحتة
 9ال توجد مراشد تعٌن المعلم فً
التدرٌس
العممي فتكون الفقرات 9,8,6,3,1

38,500

9,488

دالة

أوافق
بشدة

27,301

9,488

دالة

ال أوافق

24,214

9,488

دالة

ال أوافق

42,190

9,488

دالة

أوافق
بشدة

6,357

9,488

64,410

9,488

دالة

94,571

9,488

دالة

غٌر دالة ال أوافق

أسباب قوية البتعاد الطالب عن القسم العممي .

المحور الثانً . :أسباب تتعلق بالطالب -
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أوافق
بشدة
أوافق
بشدة
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المواد العلمٌة واستٌعابها
أوافق
دالة
 2غٌاب المعامل أثر فً
9,488
129,619
بشدة
توجٌهات الطالب العلمٌة
النتٌجة
الداللة
المقرؤة
كأي
المحسوبة
كأي
أوافق
دالة
الفقرةٌعتقد كثٌر من الطالب أن
9,488
41,595
3
ال أوافق
دالة
الشهادةكتب
المعروضة فً
 1المادة
9,488
19,452
األدبٌة
الحصول على
والرٌاضٌات صعبة
العلومو مٌسرة
سهلة
أوافق
دالة
 4من الصعب فهم واستٌعاب
9,488
90,762
بشدة
مواد العلوم والرٌاضٌات بدون
معلم
ال أوافق
دالة
ٌ 5مكن استٌعاب وفهم المواد
9,488
75,855
بشدة
العلمٌة بدون معلم
ال أوافق
دالة
ٌ 6مكن استٌعاب وفهم المواد
9,488
28,381
األدبٌة بدون خبرات سابقة
أوافق
دالة
 7ال توجد أنشطة تتعلق بالمواد
9,488
105,524
بشدة
العلمٌة فً المدرسة
أوافق
دالة
 8غٌاب اإلرشاد و التوجٌه
9,488
50,405
بشدة
التربوي فً المدارس ٌؤثر فً
توجهات الطالب العلمٌة
 8,7,4,2تعتبر أسبابًا قوية النصراف
يتضح من الجدول أعاله أن العبارات
الطالب عن دراسة المواد العممية .

المحور الثالث . :أسباب تتعلق بالمنهج -
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ومعقدة
أوافق
دالة
 2طرٌقة عرض الكتب ال ٌتٌح
9,488
27,786
للطالب متابعة المقرر إذا فاتته
النتٌجة
الداللة
كأي المقرؤة
كأي المحسوبة
الفقرةبعض الدروس
أوافق
دالةدالة
الموضوعاتكتب
نقص كبٌر فً
هناك
9,488
66,952
أوافق
ترتبط
 1ال
9,488
36,940
3
بشدة
الرٌاضٌات
و
العلوم
المعروضة فً كتب المواد
العلمٌة بخبرات الطالب السابقة
أوافق
دالة
 4التمارٌن فً كتب العلوم
9,488
18,024
والرٌاضٌات غٌر متنوعة
أوافق
دالة
 5مقررات المواد العلمٌة طوٌلة
9,488
28,500
بشدة
وال تتناسب مع الوقت
المخصص
أوافق
دالة
 6االمتحانات تختلف نوعا ً ما عن
9,488
38,619
التمارٌن الموجودة فً الكتب
ال أوافق
دالة
 7اللغة التً كتبت بها مقررات
9,488
23,024
المواد العلمٌة معقدة
أوافق
دالة
 8حجم الكتب العلمٌة ٌخٌف
9,488
34,929
بشدة
الطالب للمواصلة فً هذا
االتجاه
أوافق
دالة
 9المنهج ال ٌستفٌد من التقنٌات
9,488
64,452
بشدة
الحدٌثة فً توصٌل المادة
للطالب
نالحظ أن العبارات  9,8,5حظيت بتأكيد قوي كأسباب لعزوف الطالب عن األقسام
العممية .

المحور الرابع . :أسباب تتعلق بالبٌئة المدرسٌة-
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 2تعانً المدارس من نقص كبٌر
فً معلمً الرٌاضٌات و العلوم
 3تعانً المدارس من غٌاب
9,488
208,143
كأي المقرؤة
كأي المحسوبة
الفقرةالمعامل المجهزة
األنشطةبأي مساق
ترتبط ال تهتم
 41األسرة
9,488
12,310
المدرسٌة
9,488
22,071
بالموادالطالب
ٌختاره
األدبٌة
 5غابت عن المدارس جمعٌات
9,488
92,476
العلوم والرٌاضٌات
 6غٌاب الطالب بسبب الرسوم
9,488
30,524
المدرسٌة ٌؤثر فً توجٌهاتهم
العلمٌة
 7المعاٌٌر المدرسٌة الخاصة
9,488
40,167
بتوزٌع الطالب للمساقات
تحول دون رغبة الطالب
لاللتحاق باألقسام العلمٌة
 8إدارات المدارس ال تهتم
9,488
9,452
بتوجٌهات الطالب العلمٌة
وإرشادهم
العبارات  6,5,3,1حسب المعيار السابق تعتبر أسباب قوية لعزوف
24,095

المساق العممي .

المحور الخامس . :أسباب تتعلق بالمجتمع-
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9,488

دالة

أوافق

دالة
الداللة
دالةدالة

أوافق
النتٌجة
بشدة
أوافق
أوافق

دالة

أوافق
بشدة
أوافق
بشدة

دالة

أوافق

دالة

غٌر دالة
الطالب عن

ال أوافق
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2
3
4
5
6

من األسهل أن ٌجد الطالب
األدبً من ٌساعده فً المجتمع
عكس الطالب العلمً
ثقافة المجتمع تساعد الطالب
للعمل السهل
عطالة الخرجٌن فً المجال
العلمً ٌشجع الطالب لالبتعاد
عن هذا القسم العلمً
تجفٌف الداخلٌات أثر على
استقرار الطالب ومن ثم على
تحصٌلهم العلمً
الفضائٌات والتقنٌات الحدٌثة
صرفت الطالب عن االهتمام
بالمسائل التً تحتاج إلى صبر
وجهد
الفقرات  6,5,4نالت إجماعاً قوياً

العدد الثاني سبتمبر  2013م

2,381

9,488

غٌر دالة

وافق

35,524

9,488

دالة

وافق

8,738

9,488

غٌر دالة

وافق
بشدة

28,500

9,488

دالة

أوافق
بشدة

163,738

9,488

دالة

أوافق
بشدة

كأسباب لعزوف الطالب عن دراسة المواد العممية

.

الخبتوة :
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وبناء عمى المعيار الذي يقوم عمى الموافقة
استنادًا عمى نتائج التحميل اإلحصائي
ً

بشدة ليكون سبباً مقنعاً لعزوف الطالب عن األقسام العممية  ،لذا تكون األسباب
من وجية نظر المعممين ىي :
- 1ال يكمف المعممون الطالب بواجبات منزلية في المواد العممية .
- 2تدريس المواد العممية في األساس ال يساعد الطالب لدراستيا في الثانوي
- 3ال يستخدم المعممون وسائل تعميمية في تدريس العموم .
- 4طرائق تدريس العموم تقميدية .
- 5ال توجد مراشد تعين المعممين في التدريس
- 6غياب المعامل أثر عمى توجيات الطالب العممية .
- 7من الصعب فيم المواد العممية بدون معمم .
- 8ال توجد أنشطة تعزز المواد العممية بالمدارس الثانوية .
- 9غياب اإلرشاد التربوي والتوجيو الميني لمطالب
- 10

مقررات العممية طويمة وال تتناسب مع الوقت المخصص

- 11

حجم الكتب العممية يخيف الطالب من المواصمة في دراسة العموم

- 12

المنيج ال يستفيد من التقنيات الحديثة في توصيل المادة لمطالب

- 13

ىنالك نقص كبير في كتب العموم

- 14

غابت عن المدارس جمعيات العموم والرياضيات

- 15

غياب الطالب بسبب الرسوم المدرسية يؤثر في توجياتيم العممية

- 16

عطالة الخريجين العمميين يشجع عمى االبتعاد عن القسم العممي

- 17

تجفيف الداخميات أثر عمى استقرار الطالب وتوجياتيم العممية

- 18

الفضائيات والتقنيات الحديثة صرفت الطالب عن االىتمام بالمسائل

التي تحتاج إلى جيد وصبر
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التوصيات :
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

توفير المال الكافي لمتدريب والكتاب والمعامل
استخدام التقنيات الحديثة في التدريس
تشجيع النشاط المدرسي الداعم لممواد العممية
االىتمام بتدريس المواد العممية في األساس
إعادة الداخميات في الريف
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