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Abstract: This study aims to identify the reasons behind the hatred of secondary stage
students for schools from the point of view of students at the Directorate of Education in
Qabatia. To achieve this, the researchers have developed the necessary data collection tool
(questionnaire) which has been validated and confirmed. Subsequently distributed on a
sample of 189 students from the 11th and the 12th grades of the Directorate's Schools. That
is 5% of the study community. After the data was collected and analysed. The degree of
approval of the students for the reasons provided by the tool was moderate, but at the sub-
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dimension was arranged by the following levels: The dimension related to the student,the
dimension of the curriculum,then the dimension of classroom environment, the dimension
related to teacher, and finally the dimension of the family.
It turned out that there has been statistical variationsat the indicator's level(
) in
reasons related to secondary students hatred for school according to sex variable at the
dimension of the family, and for grade variable at the following dimensions: school
environment, curriculum, and stream at the level of all the reasonscombined together.It was
also found that there are no differences according to the average variable during the last
year.There was also a negative linear relationship between the reasons behind the school's
hatred at the dimension related to the student and his average last year.

كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف املدارس التابعة ملديرية
األسباب واحللول.....  قباطية من وجهة نظر الطالب/الرتبية والتعليم العايل

املرشدة الرتبوية هبة جرار

اعداد الباحثني

املرشد الرتبوي معاذ العارضة

مديرية الرتبية والتعليم العايل قباطية

:ملخص
هدفت الدراسة إىل معرفة األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس
, ولتحقيق ذلك قام الباحثان بتطوير أداة جلمع البياانت الالزمة (استبانة) مت التحقق من صدقها وثباهتا،مديرية تربية قباطية
، من طلبة الصفني احلادي عشر والثاين عشر يف مدارس املديرية,) طالب وطالبة189(وزعت بعد ذلك على عينة بلغ حجمها
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أي ما نسبته (  )%5من جمتمع الدراسة .وبعد مجع البياانت وحتليلها تبني أن درجة موافقة الطلبة على األسباب اليت تضمنتها
األداة كانت بدرجة متوسطة ،أما على مستوى األبعاد الفرعية فقد ترتبت حسب اآليت :البعد املتعلق ابلطالب ،فبعد املناهج
الدراسية ،تاله بعد البيئة املدرسية ،فبالبعد املتعلق ابملعلم ،ومن مث البعد املتعلق ابألسرة.
كما تبني وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αيف األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة
الثانوية للمدرسة حبسب متغري اجلنس على مستوى البعد املتعلق ابألسرة ،ومتغري الصف على مستوى األبعاد :البيئة املدرسية،
املناهج الدراسية ،األسرة ،ومتغري الفرع على مستوى األسباب جمتمعة ،يف حني تبني عدم وجود فروق حبسب متغري املعدل يف
السنة املاضية ،كما تبني وجود عالقة خطية سالبة ما بني األسباب اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة على مستوى البعد
املتعلق ابلطالب فقط ومعدله يف السنة املاضية
املقدمة
تعترب ظاهرة كراهية الطلبة للمدرسة من الظواهر املنتشرة عامليا حيث نالحظ وجودها بني دول العامل بشكل عام  ,واليت عاجلت بعضها هذه
الظاهرة كالياابن وماليزاي وفنلندا على سبيل املثال وبعضها ما زالت موجودة فيها هذه الظاهرة حىت األن حيث تعمل جاهدة ملعاجلتها ,ويف منطقة
الشرق األوسط والدول العربية تظهر هذه الظاهرة بشكل جلي اكثر مما هي عليه يف دول العامل هذه الظاهرة القت اهتماما كبريا من قبل اجلهات
املعنية خاصة الباحثني والرتبويني على مستوى العامل بشكل كبري ,ويف املنطقة العربية القت هذه الظاهرة اهتماما ولكن بشكل اقل مما القته يف
الدول االوروبية ,اما يف فلسطني ورغم وجود هذه الظاهرة وجتلي مظاهرها وااثرها اال اهنا مل تلق األهتمام الكايف من اجلهات املعنية ملعاجلتها ووضع
احللول هلا .
على الرغم من ان وزارة الرتبية والتعليم زادت اهتمامها ابلبيئة املدرسية وجعلتها جاذبة للطلبة من خالل تطبيق الكثري من الطرق واالساليب الرتبوية
اليت تكسب الطلبة مهارات وخربات علمية وعملية ومن خالل التنوع يف الطرق التعليمية وتوفري مستلزمات الطالب من اجهزة حاسوب وغرف
مصادر وجمموعات وغريها من االمور ومن خالل تعديل االنظمة اليت كانت تقف عائق أمام حق الطالب كالرتسيب والفصل والعقاب بشىت انواعه
واسلوب التهديد والوعيد والتخويف اال اننا ما زلنا نالحظ سلوك الطلبة خيتلف اثناء دخوهلم املدرسة عن سلوكهم اثناء اخلروج منها ونسمع منهم
ونقرأ ما يكتب على صفحات الفيس من كراهية الطلبة للمدارس والشعور ابحلزن عندما يقرتب الدوام والشعور ابلفرحة عندما أتيت العطلة .
مع االميان املطلق بضرورة تعديل املفاهيم والسلوك لدى الطلبة وجعل البيئة املدرسية بيئة جاذبة هلم واالهتمام هبم فهم ثروة املستقبل وحمور العملية
التعليمية اال اهنا أصبحت ظاهرة حباجة اىل دراسة والوقوف عند اسباهبا وحماولة تقدمي احللول هلا .
وبعد ما تقدم فان اعراض املشكلة يف كراهية الطلبه للمدرسة تتمثل يف ما يلي كثرة الغياب سواءً كان متتابعاً أو متفرقاً تذمر الطلبة من املدرسة
وعدم رضاهم عن اجلو املدرسي.
تدين العالمات والتحصيل خصوصاً إذا مل يكن الطالب يعاين من عاهة تعيقه عن التحصيل العلمي .
عدم االهتمام ابلواجبات املنزلية .
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عدم املشاركة اجلادة يف األنشطة املدرسية .عدم الشعور ابالنتماء هلذه املؤسسة.
عدم تقبل الطالب للمادة الدراسية أو عدم تقبله للمعلم.
واخريا ميكن القول ابن الكراهية للمدرسة تتأثر بعدة عوامل وظروف كثريه ختتلف من طالب ألخر ومن مدرسة ألخرى وان بيئة املدرسة وجوها
العام له عالقة هبذه الكراهية اليت تؤثر بدورها سلبا على العملية الرتبوية برمتها  ,وان استخدام انشطة تربوية متنوعه وهادفه وموجهة ومدروسة يسهم
ابحلد من هذه الكراهية مما يؤثر اجيااب على العملية الرتبوية  ,ومع أن املنظومة التعليمية إختلفت يف الفرتة احلالية ولكن مازال الطلبة حيملون إجتاهات
سلبية حنو املدرسة.
مشكلة الدراسة

على الرغم من ما تقدمه املدارس يف هذه الفرتة من اهتمام للطلبة وتوفري االجواء االجيابية والتنوع يف تقدمي االنشطة الالمنهجية للطلبة وتوفري احلرية
الشخصية اال ان الطلبة ما زالوا يكرهون املدرسة وان خطورة هذه املشكلة ال تكمن فيها بقدر ما تكمن بكيفية التعامل معها واحلد منها .
وتتحدد مشكلة الدراسة ابالجابة عن االسئلة التالية -:

_ ما هي االسباب اليت تقف وراء كره الطلبة للمدرسة ؟

_ ملاذا يكره الطلبة املدارس رغم ما توفره هلم الوزارة من انشطة ومبادرات وحلقات تفريغ نفسي؟
أمهية الدراسة

أتيت أمهية هذه الدراسة من موضوعها حيث تعترب من الدراسات االوىل يف فلسطني وااليت تبحث يف أسباب كراهية الطلبة للمدارس  .وتعترب هذه
الدراسة مهمة لوزارة الرتبية والتعليم وذلك من اجل معرفة االسباب احلقيقية لكراهية الطالب للمدرسة للوقوف عندها وحماولة وضع احللول هلا
وعقد دورات وورشات عمل حول هذه الظاهرة ووضع اسرتاتيجيات للحد منها وجعل البيئة املدرسية بيئة جاذبة للطلبة مما ينعكس اجيااب على
العملية الرتبوية والتعليمية فيدفع عجلة التقدم يف مسريتنا التعليمية حنو األفضل .

أهداف الدراسة
هتدف هذه الدراسة اىل حتديد ما يلي -:

 -1التعرف على األسباب االيت تقف وراء كراهية الطلبة للمدارس .
 -2التعرف على األنظمة والقوانني اليت تؤدي اىل كره الطالب للمدرسة.
 -3التعرف على احللول اليت من شأهنا احلد من هذه الكراهية .
فرضيات الدراسة
سعت هذه الدراسة لفحص الفرضيات االتية -:
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 -1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( ) 0,05 ≤ αيف متوسطات أسباب كراهية الطلبة للمدارس تعزى ملتغري
اجلنس.
 -2ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( ) 0,05 ≤ αيف متوسطات أسباب الكراهية للمدارس تعزى ملتغري الفرع.
 -3ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( ) 0,05 ≤ αيف متوسطات أسباب الكراهية للمدارس تعزى ملتغري الصف
.
 -4ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( ) 0,05 ≤ αيف متوسطات أسباب الكراهية للمدارس تعزى ملتغري معدل
الطالب يف السنة املاضية .
حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على ما يلي -:
 -1طلبة املدارس يف املرحلة الثانوية .
 -2تركزت الدراسة على كراهية الطلبة للمدرسة اليت مشلتها االستبانة املستخدمة يف هذا البحث .
 -3تعتمد نتائج الدراسة على صدق وثبات االستبانة املستخدمة يف البحث
 -4أجريت الدراسة يف الفرتة الزمنية الواقعة ما بني 2017/9/10م – 2017/10/25م .
تعريف مصطلحات الدراسة
الكراهية  -:الكراهية حالة طبيعية تنتج من عدم قبول جزء من العقل املختص ابملشاعر واالحاسيس إىل بعض العناصر الداخلة إليه
عن طريق األعصاب الدقيقة وذلك نتيجة إىل أتثري العامل اخلارجي على الشخص (منتدى االشراف الرتبوي .)2010

املدرسة  :تعرف املدرسة أبهنا مؤسسة تقوم بتزويد الطالب واألطفال والنشئ ابلعلم والرتبية  ،وهي عبارة عن مبىن يتعلم فيه الطالب
القراءة والكتابة والرايضيات والعلوم االخرى املختلفة (الزهراين 2010
الطالب  :الطالب لغةً :من الطلب أي السعي وراء الشيء للحصول عليه .الطالب اصطالحاً هو كل شخص ينتمي ملكان تعليمي معني ،مثل:
املدرسة ،أو اجلامعة ،أو الكلية ،أو املعهد واملركز ،وينتمي هلا من أجل احلصول على العلم وامتالك شهادة معرتف هبا من ذلك املكان ح ىىت يستطيع
ممارسة حياته العملية فيما بعد تبعاً للشهادة اليت حصل عليه (املوسى 2013 ,
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اإلطار النظري
يف هذا اجلزء من الدراسة سيقوم الباحثان مبراجعة وتلخيص ومناقشة جمموعة من األحباث والدراسات واملقاالت العاملية والعربية واحمللية اليت
تناولت ظاهرة كره الطالب للمدرسة والدراسة وجوانبها املختلفة خاصة األسباب والنتائج واحللول ومناقشتها من حيث التطابق والتشابه واالختالف
للخروج بصورة مشولية حول األدبيات املختلفة اليت تناولت موضوع ا لبحث من حيث انتهوا،حبيث يهدف إىل التعمق يف دراسة هذه الظاهرة
ومعرفة األسباب املختلفة املسببة هلا ومظاهرها واليات جتاوزها وحلها وذلك ابالعتماد على حتليل البياانت املتعلقة آبراء الطالب ووجهات نظرهم
حول أسباب كرههم للمدرسة .
أوال :مفهوم الكراهية:
ال يوجد تعريف دقيق ملفهوم الكراهية حيث وجدت العديد من التعريفات واملرادفات ,ففي موسوعة ويكيبيداي ورد تعريف الكراهية على أهنا
مشاعر انسحابية يصاحبها قلق شديد ونفور وعدم تقب ل وعدم تعاطف مع شخص أو مكان أو ظاهرة أو موقف معني يؤدي ابلشخص إىل
االنسحاب أو االنعزال أو جتنب املكروه  ,وميكن للكره ان يبىن على اخلوف أو ماضي سليب أو جتربه قاسية مر هبا الفرد ( منتدى االشراف الرتبوي
)2010
من وجهات النظر الفلسفية لوحظ وجود عدة تعاريف ايضا فرينيه ديكارت يرى أن الكراهية هي عبارة عن إدراك أن هناك شيء سيء يف
جمتمع مع الرغبة يف االنسحاب واالبتعاد عنه ,و أرسطو اعتربها رغبة يف إابدة الكائن املكروه فيحني يرى ديفيد هيوم أن الكراهية شعور غري قابل
لالختزال وال ميكن حتديدها أو حتديد سببها على اإلطالق (منتدى االشراف الرتبوي )2010
ويرى عبد هللا الغفاري يف مقال نشره يف جريدة الرايض إن الكراهية عبارة عن إعالن واضح عن عجز الذات يف مواجهة مشكالهتا مواجهة ذكية
خترجها من هذه املشكالت وليس أتصل الكراهية إال أتصال لعجز الذات املتأصل ( الغفاري )
أما يف ا لتحليل النفسي فسيغموند فرويد يرى أن الكراهية هي رغبة الفرد يف تدمري مصدر تعاسته وكرهه ( علم النفس . )1997
أما وجهة نظر الباحثان أن الكراهية شعور الطالب ابلفشل واإلحباط والتعاسة وتدين تقدير الطالب لذاته وشعوره أبنه اقل من اآلخرين مما
يؤدي به إىل الكراهية وذلك نتيجة ملوقف أو حدث أو خربه أو مكان أو حاله ال تتفق مع الطالب.
الدراسات السابقة :

هناك العديد من الدراسات واألحباث واملقاالت والنقاشات العلمية اليت تناولت ظاهرة كره الطالب للمدرسة والدراسة  ,يف هذه اجلزئية من
الدراسة ستتم مراجعة جمموعة من هذه األحباث واملقاالت مراجعة نقدية ومناقشتها واملقارنة فيما بينها من حيث التشابه واالختالف

1188

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

ففي دراسة بعنوان ملاذا يكره الطالب املدرسة توصل الباحث إىل أن السبب الرئيسي لكراهية الطالب للمدرسة يعود للمعلمني اللذين ال
ميتلكون القدرات والقوانني واملعرفة اإلدراكية اخلاصة بنمو الطالب واليات التعامل معهم وطرائق تدريسهم  .من جهة أخرى يرى الطالب يف املدرسة
حسب ما توصل إليه الباحث أبهنا عبارة عن سجن لذا يكرهوهنا وذلك ألهنم أيلفون احلرية وهي غري موجودة يف املدرسة ويف حال متت إدارة هذا
السجن أي املدرسة من قبل اإلدارة واملعلمني بشكل جيد حينها ميكن للطالب ابن أيلفوا هذا السجن (هنري )2009
ويف دراسة بعنوان ملاذا يكره األطفال املدارس ترى فالريي ستاوس واليت أجرهتا على جمموعة من طالب املرحلة األساسية يف الوالايت املتحدة
األمريكية عام  2012توصلت الباحثة إىل أن أسباب كره الطالب للمدرسة يعود إىل كراهية الطالب لبعض املواد الدراسية كالرايضيات واجلرب اليت
ترى أبهنا مواد غري مناسبة وغري جمدية للطالب يف هذه املرحلة (ستاوس )2012
يف حني ترى كايت موريف يف دراسة نشرهتا يف صحيفة النيويورك اتميز ان سبب كره الطالب للمدرسة مرجعه اىل كرههم لوجبة الغداء اليت تقدمها
املدرسة بشكل يومي للطالب
(موريف )2015,
أما الباحث فهد سعد الزهراين فقد اكدت نتائج دراسته اليت اجراها عام  2010بعنوان كراهية الطالب للمدرسة االسباب واحللول ان هناك
عدة عوامل تؤدي ابلطالب اىل كره املدرسة منها ما يتعلق ابملعلمني اللذين يستخدمون العقاب اجلسدي حبق الطالب وال يراعون الفروق الفردية
بينهم وال يلتفتون او يراعون ميوهلم وقدراهتم  ،انهيك عن متييزهم بني الطالب واستخدامهم للتوبيخ والنقد املستمر للطلبة مما يؤدي ابلطلبة يف
هناية املطاف اىل كره املدرسة ’كذلك تلعب اجلوانب الشخصية للطالب نفسة كشعوره ابخلجل وضعف ثقته بنفسة والالمباالة والشعور ابليأس
دورا يف كره الطالب للمدرسة ’كما ان اخطاء الوالدين واالهل يف تنشئة الطالب وامهاله والضغط عليه واملشاكل االسرية وقيام الطالب ابالعمال
املنزلية تزيد من كرهه للمدرسة ’ اضافة ملا سبق فان املقررات الدراسية تلعب دورها يف تنفري الطالب خاصة تلك اليت يرى الطالب اهنا ال تناسبهم
وال تتفق مع قدراهتم ومستواهم وميوهلم (الزهراين.)2010
يف حني وجد عباس سبيت يف دراسته عزوف طلبة املدارس عن الدراسة اليت اجراها عام  2012ان هناك اربعة عوامل ساعدت على عزوف
الطلبة عن الدراسة وزادت من كررهم هلا اوهلا االهل خاصة الوالدين اللني لديهم دائما توقعات عالية ترهق الطالب او توقعات متدنية تؤثر على
نفسيته وتقلل من ثقته بنفسة  ,واثنيها املعلم اللذي يشجع طالبه على االلتحاق ابلدروس اخلصوصية بدال من جعلهم يعتمدون على احلصص
الصفية  ,اما العامل الثالث فيتعلق ابملواد الدراسية اليت وجد اهنا ال تليب رغبات الطالب وال تعود عليهم ابلفائدة يف حياهتم املهنية واالجتماعية ,
اخريا فإن بيئة املدرسة تلعب دورا يف تنفري الطالب وعزوفهم عن الدراسة فهي كما يرى بيئة طارده للطالب حيث ال جيد الطالب مكاان ملزاولة
انشتطهم املختلفة  ,كما ان اجللوس لفرتات طويلة داخل غرفة الصف يزيد من كره الطالب للمدرسة ويزيد من عزوفهم عن الدراسة (الزهراين.)2010
كذلك اكدت غيداء زيدان يف مقاهلا هل من حل ملشكلة كراهية املدرسة ان املقررات الدراسية اليت تتصف ابلصعوبة والراتبة وبعدها عن املتعة
وكثرة الواجبات هي السبب االول هلذه الظاهرة يليها البيئة املدرسية االسيئة واملعلمون اللذين يعاملون الطلبة بقسوة تتمثل ابلضرب والشتم واالزدراء
 ,واالهل الذين ميعنون ابلضغط على ابنائهم بشكل يتناىف مع قدراهتم وميوهلم كل ذلك يزيد من كره الطالب للمدرسة (الزهراين.)2010
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هذه االسباب ذكرهتا راتيجيارس ويد يف مقالتها كره التلميذ للمدرسة والعزوف منها اليت نشرهتا يف جملة اإلشراف الرتبوي يف عددها الثالث ,
فباالضافة اىل الدور السليب لألهل واملعلمني وبيئة املدرسة الطاردة واملقررات الصعبة ذكرت الكاتبة سببني آخرين أوهلا وجود عاهة خلقية لدى
الطالب حسب تعبريها ووجود فوارق اجتماعية بني الطلبة (جملة األشراف الرتبوي )2010,
يف مقال نشر يف صحيفة اليوم بعنوان ماذا ينفرهم من املدرسة وكيف جنعلهم حيبوهنا  ،يرى الكاتب أن السبب ال يعود للمدرسة فقط بل
لألسرة وجملموعة من العوامل اخلارجية عن إرادة الطالب ,أوهلا جتا رب الطفولة بكل أنواعها اليت يرى الكاتب أهنا تضع حجر األساس للتوجهات
الفكرية والعاطفية للطفل واليت إن كانت جتارب سعيدة تنعكس على الطالب فيما بعد يف املدرسة جتده حمبا هلا والعكس صحيح
وقد قسمت أسباب الدراسة إىل أربعة حماور أوهلا األسباب النفسية والشخصية للطالب واملتمثلة يف اكتسابه خلربات سيئة انجتة عن سوء املعاملة
سواء من قبل األهل أو املعلمني أو الزمالء حيث يضمر الطالب الكراهية ملن يسئ معاملته ,وعند دخوله املدرسة ينعكس ذلك يف كرهه للمعلم
من خالل ما يسمى ابإلبدال ،إضافة ملا سبق فإن إصابة الطالب بعاهة جسدية جتعل منه موضع للسخرية بني زمالءه ,كذلك إن معاانة الطالب
من اخلجل واحلساسية املفرطة وضعف الثقة ابلنفس وصعوابت التحصيل وعدم القدرة على الرتكيز وقدوم الطالب من بيئة متدنية اقتصاداي
واجتماعيا بني أقرانه يشعره ابلدونية وابلتايل يكره املدرسة .
أما احملور الثاين :فهو األسرة حيث يلخص الكاتب دور األسرة يف عدة نقاط أمهها تذمرها من متطلبات الدراسة أمام الطالب والتذمر من
سوء الوضع املادي لألسرة وربطه مبتطلبات املدرسة واحلكم على سلوك الطالب من خالل مستواه التحصيلي والضغط املستمر على الطالب ,إضافة
إىل املشاكل األسرية وفقدان أو غياب احد الوالدين لفرتة طويلة  ،كل ذلك يزيد ويعمق من كره الطالب للمدرسة والدراسة.
فيما يتعلق ابحملور الثالث تبني أن املدرسة واملعلمني والبيئة املدرسية تشكل عامل أساسي يف كره الطالب للمدرسة حيث يعمد بعض املعلمني
إىل التوبيخ والسخرية والع قاب اجلسدي والتهديد والوعيد للطالب وعدم مراعاة احلاالت اخلاصة والفوارق الفردية بني الطلبة وعدم استخدامهم
للوسائل التعليمية احلديثة وكثرة تغيري املعلمني وبعد املدرسة عن مكان السكن وصعوبة املواصالت تؤدي كلها جمتمعة إىل شعور الطالب ابإلحباط
والكره املتزايد للمدرسة (صحيفة اليوم ,العدد. )10260
ويف مقاله (السبت احلزين) ملاذا يكره طالبنا مدارسهم فقد اعتربا علي سعيد املوسى أن السبب الوحيد لكره الطالب للمدرسة يعود للمدرسة
نفسها فقط  ،حيث يعترب أن راتبة املدرسة وبريوقراطيتها تكرر نفسها كل عام فحجم الرتفيه الذي تقدم املدرسة وعدد احلصص ونوعية املنهاج
وحجمه ,إضافة إىل معيار االبتكار واإلبداع مقابل الضغط النفسي هي األسباب لكره الطالب للمدرسة والدراسة ,فاخلطأ الرتبوي املتمثل يف
وضع  35حصة يف األسبوع وأسلوب التلقني يعتربان كارثة تربوية أدت إىل كره الطالب للدراسة واملدرسة (املوسى )2013
يف حني يرى حممد حسني يف حبثه تسرب التالميذ من املدرسة أن السبب وراء هذه الظاهرة يعود لكره الطالب للمدرسة والدراسة وذلك انتج
عن عدة عوامل أوهلا اجلانب الشخصي للطالب واملتمثل يف ضعف القدرات العقلية وبطء التعلم ,إضافة إىل احلاالت املرضية كضعف البصر
والسمع وصعوبة النطق كلها تؤدي إىل شعور الطالب بعدم االنتماء وابلتايل كره املدرسة والتسرب منها ،كذلك أكد الباحث أن للمدرسة دور يف
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ذلك كصعوبة املواد الدراسية وعدم مالءمتها مليول الطالب ورغباهتم.وعدم توفر البيئة املدرسية املرحية تعترب عوامل طاردة للطالب،كما يرى أن
للمعلمني دور واضح أيضا يتمثل يف جهل بعض املعلمني للفروق بني التالميذ وتشخيص التالميذ وتعنيفهم وكيفية التعامل معهم حسب خصوصية
كل طالب حيث يؤدي ذلك إىل كره الطالب للمدرسة و تركها .إضافة ملا سبق يؤكد الباحث أن التباعد يف العالقة ما بني األسرة واملدرسة وحالة
الفوضى اليت تعيشها البالد واألزمات االقتصادية واالجتماعية اليت أفرزهتا الظروف والتغريات السياسية وحالة البطالة خاصة يف صفوف اخلرجيني
وذويهم أدت إىل نفور وكره الطالب للمدرسة (حياد .)2019
ويف مقال إلبراهيم الدريعي أمجل الكاتب األسباب املؤدية إىل كره الطالب للمدارس يف عدة العوامل أوهلا :األسرة اليت متعن يف رفع توقعاهتا
من الطالب انهيك عن الضغط املستمر وبنفس الوقت إمهال الطالب وعدم مراعاة احتياجاته وقدراته ,إضافة ملا سبق يرى الكاتب أن املدرسة
أبعداد الطالب املكتظة وعدم تلبيتها الحتياجات الطالب وبيئتها الطاردة وعدم توفر األنشطة واملساحات واملالعب تزيد من كره الطالب للمدرسة
،كذلك يلعب األقران من خالل استهزائهم ومتردهم والعنف اللفظي واجلسدي دورا يف تعميق هذه الظاهرة ,أخريا صعوبة املواد واملناهج الدراسية
يزيد من كره الطالب للمدرسة خاصة لدى حا الت عسر القراءة واحلاالت املعنفة من قبل املعلمني اللذين ميارسون العقاب حبق الطالب (الدريعي
.)2017
يف حني اقتصر السبب لدى هنى السداوي لكره الطالب للمدرسة على اجلانب الشخصي للطالب حيث ترى أن رهاب املدرسة وإخفاء
الطالب ملا يتعرض له من إيذاء وشعوره ابخلوف من البعد عن أجواء املنزل يؤدي إىل النفور من املدرسة وكرهها (السداوي ).
أخريا أمجلت انتونيا شييت يف حبثها ملاذا يكرهون املدرسة األسباب يف عوامل خمتلفة حيث ترى أن اجلانب الشخصي يلعب دورا كبريا خاصة
يف رهاب املدرسة واإلصابة بنقص خلقي من ذوي (االحتياجات اخلاصة ) كضعف البصر والسمع أو احلركة وصعوابت التعلم واضطراابت النمو
والسلوك (متالزمة اسربجبر) وعسر القراءة والتوحد أسباب تؤدي إىل كراهية املدرسة ,إضافة إىل دور األسرة خاصة االنتقال من مكان إىل آخر
وحاالت طالق الوالدين وفقداهنم واالضطهاد والتمييز كل ذلك يعمق كره الطالب للمدرسة  ،هذا وتلعب املدرسة دورا يف ما يتعلق ابلسياسات
املتبعة يف تعديل سلوك الطالب كالعنف وسوء املعاملة إضافة إىل سياسات التعليم اليت ال تراعي الفروق واحتياجات الطالب املختلفة(.شيت
. )2010
نالحظ من خالل العرض السابق للدراسات واملقاالت واألدبيات اليت تناولت ودرست وعلقت على أسباب كره الطالب للمدارس التشابه
والتقاطع يف بعض األسباب واالختالف فيما بينها يف بعضها اآلخر  ,يعزوا الباحثان السبب يف ذلك إىل اختالف األماكن والبيئات اليت أجريت
فيها هذه الدراسات  ,ففي دول الرفاه مثال كانت األسباب قلي له كالوالايت املتحدة االمريكيه حيث اقتصرت الدراسات اليت مت عرضها سابقا
على سبب واحد كدراسة فالريي ستاوس اليت أرجعت السبب إىل مادة الرايضيات ودراسة كات موريف اليت اعتربت كره الطالب لوجبة الغداء سببا
لكرههم للمدارس  ,فالبيئة املدرسية ومناهج التعليم ودرجة إدراك األهل واملعلمني ملراحل منو الطالب واحتياجاته وميوله اكرب منها يف غريها من
الدول .
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نالحظ تعدد األسباب يف مناطق أخرى كالدول العربية مثال حيث يظهر تعدد األسباب اليت تؤدي إىل كره الطالب للمدرسة والدراسة ومثال
على ذلك دراسة الزهراين ودراسة السبيت اليت تعددت فيها األسباب خاصة دور املعلمني واألهل واملواد الدراسية والبيئة املدرسية واجلانب الشخصي
للطالب  .ومنها ما توسع أكثر من ذلك متناوال التنشئة االجتماعية وخربات الطفولة كسبب  ,ومنها ما ركز على اجلانب السياسي واالقتصادي
مضافة إىل األسباب السابقة مبعىن أن مكا ن إجراء الدراسة حيدد إىل حد معني األسباب املؤدية إىل كره الطالب للمدرسة والدراسة بشكل عام
ومن خالل مراجعة األدبيات السابقة ميكن إمجال األسباب اليت تؤدي اىل كره الطالب للمدرسة أو الدراسة أو كالمها يف اجلوانب التالية:
 .1التنشئة االجتماعية للطفل وخربات الطفولة.
 .2اجلانب الشخصي للطالب ( خجل ,عزله ,ضعف الثقة ابلنفس.)..
 .3اجلانب الصحي للطالب كاإلصابة بعجز خلقي .
 .4البيئة املدرسية.
 .5املقررات الدراسية.
 .6األهل.
 .7املعلمني.
 .8الزمالء واألقران.
 .9اجلانب االقتصادي  :مستوى ومعدل دخل األسرة والبطالة وانعدام فرص التوظيف.
 .10اجلانب السياسي.
 .11اجلانب اإلعالمي الذي يعطي صوره سلبية عن املعلمني واملدارس
 .12عدم وجود اإلرشاد الرتبوي يف بعض املدارس .

اثلثا :مظاهر ومؤشرات كره الطلبة للمدارس:
لقد اقتصر ذكر مظاهر ومؤشرات ظاهرة كره الطالب للمدارس على قلة من الدراسات والكتاابت اليت تناولت هذه الظاهرة ,ففي دراسته يرى
الباحث فهد سعد الزهراين أن مظاهر كره الطالب للمدرسة تتمثل يف جمموعة أعراض تتمثل بتذمر الطالب املستمر من املدرسة وعدم اهتمامه
ابلواجبات املدرسية وعدم شعوره ابال نتماء للمدرسة ,إضافة إىل عدم مشاركته يف األنشطة املدرسية وعدم تقبله للمادة الدراسية واملعلم (الزهراين
.)2010
ويتفق عباس سبيت مع الزهراين يف مؤشرات ومظاهر كره الطالب للمدرسة حيث خلصها يف نشاط وجمهود الطالب القليل والالمباالة واإلحباط
والكره الواضح للمدرسة (سييت .)2012
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يف حني ختتصر غيداء زيدان هذه املظاهر مبوقفني  :األول يتمثل يف مشاهدة ومالحظة الطالب أثناء خروجهم من املدرسة وقد ارتسمت على
وجوههم مظاهر الفرح الذي يعرب عنه تدافعهم وكأهنم كانوا يف سجن وقد خرجوا منه ,والثاين مالحظتهم أثناء دخوهلم إىل املدرسة حيث تغيب
مظاهر الفرح عن وجوههم (زيدان .)2016
أما رايت جبار سويد فتذكر كثرة غياب الطالب عن املدرسة والرسوب املتكرر والتذمر وعدم املشاركة اجلادة يف األنشطة كمظاهر تعرب عن كره
الطالب للمدارس (جملة االشراف الرتبوي .)2010
يالحظ غياب ذكر مظاهر ومؤشرات كره الطالب للمدارس يف غالبية األدبيات اليت درست هذه الظاهرة وما تطرق إىل املظاهر تناوهلا بشكل
مقتضب حيث يرى الباحثان وجود مظاهر كثرية  ,فاجلنوح إىل السلوك السليب العنيف واالجتاه اىل التدخني والتسرب أثناء الدوام وكثرة املشاكل
ما بني الطالب ومعلميهم وذويهم وغريها من املظاهر مل يتطرق إليها الباحثني اللذين مت عرض دراساهتم .
رابعا :احللول ملشكلة كره الطالب للمدارس :
تطرقت معظم الدراسات إىل احللول املقرتحة لتجاوز ظاهرة كره الطالب للمدارس وقد كانت هذه احللول مبنية على األسباب اليت توصل إليها
الباحثني يف دراساهتم لكره الطلبة للمدارس وميكن إمجال هذه احللول يف جمموعه منا لنقاط امهها:
 -1تنشئة الطفل من قبل األهل تنشئة سليمة واالهتمام مبراحل منوه و إدراكهم هلذه املراحل مبتطلباهتا وحماذيرها وإدراكهم آلليات التعامل مع
الطفل واحتياجاته يف كل مرحلة .
 - 2عند دخول الطالب إىل املدرسة جيب على األهل التواصل املستمر مع املدرسة والتقرب من الطالب ومعرفة ومراعاة قدراته وميوله وتوفري البيئة
املنزلية االمنه واملثالية للطلب  ,إضافة إىل احرتام فردانية الطالب وعدم مقارنته بغريه من اإلخوة والزمالء وعدم الضغط عليه وعدم رفع مستوى
توقعاهتم من الطالب أو خفض مستوى التوقعات بشكل كبري  ,كذلك جيب على الوالدين واألهل االبتعاد عن توبيخ أو تعنيف والطالب واالبتعاد
أيضا عن النقاشات احلادة بوجود الطالب وعدم االبتعاد عن املنزل لفرتة طويلة وتوفري كامل احتياجات الطالب .
 - 3جيب جعل املدارس بيئة آمنه وجاذبه للطالب وهتيئتها بشكل يتالءم واحتياجات الطالب من خالل توفري املرافق املختلفة اليت متكن الطالب
من ممارسة خمتلف األنشطة  ,كما جيب هتيئتها خلدمة الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل يساعد على دجمهم .
 -4ابلنسبة للمعلمني جيب هتيئتهم بصورة أفضل من خالل تدريبهم خاصة يف جمال مراحل منو الطالب واحتياجات كل مرحلة إضافة إىل التدريب
املتعلق ابملادة الدراسية  .كما جيب عليهم إدراك ميول واحتياجات وقدرات الطلبة  ,واالبتعاد عن املقارنة والتوبيخ والتعنيف على اختالف أشكاله
 .إضافة إىل مراعاهتم للفروق الفردية بني الطلبة وتواصلهم املستمر مع األهل ملناقشة كل ما يتعلق ابلطالب .
 - 5جيب أن تكون املناهج واملواد الدراسية متوائمة مع املرحلة العمرية للطالب ومتوازنة مع قدراته وميوله وملبية الحتياجاته .كما جيب دمج
اجلانب العملي مع اجلانب النظري يف خمتلف املواد الدراسية.
 - 6جيب حتسني صورة املدرسة والدراسة واملعلم يف وسائل اإلعالم كما جيب توفري خدمات اإلرشاد الرتبوي يف كافة املدارس ولكافة املراحل .
أخريا فإن القضاء على األسباب املختلفة اليت أدت ابلطالب إىل كره املدرسة والدراسة هو احلل هلذه املشكلة.
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اجراءات الدراسة
منهج الدراسة
وظف الباحثان املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،حيث مت تصنيف البياانت اليت مجعت من املبحوثني ،ومن مث حتليلها
َ
ابستخدام الطرق واألساليب اإلحصائية املناسبة ،ومناقشتها وربطها ابإلطار النظري والدراسات السابقة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من طلبة املرحلة الثانوية يف مدارس مديرية تربية قباطية ،والبالغ عددهم حوايل ( )3917طالباً وطالبةً ،يف الفصل الدراسي
ى
األول لعام (.)2017
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )189طالباً وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية يف مدارس مديرية تربية قباطية ،مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية (

 ،)Random Samplingمن جمتمع الدراسة والبالغ ( )3917طالباً وطالبة ،بنسبة مئوية بلغت ( ،)%5وذلك على مراحل متتابعة تبعاً
ملتغريات اجلنس ،والصف احلايل ،والفرع ،واملعدل يف السنة املاضية ،ويف كل مرحلة كان الباحث يستخدم أسلوب القرعة ابإلرجاع الختيار الشعب
يوضح كيفية توزيع أفراد العينة:
تبعاً هلذه املتغريات ،واجلدول اآليت ى
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة حبسب اجلنس ،والصف احلايل ،والفرع ،واملعدل يف السنة املاضية
املتغري

مستوايت املتغري

العدد

النسبة املئوية

اجلنس

ذكر

96

%50.8

أنثى

93

%49.2

احلادي عشر

99

%52.4

الثاين عشر

90

%47.6

علمي

66

%34.9

أديب

105

%55.6

جتاري

18

%9.5

أقل من 70

36

%19.0

الصف احلايل
الفرع

املعدل يف السنة املاضية
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من 80-70

55

%29.1

أكثر من 80

98

%51.9

أداة الدراسة:
هبدف مجع بياانت الدراسة قام الباحثان بتصميم أداة (استبانة) ضمت يف صورهتا األولية ( )57فقرة موزعة على  5جماالت ،وذلك من خالل
مراجعة الباحثان لألدبيات ،والدراسات السابقة ذات الصلة ،اليت تناولت موضوعات شبيهة مبوضوع الدراسة ،مت بعد ذلك التحقق من صدق
وثبات األداة وفيما يلي توضيح لذلك:
أ) صدق أداة الدراسة:
للتحقق من صدق أداة الدراسة عُرضت على جلنة من احملكمني (الصدق الظاهري) من ذوي اخلربة واالختصاص؛ إلبداء آرائهم ،وبناء على
ما اقرتحوه فقد حذف الباحثان عدداً من الفقرات ،وأضافا فقر ٍ
ات أخرى ،كما ع ىدل صياغة بعضها ،لتستقر األداة على ( )54فقرة ،مت بعد ذلك
التحقق من صدق البناء هلا وقد بلغ معامل الثبات الكلي ().,76
ب) ثبات أداة الدراسة:

للتحقق من درجة ثبات أداة الدراسة مت اتباع طريقة االتساق الداخلي ( ،)Internal Consistencyابستخدام معادلة الثبات كرونباخ
ألفا ( ،)Cronbach Alphaوذلك على عينة الدراسة الفعلية ،وقد بلغت قيم معامالت الثبات لألداة (.)0.76

جدول ( :) 2قيم معامل الثبات لألبعاد اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة
الرقم

الألبعاد اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة

عدد الفقرات

قيمة ألفا

.1

متعلقة ابملعلم

10

.754
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.2

البيئة املدرسية

11

.777

.3

املناهج الدراسية

11

.854

.4

متعلقة ابألسرة

11

.858

.5

متعلقة ابلطالب

11

.883

54

.923

األبعاد اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة جمتمعة.

يتضح من خالل اجلدول ( ) 2أن قيم معامل الثبات لألبعاد اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة جمتمعة قد بلغت (،).923
وتراوحت قيم الثبات لألسباب الفرعية اخلمسة ما بني ( .754و  ،).883وهي نسب ثبات مقبولة.

بعد كل ما سبق من اجراءات خلصت االستبانه اىل قسمني :

القسم األول :املتغريات الدميوغرافية املتعلقة أبفراد ا لعينة ،واليت مشلت متغريات :اجلنس ،والصف احلايل ،والفرع ،واملعدل يف السنة املاضية.
القسم الثاين :فقرات وأبعاد أداة الدراسة ،اليت تكونت يف صورهتا النهائية من ( )54فقرة ،موزعة على ( )5أبعاد هي :البعد املتعلق ابملعلم ،وبعد
البيئة املدرسية ،وبعد املناهج املدرس ية ،والبعد املتعلق ابألسرة ،والبعد املتعلق ابلطالب ،صيغت مجيعها بصورة سلبية (ال متثل أسباب الكراهية بل
أسباب حمبة املدرسة) ،وطُلب من املستجيبني (أفراد العينة) االجابة عليها وفقا لسلم ليكرت اخلماسي( :كبرية جداً  ،كبرية  ،متوسطة  ،قليلة ،

قليلة جداً).
إجراءات الدراسة:
متغريات الدراسة:

 .1املتغريات املستقلة وتتمثل ابآليت:
 اجلنس؛ وله مستواين( :ذكر  ،أنثى). الصف احلايل؛ وله مستواين( :احلادي عشر  ،الثاين عشر). الفرع؛ وله ثالثة مستوايت هي( :علمي  ،أديب  ،جتاري). املعدل يف السنة املاضية؛ وله ثالثة مستوايت هي(:أقل من  ، 70من , 80 -70أكثر من )80 . 2املتغريات التابعة :وتتمثل ابألسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف مدرارس مديرية تربية قباطية ،ومتثله ( )54فقرة
مقسمة على مخسة أسباب هي (متعلقة ابملعلم ،والبيئة املدرسية ،واملناهج الدراسية ،ومتعلقة ابألسرة ،ومتعلقة ابلطالب).
املعاجلات اإلحصائية للبياانت:
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بعد مجع االستباانت من عينة الدراسة ،قام الباحثان بتفريغ إجاابت أفراد العينة ،وإدخاهلا إىل احلاسب اآليل ،ومعاجلتها ابستعمال برجمية ألـ
فحسبت املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية؛ من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ،وأُجري اختبار (ت) لعينتني مستقلتني
(ُ ،)spss
( ،)Independent Samples t-testواختبار حتليل التباين األحادي ( ،)One Way ANOVAكما وأجري اختبار أقل فرق
دال احصائيا للمقارانت البعدية ( ،)LSDواختبار العالقة بريسون ( ،)Pearson Correlationمن أجل فحص فرضيات الدراسة ،يف
حني ُحسب معامل ثبات أداة الدراسة بوساطة معادلة الثبات "كرونباخ-الفا".
نتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
القسم األول :النتائج املتعلقة أبسئلة الدراسة:
هبدف التعرف إىل األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف مدرارس مديرية تربية قباطية من وجهة نظرهم ،فقد ُحسبت
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات األداة ،ولكل بعد من أبعادها ،ولألبعاد جمتمعة ،ولتسهيل عرض النتائج اعتُمد
التوزيع اآليت:
درجات االستجابة

كبرية جداً
5

4

املتوسط احلسايب

4.21-5.0

3.41-4.20

درجة االستجابة

كبرية

متوسطة

قليلة

3

2

قليلة جداً
1

2.61-3.40

1.81-2.60

1-1.80

 . 1النتائج املتعلقة ابلسؤال األول" :ما األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية يف مدارس مديرية تربية قباطية للمدرسة؟"
لإلجابة عن هذا السؤال حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املعيارية لكل فقرة من فقرات األداة ،ولكل بعد من أبعادها،
ولألبعاد جمتمعة ،اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف مدارس مديرية تربية قباطية للمدرسة ،مرتبة ترتيباً تنازلياً.
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أ) البعد املتعلق ابملعلم:
من أجل تفسري نتائج السؤال األول اخلاص ابألسباب املتعلقة ابملعلم كأحد األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف
مدارس مديرية تربية قباطية ،فقد مت االعتماد على املتوسطات احلسابية كما هو يف اجلدول اآليت:
جدول ( :) 3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألهم األسباب اليت تفق وراء كراهية الطلبة للمدرسة من وجهة نظرهم على مستوى البعد
املتعلق ابملعلم مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرقم
الرتتييب

الفقرة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التقدير

1

تكليف املعلمون الطالب ابلواجبات البيتية

3.40

1.266

متوسطة

2

تدين مراعاة املعلمون ملشاعر الطلبة املختلفة أثناء احلصة

3.00

1.321

متوسطة

3

قلة عرض املعلمون للمادة أبساليب شيقة

2.91

1.099

متوسطة

4

قلة تنويع املعلمون ألسئلة االمتحاانت مبا يتناسب مع مستوايت الطلبة

2.87

1.386

متوسطة

5

تدين مراعاة املعلمون للفروق الفردية بني الطلبة

2.86

1.197

متوسطة

6

يفتقر املعلمون ألساليب التعزيز املتنوعة داخل الصف

2.80

1.134

متوسطة

7

أشعر بزيف ابتسامة املعلمني

2.46

1.435

قليلة

8

أعرب عن رأيي ابرتباك أمام املعلمني

2.26

1.127

قليلة

9

قلة الكفاءة واخلربة لدى املعلمون يف التدريس

2.24

1.078

قليلة

10

يفتقر املعلمون لألساليب املتنوعة يف الشرح

2.21

1.076

قليلة

2.70

.680

متوسطة

البعد املتعلق ابملعلم

يتضح من اجلدول ( )3أن املتوسط الكلي لألسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة واملتعلقة ابملعلم قد كانت بدرجة
متوسطة ،وذلك مبتوسط حسايب بلغ قدره ( ،)2.70وإحنراف معياري ( ،).680أما ابلنسبة لألسباب على مستوى فقرات هذا البعد فقد حصل
السبب " تكليف املعلمون الطالب ابلواجبات البيتية" على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.40وبدرجة تقدير متوسطة ،تالها السبب
"تدين مراعاة املعلمون ملشاعر الطلبة املختلفة أثناء احلصة" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.00وبدرجة تقدير متوسطة ،مث السبب "قلة عرض املعلمون
للمادة أبساليب شيقة" مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.91وبدرجة تقدير متوسطة كذلك ،تالها السبب "قلة تنويع املعلمون ألسئلة االمتحاانت مبا
يتناسب مع مستوايت الطلبة" مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.87وبدرجة تقدير متوسطة ،وانتهاءً ابلسبب "تدين مراعاة املعلمون للفروق الفردية بني
الطلبة" مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.86وبدرجة تقدير متوسطة أيضاً.

ب) بعد البيئة املدرسية:
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لتحديد األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف مدارس مديرية تربية قباطية ،واملتعلقة ببعد البيئة املدرسية ،فقد مت
االعتماد على املتوسطات احلسابية كما هو يف اجلدول اآليت:
جدول ( :)4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألهم األسباب اليت تفق وراء كراهية الطلبة للمدرسة من وجهة نظرهم على مستوى بعد
البيئة املدرسية مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرقم
الرتتييب

الفقرة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التقدير

1

صعوبة شراء املأكوالت من املقصف دون أي ازدحام

4.10

1.257

كبرية

2

محامات املدرسة متسخة وقليلة ألعداد الطلبة

3.35

1.362

متوسطة

3

مشارب املياة متسخة وقليلة ألعداد الطلبة

3.31

1.341

متوسطة

4

قلة توفر أجهزة احلاسوب للطالب يف خمترب املدرسة

3.20

1.534

متوسطة

5

تدين مراعاة املدرسة لتنوع األنشطة الالمنهجية يف الطابور الصباحي

2.69

1.135

متوسطة

6

خمتربات املدرسة قدمية وقليلة ألعداد الطلبة

2.69

1.272

متوسطة

7

تدين توافر مظالت وأماكن للجلوس وقت األسرتاحة يف املدرسة

2.44

1.326

قليلة

8

قلة األنشطة المنهجية (مسابقات ,رحل ,ندوات ,ورش عمل) اليت تقوم هبا املدرسة 2.41

1.292

قليلة

9

قلة توافر ساحات ومالعب واسعة يف املدرسة

2.31

1.221

قليلة

10

الغرف الصفية مكتظة من حيث عدد الطلبة

2.28

1.181

قليلة

11

تدين توفري املكتبة املدرسة للكتب واجملالت يف خمتلف اجملاالت

2.11

1.125

قليلة

2.81

.713

متوسطة

بعد البيئة املدرسية

يتضح من اجلدول ( ) 4أن املتوسط الكلي لألسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة واملتعلقة ابلبيئة املدرسية قد كانت
بدرجة متوسطة ،وذلك مبتوسط حسايب بلغ قدره ( ،)2.81وإحنراف معياري ( ،).713أما ابلنسبة لألسباب على مستوى فقرات هذا البعد فقد
حصل السبب "صعوبة شراء املأكوالت من املقصف دون أي ازدحام" على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره ( ،)4.10وبدرجة تقدير كبرية،
تالها السبب "محامات املدرسة متسخة وقليلة ألعداد الطلبة" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.35وبدرجة تقدير متوسطة ،مث السبب "مشارب املياة
متسخة وقليلة ألعداد الطلبة" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.31وبدرجة تقدير متوسطة أيضاً ،تالها السبب "قلة توفر أجهزة احلاسوب للطالب
يف خمترب املدرسة" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.20وبدرجة تقدير متوسطة ،وإنتهاءً ابلسبب "تدين مراعاة املدرسة لتنوع األنشطة الالمنهجية يف
الطابور الصباحي" مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.69وبدرجة تقدير متوسطة كذلك.
ج) بعد املناهج الدراسية:
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ل تحديد األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف مدارس مديرية تربية قباطية ،واملتعلقة ابملناهج الدراسية ،فقد مت
االعتماد على املتوسطات احلسابية كما هو يف اجلدول اآليت:
جدول ( :) 5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألهم األسباب اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة من وجهة نظرهم على مستوى بعد
املناهج الدراسية مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرقم
الرتتييب

الفقرة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التقدير

1

املناهج الدراسية مملة

3.61

1.174

كبرية

2

املناهج الدراسية معقدة وصعبة

3.57

1.225

كبرية

3

حتبطين املناهج الدراسية من خالل حمتواها اململ

3.52

1.236

كبرية

4

قلة تلبية املناهج الدراسية حلاجايت النفسية واألجتماعية

3.49

1.147

كبرية

5

أجد صعوبة يف فهم املناهج الدراسية وحدي

3.42

1.153

كبرية

6

تثبطين املناهج الدراسية على الدراسة بشكل فعال

3.26

1.261

متوسطة

7

تعتمد املناهج الدراسية عن أسلوب التلقني

3.23

1.120

متوسطة

8

تدين مراعاة املناهج الدراسية للفروق الفردية بني الطلبة

3.16

1.174

متوسطة

9

قلة ارتباط املناهج الدراسية ابلواقع الذي يعيشه الطالب

3.03

1.240

متوسطة

10

تدين احتواء املناهج الدراسية أمثلة توضيحية من الواقع

2.74

1.122

متوسطة

11

تتدرج املادة الدراسية من الصعب اىل السهل

2.63

1.266

متوسطة

3.24

.761

متوسطة

بعد املناهج الدراسية

يتضح من اجلدول ( ) 5أن املتوسط الكلي لألسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة واملتعلقة ابملناهج الدراسية قد كانت
بدرجة متوسطة ،وذلك مبتوسط حسايب بلغ قدره ( ،)3.24وإحنراف معياري ( ،).761أما ابلنسبة لألسباب على مستوى فقرات هذا البعد فقد
حصل السبب "املناهج الدراسية مملة" على املرتبة األوىل الفقرة مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.61وبدرجة تقدير كبرية ،تالها السبب "املناهج الدراسية
معقدة وصعبة" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.57وبدرجة تقدير كبرية ،مث السبب "حتبطين املناهج الدراسية من خالل حمتواها اململ" مبتوسط حسايب
قدره ( ،) 3.52وبدرجة تقدير كبرية ،تالها السبب "قلة تلبية املناهج الدراسية حلاجايت النفسية واألجتماعية" مبتوسط حسايب قدره (،)3.49
وبدرجة تقدير كبرية ،وإنتهاءً ابلسبب "أجد صعوبة يف فهم املناهج الدراسية وحدي" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.42وبدرجة تقدير كبرية.
د) البعد املتعلق ابألسرة:
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لتحديد األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف مدارس مديرية تربية قباطية ،واملتعلقة ابألسرة ،فقد مت االعتماد على
املتوسطات احلسابية كما هو يف اجلدول اآليت:
جدول ( :)6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألهم األسباب اليت تفق وراء كراهية الطلبة للمدرسة من وجهة نظرهم على مستوى البعد
املتعلق ابألسرة مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرقم
الرتتييب

الفقرة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
التقدير

1

تدين مساعديت من قبل أهلي يف حل املسائل والواجبات الدراسية

2.52

1.359

قليلة

2

يقارن األهل بني الطلبة املتميزين

2.45

1.507

قليلة

3

تدين مراعاة األهل للفروق الفردية بيين وبني اخواين

2.29

1.359

قليلة

4

قلة تواصل أهلي مع املدرسة ملتابعة حتصيلي الدراسي

2.23

1.184

قليلة

5

يهملين أهلي من انحية تنظيم وقت الدراسة من خالل برانمج دراسي منظم

2.08

1.189

قليلة

6

قلة اهتمام األهل يف الصعوابت اليت تواجهين يف الدراسة

1.92

1.157

قليلة

7

قلة تتفهم األهل ملشاكلي الدراسية

1.88

1.124

قليلة

8

يتدخل أهلي يف اختاذ قراري املهين حنو مهنة املستقبل

1.74

1.121

9

تدين توفري أهلي يل البيئة املالئمة للدراسة

1.55

.884

10

قلة توفري أهلي لألحتياجات واألدوات الالزمة للدراسة

1.47

.816

قليلة جداً
قليلة جداً

11

يهملين األهل من انحية متابعيت للدراسة اليومية

1.39

.822

1.96

.745

البعد املتعلق ابألسرة

قليلة جداً
قليلة جداً

قليلة

يتضح من اجلدول ( ) 6أن املتوسط الكلي لألسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة واملتعلقة ابألسرة قد كانت بدرجة
قليلة ،وذلك مبتوسط حسايب بلغ قدره ( ،)1.96وإحنراف معياري ( ،) .745أما ابلنسبة لألسباب على مستوى فقرات هذا البعد فقد حصل
السبب "تدين مساعديت من قبل أهلي يف حل املسائل والواجبات الدراسية" على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.52وبدرجة تقدير
قليلة ،تالها السبب "يقارن األهل بني الطلبة املتميزين" مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.45وبدرجة تقدير قليلة ،مث السبب "تدين مراعاة األهل للفروق
الفردية بيين وبني اخواين" مبتوسط حسايب قدره ( ،) 2.29وبدرجة تقدير قليلة ،تالها السبب "قلة تواصل أهلي مع املدرسة ملتابعة حتصيلي
الدراسي" مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.23وبدرجة تقدير قليلة ،وإنتهاءً ابلسبب "يهملين أهلي من انحية تنظيم وقت الدراسة من خالل برانمج
دراسي منظم" مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.08وبدرجة تقدير قليلة أيضاً.
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ه) البعد املتعلق ابلطالب:
لتحديد األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف مدارس مديرية تربية قباطية ،واملتعلقة ابلطالب ،فقد مت االعتماد
على املتوسطات احلسابية كما هو يف اجلدول اآليت:
جدول (:) 7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألهم األسباب اليت تفق وراء كراهية الطلبة للمدرسة من وجهة نظرهم على مستوى البعد
املتعلق ابلطالب مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرقم
الرتتييب

الفقرة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة التقدير

1

تغمرين السعاد عند غياب أحد املعلمني

3.99

1.311

كبرية

2

أشعر ابلراحة عندما أغادر املدرسة

3.96

1.235

كبرية

3

أكره املدرسة كثرياً
قلة اشتياقي للمدرسة بعد مغادرهتا

3.72

1.426

كبرية

3.61

1.442

كبرية

5

أحزن عند انتهاء العطلة الصيفية والبدء ابلدوام

3.49

1.490

كبرية

6

أكون يف غاية التعاسة أثناء الدوام

3.37

1.272

متوسطة

7

أغيب عن املدرسة دون عذر قانوين

3.17

1.417

متوسطة

8

أذهب للمدرسة بكسل وإحباط

2.95

1.490

متوسطة

9

أعترب املدرسة سجن ومكان أرغم على الذهاب إليه

2.92

1.441

متوسطة

10

تدين مشاركيت ابلطابور الصباحي

2.75

1.484

متوسطة

11

أغادر املدرسة بفوضى ومحاس شديد

2.26

1.381

قليلة

3.29

.951

متوسطة

4

البعد املتعلق ابلطالب

يتضح من اجلدول ( ) 7أن املتوسط الكلي لألسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة واملتعلقة ابلطالب قد كانت بدرجة
متوسطة ،وذلك مبتوسط حسايب بلغ قدره ( ،)3.29وإحنراف معياري ( ،).951أما ابلنسبة لألسباب على مستوى فقرات هذا البعد فقد حصل
السب ب "تغمرين السعادة عند غياب أحد املعلمني" على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.99وبدرجة تقدير كبرية ،تالها السبب "أشعر
ابلراحة عندما أغادر املدرسة" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.96وبدرجة تقدير كبرية ،مث السبب "أكره املدرسة كثرياً" مبتوسط حسايب قدره (،)3.72
وبدرجة تقدير كبرية ،تالها السبب "قلة اشتياقي للمدرسة بعد مغادرهتا" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.61وبدرجة تقدير كبرية ،وإنتهاءً ابلسبب
"أحزن عند انتهاء العطلة الصيفية والبدء ابلدوام" مبتوسط حسايب قدره ( ،)3.49وبدرجة تقدير كبرية أيضاً.
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و) األبعاد لألسباب اليت تقف وراء كراهية املدرسة واألسباب جمتمعة:
ملقارنة مستوايت األبعاد لألسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف مديرية تربية قباطية فيما بينها حسب املتوسطات
احلسابية واالحنرافات املعيارية كما هو مبني يف اجلدول االيت:
جدول رقم ( :)8يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة يف مديرية
تربية قباطية ولألسباب جمتمعة مرتبة ترتيباً تنازلياً
البعد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

درجة التقدير

يتعلق ابلطالب

3.29

.951

متوسطة

املناهج الدراسية

3.24

.761

متوسطة

البيئة املدرسية

2.81

.713

متوسطة

يتعلق ابملعلم

2.70

.680

متوسطة

يتعلق ابألسرة

1.96

.745

قليلة

األسباب جمتمعة

2.80

.556

متوسطة

يتضح من اجلدول السابق أن البعد املتعلق ابلطالب قد حاز على أعلى املتوسطات احلسابية حيث كان متوسطه احلسايب ( ،)3.29يليه بعد
املناهج الدراسية والذي بلغ متوسطه احلسايب ( ،)3.24يليه بعد البيئة املدرسية والذي بلغ متوسطه احلسايب ( ،)2.81يليه البعد املتعلق ابملعلم
والذي بلغ متوسطه احلسايب ( ،)2.70وأخرياً البعد املتعلق ابألسرة والذي كان متوسطه احلسايب ( .)1.96بينما بلغ املتوسط احلسايب ألبعاد
األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة جمتمعة (.)2.80

القسم الثاين :النتائج املتعلقة بفحص فرضيات الدراسة:

 الفرضية األوىل" :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ يف األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلةالثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية تعزى ملتغري اجلنس".
أجري اختبار (ت) لعينتني مستقلتني ،وجاءت النتائج كما هو موضح يف اجلدول اآليت:
لفحص هذه الفرضيةَ ،
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جدول ( :)9نتائج اختبار (ت) لعينتني مستقلتني الختبار مستوى داللة الفروق حبسب متغري اجلنس
اجملال

اجلنس

املتوسط

االحنراف
املعياري

درجة
احلرية

قيمة "ت"
احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

يتعلق ابملعلم

ذكر

2.63

.657

187

-1.439-

.152

أنثى

2.77

.698

ذكر

2.81

.778

أنثى

2.80

.643

ذكر

3.27

.827

أنثى

3.22

.691

ذكر

2.13

.836

أنثى

1.78

.592

ذكر

3.37

1.072

أنثى

3.21

.805

ذكر

2.85

.652

أنثى

2.76

.436

البيئة املدرسية
املناهج الدراسية
يتعلق ابألسرة
يتعلق ابلطالب
األسباب جمتمعة

187
187
187
187
187

.095
.460
3.284
1.186
1.115

.924
.646
.001
.237
.266

يتضح من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αيف متوسطات األسباب اليت تقف وراء
كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية تعزى ملتغري اجلنس ،وذلك على مستوى األسباب جمتمعة
(األداة الكلية) ،وعلى كل من البعد املتعلق ابملعلم ،وبعد البيئة املدرسية ،وبعد املناهج الدراسية ،والبعد املتعلق ابلطالب ،إذ بلغ مستوى الداللة هلا
على التوايل ( ،).237 ، .646 ، .924 ، .152 ، .266وهذه القيم أكرب من ( ،)0.05مما يعين قبول الفرضية الصفرية ،أي أن األسباب
اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة ال ختتلف لدى طلبة مدارس مديرية تربية قباطية إبختالف اجلنس هلم وذلك على مستوى
األسباب جمتمعة (األداة الكلية) ،وعلى كل من البعد املتعلق ابملعلم ،وبعد البيئة املدرسية ،وبعد املناهج الدراسية ،والبعد املتعلق ابلطالب.
يف حني يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αيف متوسطات األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة
الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية تعزى ملتغري ا جلنس ،وذلك على البعد املتعلق ابألسرة ،إذ بلغ مستوى الداللة له
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( ،).001وهي أصغر من ( ،) 0.05مما يعين عدم قبول الفرضية الصفرية ،أي أن األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة
ختتلف لدى طلبة مدارس مديرية تربية قباطية إبختالف اجلنس هلم ،وذلك على البعد املتعلق ابألسرة ،كما ويتضح أن الفروق على هذا البعد قد
كان لصاحل الطلبة الذكور مبتوسط حسايب قدره ( ،)2.13وهو أعلى من متوسط اإلانث البالغ ( )1.78مبعىن ان الطلبة الذكور اكثر كرها
للمدرسة من االانث فيما يتعلق بدور االسرة .

 الفرضية الثانية" :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ يف األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلةالثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية تعزى ملتغري الصف احلايل".
أجري اختبار (ت) لعينتني مستقلتني ،وجاءت النتائج كما هو موضح يف اجلدول اآليت:
لفحص هذه الفرضيةَ ،
جدول ( :) 10نتائج اختبار (ت) لعينتني مستقلتني الختبار مستوى داللة الفروق حبسب متغري الصف احلايل
اجملال

الصف احلايل

املتوسط

االحنراف
املعياري

درجة
احلرية

قيمة "ت"
احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

يتعلق ابملعلم

احلادي عشر

2.65

.569

187

-1.073-

.285

الثاين عشر

2.76

.783

احلادي عشر

2.68

.612

الثاين عشر

2.95

.788

احلادي عشر

3.09

.678

الثاين عشر

3.41

.813

احلادي عشر

2.07

.684

الثاين عشر

1.83

.790

احلادي عشر

3.22

.963

الثاين عشر

3.36

.937

احلادي عشر

2.74

.499

الثاين عشر

2.86

.610

البيئة املدرسية
املناهج الدراسية
يتعلق ابألسرة
يتعلق ابلطالب
األسباب جمتمعة
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187
187
187
187
187

-2.711-3.0102.296
-1.008-1.497-

.007
.003
.023
.315
.136
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يتضح من اجلدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αيف متوسطات األسباب اليت تقف وراء
كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية تعزى ملتغري الصف احلايل ،وذلك على مستوى األسباب
جمتمعة (األداة الكلية) ،وعلى كل من البعد املتعلق ابملعلم ،والبعد املتعلق ابلطالب ،إذ بلغ مستوى الداللة هلا على التوايل (، .285 ، .136
 ،).315وهذه القيم أكرب من ( ،) 0.05مما يعين قبول الفرضية الصفرية ،أي أن األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة ال
ختتلف لدى طلبة مدارس مديرية تربية قباطية إبختالف صفهم احلايل وذلك على مستوى األسباب جمتمعة (األداة الكلية) ،وعلى كل من البعد
املتعلق ابملعلم ،والبعد املتعلق ابلطالب.
يف حني يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αيف متوسطات األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة
الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية تعزى ملتغري الصف احلايل ،وذلك على بعد البيئة املدرسية ،وبعد املناهج الدراسية،
والبعد املتعلق ابألسرة ،إذ بلغ مستوى الداللة هلا على التوايل ( ،).023 ، .003 ، .007وهذه القيم أصغر من ( ،)0.05مما يعين عدم قبول
الفرضية الصفرية ،أي أن األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة ختتلف لدى طلبة مدارس مديرية تربية قباطية إبختالف
صفهم احلايل ،وذلك على بعد البيئة املدرسية ،وبعد املناهج الدراسية ،والبعد املتعلق ابألسرة ،كما ويتضح أن الفروق على بعدي البيئة املدرسية
واملناهج الدراسية قد كانت لصاحل طلبة الصف الثاين عشر مبتوسط حسايب أعلى من متوسط طلبة الصف احلادي عشر ،أما الفروق على البعد
املتعلق ابألسرة فقد كان لصاحل طلبة احلادي عشر مبتوسط حسايب اعلى من متوسط طلبة الصف الثاين عشر .أي ان الضغط املوجود على طلبة
الصف الثاين اثنوي اكثر منه لدى طلبة الصف احلادي عشر على بعدي البيئة املدرسية واملناهج وهذا الضغط املتزايد على الطلبة يزيد من كراهيتهم
واجتاهاهتم السلبية حنو املدرسة  .أما فيما يتعلق يف بعد االسرة فقد كان لصاحل طلبة احلادي عشر وذلك بسبب أن االسرة تقوم ابلضغط على طلبة
الصف احلادي عشر أكثر من الضغط على طلبة الصف الثاين عشر ,رغم أن الضغط يف الصف الثاين عشر يقابله دالل واهتمام ورعاية من االسرة
لطالب الثانوية العامة.

 الفرضية الثالثة" :ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ يف األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلةالثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية تعزى ملتغري الفرع".
لفحص هذه الفرضية أجري اختبار حتليل التباين األحادي ،فكانت النتائج اليت مت احلصول عليها كما مبني يف اجلدول اآليت:

جدول ( :) 11نتائج اختبار حتليل التباين األحادي ،الختبار مستوى داللة الفروق حبسب متغري الفرع
اجملال

مصدر التباين

جمموع
املربعات
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متوسط
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قيمة
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مستوى
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يتعلق ابملعلم
البيئة املدرسية
املناهج الدراسية
يتعلق ابألسرة
يتعلق ابلطالب
األسباب جمتمعة

بني اجملموعات

3.209

2

1.604

داخل اجملموعات

83.631

186

.450

بني اجملموعات

1.920

2

.960

داخل اجملموعات

93.600

186

.503

بني اجملموعات

2.612

2

1.306

داخل اجملموعات

106.333

186

.572

بني اجملموعات

.591

2

.295

داخل اجملموعات

103.650

186

.557

بني اجملموعات

10.173

2

5.087

داخل اجملموعات

159.825

186

.859

بني اجملموعات

2.370

2

1.185

داخل اجملموعات

55.796

186

.300

.030 3.568
.151 1.907
.105 2.284
.530

.589

.003 5.920
.021 3.950

يتضح من اجلدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αيف متوسطات األسباب اليت تقف وراء
كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية تعزى ملتغري الفرع ،وذلك على بعد البيئة املدرسية ،وبعد
املناهج الدراسية ،والبعد املتعلق ابألسرة ،إذ بلغ مستوى الداللة هلا على التوايل ( ،).589 ، .105 ، .151وهذه القيم أكرب من ( ،)0.05مما
يعين قبول الفرضية الصفرية هلا ،أي أن األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة ال ختتلف لدى طلبة مدارس مديرية تربية
قباطية إبختالف فرعهم وذلك على بعد البيئة املدرسية ،وبعد املناهج الدراسية ،والبعد املتعلق ابألسرة.
يف حني يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αيف متوسطات األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة
املرحلة الثانوية للمدرسة من وجه ة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية تعزى ملتغري الفرع ،وذلك على مستوى األسباب جمتمعة (األداة الكلية)،
وعلى البعدين املتعلقني ابملعلم والطالب ،إذ بلغ مستوى الداللة هلا على التوايل ( ،).003 ، .030 ، .021وهذه القيم أصغر من (،)0.05
مما يعين عدم قبول الفرضية ا لصفرية ،أي أن األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة ختتلف لدى طلبة مدارس مديرية تربية
قباطية إبختالف فرعهم وذلك على بعد األسباب جمتمعة (األداة الكلية) ،وعلى البعدين املتعلقني ابملعلم والطالب.
وللتعرف إىل مواطن الفروق يف مستوى األس باب اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة (األداة الكلية) بني مستوايت متغري الفرع ،وحتديد
وجهتها ،فقد أُجري اختبار أقل فرق دال إحصائيا ( )LSDللمقارانت البعدية ،حيث كانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول اآليت:
جدول (:)12اختبار أقل فرق دال إحصائيا ( )LSDللمقارانت البعدية يف األسباب اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة (األداة الكلية) تبعا
ملتغري الفرع
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الفرع

علمي
املتوسط ()2.65

أديب
املتوسط ()2.90

جتاري
املتوسط ()2.79

علمي
املتوسط ()2.65

--------

*-.24173-

-.13814-

--------

.10359

أديب
املتوسط ()2.90

--------

جتاري
املتوسط ()2.79

يشري اجلدول ( ) 12إىل أن الفروق بني إجاابت أفراد العينة فيما يتعلق ابألسباب اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة (األداة الكلية)،
حسب متغري الفرع ،كانت بني طلبة الفرع العلمي وطلبة الفرع األديب فقط ،وذلك لصاحل طلبة الفرع األديب ،حيث بلغ متوسط إجاابهتم ()2.90
مقابل متوسط إجاابت طلبة الفرع العلمي البالغ ( .) 2.65مبعىن ان طلبة التخصص االديب يكرهون املدرسة اكثر من طلبة التخصص العلمي
وذلك بسبب ان من يتوجه اىل التخصص االديب هم الطالب األقل حتصيال من طلبة العلمي ,لذلك تزاد الضغوط عليهم سواء من البيئة املدرسية
أو من االسرة مما يؤثر على اجتاهاهتم وكراهتهم للمدرسة.
 -الفرضية اخلامسة" :ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≤ بني األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة

املرحلة الثانوية للمدرسة (متعلقة ابملعلم ،والبيئة املدرسية ،واملناهج الدراسية ،ومتعلقة ابألسرة ،ومتعلقة ابلطالب) ومعدهلم يف السنة املاضية من
وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية".
لفحص هذه الفرضية مت حساب معامل االرتباط بريسون بني األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة (متعلقة ابملعلم،
والبيئة املدرسية ،واملناهج الدراسية ،ومتعلقة ابألسرة ،ومتعلقة ابلطالب) ومعدهلم يف السنة املاضية من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية،
وفيما يلي توضيح ذلك:

جدول ( :) 14نتائج اختبار االرتباط بريسون بني أبعاد األسباب اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة ومعدهلم يف السنة املاضية
املعدل يف السنة املاضية
يتعلق ابملعلم

معامل االرتباط
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البيئة املدرسية

املناهج الدراسية

يتعلق ابألسرة

يتعلق ابلطالب

األسباب جمتمعة

مستوى الداللة

.242

العدد

189

معامل االرتباط

.001

مستوى الداللة

.991

العدد

189

معامل االرتباط

-.079-

مستوى الداللة

.279

العدد

189

معامل االرتباط

-.075-

مستوى الداللة

.302

العدد

189

معامل االرتباط

*-.169-

مستوى الداللة

.020

العدد

189

معامل االرتباط

-.121-

مستوى الداللة

.098

العدد

189

يتضح من اجلدول ( ) 14عدم وجود عالقة خطية بني األسباب اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة جمتمعة (األداة الكلية) ،وكل بعد من
أبعادها مع معدل الطالب يف السنة املاضية ،إبستثناء بعد االسباب املتعلقة ابلطالب ،حيث بلغت قيمة الداللة له ( ،).020وهي أصغر من
( ،)0.05وعليه ترفض الفرضية الصفرية هلذا البعد ،وابلعودة إىل معامل اإلرتباط بني املتغريين يتضح أبن العالقة سالبة وقوية نسبياً ،حيث بلغت
قيمة معامل االرتباط ( ،)-.169-مبعىن أنه كلما إرتفعت األسباب اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة واملتعلقة ابلطالب كان معدهلم يف السنة
املاضية منخفض ،والعكس صحيح

مناقشة النتائج
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جاءت هذه الدراسة لبحث األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية ،وقد
توصلت إىل نتائج عدة منها:
 تبني أن جوانب األسباب اليت تقف وراء كراهية طلب ة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديرية تربية قباطية كانت بدرجةتقدير متوسطة ،وأن البُعد املتعلق ابلطالب ،قد حصل على أعلى املتوسطات احلسابية ،تاله -يف ذلك -بعد املناهج الدراسية ،تاله بعد البيئة
املدرسية ،مث البعد املتعلق ابملعلم ،وأخرياً البُعد املتعلق ابألسرة ،وبوجه عام تراوحت املتوسطات احلسابية لألبعاد ما بني ( 1.96و  ،)3.29أي
بدرجة تقدير ترتاوح بني القليلة واملتوسطة لألبعاد ،وهذا يدل على أن الطلبة بشكل عام وحسب اجاابهتم يتذمرون ويشكون من الدوام وااللتزام
ابملدرسة مما ينعكس على شعورهم وحب هم للمدرسة كما ان من أهم ما توصلت اليه نتائج الدراسة ما يتعلق ابلطالب نفسه مثل شعوره ابخلجل
والالمباالة وضعف الثقة وابلشعور ابليأس واألحباط.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة (الزهراين  ،) 2010,اليت بينت تذمر الطالب من املدرسة وعدم اهتمامه ابلواجبات وعدم شعوره ابالنتماء
للمدرسة  ،اضافة اىل عدم املشاركة يف االنشطة املدرسية وعدم تقبله للمادة واملعلم .
واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة (خريي  ،)2012اليت بينت أن كره الطالب للمدرسة يعود ابلدرجة األوىل اىل توقعات عالية من الوالدين
ترهق الطالب و تؤثر على نفسياهتم وحبهم للمدرسة وأن السبب الثاين يعود للمعلم الذي يشجع طالبه على االلتحاق ابلدروس اخلصوصية
واحيائهم أو تصرحيهم أن الطالب اجملتهد هو من يلتحق ابلدروس اخلصوصية هذا من شأنه أن يشكل ثقل وكره للدراسة وخاصة لدى الطالب الغري
قادرين على دفع خمصصات الدروس
 تبني عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف متوسطات األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارسمديرية تربية قباطية تعزى ملتغري اجلنس ،وذلك على مستوى األسباب جمتمعة (األداة الكلية) ،وعلى كل بعد من أبعادها إبستثناء البعد املتعلق
ابألسرة ،حيث كانت الفروق لصاحل الطلبة الذكور ،وهذا يدل على ان الطلبة الذكور يكرهون املدرسة اكثر من االانث وذلك بسبب ان اخليارات
أمام الطالب الذكور خمتلفة ومتنوعة ومفتوحة بعكس الطالبات اليت ال جتد أي متنفس هلا اال يف الدراسة واستكمال الدراسة والتعليم وان املستقبل
ابلنسبة هلا هو التعليم .
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الزهراين اليت جاء فيها أن االسرة تكلف األبناء الذكور ابألعمال املنزلية كالزراعة والتجارة وغريها من االعمال
اليت تشكل مصدر دخل لألسرة .
واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة .فالريي سرتاوس وبيرت جري اليت بينت ابنه ال يوجد اي أتثري لألسرة على كراهية الطالب للمدرسة .
 تبني عدم وجود فروق دالة احصائياً يف متوسطات األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارسمديرية تربية قباطية تعزى ملتغري الصف احلايل ،وذلك على مستوى األسباب جمتمعة (األداة الكلية) ،وعلى كل بعد من أبعادها ،إبستثناء بعد البيئة
املدرسية ،وبعد املناهج الدراسية ،والبعد املتعلق ابألسرة ،وكانت الفروق على بعدي البيئة املدرسية واملناهج الدراسية لصاحل طلبة صف الثاين عشر،
أما الفروق على البعد املتعلق ابألسرة فقد كانت لصاحل طلبة احلادي عشر ،وهذا يدل على ان االسر العربية بشك عام والفلسطينية بشكل خاص
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تقوم ابلضغط على الطالب ابلدراسة وامهيتها واختيار ا لتحصص مع بداية الصف األول اثنوي وقلقهم حول اختيار مهنة املستقبل وان ابنهم لديه
القدرات للنجاح يف هذا التخصص ام ال مم يؤدي اىل زايدة الضغط عل يه كنتيجه لعدم االهتمام مبيوله وقدراته ورغباته..
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من الزهراين والسريت واملوسى والدريعي اليت بينت أن لألسرة دور سليب يتمثل يف ممارسة الضغط على
الطالب سواء يف اختياره للتخصص او معدل ساعات الدراسة اليومية وبنفس الوقت امهال احتياجاته وميوله ورغباته وقدراته وعدم ادراكها من
قبلهم يف معظم االحيان .
واختلفت هذه النتيجة مع نتائج الدراسات االجنبية اليت يويل األهل فيها اهتمام كبري لفردية الطالب وقدراته وميوله مع توفري كل مستلزمات الطالب
وحريته واحرتام رأيه ورغباته مثل دراسة جري وموريف وسرتاوس .
 تبني وجود فروق دالة احصائياً يف متوسطات األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارس مديريةتربية قباطية تعزى ملتغري الفرع ،وذلك على مستوى األسباب جمتمعة (األداة الكلية) ،وعلى البعدين املتعلقني ابملعلم والطالب ،يف حني ال توجد
فروق على األبعاد املتبقية ،وكانت الفروق بني إجاابت أفراد العينة فيما يتعلق ابألسباب اليت تقف وراء كراهية الطلبة للمدرسة (األداة الكلية) ،بني
طلبة الفرع العلمي ،وطلبة الفرع األديب ،وذلك لصاحل طلبة الفرع األديب ،مبعنا ان طلبة الفرع االديب اكثر كرها للمدرسة من طلبة العلمي وذلك
الرتفاع مستوى حتصيل طلبة العلمي واهتمامهم وانضباطهم مقارنة مع طلبة االديب والتجاري  ,كما ان املواد العلمية مزيج بني اجلانبني النظري
والعملي  ,يف حني يسود اجلانب النظري والتلقيين على التخصص االديب  .كما ان النظرة االجتماعية للتخصص تنعكس سلبا او اجيااب على حب
او كره الطالب للمدرسة .
 تبني عدم وجود فروق دالة احصائياً يف متوسطات األسباب اليت تقف وراء كراهية طلبة املرحلة الثانوية للمدرسة من وجهة نظر طلبة مدارسمديرية تربية قباطية تعزى ملتغري املعدل يف السنة املاضية ،وذلك على مستوى األ سباب جمتمعة (األداة الكلية) وكل بعد من أبعادها ،فالطلبة ذوي
التحصيل املرتفع اكثر اهتمام يف الدراسة واملدرسة من ذوي التحصيل املتدين مما ينعكس على كرهم او حبهم للمدرسة .وأن الطلبة ذوي التحصيل
املرتفع اقل عرضه لضغط االهل واملعلم بل على العكس مييز بعض املعلمني بني الطلبة بناء على مستوى حتصيلهم الدراسي  ,حيث يالحظ ان
ذوي التحصيل املرتفع اكثر احرتاما وتقديرا وحبا من ذوي التحصيل املتدين وهذه النتيجة اتفقت مع نتائج دراسة الزهراين فيما يتعلق بدور املعلمني
يف زايدة كره الطالب للمدرسة .
بشكل عام يظهر كره طلبة امل رحلة الثانوية للمدرسة لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية قباطية يف عدة جوانب  ,ففي ما يتعلق ابلبيئة املدرسيه
نالحظ كره الطالب للمدرسة بسبب البيئة املدرسية واليت من امهها طول الفرته الزمنية اليت يقضيها الطالب يف املدرسة والفرتة حيتاجها الطالب لشراء
املأكوالت واملشروابت من املقصف  ,كما ان االزدحام على شباك املقصف صفه ظاهرة يف كثري من املدارس خاصة االبنية املدرسية القدميه اليت ال
يوجد يف املقصف اال شباك واحد يزدحم عليه الطلبه  ،حيث يتفاقم االزدحام مع اكتظاظ اعداد الطلبة يف املدرسة الواحدة.
كذلك يظهر يف ال نتائج السابقه كره الطلبة للمدرسة بناء على متغري الطالب نفسه ويتضح ذلك يف حالة الشعور ابلفرح والسعاده لدى الطالب
عند غياب احد معلميه  ,كما ان كثرة الواجبات البيتية وثقل املادة الدراسية وراتبتها وبعدها عن اجلانب العملي  ,اضافة لسوء تعامل بعض املعلمني
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املتمث ل ابلتمييز واالمهال والتعنيف يدفع ابلطالب اىل كره املدرسه ويتجلى ذلك يف حالة السعادة اليت يشعر هبا الطلبة عند غياب احد مدرسيهم،
او عند مغادرهتم للمدرسة او عند االعالن عن عطلة رمسيه او عارضة .
اخريا يالحظ كره الطلبة للمدرسة ويظهر هذا الكره يف البعد املتعلق ابملناهج واليت يعتربها الطلبة مناهج ممله ومعقدة  ,فاملادة الدراسية خاصة لدى
طلبة الفرع االديب ختلو من اجلانب العملي الذي يكسر روتني احلصة الدراسية  ,كما ان بعض املواد ال تراعي الفروق الفردية بني الطلبة ومستواها
اعلى من مستوى الطلبة يف هذه املرحلة.
التوصيات:
أوال فيما يتعلق ابملناهج .

ان تبتعد املناهج الدراسية عن الراتبة والروتني وان تتضمن اجلانب العملي خصوصا يف الفرع االديب إضافة اىل مراعاهتا اىل الفروق الفردية

بني الطلبة واملراحل العمرية املختلفة .
اثنيا -:فيما يتعلق ابملعلم

أن ينوع املعلمون من أسالي ب تدريسهم واالبتعاد عن التمييز والتعنيف مع مراعاة الفروق الفردية للطلبة وان يكون املعلم مشوق وميسر

للعملية التعليمية .
اثلثا -:فيما يتعلق بدور االسرة

ان تراعي االسرة قدرات الطالب العلمية وان تبتعد عن أسلوب املقارانت اليت حتصل وان تثري الدافعية لدى أبنائها بدل ارهاقهم يف االعمال

املنزلية مع ترك احلرية هلم يف اختيار التخصص املناسب هلم .
رابعا  -:فيما يتعلق ابلبيئة املدرسية

ان تكون البيئة املدرسية جاذبة للطلبة من خالل توفري غرف صفية مرحية وتوفري ساحات ومالعب وقاعات مع مراعاة تنويع األنشطة يف

الطابور الصباحي .
خامسا  -:فيما يتعلق ابلطالب
ان يتم اختيار التخصص مبا يتفق مع قدراته وامكانياته وميوله واالبتعاد عن اختيار التخصص بناءا على اختيار االهل او جماراة األصدقاء .
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