حبث عن

املتوسطة السادسة واألربعون بالرياض

[]1

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ؛
أما بعد :
ف تعترب املدرســة من وسائــط النظام الرتبــوي يف اجملتمعــات احلديثة  ،وأســاليـب الرتبية املطبقة فيه ــا تعترب من أهم أساليب
الضب ــط االجتماعي كما أن األسـرة تؤدي دورا هاماً يف توجيــه سلوك األبناء لالنضباط
وظاهـرة غياب الطالبات عن الدوام املدرسي قبل العط ــل واإلجازات الرمسي ــة تعترب من الظواهر السلوكية السلبية .
فأصب ــح الطالب أو الطالبات يستغلون كثرة اإلجازات خ ــالل السنة الدراسية للتغيب قبلها وبعده ــا وســط هتيئة أسرية وعدم
اعرتاض األه ــل على ذلك فالطالبات ال يدركن أث ــر هذا الغياب يف حتصيلهن العلمي وال يبـالني باثآثار السلبية لثثرة
الغياب  ،واألهـ ــل ال يدركون أن كثرة أيام الغياب تفقد الطالبة احلماس للدراسة واحرتام األنظمة املدرسية
وظاهرة الغياب هلا نتائج وخيمة على الطالبة وتثمن خطورهتا يف أهنا تولد التمرد على النظم واللوائح املدرسية  ،كذلك
تساعد يف أن تتخــرج الطالبة فاقدة اإلحساس بأمهية احلرص على ال ــدوام ومن مث ينعثس ذلك عندما تتوىل مهام ــها
الوظيفي ــة فاالنتظام يف الـ ــدوام املدرسي يولــد اجلدي ــة وحب العمل واالنتماء والوالء الشديد للمؤسسـة ولألسرة وللمدرسة
وللوطن وللبيئة احمليطة .
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إن اهتمامي الثبري هبذا املوضوع ملا له من اثر عميق على الطالبات واألهل واملدرسة
إن الغياب عن الدوام املدرسي هو من أكثر املشثالت الرتبوية  ،وال ختلو مدرسة مهما كان صغرها أو كربها من طلبة
غائبني فهم ال يدركون أث ــر هذا الغياب يف حتصيلهم العلمي وال يبـالون باثآثار السلبية لثثرة الغياب
فالغياب املدرسي يعرف بأنه عدم حضور الطالب او الطالبة للمدرسة دون سبب شرعي او عذر وجيه .
وهناك من يعرف غياب الطالب او الطالبة عن املدرسه بأنه هو عدم تواجده هبا خالل اليوم الدراسي الرمسي او جزء
منه سواءً كان هذا الغياب من بداية اليوم الدراسي أو حضور للمدرسة واالنتظام هبا مث مغادرته هلا قبل هناية اليوم
الدراسي الرمسي .

 )1التأكد من انتشار هذه الظاهرة بني الطالبات  ،وتعديل نسبة الغياب.وحتديد اسباهبا .
 )2معرفة اإلجراءات اليت تتخذها اإلدارة واألخصائية واملعلمات ومدى فعاليتها.
 )3معرفة أسباب الغياب  ،ومدى ارتباطه باجملتمع الواقعي.
 )4تقدمي املقرتحات الرتبوية والنفسية واالجتماعية اليت تساعد يف عالج ظاهره الغياب
وال ميثن ألي باحث أن جيري دراسة أو حبثا دون أن يثون له تصور مسبق عن األسباب الثامنة وراء مشثلة حبثه .
فقد كانت لدي أفثاري اخلاصة  ،وأفثار اقتبستها من باحثني من قبل  ،وأنا اثآن أضعها على احملك التجرييب عن
أسباب متعلقة بالغياب.
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أسباب متعلقة بالطالبة

 شخصيه الطالبة وتركيبتها النفسيه مبا متتلثه من استعدادات وقدرات وميول عجعلها ال تقبل العمل املدرسي .
 كره الطالبة ملعلمة ما من ناحية أسلوهبا أو العقوبات اليت توقعها  ،أو خوفها من املديرة أو األخصائية .
 مرض طارئ أو مراجعات للعيادات .
 اإلعاقات والعاهات الصحية والنفسية املالزمه للطالبة واليت متنعها من مسايره زميالهتا فتجعلها موضعاً
لسخريتهن كقصر البصر أو ضعف السمع او إعاقة جسمية كالعرج تؤدي اىل بعض السخرية من زميالهتا .
 فشل الطالبة الدراسي املتثرر أو تدين عالماهتا مما يعرضها للنقد والتجريح ،وبالتايل كره املدرسة والدراسة.
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أسباب متعلقة بالمدرسة واإلدارة المدرسية

النظام املتشدد مع الطالبات .
إيقاع العقوبات البد نية أو املعنوية0
إعطاء واجبات منزلية كثرية.
سوء تصرف املعلمة باستخدامها التهديد والضرب وإبداء الثره للطالبة  ،أو احملبة لزميالهتا وخاصة
املتنافسات منهن0
عدم مراعاة املعلمة الفروق الفردية بني الطالبات0
عدم تنوع الوسائل واألساليب واألنشطة الدراسية.مبا يتناسب مع ميول الطالبة وقدراهتا واستعداداهتا اليت
تساعدها يف خفض التوتر لديها وحتقيق املزيد من اإلشباع النفسي .
الربنامج املثثف  ،واحلصص الثثرية املتوالية.
سيطرة بعض أنواع العقاب بشثل عشوائي وغري مقنن مثل تثليف الطالبة بثتابة الواجب عدة مرات
عدم تقبل الطالبة والتعرف على مشثالهتا ووضع احللول املناسبة هلا مما أوجد فجوة بينها وبني بقية عناصر
اجملتمع املدرسي .

 )3أسباب تتعلق باألسرة ومن هذه األسباب

 غياب الطالبة عن الدوام املدرسي ألسباب تتعلق بالظروف األسرية مثل مرض أحد أفراد األسرة والبقاء
لرعاية األخوة الصغار والظروف املادية لألسرة.
 سبب إصرار الوالدين على الدراسة وإجبارا للطالبة على الدوام باملدرسة.
 عدم متابعة الطالبة بالدراسة وال يوجد من يهتم هبا من أفراد األسرة.
 بسبب انفصال الوالدين ووجود زوجة أب أو كثرة سفر الوالد أو وفاة احد الوالدين.
 ضعف عوامل الضبط والرقابة األسريه بسبب ثقة الوالدين املفرطة باألبناء او إمهاهلم واالنشغال عن متابعتهم
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 )1الظروف األسرية سبب يف غياب الطالبة عن املدرسة.
 )2أساليب املعلمة سبب يف غياب الطالبة عن الدوام املدرسي.
 )3صعوبة بعض املواد أحد أسباب الغياب عن الدوام املدرسي.

 - 1إشاعة الروح العائلية يف املدرسة وسيادة االحرتام واحلب املتبادل بني اإلدارة واملعلمات والطال ــبات فع ــن طريــق
املعامــلة احلسن ــه املوجهة والرعاية النفسية املستنرية نستطيع التخلص من هذه الظاهرة
 - 2من خالل تقدمي النصح واإلرشاد من خالل اإلذاعة املدرسية باعتبارها من أهم األنشطة الرتبوية و تفضيل
الثواب على العقاب يف حث املتعلمني على ع ــدم الغياب وعــدم معاملتهم بقســوة.
 - 3مثافأة الطالبات الاليت حيرصن على ع ــدم الغياب من خالل استحداث األنشطة املتنوعة احملببة هلن .
 - 4تقدمي النصح واإلرشاد اجلماعي جلميع للطالبات من خالل كلمة الصباح يف الطابور الصباحي .
 - 5ويف اإلذاعة املدرسيه باعتبارها من أهم االنشطة الرتبوية
 - 6يف وج ــود املمرضة املقيمة يف كل مدرسة نظراً ألمهي ــة ال ــدور الذي تق ــوم به ،حيث هتت ــم باحلــاالت املرضية املزمنة
والطارئة ممــا يساهــم يف إحساس أولياء األمور باالطمئنان  .ألنه مبج ــرد إحساس الط ــالب بصــداع طفيف
بال ـرأس يدفع بالطالبة لالتصال على ويل أم ــرها ألخـ ــذها مــن املدرسة واالستئذان وبالتايل تضيع عليها الثثري من
املواد الدراسية فلــو كان هناك ممرضة لوفرت هلا العالج السريع دون احلاجة لالستئذان أو التغيب من
املدرسة وعلى وزارة الرتبية والتعليم توفري املمرضات املقيم ـات يف املدارس ذات الثثافة الطالبية الثبرية.
 - 7التواصل مع أهايل الطالبات الاليت يتثرر غياهبن حىت نعرف املشثلة بالضبط
 - 8عمل نشرات إرشادية للطالبات  ،وكذلك عمل دراسة حالة لبعض الطالبات الاليت يتثرر غياهبن
 - 9إشغال الطالبات الاليت يتثرر غيباهن مبهام داخل املدرسة .كمراقبة للنظام املدرسي ،عريفة للفصل).
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الدراسات السابقة :
اهلروب من اليوم الدراسي  ،أو التغيب عن بعض احلصص  ،ظاهرة طاملا الزمت العملية الرتبوية  ،ولثنها مل تظهر
كظاهرة ملفتة إال يف الفرتة األخرية  ،وتناوهلا الباحثون كقضية هامشية حمدودة ترافق التعليم  ،وباإلمثان معاجلتها
والسيطرة عليها.
وبالتأكيد أصبحت تستفحل بعدما صار التعليم إلزاميا هذا من ناحية املنشأ التارخيي.
أما من ناحية املنشأ النفسي ،فمبعثه ذلك اجلهد العقلي الذي يبذله املتعلم عموما الكتساب املعرفة  ،لذلك نرى ذلك
االبتهاج اخلفي الذي ينتاب الطالبات عندما تدامههن عطلة مفاجئة  ،أو تغيب معلمة أو حماضرة أو أستاذة  ،إن هذا
هو شأن الطالبات اجملدات  ،فما بال الاليت يدفعن دفعاً ،فهن ال ينتظرون هذه الفرصة ،بل يصنعنها ،فال ينتظرن
غياب املعلمة بل هن يغنب.
وحنن نالحظ أن معظم املتغيبات من القليالت حتصيالً ،ومن هنا يثون اهلروب أو الغياب حتصيل حاصل ملا يعانينه
يف هذا اجملال  ،وتبقى احلجج واألعذار مصطنعة ،أو هي ذرائع ومربرات غري وجيهة أو كافية ،ولثن فشلهن املتثرر،
وما يالقينه من تقريع ولوم من األهل ،يدفعهن إىل اليأس والقنوط وبالتايل اهلروب من هذه الدوامة املرعبة.
ويضيف (فيصل عبد اهلل الربيثي) يف جملة املعلم السعودية:
غالبا حيس الطلبة يف سن املراهقة بأهنم رجال قادرون على التمرد وفعل أي شيء إلثبات رجولتهم وقوهتم أمام زمالئهم فيقومون
باألعمال اليت من بينها اهلروب من املدرسة )
وقد أشارت دراسة قام هبا األستاذ فهد اليحىي إىل أن  %33ينتظرون اخلروج من املدرسة على أحر من اجلمر ،و %44خيافون
من االختبارات و %15فقط يستمتعون باملقررات الدراسية ،أذن فإن ما نسبته  %80لديهم االستعداد للغياب أو اهلروب إذا
ما توافر لديهم أي عذر )
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ويصف الدكتور زياد محدان الظاهرة بأهنا غياب التلميذ يوميا بشثل كامل عن املدرسة لفرتة متواصلة حمدودة أو بشثل
متقطع ،أو غيابه عن حصص مادة دراسية أو أكثر بشثل متواصل أو متقطع يلفت النظر )
ويقول األستاذ فيصل عبدا هلل الربكي  ،أصبح الطالب يقفزون من فوق أسوار مدارسهم  ،ويقوم بتعريف هذه الظاهرة  :بأهنا
تعمد التغيب دون علم أو إذن من املدرسة أو الوالدين داخل اليوم الدراسي أو خارجه)
أما الدكتور جابر عبد احلميد جابر فيعرف الغياب بانقطاع التلميذ عن الذهاب إىل املدرسة دون وجود عذر قانوين )
ويرجع األستاذ سامل عبدا هلل الطويري غياب الطالب وهروبه من املدرسة ألسباب وعوامل منها ما يعود إىل الطالب نفسه وهي:
شخصية الطالب وتركيبته النفسية مبا ميلثه من استعدادات وقدرات وميول عجعله ال يتقبل العمل الدراسي وال يقبل عليه واإلعاقات
والعاهات الصحية والنفسية املالزمة للطالب ،واليت متنعه عن مسايرة زمالئه فتجعله موضعا لسخريتهم فتصبح املدرسة بالنسبة له خربة
غري سارة مما يدفعه إىل البحث عن وسائل حياول عن طريقها إثبات ذاته وعدم قدرة الطالب على استغالل وتنظيم وقته وعجاهل
أفضل الطرق للمذاكرة مما يسبب له إحباطا وإحساسا بالعجز عن مسايرة زمالئه حتصيال.
الرغبة يف تأكيد استقاللية وإثبات ألذات فيظهر االستهتار والعناد وكسر األنظمة والقوانني اليت يضعها الثبار ( املدرسة واملنزل )
واليت يلجأ إليها كوسائل ضغط إلثبات وجوده وضعف الدافعية للتعلم وهي حالة تتدىن فيها دوافع التعلم فيفقد الطالب االستثارة
ومواصلة التقدم مما يؤدي إىل اإلخفاق املستمر وعدم حتقيق التثيف الدراسي و السهر إىل ساعات متأخرة من الليل :حيـ ــاة
السهر اليت يعيشها الطلبة مع أولياء أمورهم على ما تعرضه القنوات الفضائية إىل ساعات متأخرة من الليل وخصوصــًا أن الربامج
اجلي ــدة تثثـر قبي ــل العطل واإلجازات الرمسية دون انتبـ ــاه األهل ألمهية الراحة البد نية الثافية للطالب والنوم مبثراً ومن مث تدفع
الطالب للتغيب لع ــدم أخ ــذ كفايته من النوم ،وهذا يقوى لدى الطلبة نزعة الالجدية يف احلرص على الدوام املدرسي و االتفاق
على الغياب اجلماعي :يتعم ــد الطلبة إىل االتفــاق وحث بعضهم البعض على الغي ــاب قبيل العطل واإلجازات الرمسية ،فهم ال
يثتف ــون بثث ــرة هذه األجازات بل ع ــادة ما يتفقون مجاعياً على الغياب يومـًا أو يومني قبيل وبعد هذه األجازات.
العوامل املدرسية وهي عوامل تعود لطبيعة اجلو املدرسي والنظام القائم والظروف السائدة اليت حتثم العالقة بني عناصر
اجملتمع املدرسي مثل :عدم سالمة اجملتمع املدرسي وتأرجحه بني الصرامة وسيطرة العقاب كوسيلة للتعامل مع الطالب
أو الرتاخي واإلمهال وعدم توفر وسائل الضبط املناسبة وسيطرة أمناط من العقاب وتنفذها بشثل عشوائي وغري مقنن
[]7

مثل تثليف الطالب بثتابة الواجب عدة مرات واحلرمان من بعض احلصص الدراسية والتهديد بإجراءات عقابية
وإحساس الطالب بعدم إيفاء التعليم ملتطلباته الشخصية واالجتماعية وعدم توفر األنشطة الثافية واملناسبة مليول
الطالب وقدراته واستعداداته اليت تساعد على خفض التوتر لديه وحتقيق املزيد من اإلشباع النفسي وعدم اإلحساس
باحلب والتقدير واالحرتام من قبل عناصر اجملتمع املدرسي حيث يبقى الطالب قلقا متوترا فاقد األمن النفس وكثرة
األعباء والواجبات خاصة املنزلية اليت يعجز الطالب عن اإليفاء مبتطلباهتا و مضايقات من بعض التالميذ والواجبات
املدرسية الثثرية و استخــدام العقاب البدين من قبل بعض اإلدارات املدرسية :إن الشدة يف معاملة الطلب ــة يف غري
موضعها هل ــا اثآثار السيئة على نفسية الطالب وتدفع ــه لثراهي ــة املدرسة ومن مث الغياب املتثرر عنها قبيل العط ــل الرمسية
وبعدها أو حىت طوال السنة الدراسية فهنــاك بعض اإلدارات املدرسية اليت تلجأ لضرب الطلبة املتأخرين أو تلجأ حلرمان
الطالب من إكمال يومه الدراسي حبجة عدم حضوره مبثراً وخصوصا يف مـدارس البنني مما ينتج عنه مشاكل كثرية
تستفحل مع األيام فالطالب املتأخــر يفضل عـ ــدم دخول املدرس ــة والغيـ ــاب حىت ال يتعرض للعقاب البدىن املتمثل يف
الضرب وعـ ــادة ما نرى بعض الطلبة جيوبون اجملمعات واملقاهي خــالل ساعات الدوام الرمسي وعن ــد سؤال أي منهم
يثـ ــون السبب أهنم ذهبوا متأخرين ع ــن املدرســة ،ولو تصورنــا تثرار ه ــذا التأخري من قبل الطالب وتثرار ضربة أو
تثرار طرده من املدرسة فإننــا يف كلتا احلالتني نولد لدية دوافع انتقامية وكــره شديد عجاه املدرسة.
وأشارت الدراسات إىل وجود عوامل أسرية وتتمثل يف طبيعة احلياة املنزلية والظروف املختلفة اليت يعيشها ،والروابط اليت
حتثم العالقة بني أعضائها ومما يالحظ يف هذا الشأن:
اضطراب العالقة األسرية وما يشوهبا من عوامل التوتر والفشل من خالل كثرة اخلالفات واملشاجرات بني أعضائها مما
يشعر الطالب باحلرمان وفقدان األمن النفسي.وضعف عوامل الضبط والرقابة األسرية بسبب ثقة الوالدين املفرطة يف
األبناء أو إمهاهلم  ،مما خيلق عندهم مبادرات ذاتية تثون خاطئة وسوء املعاملة األسرية واليت تتأرجح بني التدليل
واحلماية الزائدة ،اليت عجعل الطالب اتثايل سهل االنقياد لثل املغريات ،والقسوة والصرامة الزائدة الذي جيعله يبحث
عن متنفس آخر بعيدا عن املنزل واملدرسة وافتقاره للمصروف اليومي بسبب األوضاع االقتصادية  ،فيغيب كي ال حيرج
نفسه بني زمالئه وضعف التواصل بني البيت واملدرسة وتثليف الطالب بأعمال منزلية وحرفية.
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هي الوقوف على أسباب الغياب وإجياد احللول املناسبة هلا و البد من وجود متابعة جادة ملشثلة الغياب اجلماعي قبـل
اإلجازات والعطل الرمسية والعمل على تنمية االحرتام وامليل للتعليم بشتــى الوسائل مع االعتماد على األسس الرتبوية
الصحيحة عند معاملة الطالبات واليت جيب أن تستهـ ــدف تعديـ ــل سلوكهن وإعدادهن للتوافق مع اجملتمع.ولقد
استفدت من هذه الدراسات يف حبثي هذا الن التشابه كبري بني أهدايف من وراء هذا البحث وأهداف هذه الدراسات
وكان من املمثن االكتفاء مبا قاله األكادمييون من مقوالت والدارسون من تعليالت وأسباب لثين مع علمي مبا
قدموه من أفثار قد ذهبت ملراجعة ما ذكروه عن الغياب من أسباب ومربرات على الواقع  ،وإعادة ما قاموا به من
عجارب ودراسات  ،وفق األساليب العلمية احلديثة مستخدمة األسلوب اإلحصائي واملقابالت امليدانية واملراجعات مع
املديرة واألخصائية والطالبات وأولياء أمورهن.و معرفة األسباب املوجبة للغياب  ،واملقارنة باألسباب اليت أوردها
الباحثون السابقون.
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 -1تصميم استبيان  ،حيتوي على األسباب املفرتضة للغياب املتثرر
 -2حيث تقوم الطالبة باإلجابة على األسئلة من خالل اإلشارة إىل جواب حمتمل من إجابتني هي:
موافقة أو معارضة

 -3مقابلة شخصية مع الطالبات الاليت تثرر غياهبن.
 -4إجراء مقابلة مع مديرة املدرسة ملعرفة اإلجراءات اليت تتخذها للحد من هذه الظاهرة.
 -5عمل مقابلة مع رائدة الصف ملعرفة تصورها للمشثلة وكيفية معاجلتها هلا.
 -6أخذ رأي األخصائية ومناقشة املعاجلات النفسية لظاهرة الغياب.
 -7مقابلة لولية أمر الطالبة ملعرفة األسباب احلقيقية لغياب ابنتها ،ومدى رضاها عن تغيبها.
 -8استخدام األسلوب القصصي (يف حصص النشاط أقوم برواية قصة تدور حول أمهية التعليم للبنت والولد .

اخرتت للدراسة طالبات من املدرسة املتوسطه  44بالرياض  ،ولقد قمت باختيار ( )5طالبات ممن تثرر غياهبن من الصف
الثالث المتوسط والتي تتراوح أعمارهن ما بين  11 -11سنة .

اعتمادا على سجل الغياب واحلضور اليومي ملراقبة املرحلة

تم تحديد الفترة ما بين  1433- 11 - 1إلى 1433 -12-1هـ مدة مفترضة إلجراء البحث من حيث - :
1
2
3
4
5

البحث يف املراجع والدراسات عن أسباب هذه املشثلة ومظاهرها ومعاجلتها.عمل االستبيانات الالزمة لتقدميها إىل املعنيني من الطالبات لإلجابة عليها.القيام بالزيارات الالزمة للمقابالت وتوزيع االستبيانات.دراسة اإلجابات على االستبيانات املقدمة  ،وكذلك دراسة األجوبة يف املقابالت-صياغة البحث وطباعته.

[]11

من خالل عملي معلمه للرياضيات يف املتوسطه  44بالرياض ودخويل على طالبات املرحله اليت ادرسها يومياً فقد
ملست هذه املشثله فأخذت عينه من طالبايت يف الصف الثالث املتوسط
ويف يوم االثنني  1433 /11/ 1هـ بدأت بتجهيز االستبانات وأسئلة املقابالت ووضع الفرضيات والنشاطات اليت
سوف أقوم هبا.
و يوم األربعاء  1433/11/3هـ تعاونت املديرة معي  ،وتفهمت ما أنوي القيام به واخلطوات اليت سأتبعها حيث عرضت عليها
منوذج مسبق لالستبانة وكل النشاطات اليت سوف أقوم هبا
بإذن اهلل (مقابالت ،استبيانات ،نشاطات. ،).......
قمت بإجراء المقابالت التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.

مع مديرة املدرسة.
مع األخصائية .
مع وليه أمر طالبة.
مع معلمة ورائدة صف.
طالبتني ممن يتثرر غياهبن بشثل كبري.

اخترت
( )5طالبات كعينة من الطالبات الاليت يتثرر غياهبن عن الدوام املدرسي  ،ومن هن بعمر  14- 15ومستواهن
الصف الثالث املتوسط  ،وذلك بعد االطالع على سجل احلضور والغياب اليومي للطالبات
وبعدها قمت بتوزيع االستبيانات املعدة مسبقا،والرتكيز على أن اإلجابات ستحاط بالسرية والثتمان  ،لذلك جيب
توخي الصدق واإلجابة دون خوف أو تردد
قامت الطالبات بوضع اإلشارات الدالة  ،إذ ال حتتاج إىل مهارة كتابية  ،وبعد أن فرغن من إجاباهتن مجعت
االستبيانات.
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صياغة االستبيان
عزيزيت الطالبة:
أرجو منك اإلجابة على ما ورد يف االستبيان التايل ،عن أسباب الغياب عن املدرسة بوضع إشارة ( )Xلداللة على
سبب الغياب لديك.
موافق النسبة المئوية معارض

الفقرات

النسبة

المئوية

 -1أتغيب عن املدرسة بسبب الظروف األسرية

3

%46

2

%44

 -2أتغيب عن املدرسة بسبب املرض ومراجعة الطبيب

4

%04

1

%24

 -3مينعين مرض أحد أفراد األسرة من احلضور

1

%24

3

%14

 -4يسبب عدم رغبيت بالدراسة

1

%24

4

%04

 -5بسبب ضعف التحصيل لدي ال أحضر للمدرسة

1

%24

4

%04

 -6حتول الظروف االقتصادية دون حضوري املستمر

1

%26

4

%06

 -7استخدام أسلوب العقاب من قبل املدرسة

1

%24

4

%04

 -8مل استطع الدراسة لالمتحان لذلك أتغيب عن الدراسة

2

%44

3

%14

 -9ال أحضر دروسي بسب خاليف مع املعلم

2

%46

3

%46

 -10ال أحضر دروسي بسبب خالف مع زمالئي

1

%24

4

%04

 -11بسبب البقاء لرعاية إخويت الصغار

1

%26

3

%14

 -12بسبب بعد املنزل وصعوبة املواصالت

2

%46

3

%46

 -13صعوبة بعض املواد الدراسية.

1

%24

4

%04

 -14كثرة عدد احلصص يف اليوم الدراسي يدفعين للغياب

4

%04

1

%24

 -15كرهي ملعلم معني فال أحضر حصصه

1

%24

4

%04

 -16لعدم وجود اهتمام من األسرة مبذاكريت

1

%24

4

%04

 -17بسبب إصرار والدي وإرغامي على الدراسة

2

%44

3

%14

 -18بسبب التشدد الزائد يف تطبيق النظام املدرسي

4

%04

1

%24

 -19ال أحب الذهاب للمدرسة لتحيز املعلم لبعض
الطالب0

2

%44

3

%14
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يف اليوم التايل ناقشت النتائج اليت استخلصتها من الدراسة مع مديره املدرسة واألخصائية

وبعد استخراج التثرارات لدرجات التقدير ملعرفة املشثالت  ،األكثر شيوعا لدى أفراد العينة  ،ومت استخراج النسبة
املئوية لثل فقرة من فقرات االستبيان
والحظت بعد تفريغ االستبيانات وحتليلها تبني أن أعلى نسب للفقرات هي رقم ، 18، 14 ،2 ،1الفقرة األوىل :
التغيب عن املدرسة يسبب الظروف األسرية حصلت على نسبة  %60وحصلت الفقرة الثانية :أتغيب عن املدرسة
بسبب املرض ومراجعة الطبيب على النسبة املئوية  ، %80وحصلت الفقرة الرابعة عشرة  :صعوبة بعض املواد تشثل
يل حاجزا نفسيا مينع حضوري للمدرسة على النسبة املئوية%80والفقرة الثامنة عشر :بسبب التشدد الزائد يف تطبيق
النظام املدرسي حصل على النسبة املئوية .%80
وتبني أيضا  :أن هناك فقرات حصلت على تثرارات قليلة وهي،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4،3(( :
)) ،19 ،17 ،16 ،15
الفقرة  / 3مينعين مرض أحد أفراد عائليت من احلضور  /حصلت على %20
الفقرة  / 4بسبب عدم حيب للدراسة ال أرغب باحلضور /حصلت على %20
الفقرة  / 5ال أحضر للمدرسة بسبب ضعف التحصيل املدرسي لدي  /حصلت على% 20
الفقرة  / 6حتول الظروف االقتصادية دون حضوري املستمر /حصلت على% 20
الفقرة  / 7أتغيب عن املدرسة الستخدامهم أسلوب العقاب /حصلت على% 20
الفقرة  / 8مل استطع الدراسة لالمتحان لذلك أتغيب عن الدراسة  /حصلت على% 40
الفقرة  / 9ال أحضر دروسي بسبب خالف مع معلمي  /حصلت على% 40
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الفقرة  / 10ال أخضر دروسي بسبب خالف مع زمالئي  /حصلت على% 20
الفقرة  / 11بسبب البقاء لرعاية إخويت الصغار أتغيب عن املدرسة  /حصلت على % 20
الفقرة  / 12أتغيب بسبب عائق املواصالت وبعد منزيل  /حصلت على % 40
الفقرة  / 13صعوبة بعض املواد الدراسية  /حصلت على% 20
الفقرة  / 15كرهي ملعلم معني مينعين من حضور حصصه  /حصلت على% 20
الفقرة  / 16لعدم وجود اهتمام من األسرة مبذاكريت  /حصلت على% 20
الفقرة  / 17أتغيب عن املدرسة بسبب إصرار والدي على الدراسة وإرغامي حصلت على% 40
الفقرة  / 19ال أحب الذهاب للمدرسة لتحيز املعلم يف معاملته مع بعض الطالب /حصلت على %40
وبناء على هذه التثرارات استبعدت التثرارات القليلة النقاط و ال تدل على مشثلة وهي (9 ،8، 7 ، 6 ، 5.4 ،3
)19 ، 16,17 ، 15 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10 ،
اعتمدت الفقرات اليت حصلت على التثرارات العالية والنسبة املئوية العالية وحددت الفرضيات هبا ،واليت جند هلا حل
لتقليل نسبة الغياب املستمر يف املدرسة وهي () 18 ،14 ،2 ،1

لقد وجدت من خالل املقابالت وحتليل االستبيانات أن هناك أسباب عديدة تتعلق مبشثلة غياب الطالبات وتعود
لعدة عوامل :
أوال :أسباب تتعلق بالطالبة
 .1غياب الطالبة عن املدرسة بسبب كرهها ملادة معينة0
 .2غياب الطالبة عن املدرسة بسبب كرهها ملعلمة معينة0
 .3غياب الطالبة عن املدرسة بسبب املرض واملراجعات املستمرة للطبيب أو املستشفى.

ثانيا  :أسباب متعلقة بالمدرسة
 .1إدارة املدرسة ونظامها املتشدد واملتسلط بالزام الطالب بالنظام وإعطاء إنذارات هلم0
 .2أسباب تتعلق باملعلمة واستحداث العقاب والتهديد والضرب والسخرية0
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 .3عدم مراعاة املعلمة للظروف الفردية بني الطالبات مما يولد احلقد والغرية بني الطالبات0
 .4كثرة الواجبات املعطاة للطالبات وكذلك عدد احلصص الثثرية يف الدوام املدرسي0
ثالثا :أسباب تتعلق باألسرة
.1

تغيب الطالبات عن الدوام املدرسي ألسباب تتعلق بالظروف األسرية مثل مرض أحد أفراد األسرة

والبقاء لرعاية األخوة الصغار.
.2

وفاة والدة الطالبة وحتملها مسؤولية اخواهنا الصغاركاملة.

.3

الظروف املادية لألسرة.

.4

عدم وجود من يتابع الطالبة بالدراسة ويهتم هبا من أفراد األسرة.

.5

بسبب انفصال الوالدين ووجود زوجة أب أو كثرة سفر الوالد.

إجــراءات حل المشكلة-:
لقد قمت بدراسة ظاهرة تغيب 'طالبات املتوسطه  44بالرياض عن الدوام املدرسي وقد توصلت إىل عدة فرضيات
وبعد حتليل النتائج حصلت الفرضيات التاليه على أعلى نسبه وهي  :أتغيب عن املدرسه بسبب املرض ومراجعه
الطبيب % 06
كثره احلصص يف اليوم الدراسي يدفعين للغياب % 06
بسبب التشدد الزائد يف النظام املدرسي % 06
مث يليهم أتغيب عن املدرسه بسبب الظروف األسريه % 46
وبناء عليه اجتمعت مع املديره واألخصائية إلطالعهن على النتائج اليت توصلت هلا واتفقنا على اختاذ إلجراءات
التالية حلل هذه املشثلة .
أوال  -:سيتم عمل إرشاد مجاعي عن أمهية حضور الطالبات للحصص  ،وما يرتتب على الغياب .
ثانيا  -:اجتماع مع أولياء أمور الطالبات ملعرفة أسباب تثرار الغياب  ،واحلد من هذه الظاهرة.
ثالثا  -:ستقوم األخصائية بعمل نشرات إرشادية للطالبات  ،وكذلك عمل دراسة حالة لبعض الطالبات الاليت
يتثرر غياهبن دون مربر.
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رابعا  -:استخدام اإلذاعة املدرسية بشثل مثثف لتوعية الطالبات على أمهية حضور احلصص اليومية ،وما ينجم عن
الغياب املتثرر وأثره على التحصيل.
خامسا  -:املتابعة املستمرة مع أولياء األمور ،والتفقد املستمر لسجالت احلضور والغياب بشثل يومي ومعاجلة الغياب
أوالً بأول 0
سادسا  -:تفضيل الثواب على العقاب يف حث املتعلمني على ع ــدم الغياب وعــدم معاملتهم بقســوة 0
سابعا  -:مثافأة الطالبات الاليت حيرصن على ع ــدم الغياب من خالل استحداث األنشطة املتنوعة احملببة هلن لقد مت
العمل بذلك من خالل جعل طالبه ممن يتثرر غياهبا بنشاط احملافظة على النظام يف خالل الفسحه وبداية الدوام
وهناية الدوام ومراقبة النظام.
ثامنا  -:تقدمي النصح واإلرشاد اجلماعي جلميع الطالبات من خالل كلمة الصباح يف الطابور الصباحي0
واستخدام اإلذاعة املدرسية بشثل مثثف لتوعية الطالبات على أمهية حضور احلصص اليومية  ،وما ينجم عن الغياب
املتثرر وأثره على التحصيل ومت العمل هبذا البند حيث حدد وقت مخسة دقائق أثناء بداية الدوام لتوعية الطالبات من
خالل كلمات تلقيها الطالبات أنفسهن.
تاسعا  -:إشغال الطالبات الاليت يتثرر غيباهن يف مهام داخل املدرسة (مراقبة للنظام املدرسي ،عريفة صف )
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من خالل دراسيت ملشثلة الغياب املتثرر للطالبات يف املتوسطه  44بالرياض وجدت أن أسباب الغياب يعود إىل
الطالبة واملعلمة واألسرة  ،وللتغلب على هذه املشثلة اجتمعت مع املعلمات واالخصائية وأبديت توصيايت هلن ووعدن
أن يعملن بتلك التوصيات يف العام القادم بإذن اهلل.وكان ذلك حبضور املديرة حيث سوف اهديها حبثي هذا بناءً على
طلبها وسوف أرفعه ملثتب الرتبيه والتعليم الذي تتبع له مدرسيت لتعم الفائدة
أوال  /أوصي المعلمات بما يلي :-
 .1متابعة حضور وغياب الطالبات يومياً.
 .2إعالم إدارة املدرسة واألخصائية يف حالة الغياب املتثرر.
 .3مساعدة الطالبة من الناحية النفسية إذا كانت هناك مشاكل أسرية
 .4تقدمي احلوافز املناسبة الستثارة دافعية الطالبات للدوام املدرسي وحتديد املثافآت اليت ترتتب على دوامهن
املدرسي ،والعقوبات اليت تنتج عن عدم دوامهن ،وذلك عن طريق استخدام أسلوب  ،ذكر امسها يف اإلذاعة
املدرسية ،وممارسة نشاط حتبه واملرونة بالتعليم وعدم اجلمود باستخدام أسلوب التشويق  ،سرد قصة ،متثيل ،أسئلة
تثري تفثري الطالبات  ،استخدام وسائل تعليمية  ،أوراق عمل...،إخل ،،واستخدام أسلوب احلوار واملناقشة ،
اجملموعات  ،التعلم الذايت ...اخل..
 .5االبتعاد عن التوبيخ والسخرية والتهديد من قبل املعلمة للطالبة بوصفها غبية ،أو فصيحة زماهنا ....اخل
وعجاهل سلوك الطالبات غري املقبول ،و تعزيز السلوك املقبول من أجل تثراره عدة مرات.
 .4إشاعة الروح العائلية يف املدرسة وسيادة االحرتام واحلب املتبادل بني اإلدارة واملعلمات والطال ــبات فع ــن طريــق
املعامــلة احلسن ــه املوجهة والرعاية النفسية املستنرية ويف ظــل الوالء ال ــذي يس ــود املدرس ــة نستطيع التخلص من هذه
الظاهرة من خالل تقدمي النصح واإلرشاد من خالل اإلذاعة املدرسية باعتبارها من أهم األنشطة الرتبوية
 .7تفضيل الثواب على العقاب يف حث املتعلمات على ع ــدم الغياب وعــدم معاملتهن بقســوة .
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ثانيا  /أوصي األخصايية بما يلي:-
بالنسبة للطالبات الاليت يعانني من ضعف التحصيل الدراسي أوصي مبا يلي
 .1االجتماع مع املعلمة للتعرف على املواد اليت يشثي منها الطالبات ،والتعاون معها من أجل وضع خطة
عالجية هلذه املشثلة.
 .2مقابلة املعلمة للطالبة وعمل دراسة واإلصغاء ملعرفة أسباب التغيب املتثرر ،والتحدث مع أولياء األمور
لتثون املراجعة للطبيب بعد الدوام املدرسي.
 .3قيام األخصائية مبتابعة املشثالت باستمرار يف املدرسة ،أو عمل حبوث إجرائية وإجياد احللول املناسبة.

ثالثا  /أوصي أولياء األمور بما يلي: -
 .1وضع خطة مع الوالدين بالتعاون مع األخصائية ورائدة الصف لتشجيع الطالبة على الدوام املدرسي ،ومتابعة
الطالبة للواجبات البيتية ومساعدهتا يف مراجعة الدروس وتوفري املثان والوقت املناسب للدراسة بعمل برنامج
دراسي.
.2

االهتمام مبشاعر الطالبات واإلصغاء هلن ،وتقدمي النصح واملساعدة

.3

أن يثون ويل األمر متفهما ،ويصغي للطالبة ملعرفة األسباب اليت متنعها من الذهاب إىل املدرسة ،وتشجيعها
للتعبري عن مشاعرها عجاه املدرسة ،ملعرفة الصراعات الداخلية اليت تؤدي إىل تثرار الغياب ،ومواجهة هذه
املشثلة ،وإجياد احلل املناسب هلا ومساعدة الطالبة من خالل إجياد صديقة تثون موضع ثقة للتعاون معها و
للتحدث وتشجيع الطالبة بأن تدرسا معاً قدر اإلمثان  ،وتثوين األلفة والود ببينهما.

[]18

المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحق
 .1منوذج االستبيان
 .2أسئلة املقابلة
 .3نص مقابلة إجراء الفعل
صياغة االستبيان

عزيزتي الطالبه أرجو منك اإلجابة على اإلستبانة التالية فيما يتعلق بمشكالت تكرار الغياب
ووضع إشارة  Xأمام سبب غيابك
الرقم

الفق ـ ـ ـ ـ ـرات

1

أتغييب عن املدرسة بسبب الظروف األسرية

2

أتغيب عن املدرسة بسبب املرض ومراجعة الطبيب

3

مينعين مرض أحد أفراد األسرة من احلضور

4

بسبب عدم رغبيت بالدراسة

5

بسبب ضعف التحصيل لدي ال أحضر للمدرسة

6

حتول الظروف االقتصادية دون حضوري املستمر

7

استخدام أسلوب العقاب من قبل املدرس

8

مل أستطيع الدراسة لالمتحان لذلك أتغيب عن املدرسة

9

ال أحضر دروسي بسبب خاليف مع معلمي

10

ال أحضر دروسي بسبب خاليف مع زمالئي

11

بسبب البقاء لرعاية أخويت الصغار

12

بسبب بعد املنزل وصعوبة املوصالت

13

صعوبة بعض املواد الدراسية يشثل حاجزا"نفسيا"

14

كثرة عدد احلصص يف اليوم الدراسي يدفعين للغياب

15

كرهي ملعلم معني فال أحضر حصصها

16

لعدم وجود اهتمام من األسرة مبذاكريت

17

بسبب إصرار والدي وإرغامي على الدراسة

18

بسبب التشدد الزائد يف تطبيق النظام املدرسي

19

ال أحب الذهاب للمدرسة لتحيز املعلم لبعض الطالب
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موافق

معارض

نص المقابالت وأسئلة المقابالت
هذا نص اللقاء الذي أجريته مع مديره املدرسة املتوسطه  44بالرياض حول مشثلة تثرار غياب طالبات املدرسه
الفاضله مديره المدرسة ،أرغب في طرح بعض األسئلة التالية-:

س / 1ما عدد طالبات المدرسة؟
اكثر من  566طالبه

س / 2ما هي اإلجراءات التي تتخذينها في حال الغياب المتكرر لبعض الطالبات ؟
التدرج يف اخذ التعهد من شفوي اىل حتريري

س / 3هل تبلغين ولي األمر ؟
نعم يتم تبليغ ويل امرها

س / 4ما هي طريقة االتصال مع ولي األمر ؟
عن طريق اهلاتف

س / 5إذا لم يتوفر هاتف عند ولي األمر ما هي آلية االتصال البديلة ؟
التواصل مع قريبه للطالبة

س / 6هل الغياب مؤشر على بدء التسرب من المدرسة ؟
نعم هذا اكرب مؤشر على التسرب

س / 7ما هي األسباب الني ترينها موجبة لغياب الطالبات ؟
املرض،أسباب يتم قبوهلا من ويل أمره أي بعلمها

والتقيت مع المرشده الطالبيه في المدرسه -:

وطرحت عليها هذه األسئلة.

س / 1ما هي األسباب األكثر شيوعا للغياب من المدرسة؟
املرض ،أسباب أسرية كمرض احد ويل أمرها ،عدم الرغبة بالتعليم ،اخلوف من أحدى املعلمني أو االطالبات وغريهم
الثثري.
س / 2هل يعلمك المعلمين أوال بأول عن غياب الطالب المتكرر؟
نعم
س / 3ما هي اإلجراءات التي تتخذينها إزاء هذه المشكلة؟

معرفة سبب الغياب من الطالبه ومن مث إبالغ ويل أمره وبناء علية أقوم حبل املشثلة بالطريقة املناسبة.

س / 4ما هي مسؤولية المعلمات في هذه المشكلة ؟

التقرب إىل الطالبات ملعرفة مشاكلهم وإعالمي بذلك ألختذ األجراء الالزم يف أدراك املشثلة

س / 5وما هي مسؤولية اإلدارة ؟

دعوة أوليا األموربأستمرار ومراقبة تعامل املعلمات مع الطالبات

س / 6ما هي الحلول التي تراها مناسبة للحد من الغياب ؟
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التعاون بني املعلمات واألسر معي حلل املشثالت يف بدايتها.

واللقاء الثالث أجريته مع احد المعلمات -:

س / 1أي اإلجراءات األفضل إتحذاذها عندما يتكرر غياب طالبه ما ؟
إبالغ ويل أمره

س / 2كيف تعوضين الحصص التي تفوت الطالبات المتغيبات ؟
بتعاوين مع املعلمات يب اعطاء التلخيص للحصص ومتابعة الطالبات يف مستواهم الدراسي

س / 3هل هناك من سمات سلوكية يمكن مالحظتها على الطالب اللذين يتكرر غيابهم ؟
كثرة مشاكلهن مع املعلمني والطالب وتصرفات أخرى أخالقية.
س / 4ما هو المستوى التحصيلي للطالب للذين يتكرر غيابهم؟
ضعيف جدا

س / 5هل تسجل الغياب والحضور باستمرار ويشكل يومي ؟
نعم بشثل يومي واعرضه على اإلدارة

وال بد لنا أخيرا من لقاء مع طالبتين ممن يتكرر غيابهم عن المدرسة-:

س / 1عرف بنفسك ،ما هو اسمك وكم هو عمرك ،وفي أي صف أنت ؟
األوىل:مرام الفليج  /عمري  14سنة  /الصف الثالث املتوسط
الثانية :هيفاء األمحد  /عمري  15سنة  /الصف الثالث املتوسط

س /2هل هناك من أيام تكون مجبر فيه على التغيب من المدرسة ؟
مرام  :نعم أكون جمرب  /هيفاء  :أحيانا

س / 3ما هي األسباب التي تراها موجبة للغياب ؟
مرام  :املرض أحيانا رعاية األسرة  /هيفاء معاملة بعض املعلمني السيئة يل وللطالب

س / 4هل تدفعك هذه األسباب إلى غياب أيام متوالية ؟
مرام  :ال  /هيفاء  :ال

س / 5هل أثناء غيابك تقومين بأمورا هامة ،أم مجرد استمتاع بالفراغ ،والهروب من المدرسة ؟
مرام  :نعم افعل أمور هامة ومرهقة وال استمتع  /هيفاء  :ال افعل أمور هامة ولثن استمتع

س / 6ما هي الصفوف التي وصل إليها والداك ،أو ما هو تحصيلهم الدراسي ؟
مرام  :اعداد املعلمات /هيفاء :ثانوي ووالديت متوفاه

س / 7كم عدد أفراد أسرتك؟

مرام  5 :أفراد  /هيفاء 4 :أفراد

س / 8هل في األسرة من يساعدك في واجباتك البيتية ؟ مرام  :ال  /هيفاء  :ال
س / 9هل تشعر أن بعض المواد صعبة ،وتحصيلك فيها ضعيف ؟
[]21

مرام  :نعم  /هيفاء  :نعم

س / 10كيف هي عالقتك مع أفراد أسرتك ؟ األم  ،وألب  ،األخوة  ،األخوات ،
مرام  :جيدة  /هيفاء  :جيده
س / 11هل من معلمه ال تحبون دروسها ؟
مرام  :نعم  /هيفاء  :نعم (مل يذكرا اسم املعلمه خوفا من أن أقول هلا)

س / 12هل من طالبات تكرههينم أو تخافين منهم ،وتتعرضين منهم لإليذاء؟مرام  :ال  /هيفاء  /ال

س / 13هل تأخذ ين مصروفك يوما" ؟ وكم هذا المصروف ؟ وهل ترينه كافيا ؟
مرام  :نعم ويثفيين وغري كايف /هيفاء  :نعم باستمرار وهو يثفيين.

ونتابع اللقاءات خارج نطاق األسرة التعليمية مع وليه أمر طالب حيث كانت جدتها بسبب انفصال األب عن

أالم:

س / 1هل تتابعين أمر غياب حفيدتك باهتمام ؟
أحيانا (ألهنا كبرية بالسن)

س / 2هل ترغبين بالتعاون مع إدارة المدرسة للوقوف على سبب الغياب ،والقضاء على سبب المشكلة؟
نعم ارغب يف ذالك

س / 3ماذا تتخذين من إجراءات عندما يتكرر غياب حفيدتك ؟
ال شيء سو الثالم

س / 4كيف تساعد ين حفيدتك للتقليل من غيابها ،و تنتظم في دراستها جيدا ؟
هتديدها بالقول اىل والدها

س / 5كم يبعد البيت عن المدرسة ؟
بعد الوصف بني يل ما يقارب كتلو مرت
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