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الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة
التعليمية من وجهة نظر الطلبة والمعلمين واالختصاصيين والمشرفين اإلداريين وذلك لقديم مقترحات
للحد من نسبة الغياب في المدارس باستخدام المنهج النوعي الظواهري لدراسة ظاهرة الغياب والذي
يركز على فهم دواعي التجربة بغرض وصفها وتحليل ماهية ظاهرة الغياب ،تم إجراء مقابالت فردية
وجماعية على مدرستين مختلفتين واحدة للذكور واألخرى لإلناث والتي نسبة الغياب لديها مرتفع،
أجرت الباحثة مقابالت مع ( )16طالب وطالبة )4( ،معلمين )4( ،معلمات ،و( )3من الهيئة اإلدارية
في مدرسة الذكور باإلضافة إلى ( )5من الهيئة اإلدارية في مدرسة اإلناث ،توصلت الدراسة إلى تنوع
أسباب الغياب من شخصية ومدرسية واجتماعية ،وقد تبين أن األسباب اإلجتماعية المتمثلة في األسرة
هي أكثر األسباب مساهمة في غياب الطلبة ،ثم قوانين الغياب وعدم اإلتزام بعقوبات الغياب ،وأكدت
الدراسة على أهمية التواصل بين المدرسة واألسرة من أجل نشر الوعي بخطورة الغياب وأهمية
االلتزام بالحضور المدرسي وضرورة إعادة النظر في قوانين الغياب.
الكلمات المفتاحية :ظاهرة الغياب ،دراسة نوعية ،المرحلة الثانوية ،منطقة الشارقة التعليمية.
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الملخص باللغة اإلنجليزية
Abstract

Exploring the Phenomenon of Absenteeism among High School Students in Al
Sharjah Educational Zone
This study aimed at exploring the phenomena of absenteeism among secondary school
students in Sharjah Educational Zone from students, teachers and specialists,
administrators and supervisors’ perspectives. The study applies qualitative research
method to gain better understanding of the Students’ abseteesim phenomenon. The study
used individual and group interviews at two different schools settting, one school is for
males and the other for females, which known by the increase rate of absenteeism. The
researcher interviewed students (n=15), male teachers (n=4) and female teachers (n=4),
administrators (n=3) in the male school and administrators (n=5) in the girls school. The
results gleaned from this study were; the reasons of absence vary due to personal, social
and academic reasons. Family reasons were the major reasons behind the absenteeism of
the tudents. Furteremore, the teachers and the administrations agreed that the most
common causes of absenteeism are due to the fault in absencteesim rules and neglence of
enforcing these rules. Therefore, the study recommends that the communication between
the school and the family is vital in order to raise awareness of the seriousness of
absenteeism in schools. In addition, schools administrations should reconsider the rules of
absenteesin and enforces thes rule accordingly
Keywords: Absenteeism, Secondary Schools, Qualitative study, Sharjah Education Zone,
UAE.
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شكر و تقدير

بداية الحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى الذي قدرني على إتمام رسالتي هذه ،ولوال توفيقه عز وجل لما
تحقق من ذلك شيء؛ أما بعد ،يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم االمتنان إلى الدكتورة شيخة
الطنيجي على توجيهاتها السديدة لي كمشرفة على هذه الرسالة ،كما أتوجه بالشكر إلى الدكتور نجم
الدين على كل ما بذله من جهد وتوجيهات ونصح إلكمال هذه الرسالة ولقبوله مناقشتها مما كان له أبلغ
األثر وأجل الفائدة وعظيم النفع في إثراء هذه الرسالة باإلضافة إلى الدكتور علي ابراهيم لقبوله مناقشة
الرسالة ،وتوجيهاته السديدة ومالحظاته القيمة ،كذلك الشكر الجزيل والعرفان موصول لألستاذ أحمد
طه (اختصاصي دعم األبحاث) بجامعة اإلمارات لمراجعته وتنسيقه وإخراجه الفني لهذه االطروحة
وفق دليل إعداد الرسائل.
كما أشكر جميع أساتذتي وجميع العاملين في برنامج الماجستير بجامعة اإلمارات على جهودهم
المبذولة طوال فترة دراستي ،والذين أدين لهم بالفضل بعد هللا سبحانه وتعالى بما حصلت عليه من
معارف.
أخص بالشكر أمي وأبي وجميع أخوتي وأخواتي وزوجات أخوتي الذين كان لهم البصمة األولى في
تشجيعي على االلتحاق ببرنامج الماجستير وما بذلوه من تحفيز مستمر طوال سنوات الدراسة والشكر
موصول لجميع صديقاتي وزميالتي الالئي وقفن لجانبي أثناء الدراسة ،كذلك أشكر زوجي العزيز
لمساندته وتشجيعه لي ،وأشكر كل من ساهم في انجاز هذا الجهد المتواضع بالكثير أو القليل.
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إهداء

بسم هللا الرحمن الرحيم
(قل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق هللا العظيم
إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إلى بطاعتك ،وال تطيب اللحظات إال بذكرك ،وال
تطيب اآلخرة إال بعفوك ،والتطيب الجنة إال برؤيتك ،إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ،ونصح األمة،
إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم.
إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار ،إلى من علمني العطاء بدون انتظار ،إلى من أحمل أسمه بكل افتخار،
أرجو من هللا أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار ،وستبقى كلماتك نجوم
أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى األبد والدي العزيز .إلى مالكي في الحياة ،إلى معنى الحب ،وإلى معنى
الحنان والتفاني ،إلى بسمة الحياة وسر الوجود ،إلى من كان دعائها سر نجاحي ،وحنانها بلسم جراحي،
إلى أغلى الحبايب أمي الحبيبة.
إلى أخي ورفيق دربي إلى من أرى التفاؤل بعينه ،في نهاية مشواري أريد أن أشكرك على مواقفك
النبيلة ،إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات األمل إلى أختي ورفيقة دربي ،إلى من رافقتني منذ أن حملنا
حقائب صغيرة ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى اآلن ،والسعادة في ضحكتها،
إلى رفيق دربي و زوجي الغالي.
إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي ،إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق
الصافي إلى من معهم سعدت ،وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من كانوا معي
على طريق النجاح والخير صديقاتي إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم.
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الفصل األول  -المقدمة

تناولت هذه الرسالة بحث ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة
التعليمية ،حيث يتناول هذا الفصل خلفية الدراسة والذي يتناول عرض مشكلة الدراسة ،الغرض من
الدراسة ،أسئلة الدراسة ،وأهميتها وأهدافها ومصطلحاتها ،وحدود الدراسة.

 .1,1خلفية الدراسة وأهميتها
تعتبر المدرسة إحدى الركائز األساسية للتعليم والتعلم ،وهي بذلك تؤدي دورا مؤثرا في وقاية
الفرد من السلوكيات العنيفة (النيرب ،)2008 ،ودورا في بناء شخصية الشباب (السبعاوي،)2007 ،
ألنها أول وسط اجتماعي خارجي ينتمي إليه الفرد بعد األسرة .وتعتبر المدرسة مجتمع مستقل قائم
بذاته ،وهي تربط الفرد بمجتمعه (النيرب ،)2008 ،كما تعتبر من مصادر المعرفة للطالب ،وتمثل
بيئة التطور الفكري ،وتغيير السلوك االجتماعي والقيمي.
كذلك تعتبر المدرسة مصدر من مصادر تعزيز القيم اإليمانية وتهيئة األجيال وتسليحهم
بالعلم والمعرفة وتأصيل القيم السامية في أبنائها لتجعلهم قادة للوطن من خالل مناهجها وعالقة
الطالب بأقرانه ومدرسيه وتفاعله مع األنشطة المدرسية والتوجيه اإلرشادي (طبيل2007 ،؛ الحربي،
 ،)2005وكذلك تلعب المدرسة دورا مهما في تعزيز القيم حيث تنمي المدرسة في الطالب حب
االنضباط والمسؤولية واكسابه احترام القوانين واحترام الغير ،وتعزز انتمائه لوطنه وتراثه من خالل
المشاركة في االحتفاالت الوطنية والمناسبات الدينية ومن خالل مشاركته في األنشطة المدرسية
اليومية المختلفة (وريدة )2013 ،وال يتم ذلك إال من خالل المدرسة لما لها من دور فاعل في التعاون
مع المجتمع المحلي.

2

تضم المدرسة ثالل مراحل دراسية ،اإلبتدائية واإلعدادية ثم الثانوية ،وبعد مرحلة الثانوية
ينتقل الطالب إلى الكليات والتخصصات العلمية ،لذا تعتبر المرحلة الثانوية نقلة في مرحلة النمو،
التطور نحو التمايز والتباين
حيث ينتقل التلميذ من خاللها إلى حياة المسؤولية ومن ثم فهي مرحلة
ُّ
للتكيف الصحيح في مجتمعه ،فالمرحلة الثانوية تهدف إلى إعداد الطالب لإلسهام في
إلعداد الفرد
ِ
الحياة اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية بصفته مواطنا واعيا فعاال في بيئته (الجدي.)2008 ،
وهذه المرحلة العمرية من حياة الطالب والتي تمتد من سن  18-12سنة كما أطلق عليها
أريكسون ( )1962أنها مرحلة الشعور بالهوية مقابل اضطراب الهوية ،ومن خصائص هذه الفئة
العمرية التعرف على األنا ،حيث تكون فترة المراهقة هذه أساس تشكيل أنماط التفكير في المراحل
العمرية التالية ،ويريد المراهق أن يبرهن شخصيته ويسعى إلى اثبات الذات بين أفراد المجتمع ،كما
أن المراهق يستطيع أن يثبت للمجتمع بأنه يتمتع بالقدرة على تحمل المسؤولية مع نفسه ووسط عائلته
والمجتمع ).(Ormrod, 2011
تشكل المدرسة الثانوية حلقة الوصل بين التعليم األساسي والتعليم الجامعي ،حيث تهدف إلى
إعداد الطالب لاللتحاق بالتعليم العالي؛ لذلك تمثل مرحلة مهمة وخطرة في حياته (سليمان وأحمد،
 ،)2001حيث تقدم دورا هاما في تكوين شخصيته وإعداده للحياة المنتجة؛ وألن يكون فردا صالحا في
مجتمعه .فالمدرسة الثانوية تخرج الشباب الذين يكونون بناة المجتمع والدعائم التي تنهض بهم األمم،
وعلى كاهلهم وبهممهم يُبنى مستقبل األ ُ َّمة ،وهم قاعدة العالم الجديد ألنهم واكبوا عصر التكنولوجيا
الحديثة ،وكانت ومازالت فئة الشباب هي الفئة التي انصبت عليها عيون الباحثين ،فكثير من
المؤتمرات العالمية والعربية والمحلية عقدت لمناقشة القضايا التربوية والصحية والسلوكية وغيرها
صهم (السبعاوي.)2007 ،
من القضايا التي تخ َّ
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 .1,2مشكلة الدراسة
غياب الطلبة المستمر في المدرسة له آثاره السلبية على ك ٍل من الطالب نفسه وزمالئه والمعلم
والمدرسة ككل (طبيل ،)2007 ،حيث يعيق المدرسة عن تحقيق أهدافها التعليمية (سليمان وأحمد،
 )2001ويؤثر سلبا كثيرا على عمليات التعليم الديناميكية وبيئة التعلم ) ،)Raj, 2011ويمتد تأثير
الغياب على المجتمع ( )Cauley, 1988وعلى الطالب المتغيب (علوي ،القرني )2002 ،في الكثير
من النواحي يسبب ضعف التحصيل الدراسي (الحنصالي2011 ،؛ طبيل2007 ،؛ Cauley, 1988

; ) Mondragon, 2003حيث يقل اكتسابه الستراتيجيات التعلم مقارنة بزمالئه الملتزمين بدوامهم
المدرسي (.)Jones, 2006
فالطالب المتغيب باستمرار قد يتدنى مستواه التحصيلي واألكاديمي كثيرا (1988

(Cauley,مما يؤدي لرسوبه وبالتالي يتولد لديه شعور الكره للمدرسة (الحنصالي )2011 ،ويصبح
انطوائيا ضمن المدرسة ( )Jones, 2006وقد يصبح ذا مستوى إدراك عقلي متدني ،أو يواجه
صعوبة في تذكر األشياء ،ويقلل قدرته على التفكير المجرد واستخدام الرموز (الحنصالي2011 ،؛
طبيل ،)2007 ،كما تفوته الكثير من المهارات المعرفية والمفاهيم وحتى وإن أُعيد الدَّرس فلن يكون
بالكيفية السابقة ( Mondragon, 2003؛ ،)Raj, 20011مما يجعله كثير اإلحباط والشعور بالدونية
مقارنة بأقرانه ،ويسبب نزوعه للكسل والخمول؛ ويصبح الطالب كثير الغياب كثير اإلهمال مما ينتج
عنه تأجيل المهمات والواجبات (طبيل.)2007 ،
كذلك فالمشكلة التقف عند إطار زمني معين ،بل تمتد لتؤثر على مستقبل الطالب المتغيب

نفسه ) ،)Jones, 2006حيث يتطور الغياب عند الطالب ويصبح لديه نزعة تعرف تسمى (نزعة
التغيب المدرسي) ثم يؤدي إلى التسرب عن المدرسة ( .)Raj, 2011; Mondragon, 2003وقد
تتطور إلى تركها نهائيا ) )Raj, 2011مما يعوقه عن التحصيل العلمي العالي الذي بموجبه يحظو

4

بوظيفة متميزة وهذا يؤدي إلى حجبه عن الوظائف المرموقة عنه (Sheldon, Jones, 2006

; ،)2001ويمكن أن يمتد األثر السلبي للغياب إلى حياته العملية كما أن التسرب يعد تهديدا للنظام
التعليمي ككل إذا فقد أحد أركان العملية التعليمية ومحورها األساسي وهو الطالب (الورثان.)2005 ،
ويشكل الغياب خطرا َ على المجتمع واآلخرين وذلك ألن الغياب يؤدي إلى اكتساب الطلبة
المتغيبين سلوكيات عدائية ببسبب تواجدهم خارج المدرسة كاإلعتداء على الممتلكات العامة (طبيل،
 ،)2007ونظرا َ ألن كثرة الغياب وتسرب الطلبة من المدرسة وتركها ( )Sheldon، 2001يؤدي إلى
ظهور البطالة ،وما يتبعه ذلك من انتشار للسرقة وازدياد للجرائم ،بسبب تسكعهم في المحالت
والشوارع فتكثر المشــــــــــكالت والمشاجرات وتعــــــــــــــــــاطي المخــــــــدرات ( Cauley,

 (Mondragon, 2003; 1988كذلك ال يؤثر الغياب سلبا على الطالب نفسه وإنما يؤدي إلى هدر
وقت الطــــــالب المواظبين على الحضــــــــــور اليومــــــي للمدرسة بســـــــــــبب إعـادة الدرس
للطالب المتأخرين ). (Cauley, 1988; Raj, 2011
ويمتد التأثير السلبي على عطاء المعلم (طبيل)2007 ،؛ حيث يُجبر المعلم على التنازل عن
بعض خططه من أجل المتابعة مع الطلبة المتغيبين ( ،(Cauley, 1988ويضطر المعلم إلعادة
الشرح مرة أخرى من أجل الطلبة المتأخرين؛ وبالتالي يترتَّب عليه وقت ضائ ُع غير مستغ ٍل ،وتغيير
َّ
الخطـة َّ
الزمنية للمنهج ( ،)Raj, 2011هذا بخالف أن بعض المعلمين يرفضون شرح الدرس لثالث
مرة أخرى (جريدة الخليج. )2012 ،إضافة لما سبق،
أو أربعة طالب ألنهم يضطرون لشرح الدرس َّ
ُشكل هدر كبير في الموارد التعليمية ) Raj, 2011؛ الحنصالي )2011 ،ويؤثِر
فإن غياب التلميذ ي ِ
على برامج المدرسة ( )Cauley, 1988وي ُِقلل المستوى التحصيلي اإلجمالي للمدرسة ( Raj,

.)2011
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كما أن غياب الطالب عن المدرسة يسبب مشكلة للوالدين حيث يضطر الوالدين أو أحدهما
للتأ ُّخر عن العمل والتغيب من أجل الذهاب للمدرسة للبحث عن أسباب الغياب متى ما دعتهم المدرسة
لذلك والبقاء مع أبنائهم خشية بقائهم بمفردهم في المنزل ( ،)Mondragon, 2003كذلك يسبب الغياب
الهدر االقتصادي بسبب العبث بالممتلكات العامة والعبث بالشوارع واألماكن العامة ويعطي صورة
غير حضارية عن المجتمع الذي تكثر فيه هذه الظاهرة لما يتعقبه من تفشي مثل هذه السلوكيات
الغريبة فيه وكذلك تفشي الجرائم (الحنصالي2011 ،؛ طبيل2007 ،؛ .)Raj, 2011
ودولة اإلمارات العربية المتحدة تولي التعليم عناية خاصة تظهر في إنفاقها لربع عائدها
الحكومي عليه وعزمها زيادة نسبة اإلنفاق في السنوات المقبلة ) )World News, 2013ألنها
تطمح للنهوض بالتعليم ولكن هناك عائق بسبب تواجد مشكلة الغياب بشكل مقلق في إمارات الدولة
المختلفة وما لها من مخاطر وما ينتج عنها من مشكالت وهذا واضح من خالل تسجيل الجرائد
الرسمية للغياب حيث وصلت نسبة الغياب في مدارس إمارة دبي إلى  ،%35وقد عزا مديرو
المدارس أسباب الغياب إلى عدم تشجيع اآلباء أبنائهم للذهاب للمدرسة في أول أسبوع دراسي
باإلضافة إلى تنقالت الطلبة بين المدارس ،وأحيانا تصل نسبة الغياب من %80إلى  %85في بعض
مدارس أبوظبي قبل االجازات الرسمية ،أما في إمارة الشارقة فتشهد مدارسها غياب جماعي يصل
إلى  %80من إجمالي أعداد الطلبة ،أما في مدارس الفجيرة فتتراوح نسبة الغياب بين  %40إلى
 ،%80أما في منطقتي عجمان وأم القيوين فقد كانت نسبة الغياب أقل من مثيالتها فقد بلغت %15
قُبيل اإلجازة ( جريدة الخليج . )2012 ،كذلك تشهد مدارس رأس الخيمة غياب متكرر للطلبة
وبخاصة قبل أسبوع من فترة اإلمتحانات ،حيث سجلت نسبة غياب تصل إلى  %100يوم الخميس
الذي يسبق بداية امتحانات الثانوية العامة (اإلمارات اليوم2013 ،؛ االتحاد.)2014 ،
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ومن خالل مالحظة الباحثة  -كمعلمة في احدى مدارس الشارقة – فقد رصدت هذه الظاهرة
والحظت أن الكثير من الطالبات يتغيبن عن اليوم الدراسي سواء من بداية اليوم الدراسي أو أثناء
الدوام بعد حضورهن لحصة أو حصتين فقط ،ويتكرر غيابهن في أول اسبوع من بداية الفصول
الدراسية – األول والثاني والثالث – واأليام األولى بعد اإلجازات الرسمية سواء إجازة العيدين أو
اليوم الوطني باإلضافة إلى تغيبهن كل يوم الخميس يسبق اإلجازات الرسمية وأحيانا في األسابيع
العادية من الفصل الدراسي.
يشكل حضور الطالب ومواظبته خالل اليوم الدراسي أهمية كبيرة له (طبيل ،)2007 ،ولكن
غياب الطالب عن المدرسة يعد مشكلة خطيرة ومقلقة تستوجب تسليط الضوء عليها ،ويرى مديرو
المدارس أن هذه المشكلة أصبحت من المشاكل المهمة التي تؤثر على الطالب خصوصا أن معدل
الغياب في زيادة مستمرة ،وله تأثير سلبي على حياة الطالب الدراسية وانحرافاته السلوكية (السبعاوي،
 .)2007فمن أجل ذلك ،حاز موضوع ظاهرة الغياب على اهتمام الباحثة ،حيث تستقصي أسباب
ظاهرة الغياب لدى طالب المرحلة الثانوية ،والدوافع وراء غيابهم ،وكيفية تقليل نسبة الغياب في
المرحلة الثانوية.

 .1,3أسئلة الدراسة
هذه الدراسة تمحورت حول سؤال رئيسي وهو :ما أسباب ظاهرة الغياب لدى طالب المرحلة
الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية؟.
ومن خالل سؤال البحث الرئيسي انبثقت منه أربعة أسئلة فرعية:
)1

ما أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة نظر
الطلبة أنفسهم؟
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)2

ما أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة نظر
المعلمين؟

)3

ما أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة نظر
االختصاصيين والمشرفين اإلداريين ومديري المدرسة؟

 .1,4أهمية الدراسة
وعلى ما سبق وبعد اضطالع الباحثة على الدراسات العربية واألجنبية ،يمكننا أن نلخص أهمية
هذه الدراسة في ما يلي:
 اوالَ :عدم توفر دراسات إماراتية بحثت عن أسباب الغياب المتكرر في حدود علم الباحثة.



ثانيا :تساهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة التربوية وتضيف للكثير من الدراسات التي
اعتنت بالمشاكل المدرسية التي تواجهها اإلدارات والقيادات التربوية واإلجتماعية.



ثالثا :هذه الدراسة تسهم في توفير بيانات ومعلومات للمهتمين والمعنيِين بالوقوف على
أسباب غياب الطلبة المتكرر ووضع توصيات تساعد متخذي القرار على الحدَّ منها.

 رابعا :انفردت هذه الدراسة في أنها دراسة نوعية ،حيث لم تجد الباحثة دراسات نوعية في
الدراسات العربية تهتم بظاهرة الغياب حسب علم الباحثة.

 .1,5أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى بحث أسباب ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة
الشارقة التعليمية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،ومن وجهة نظر المعلمين ،واالختصاصيين
والمشرفين اإلداريين لتقديم مقترحات للحد من نسبة الغياب في المدارس.
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 .1,6المصطلحات و المفاهيم
عرفه طبيل ( )2007بأنَّه  :عدم تواجد الطالب أثناء الدوام الرسمي سواء بداية اليوم
الغيابَّ :
الدراسي أو نهايته أو حضوره ثم مغادرته المدرسة ،وهذا التعريف هو عينه الذي اعتمدته الدراسة.
المرحلة الثانوية :هي المرحلة الثالثة من مراحل التعليم الحكومي الذي تشرف عليه الدولة،
ويمتد عمر الطالب فيها من السادس عشر إلى الثامنة عشر والتي تمثل سن المراهقة المتوسطة
وتتكون من ثالثة صفوف :العاشر الحادي والثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي كما عرفها الجدي
( )2008بأنها المرحلة التي تلي المرحلة األساسية ومدتها ثالث سنوات ،وتنطبق وصف هذه المرحلة
على النظام التعليمي في دول اإلمارات.

 .1,7حدود الدراسة
هذه الدراسة اقتصرت على طالب الثانوية الحكومية في مدارس منطقة الشارقة التعليمية،
حيث اُختيرت هذه المنطقة لدواعي الموضوعية ،وألنها من بين أعلى ثالث مناطق تعليمية في دولة
اإلمارات تكثر فيها نسبة الغياب حيث بلغت النسبة  ( %80جريدة الخليج.)2012 ،
اعتمدت الباحثة "المنهج النوعي" للتعرف على أسباب الظاهرة موضوع الدراسة والذي تم
من خالل جمع المقابالت الجماعية والفردية للطلبة األكثر تغيبا عن المدرسة ومعلميهم
واالختصاصيين االجتماعيين باإلضافة إلى المشرفين التربويين للوصول إلى النتائج والتوصيات حول
الظاهرة موضوع الدراسة.

9

 .1,8قيود الدراسة
هذه الدراسة اقتصرت على مدرستين فقط لذا ال يعني بالضرورة تعميم نتائجها ،ولكنها تضع
اإلطار الذي يمكن أن تعتمد عليه الدراسات الكمية.

 .1,9تنظيم الدراسة
تتضمن هذه الرسالة خمس فصول ،في الفصل األول عرضت الباحثة  :خلفية للدراسة،
عرض مشكلة الدراسة ،الغرض من الدراسة ،أسئلة الدراسة ،وأهميتها وأهدافها ومصطلحاتها،
وحدود الدراسة ،أما الفصل الثاني فسيتناول اإلطار النظري للدراسة وأهم الدراسات السابقة التي
تناولت الغياب وأسبابه المختلفة وآثره.
في الفصل الثالث سيتم عرض المنهجية التي استخدمتها الباحثة إلجراء هذه الدراسة ،أما
الفصل الرابع فسيتم فيه عرض نتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلة الدراسة وتلخيص ألهم النتائج ،وفي
الفصل الخامس للدراسة ستقوم الباحثة بتفسير نتائج الدراسة ومناقشتها ومن ثم طرح مجموعة من
المقترحات والتوصيات ذات الصلة بالبحث.
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الفصل الثاني  -اإلطار النظري و الدراسات السابقة

 .2.1مقدمة
في هذا الفصل سيتم التطرق للدراسات السابقة التي استقصت موضوع البحث وهو أسباب
غياب الطلبة عن المدارس إضافة لمناقشة اإلطار النظري والذي يحتوي على أسباب الغياب
الشخصية والبيئة المدرسية والعوامل األسرية ،وإبراز أهمية المواظبة على الحضور اليومي للطلبة،
ثم تعقيب على الدراسات العربية واألجنبية ،وأوجه اإلتفاق واإلختالف بين تلك الدراسات والدراسة
الحالية.

 .2.2اإلطار النظري
اعتمدت الباحثة النظرية الظواهرية لطبيعتها االستكشافية في البحث النوعي حيث أنه يركز
على ما تعنيه الظاهرة للمشاركين في ما يتعلق بمسألة الغياب ،وحيث أن غالبية الدراسات النوعية هي
ذات طبيعة استكشافية أو إيضاحية ،الغرض منها تفهم وجهات النظر الطبيعية للظاهرة ،وينطلق
البحث النوعي من حقيقة أن دراسة الظواهر اإلجتماعية واإلنسانية تختلف عن دراسة العلوم الطبيعية
أو الفيزيائية ،لذا فإنها تحتاج إلى طرق بحث مختلفة ،يكون التركيز فيها على فهم السلوك اإلجتماعي
واإلنساني من منظور داخلي ،فالبحث النوعي يرتبط بطريقة نقاش األفراد المشاركين في مؤسسة
معينة ،يحصل الباحث في البحث النوعي على بياناته ومعلوماته ويشتقها من أرض الواقع ،أي من
مصادرها األصلية ،وعلى طبيعتها الميدانية ).)Creswell, 2012
لذا ،على الباحث الذهاب إلى أرض الواقع ودراسة تفاعالتها ومداخالتها( ،وأن يتواجد ويقيم
في مثل هذه المؤسسات طوال فترة البحث) ،حيث يكمن الغرض من البحث النوعي في دراسة
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الظواهر والحاالت البحث عن معلومات وافية أو معرفة أشياء جديدة عن حاالت يُطلب التعمق فيها
بغرض دراستها ،ويعتبر الباحث األداة الرئيسية في جمع المعلومات ،لذا فإن أداة المقابلة التي يجريها
الباحث تكون األداة التي تعتمد أساسا على قدرات وقابليات الباحث ،الذي كثيرا ما يستعين بمالحظاته
ومشاهداته وما يحصل عليه من معلومات يستكمل بها مقابالته.
وتهتم الدراسة الظواهرية بدراسة وصفية للظواهر من خالل الخبرة المباشرة والهدف من
ذلك هو الوصول إلى معرفة واضحة بالتركيبات الجوهرية الثابتة الغير قابلة لتغيير الظواهر ،وذلك
بوصفها الحقائق األساسية والمبدئية التي يمكن أن يبنى عليها أي علم في اي أجال ،وهذه الظاهرة
تتطلب التخلص من أي مفاهيم أو افتراضات مسبقة تحاول التفسير أو تبين العالقات واألسباب ،فمهمة
النظرية الظواهرية الكشف عن حقيقة الظاهرة وماهيتها والبد ان تكون سابقة على محاوالت لوضع
سياقات نظرية مفسرة أو متعقبة للعالقات واألسباب (ابراهيم.)1968 ،
تبدأ الدراسة الظواهرية عادة باالعتراف بأن هناك نوعا من النقص في فهمنا وإن التنوير
والتوضيح سيكون ذو فائدة ،ألنه سيؤدي إلى نوع من اإلدراك والمعرفة ،ويزيد من حد التبصر عن
موضوع البحث ).)Creswell, 2012
فإذا ما قارنا مشكلة البحث بالظواهرية نرى أن مشكلة الغياب هي ظاهرة تحدث في المدارس
حيث نواجه نقصا في فهم مشكلة الغياب بالنسبة للطلبة لذلك تعتبر مشكلة الغياب ظاهرة تستحق
البحث عن أسبابها ،وحيث أن الطالب في المرحلة الثانوية يمر بمرحلة المراهقة والتي هي من سن
 18-12سنة والتي يمر فيها المراهق بالكثير من التغييرات النفسية والصراع الداخلي كما ذكر أركس
أريكسون ،والتي تمتد هذه المرحلة طيلة فترة الدراسة الثانوية والتي يتميز المراهق بالتأثر بالتغيرات
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الفسيولوجية والعقليـة التـي تثير الكثير من الشكوك لديه وبالتالي تولد لديه التردد في القيام بالمهام
المناطة به.
يطلق على النمو في بدايـة مرحلـة المراهقة "بزوبعة النمو" ،حيث أن هذه المرحلة هي
أعنف ما يواجهه اإلنسان في مراحل تطـوره .فالجـسد يعود ليقحم نفسه علي الوجود من خالل نموه
المفاجئ في الحجم والشكل عالوة علي التغيرات الكيميائية ( الهرمونية ) ،مما يسبب للشاب هزة في
كيانه تجعله يفقد التعرف على نفسه فيسأل في إلحاح وبعمق " من أنا ؟ " وهنا تبرز مشكلة الهوية
التي تكمن جوهر الصراع في هذه المرحلة في حياة الفرد ،وهي من أشهر مراحل النمو النفسي حيث
تتمثل أهميتها في كيفيـة اإلجابة على تساؤالتهم الكثيرة وما يصاحبها من المقدرة على اتخاذ القرارات
والخيارات الشخصية في حياتهم .تكمن األزمة النفسية اإلجتماعية فـي هذه المرحلة في مفهوم
اإلحساس بالهوية مقابل غموض الهوية من وجهة نظر المراهق حيث انه يمـر بفترة تخبط وحيرة في
البحث عن كيانه وهويته الذاتية ).(Ormrod, 2011
كما أن السؤال الرئيسي لهذه المرحلة" :من أنـا؟ ،والي أين أسير في حياتي؟ " وأزمة الهوية
تحصل دائما في هذه المرحلة نتيجة التغيرات التي تحـدث لـدي الطالب من تغيرات نفسية وجسدية
وعقلية تستلزم االهتمام والرعاية الدائمين مـع ضـرورة الـتفهم لمـشاعره خالل هذه الفترة .ويشكل
تكوين مجموعة أصدقاء والشعور باالستقالل عن األسرة المهمة األساسية للمراهق في هذه المرحلة
والتي يسعى لتحقيقها ليتمكن من الشعور بكيانه كشخص منفرد مستقل (الغصين ،)2008 ،فيجب في
هذه المرحلة التعرف على استجابات المراهق المختلفة وإعطائه دورا بين أفراد المجتمع ،وفتح قنوات
االتصال اإلجتماعية معه ،ويجب على المجتمع توفير كل ما يلزم لتحقيق انجازات تساعد المراهق
على تمييز نفسه بين كونه مراهقا أو طفال ).(Ormrod, 2011
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.2.3أهمية المواظبة على الحضور اليومي
أصبح غياب الطلبة ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها ومواجهتها والبحث عن أسبابها للوقوف
في وجهها ،فقد يرى الطالب وأحيانا أولياء األمور أنه يوجد عذر مقبول لغياب الطلبة ولكن بغض
النظر عن األسباب فإنه ال يعتبر الغياب مقبوال تربويا وإن كانت هناك ظروف خاصة فإنه من
الممكن التغلب عليها (الحنصالي ،)Reczkiewicz, 1987 ;2011 ،كما أثبتت الدراسات وجود
عالقة ايجابية بين التحصيل الدراسي ومواظبة الحضور إلى المدرسة ( )Jones, 2006وأن الطالب
الملتزم بالحضور اليومي للدوام المدرسي عادة مايكون لديه التحصيل الدراسي مرتفع والطالب كثير
الغياب يكون لديه التحصيل الدراسي ضعيف ).)Raj, 2011
وبعد االطالع على األدب التربوي ،قامت الباحثة بتقسيم أسباب الغياب إلى عوامل شخصية
ترجع للطالب نفسه ومنها أسباب ترجع إلى المدرسة (،(Cauley, 1988; Reczkiewicz, 1987
وأخرى أسرية (.)Mondragon, 2003; Reczkiewicz, 1987
 .2.3.1العوامل الشخصية
العوامل الشخصية هي عوامل ترجع للتلميذ نفسه سواء جسدية أو نفسية (الحنصالي2011 ،؛
 )Reczkiewicz, 1987حيث أن هذه العوامل تلعب دورا هاما في الغياب وتؤثر بشكل كبير على
الطالب .ويؤكد هذا دراسة الباحثين سليمان وأحمد ( )2010حيث قاما بإعداد دراسة ميدانية اتبعت
المنهج الكمي عن ظاهرة الغياب من المدرسة لدى طلبة الثانوية العامة وعالقتها بالجنس والمستوى
اإلجتماعي والثقافي لألسرة ،وشملت عينة الدراسة على  190طالبا وطالبة ،و 10معلما ومعلمة ،و15

موجها ومدير من مناطق تعليمية مختلفة في كل من الجيزة والقاهرة وعابدين في مصر ،وأعربت
ِ
نتائج الدراسة أن اإلعتماد على الدروس الخصوصية يعتبر سبب من أسباب غياب الطلبة باإلضافة
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إلى محاكاة الطلبة لرفقاء السوء وتقليدهم في اإلتفاق على الغياب ،كما أن استعداد الطلبة لإلمتحانات
يجعل الطلبة يتغيبون عن الدراسة.
وعلى الصعيد اآلخر نجد أن العوامل الشخصية لها تأثير واضح على الطلبة فهي التي تدفع
بهم إلى الهاوية وتؤدي في نهاية المطاف إلى الفشل الدراسي ،وتأكيدا لهذا قام السبعاوي ()2007
بدراسة بعنوان أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة اإلعدادية وعالقتها بالتحصيل الدراسي ،اتبع فيها
المنهج الكمي حيث هدفت الدراسة إلى البحث عن أسباب الغياب من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؛
واقتصرت على المرحلة اإلعدادية ،حيث اتبعت الدراسة المنهج الكمي فوزع السبعاوي استبانات على
والموجهين في المدارس النهارية لمحافظة نينوى
عينة بلغت  684من الطالب والطالبات والمعلمين
ِ
في العراق.
وأسفرت نتائج الدراسة بأن من األسباب الشخصية التي تجعل الطالب يتغيب عن المدرسة:
المرض وسوء الحالة الصحية للطالب أو مواعيد المستشفى ،كما أضافت دراسته أن مرض الطالبة
نتيجة الدورة الشهرية يعتبر مبرر لغياب الطالبة ،وأكد بشكل أساسي أن قلة احترام المعلمين للطلبة
باإلضافة إلى الخوف والقلق من اإلمتحانات ،وتراكم الدروس وعدم المراجعة المستمرة كلها تزيد من
نسبة غياب الطلبة.
إن دراسة السبعاوي اتفقت كثيرا في نتائجها مع الدراسة الكمية التي أجراها النجار ()2013
تسرب الطلبة الذكور في المدارس الثانوية في مدينة مكة المكرمة ،والذي
في بحثه والذي بحث أسباب ُّ
اهتم ببحث أسباب الغياب والتسرب الدراسي للطلبة الذكور فقط في مدارس مكة الثانوية ،حيث شملت
عينة الدراسة التي أجراها على  100من طلبة الثانوية ممن انسحب من الدراسة و 50إداري ومدرس،
و 50طالب مستمر بالثانوية العامة ،باإلضافة إلى 50طالب من المقبولين في الجامعات ،وتوصلت
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دراسته إلى أن األسباب الشخصية والنفسية هي التي تجعل الطالب يتغيب عن المدرسة مثل المرض
وسوء الحالة الصحية للطالب أو مواعيد المستشفى.
وهناك أسباب أخرى تجعل الطالب قليل اإلجتهاد داخل الغرفة الصفية وعدم الحرص على
اإلنتهاء من العلم داخل المدرسة ألن األهل وفروا له مصادر خارجية للتعليم والمذاكرة وهي الدروس
الخصوصية وبالتالي جعلته قليل الحرص على الحضور للمدرسة وبالتالي التغيب عن المدرسة وهذا
ما توصلت إليه دراسة قام بها مكتب التربية والتعليم بالمنطقة الغربية للمدينة المنورة ( )2011في
السعودية حيث أجرى المكتب دراسة للبحث عن أسباب الغياب في المنطقة الغربية للمدينة المنورة.
ولمعرفة مبررات الغياب ،فقد وزع المكتب  550استبان على كل من المديرين والطالب
وأولياء أمورهم ،حيث توصلت الدراسة إلى أن من األسباب الشخصية لغياب الطلبة هي اإلعتماد على
الدروس الخصوصية باإلضافة إلى رفقاء السوء واإلتفاق معهم على الغياب ،كما أنها اتفقت مع دراسة
السبعاوي ( )2007في أن استعداد الطلبة لالمتحانات يجعل الطلبة يتغيبون عن الدراسة.
كما أن دراسة ) Dollinger (1997ركزت على التغيب المفرط في مدارس المرحلة الثانوية
حيث هدفت الدراسة للبحث عن أسباب الغياب ،حيث اعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خالل
إجراء مقابلة مع  12طالبا وإثنان من إدارة المدرسة ،كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن قلة دافعية
الطالب نحو الدراسة والحضور للمدرسة وعدم وجود أهداف وطموحات أو بسبب وجود مغريات
خارج المدرسة تجذبه للتغيب المتكرر كالنوادي أو النزهة مع األصدقاء ،وكذلك قلة ثقته بنفسه بسبب
درجاته المتدنية وأحيانا كرهه للمادة أو للمدرسة وعدم حبه للمعلمين وعالقته السيئة بهم ،إضافة لعدم
وجود عالقة جيده بينه وبين زمالئه في الصف وعدم وجود أصدقاء لديه في المدرسة ،وعدم تحمله
للمسؤولية ،باإلضافة إلى محاكاة الطالب لزميل له في الغياب والهروب من المدرسة.
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أما دراسة ) Asobiereonwu (2003والتي كانت بعنوان لماذا هناك تغيب كثير جدا بين
طالب المدارس اإلبتدائية في منطقة التينو األمريكية؟ حيث هدفت هذه الدراسة للبحث عن أسباب
الغياب ،حيث اعتمد على االستبانات كأداة للدراسة ،حيث شملت عينته  64طالب وطالبة باإلضافة
إلى  46من أولياء األمور ،واتفقت نتائج دراسته مع كل من )Coury (1982؛ Cauley

)(1988؛ ) Reczkiewicz (1987و ) Dollinger (1997في أن قلة دافعية الطالب نحو الدراسة
والحضور للمدرسة وعدم وجود أهداف وطموحات أو بسبب وجود مغريات خارج المدرسة تجذبه
للتغيب المتكرر ،وكذلك قلة ثقته بنفسه بسبب درجاته المتدنية وأحيانا كرهه للمادة أو للمدرسة وعدم
حبه للمعلمين وعالقته السيئة بهم ،إضافة لعدم وجود عالقة جيده بينه وبين زمالئه في الصف وعدم
وجود أصدقاء لديه في المدرسة ،وعدم تحمله للمسؤولية ،باإلضافة إلى محاكاة الطالب لزميل له في
الغياب والهروب من المدرسة كلها تؤدي أيضا إلى الغياب.
أما دراسة ) Jones (2006فقد أجرى دراسة كمية بعنوان عالقة الغياب بإنجازات الطلبة
وما إذا كانت له عالقة بالحالة االقتصادية للطلبة أم ال ،حيث اعتمد على حصر درجات نهاية الفصل
الدراسي للطلبة في مادتي اللغة االنجليزية والرياضيات من أجل دراسة العالقة بين التحصيل الدراسي
والغياب حيث شملت عينة الدراسة  233طالب وطالبة من الصف الثالث ،واتفقت دراسته مع دراسة
) Dollinger (1997في التوصل إلى األسباب الشخصية التي لها عالقة بتغيب الطلبة ،ووجود عالقة
طردية بين التحصيل الدراسي والحالة اإلقتصادة للطلبة في مادتي اللغة االنجليزية والرياضيات.
 .2.3.2البيئة المدرسية
وعلى الصعيد اآلخر نجد أن سلوك الطلبة يتأثر بالبيئة المدرسية بما يشمل من معلمين وطرق
تدريس واألساليب والتقنيات حيث أن المدرسة هي الملجأ الثاني والمتنفس الذي يصقل شخصيات
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الطلبة ويساعدهم على عبور جسور التعلم وتحقيق آمالهم في الحياة .فكلما كانت المدرسة مليئة
بالتقنيات واألنشطة المرحة والمثيرة الهتمامات الطلبة كلما كان تقبل الطالب للمدرسة أفضل وبالتالي
تقل نسبة الغياب.
ويؤكد ذلك دراسة ) Reczkiewicz (1987حيث قام بإعداد دراسة وصفية هدفت إلى
دراسة التغيب الزائد لطلبة المدارس الثانوية واالستراتيجيات المتبعة للتغلب على هذه المشكلة ،وكان
الهدف من الدراسة هو معرفة أسباب الغياب لطلبة المرحلة الثانوية وسبل التغلب عليها ومواجهتها،
حيث أجرى الباحث مقابلة مع  32طالب باإلضافة إلى أولياء أمورهم ،وتوصلت دراسته إلى أن
اختالف معاملة المدرسين للطلبة واختالف طرق وأساليب التدريس وافتقارها إلى التشويق ،وقلة
جاذبية البيئة الصفية ،وطول المنهج باإلضافة إلى طول السنة الدراسية وكثرة الواجبات والمشاريع
واإلمتحانات وعدم تنظيم أوقات الطلبة طول اليوم الدراسي ترفع من نسبة غياب الطلبة في المدارس.
البيئة الصفية الجاذبية تلعب دورا هاما في تعميق انتماء الطالب لمدرسته ،فإذا افتقرت
المدرسة للبية الجاذبة والمريحة والمشوقة للطالب فإنه يشعر بالملل والنفور من المدرسة حيث يبحث
عن وسائل خارج إطار المدرسة سواء في البيت أو الشارع أو النادي وال يكترث بالحضور المدرسي
وهذا ما أكدته دراسة قام بها ) ،Raj (2011حيث تطرق للبحث عن أسباب الغياب بشكل عام،
واستخدم المنهج الكمي في دراسته حيث قام بتوزيع استبانات على  126من طلبة الجامعة ،حيث
توصلت دراسته إلى أن اختالف معاملة المدرسين للطالب واختالف طرق وأساليب التدريس
وافتقارها إلى التشويق ،وقلة جاذبية البيئة الصفية ،وطول المنهج باإلضافة إلى طول السنة الدراسية
وكثرة الواجبات والمشاريع واإلمتحانات وعدم تنظيم أوقات الطلبة طول اليوم الدراسي ،حيث اتفقت
نتائج دراسة ) Raj (2011مع نتائج الدراسة الكمية لـ ) Donald (2011حيث كانت دراسته عن
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أثر التَّأخر والغياب عن المدرسة على التحصيل الدراسي ،فقد وزع استبانات على  704طالب من
المرحلة الثانوية.
.2.3.3العوامل األسرية
لألسرة دور مهم في حياة الطالب ،وعلى استقراره النفسي والعاطفي ولها دور كبير في
تحفيز الطالب ودفعه لالهتمام بالدراسة وحبها ولكن قد يكون لألسرة دور سلبي في حياته أو التأخر
الدراسي أو غيابه عن المدرسة ،فلقد اهتمت دراسة ) Mondragon (2003بالبحث عن أثر التَّأخر
والغياب عن المدرسة على التحصيل الدراسي ،والتي تعتبر من الدراسات الكمية التي اعتمدت على
حصر درجات نهاية الفصل الدراسي للطلبة في مادتي اللغة االنجليزية والرياضيات من أجل دراسة
العالقة بين التحصيل الدراسي والغياب كما في دراسة ) Jones (2006حيث شملت العينة في
دراسة ) Mondragon (2003على  744طالب من الصف األول إلى الخامس االبتدائي.
أما األسباب األسرية التي توصلت لها دراسة ) Mondragon (2003فهي كثيرة تأتي على
رأسها المشكالت االقتصادية واإلجتماعية لألسرة فهي من أكثر األسباب التي تؤدي إلى توتر األبناء
وغيابهم عن المدرسة وكذلك العناية باألم المريضة باإلضافة إلى المستوى االجتماعي واالقتصادي
لألسرة وانخفاض دخل األسرة ،وعدم إلمام أولياء األمور بسياسة الغياب وما إذا كان الغياب يؤثر
على مستوى الطالب أكاديميا ،ونقص التوجيه األسري ،وأيضا عدم اهتمام األسرة بالتعليم يدفع األسرة
إلى التهاون في موضوع الغياب ،وتدني المستوى التعليمي للوالدين كلها عوامل تزيد من نسبة
الغياب ،حيث اتفقت نتائج دراسته مع كل ) Jones (2006و ) Dollinger (1997و Raj

).(2011
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.2.4تعقيب على الدراسات السابقة
وجدت الباحثة أن معظم الدراسات التي اهتمت بالبحث عن أسباب الغياب هي دراسات أجنبية
 وبحسب اطالع الباحثة – مع بعض الدراسات العربية التي تطرقت لهذا الموضوع على سبيلالمثال ال الحصر كدراسة السبعاوي ( )2007ودراسة سليمان وأحمد ( )2010ودراسة النجار ()2013
باإلضافة إلى دراسة أخرى أجراها مكتب التربية والتعليم بالمنطقة الغربية للمدينة المنورة بالسعودية
( ،)2011أما الدَّراسات األجنبية فكانت األكثر تواجدا وبحثا عن أسباب ظاهرة غياب الطلبة ،حيث
اهتمت دراسة السبعاوي ( )2007بالبحث عن أسباب الغياب من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،واقتصرت
على المرحلة اإلعدادية.
أما دراسة سليمان وأحمد ( )2010فاهت َّمت بالبحث عن أسباب غياب طلبة الثانوية العامة،
ومقارنة الطلبة كثيري الغياب مع قليلي الغياب في تحصيلهم الدراسي ،أما الدراسة التي أجراها مكتب
التربية والتعليم بالمنطقة الغربية للمدينة المنورة بالسعودية ( )2011فقد بحثت عن أسباب الغياب
ولكن اقتصرت في األسبوع األخير من الدراسة وقبل وبعد كل إجازة ،ومعرفة مبرراتها ،في حين
تسرب الطلبة الذكور في المدارس الثانوية في مدينة
هدفت دراسة النجار ( )2013للبحث عن أسباب ُّ
مكة المكرمة.
في حين أن بعض الدراسات تطرقت للبحث عن أسباب الغياب بشكل عام كدراسة ك ٍل
من

)(1997

،Dollinger

)(2003

،Asobiereonwu

)(2011

،Raj

كذلك

بحث ) Reczkiewies (1987العالقة بين الغياب وسلوك الطلبة ،أما )Donald (2011

و) Mondragon (2003فقد درسا أثر التَّأخر والغياب عن المدرسة على التحصيل الدراسي ،أ َّما
) Jones (2006فقام بدراسة عالقة الغياب بإنجازات الطلبة وما إذا كانت له عالقة بالحالة
االقتصادية للطلبة أم ال ،أما دراسة ) Cauley (1988فقد هدفت للبحث عن أسباب هروب الطلبة
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من بعض الحصص ،ومقارنة العوامل المؤثِرة في هروبهم من الحصص بعوامل الغياب عن المدرسة
ثم البحث عن طرق تقليل هروبهم.
بحثت دراسة ) Coury (1982عن أثر تطبيق سياسة مدرسية جديدة تم تطبيقها لحل مشكلة
الغياب وتسمى " "Wentzville Planوذلك لمعرفة أثر نجاح هذه السياسة في رفع نسبة حضور
سابقة
وتنوعت أداة ومنهجية الدراسة التي اُستخدمت في الدَّراسات ال َّ
الطلبة وتحصيلهم الدراسي أم الَّ .
فمنها الدراسة الكمية و أخرى النوعية التي اعتمدت على المقابالت.
تنوعت األسباب النفسية والشخصية التي تدفع بالطالب إلى الغياب حيث اتفق كل من
) Dollinger (1997و ) Coury (1982و) cauley (1988و)Reczkiewicz (1987

و) Asobiereonwu (2003و) .Jones (2006أن قلة دافعية الطالب نحو الدراسة والحضور
للمدرسة وعدم وجود أهداف وطموحات أو بسبب وجود مغريات خارج المدرسة تجذبه للتغيب
المتكرر ،وكذلك قلة ثقته بنفسه بسبب درجاته المتدنية وأحيانا كرهه للمادة أو للمدرسة وعدم حبه
للمعلمين وعالقته السيئة بهم ،إضافة لعدم وجود عالقة جيده بينه وبين زمالئه في الصف وعدم وجود
أصدقاء لديه في المدرسة ،وعدم تحمله للمسؤولية ،باإلضافة إلى محاكاة الطالب لزميل له في الغياب
والهروب من المدرسة ،وعدم تحمل المسؤولية وما ينتج عنها من كسل وإهمال ،كذلك السهر أمام
التلفاز وما ينتج عنه من عدم قدرة على النهوض باكرا.
واتفقت دراسة سليمان وأحمد ( )2010مع دراسة مكتب التربية والتعليم ( )2011أن
اإلعتماد على الدروس الخصوصية يعتبر سبب من أسباب غياب الطلبة باإلضافة إلى محاكاة الطالب
لرفقاء السوء وتقليدهم لهم في اإلتفاق على الغياب ،في حين أنها اتفقت مع دراسة السبعاوي ()2007
في أن استعداد الطلبة لالمتحانات يجعل الطلبة يتغيبون عن الدراسة أما دراسة )Coury (1982
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فاتفقت مع كل من دراسة السبعاوي ( )2007والنجار ( )2013بأن من األسباب الشخصية والنفسية
التي تجعل الطالب يتغيب عن المدرسة :المرض وسوء الحالة الصحية للطالب أو مواعيد المستشفى
هي األخرى سبب من أسباب غياب الطالب ،وأضاف ) Dollinger (1997إلى أن معرفة الطالب أن
والديه لن يعرفا بغيابه عن المدرسة تجعله يغيب وهو مطمئن أنه لن يوبخ من والديه وهذا إن دل فإنه
يدل على قلة تواصل المدرسة مع أولياء أمور الطلبة بالنسبة للغياب.
ذكرت الدراسات السابقة وجود عوامل مدرسية للغياب ،والعوامل المدرسية هي عوامل تعود
لطبيعة المدرسة وما تحتويه من نظام ووسائل تعليمية وظروف تحكم عناصر المجتمع المدرسي
(الحنصالي ،)2011،مثل غياب القدوة الحسنة من المعلمين (طبيل ،)2007،عدم وجود برامج مشوقة
وأنشطة تربوية كافية تشبع حاجات ورغبات الطلبة وعدم تحفيز الطلبة (الحنصالي2011 ،؛ علوي و
القرني ،)2002 ،البيئة الصفية الغير مريحة ) )Jones, 2006وضعف استراتيجيات التدريس
وضعف الروابط بين الطالب والمجتمع المدرسي ( )Dollinger, 1997; Raj, 2011وبعض
الطلبة يرى أنه مهما واظب على الحضور فإن معدله التحصيلي لن يرتفع ولن يزيد عن الجيد
).)Cauley,1988
كذلك عدم سالمة النظام المدرسي وتذبذبه بين الصرامة واللين وتغير األنظمة واللوائح
وسياسة العقاب ،عدم وجود الحب واالحترام بين عناصر المجتمع المدرسي حيث يسود القلق والخوف
عند الطالب ،عدم تقبل التلميذ واحترام رغباته ،وارهاقهم بالواجبات والمشاريع ( Reczkiewicz,

; 1987النجار .)2013 ،كذلك توصلت الدراسات السابقة إلى أن غياب الطلبة يرجع إلى أسباب
مدرسية حيث اتفقت الدراسات السابقة إلى أن كثرة المطالبة بالواجبات المدرسية ،وإخراج المدرس
للطالب من الصف كنوع من أنواع العقاب ،وافتقار عدد من الدروس إلى التشويق ،والملل من
الدراسة أو الملل من مادة معينة ،والملل من طول السنة الدراسية أو طول المناهج ،طول اليوم
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الدراسي وعدم التنويع في الوسائل التعليمية كانت من أسباب غياب الطلبة (سليمان وأحمد2010 ،؛
السبعاوي2007 ،؛ Dollinger, 1997؛  2011، Raj 2011؛ ;Donald 2011

؛.)Reczkiewicz 1987
وقد أضافت دراسة سليمان وأحمد ( )2010إلى أن من األسباب المدرسية للغياب عدم
اهتمام إدارة المدرسة بمتابعة حاالت الغياب ،والتهاون في تطبيق العقوبات على الطالب المتغيبين،
وعدم القيام بالمراجعات الشاملة قبل فترة االختبارات ،وكثافة عدد الطالب في الفصل الدراسي مما
يقلل استيعابهم ،وعدم شرح المعلم للدروس في المدرسة مقارنة بالشرح الوافي في حصص الدروس
الخصوصية ،وعدم قيام األخصائي االجتماعي بدور فعال في حل المشكالت كما اتفق مع دراسة
النجار ( ،)2013كما جاءت نتائج دراسته متفقة مع دراسة ) Jones (2006في أن إهمال سؤال
الطلبة عن مشكالتهم وضعف عالقة الطالب بمعلميه باإلضافة إلى الفشل الدراسي ورسوب الطالب
المتكرر وأيضا قلة انخراط الطالب في أنشطة وبرامج المدرسة المختلفة تدفع الطلبة إلى الغياب.
وقد أضافت دراسة السبعاوي ( )2007لما سبق أن عدم قدرة بعض المعلمين على ضبط
الصف أو وجود مشكلة بين الطالب والمدرس تساهم في غياب الطلبة ،واتفق كل من Dollinger

) (1997و ) Raj (2011و ) Donald (2011و) Reczkiewicz (1987أن اختالف معاملة
المدرسين للطالب واختالف طرق وأساليب التدريس وافتقارها إلى التشويق ،وقلة جاذبية البيئة
الصفية ،وكثرة الواجبات والمشاريع واإلمتحانات وعدم تنظيم أوقات الطلبة ،وقد انفرد )(2006
 Jonesبالتوصل إلى أن مساحة المدرسة الواسعة مع قلة عدد المشرفين تتيح للطالب الفرص للتأخر
عن الحصة أو غيابه عن حصة معينه.
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وتوصلت الدراسات السابقة إلى وجود عوامل أسرية وتتمثل في الظروف األسرية وما يحيط
بها من أجواء ،والروابط التي تحكم العالقة بين أفرادها (الحنصالي ،)2011،فمن األسباب األسرية
التي توصلت إليها الدراسات السابقة :غياب القدوة الحسنة من أولياء األمور ،أيضا َ فإن بعض األسر
ال تعطي التعليم والمدارس أهمية وترى أن الغياب ليس بمشكلة ( (Cauley, 1988وقد يؤثر
المستوى التعليمي للوالدين على غياب أبنائهم (النجار )2013 ،وقد يكون التغيب بسبب أعمال تخص
األسرة أو الغياب من أجل العناية بأحد أفراد األسرة ( ،) Cauley, 1988وأيضا َ وجود الطالب مع
أحد الوالدين وليس اآلخر (.)Jones, 2006; Cauley, 1988
كذلك وجود بعض المشكالت األسرية ،واضطراب العالقة األسرية والمشاجرات المستمرة
وقلة وعدم التواصل بين المدرسة والبيت ،ووفاة أحد الوالدين ،ورعاية األم المريضة أو أحد أفراد
األسرة ،ضعف عوامل الضبط والرقابة األسرية ،الثقة الزائدة باألبناء وترك الحبل على الغالب ،عدم
حضور أولياء األمور لمجالس اآلباء والمعلمين وعدم متابعتهم لهم (Jones, Cauley, 1988

; )2006ظروف األسرة المادية (Reczkiewicz, 1987؛ النجار ،)2013 ،وقد اتفق سليمان
وأحمد ( )2010مع مكتب التربية والتعليم ( )2011في أن اقتناع األسرة بأهمية غياب أبنائهم في
الفترة التي تسبق أيام اإلمتحانات للمراجعة وأن غيابهم في هذه الفترة يساعد أبناءهم على التفوق.
كما اتفقت دراسة سليمان وأحمد ( )2010مع النجار ( )2013في أن أسباب الغياب األسرية
لدى الطلبة تمثلت في انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة ،وعدم اهتمام األسرة بغياب األبناء بشكل
عام ،في حين اتفق النجار ( )2013مع دراسة مكتب التربية والتعليم ( )2011في أن من أسباب
الغياب يمكن أن يعزى لضعف ثقة األسرة بدور المدرسة إلفادة الطلبة قبل فترة االختبارات ،ومعرفة
الطلبة أن الطالب لن يعاقبوا في حال غيابهم المتكرر ،باإلضافة إلى قصور أولياء األمور عن متابعة
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أبنائهم ،وقلة التوجيه والمتابعة ،في حين أن دراسة النجار ( )2013انفردت في جهل معرفة أولياء
األمور بسياسة الغياب وما إذا كان الغياب يؤثر على مستوى الطالب أكاديميا.
وتتفق الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة من حيث المنهج المتبع في الدراسة
وهو المنهج النوعي التحليلي كدراسة كل من )Dollinger (1997); Reczkiewicz (1987
;) Coury (1982بالضافة إلى دراسة ) Raj (2011الذي اتبع إلى جانب المنهج النوعي المنهج
الكمي والذي اتفقت معهم الدراسة الحالية في استخدام المقابالت كأداة للدراسة.
كما أن الدراسات السابقة التي استخدمت فيها المقابالت ارتكزت على عينة الطالب فقط
كدراسة ) ،Coury (1982أو إجراء مقابالت مع كل من الطالب والهيئة اإلدارية كدراسة
) ،Dollinger (1997وأخرى أجرت مقابلة لكل من الطالب وأولياء األمور كدراسة )(1987
 ،Reczkiewiczولكن الدراسة الحالية اختلفت عن تلك الدراسات في اشتمال عينة الدراسة على كل
من الطالب ،الهيئة التدريسية واالختصاصيين االجتماعيين والمشرفين التربويين وأخيرا الهيئة
اإلدارية.
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الفصل الثالث  -منهجية الدراسة
 .3.1مقدمة
هدفت هذه الدراسة إلى بحث أسباب ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة
الشارقة التعليمية من وجهة نظر الطلبة والمعلمين والمشرفين اإلداريين واالختصاصيين االجتماعيين،
وفي هذا الفصل سيتم عرض منهجية الدراسة :العينة أداة الدراسة ،اإلجراءات التي قامت بها الباحثة
إلجراء هذه الدراسة ،ووصف أداة الدراسة والتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة واالعتبارات
األخالقية ،باإلضافة إلى أداة التحليل.

 .3.2منهجية الدِّراسة
ركزت هذه الدراسة على المنهج النوعي الذي يرتكز على األسلوب الظواهري ،حيث يرتكز
الموضوع الظواهري على فهم دواعي التجربة بغرض وصفها وتحليل ماهية الظاهرة ،ومن خالل
هذا المنهج تمت مقابلة عدة أشخاص اشتركوا في خوض تجربة مماثلة (الغياب) ،ومن ثم تحليل
المعلومات ) )Kvale, 2008من أجل الحصول على معلومات تفصيلية لذا اعتمدت الباحثة المقابالت
الجماعية والفردية عوضا عن االستبيانات ألن المقابالت قد تظهر لنا أسباب لم ترد في الدراسات
السابقة كما أوصى كل من ) Mondragon (2003و) Dollinger (1997في دراساتهم.
تم جمع البيانات عن طريق المقابالت الجماعية باإلضافة إلى المقابالت الفردية لبعض
الحاالت التي تحفظت عن إجراء مقابلة جماعية ،وقد تضمنت المقابالت الجماعية مجموعات صغيرة،
كمجموعات الطالبات حيث جاءت كالتالي :مجموعة مكونة من طالبتين والمجوعة الثانية من خمس
طالبات ،ومجموعة من ثمان طالب ذكور ،كذلك اضطرت الباحثة لتقسيم المقابالت الجماعية
للمعلمات والمعلمين إلى مجموعة مكونة من معلمين واألخرى من أربعة معلمين وأخرى من أربعة
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معلمات وذلك لظروف العمل وارتباط المعلمين بجدول حصص واإلمتحانات وقد راعت الباحثة
الزمن للمشاركين دون اخالل بأحداث الدراسة.

.3.3عينة الدراسة
تم اختيار مدرستين من مدارس منطقة الشارقة التعليمية وهما مدرسة الذكور حيث تشمل
على  640طالبا ،ومدرسة اإلناث حيث تحتوي على  840طالبة،وتقع هاتان المدرستان في نفس
المنطقة الجغرافية حيث أن الطلبة والطالبات من نفس المناطق السكنية ومن نفس البيئة ويشكلون نسبة
سكانية عالية ،مما يجعل المجموعة متجانسة ومشتركة في كثير من الخصائص ،وكذلك اختارت
الباحثة هذه المنطقة لدراسة حاالت الغياب لكون الباحثة تعمل في هذه المنطقة التعليمية.
فقد اشتملت عينة الذكور ( )8من أكثر الطالب تغيبا و( )2اختصاصي اجتماعي ،و( )4من
المعلمين الذين يدرسون الطالب الثمانية المشاركين في العينة ،باإلضافة إلى وكيل المدرسة ،أما عينة
اإلناث فقد شملت أيضا ( )8طالبات األكثر تغيبا ،و( )4من معلماتهم ،مشرفتان تربويتان،
واختصاصيتان اجتماعيات ،ووكيلة مدرسة.

مدرسة اإلناث

مدرسة الذكور
الفئات

طالب

معلمون

الهيئة اإلدارية

طالبات

معلمات

الهيئة اإلدارية

العدد

8

4

3

8

4

5

جدول ( )1أعداد المشاركين في المدرستين
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.3.2.1مدرسة الذكور
تأسست هذه المدرسة سنة 1961م وتضم  640طالبا بنسبة  %98مواطنا و %2من غير
المواطنين وهم من مصر وسوريا ،و  5إداريا و 68معلما مواطنا وآخرين من الدول العربية كمصر
وسوريا فلسطين ،وهي مدرسة حكومية تخضع لمنهج وزارة التربية والتعليم ،تحتوي المدرسة على
ساحة مفتوحة كبيرة في الوسط لتحية العلم والطابور ،وتُتخذ مكانا َ لفسحة الطالب ،يوجد بالمدرسة
مقصف وغرفتا حاسوب ومختبرات لكل من مادة الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا باإلضافة إلى مدرج
الفيزياء ونادي اللغة االنجليزية وغرفتان لمعلمي مادتي التربية اإلسالمية واللغة العربية وغرفة
مؤونة لوضع مؤونة المقصف لكنها تقع بعيدة عنه.
يضم الطابق األرضي غرفة األجهزة والطابعات الستخدم المعلمين ،وتحوي كذلك أجهزة
العرض التي يستخدمها المعلمون في الصفوف الدراسيـــة ،ومسرح مغلق باإلضافة إلى الصالة
الرياضية كما يوجد ملعب مفتوح في الفناء الخارجي للمدرسة خلف الصفوف يضم ملعبي كرة القدم
وكرة السلة ،باإلضافة إلى ألعاب القوى ومكتبة تلقى بها بعض المحاضرات.
يضم الطابق األرضي أيضا  20صفا حيث يحتوي على جميع الصفوف وهي موزعة
كالتالي :للصف العاشر ( )6شعب وللصف الحادي عشر العلمي شعبتان ،والحادي عشر األدبي 5
شعب ،أما الثاني عشر العلمي فيضم شعبتين والثاني عشر األدبي  5شعب بمجموع  20صفا،
باإلضافة إلى دورات مياه للمعلمين وأخرى للطلبة عددها  2موزعات على األطراف كل واحده
تحتوي على  5قاطرات.
أما الطابق األول يضم قسمين ،األول يحتوي على مختبر ومدرج لمادة األحياء باإلضافة إلى
ثالثة صفوف لتدريس الطلبة مادة اللغة االنجليزية وقد زودت بأجهزة عرض ووسائل تعليمية خاصة
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بالمادة .أما القسم الثاني فيحتوي على مختبر الكيمياء وغرف معلمي مواد العلوم (الفيزياء ،األحياء،
الكيمياء ،الجيولوجيا) وغرفة معلمي المواد اإلجتماعية (التاريخ ،علم النفس ،االقتصاد ،الجغرافيا)
وغرفة معلمي اللغة االنجليزية وأخرى لمعلمي الرياضيات ،ويحتوي كل قسم منهما على دورة مياه،
أما األنشطة االخرى فتشمل ألعابا رياضية ،ومسابقات المواد المختلفة كاألولمبياد ،باإلضافة
إلى برنامج (البيارق العسكرية) الذي يشمل الرماية وتجرى في المعسكرات التابعة للقوات المسلحة،
أما داخل المدرسة فيتعلم الطالب الحركات االستعراضية وأسس الريادة السبع( :الوالء ،العمل
الجماعي ،القيادة ،االنضباط ،المثابرة ،تحمل المسؤولية ،والتسامح).
تخصص اجتماعات لبعض الطلبة الذين يشكلون مجلسا لطالب المدرسة ،وهؤالء الطلبة
يشاركون في الكثير من االجتماعات .وللطالب فسحتان مدة الفسحة األولى ربع ساعة والثانية عشر
دقائق للصالة ،كثافة الطالب :يتراوح عدد الطالب بين  30إلى  33طالبا في كل صف .أما من ناحية
الطعام المقدم من المقصف فهو نظام الوجبات ،وتختلف نوعية الوجبة حسب السعر الذي يتراوح بين
خمسة إلى سبعة دراهم للوجبة الواحدة.
جميع الطلبة من المستوى المتوسط إلى المستوى اإلقتصادي المرتفع وجميعهم يسكنون في
منطقة سكنية حديثة قريبا ُ من المدينة الجامعية ويلبسون الزي الموحد وهو الدشداشة البيضاء ،يبدأ
اليوم الدراسي في مدرسة األوالد الساعة السابعة والنصف حيث نرى في الصباح الباكر تجمعات
األوالد خارج ساحة المدرسة في مقدمة الباب الرئيسي للمدرسة حيث تجلبهم السيارات الخاصة
والبقية تدخلهم الحافالت ظغلى ساحة المدرسة الخارجية ،يقف المدرسون المشرفون في الساحة
الخارجة ومقدمة البوابة الرئيسية لإلشراف على قدوم السيارات والحافالت وإدخال الطلبة
للمدرسة،وبعد الساعة السابعة والنصف ومع دق الجرس يصطف الطالب في الطابور الصباحي في
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الساحة الداخلية للمدرسة ألداء تحية العلم واإلستماع إلى اإلذاعة المدرسية ثم اإلنصراف لتبدأ
الحصص الدرسية في الساعة الثامنة إال ربع ،ومدة الحصة  45دقيقة ،تفصل الفصحة األولى بين
الحصة الثالثة والرابعة وتكون مخصصة لإلفطار وعادة ما تكون متجمع للطالب حيث نراهم
منتشرين في الساحة جماعات مع الفوضى والصوت العالي ،أما فسحة الصالة فتفصل بين الحصة
الخامسة والسادسة ،ثم ينتهي اليوم الدراسي بسبع حصص في الساعة الثانية والنصف حيث يتوجه
الطلبة إلى الحافالت وآخرين يركبون سياراتهم الخاصة أو ينتظرونها في حال تأخرها والقليل من
الطالب يغادر مشيا لمنازلهم ،والبد من تواجد المناوبين من المدرسين نهاية اليوم الدراسي مع
الطالب ،حتى يتفادوا أي مشاكل أو مشاجرات بين الطالب بعضهم ببعض.
اشتملت عينة الدراسة على ( )8من أكثر الطالب تغيبا والذين كانت نسبة غيابهم من %60
إلى  %80في األسبوع بناء على كشف الحضور والغياب وتمت المقابلة مع ( )2اختصاصي
اجتماعي ،و( )4من المعلمين الذين يدرسون الطالب الثمانية المشاركين في العينة ،باالضافة إلى
وكيل المدرسة.

الفئات

الطالب (و)

المعلمين (م)

اختصاصي اجتماعي (ج)

الهيئة اإلدارية
(ج)

العدد

8

4

2

1

جدول ( )2أعداد المشاركين في مدرسة الذكور

وبما أن الطالب ينتمون من نفس الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية لذا فإنهم يشتركون في
الكثير من الخصائص والصفات مع بعض الفروق في الميول والطابع الشخصي ،حيث ان (و،)1
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(و( ،)2و ،)3من الصف العاشر أما (و( ،)4و( ،)5و )6فهم من الصف الحادي عشر األدبي أما
(و( ،)7و )8من الصف الثاني عشر األدبي.
يتميز (و )1بأنه طالب اجتماعي وجريء كما أنه يهوى األماكن المفتوحة والخروج للبر
كثيرا ويحب تجمعات الشباب كثيرا حيث اشترك بهذة الميزة مع (و .)3أما (و )4فإنه يحب كثيرا كرة
القدم والرياضة ودائم المشاركة في الدوري الرياضي ،أما الطالب (و )8فما يميزه أنه قيادي ويحب
تحمل المسؤولية ويرى في نفسه أنه بالغ ويتحمل أعباء األسرة إلى جانب والده و يكون سعيدا عندما
يقضي بعض أعمال الوالد فيما يخص األسرة ،أما (و )6فدائما السهر ويحب متابعة التلفاز لوقت
متأخر.
أما بالنسبة لالختصاصيين االجتماعيين (خ )1يميل لتشجيع الطالب على المشاركة في
الرياضة ومتعاطف مع الطلبة أما (خ )2فإن العصى ال تفارق يده البته على الرغم أنه ال يستخدمها
في الضرب ولكنه كثير الصراخ على األوالد في المدرسة في حين أن (خ )3تراه شخصا صارما من
الوهلة األولى إال أنه طيب الشخصية ،وشارك في المقابلة معلمي المواد المختلفة فكان (م )1مدرس
الرياضيات( ،م )2مدرس الفيزياء ويدرس العاشر والحادي عشر3( ،م) مدرس اللغة العربية ويدرس
الصف العاشر( ،م )4معلم التربية اإلسالمية ويدرس جميع المراحل.
 .3.2.2مدرسة اإلناث
مدرسة حكومية حديثة المبنى تخضع لمنهاج وزارة التربية والتعليم ،تضم  835طالبة
مواطنة وفقط خمس طالبات من الجنسية العربية ،يضم طاقمها اإلداري والفني على مديرة ووكيلتين
ومشرفتين تربويتين واختصاصيتين اجتماعيتين باإلضافة إلى سكرتاريتن وكلهم من المواطنات ،أما
الطاقم التدريسي فيضم  52معلمة مواطنة و 30معلمة من الجنسية المصرية والسورية واألردنية ،تم
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افتتاح المدرسة في بداية عام 2013م2014-م ،وهي من أحدث تصاميم المدارس ،ذات مساحة
واسعة جدا ،مبنى المدرسة الداخلي صمم بحيث يكون مغلق عن الساحة الخارجية ،تحتوي المدرسة
على طابقين ،يشمل الطابق األرضي جناح اإلدارة باإلضافة إلى جناحين منفصلين للطالبات يحتوي
أحدهما على  3صفوف للثانوية العامة باإلضافة إلى المختبرات ،أما الجناح الثاني فيضم صفوف
التاسع باإلضافة إلى صفين للحادي عشر العلمي ،كذلك يحتوي الطابق األرضي على صالة رياضية
مكيفة ومجهزة بملعب لكرة السلة وكرة القدم للسيدات ،وهي واسعة تحتوي على مرافق لغرف
معلمات التربية الرياضية وغرف مخزن.
أما الطابق الثاني فيضم أيضا جناحين منفصلين أحدهما لصفوف الحادي والثاني عشر األدبي
وعددهم ( )8فصول أما اآلخر فيضم أيضا ( )8صفوف؛  7صفوف عاشر وصف واحد للحادي عشر
العلمي وعدد الطالبات في كل صف يتراوح بين  29إلى  35طالبة ،أما غرف المعلمات فموزعة
غرفة واحدة في كل جناح بمجموع ( )4غرف باإلضافة إلى ( )3غرف توجد في جناح اإلدارة ،يوجد
بالمدرسة غرفة مصادر خاصة بمادة اللغة االنجليزية ،وغرفة للحاسب اآللي باإلضافة إلى وجود
مقصف في الطابق العلوي ،كذلك تحتوي المدرسة على ساحة واسعة مفتوحة للفناء الخارجي وهي
مغلقة إلى أن يتم بناء سور يفصلها عن الفناء الخارجي.
جميع الطلبة من المستوى المتوسط إلى المستوى اإلقتصادي المرتفع وجميعهم يسكنون في
منطقة سكنية حديثة قريبا ُ من المدينة الجامعية ويلبسون الزي الموحد وهواألزرق ،ويبدأ اليوم
الدراسي بطابور الصباح في تمام الساعة  7:45دقيقة وينتهي في تمام الساعة 2:30م .بنظام الساعات
– ست ساعات يوميا وفسحتين ،مدة الفسحة األولى نصف ساعة والثانية ربع ساعة للصالة ،ويتم بيع
السندويشات في المقصف باإلضافة إلى اللبن والعصير والماء .وفي كثير من األحيان تقوم الطالبات
بإحضار الشطائر والخبز مع البطاطس والجبن لتناوله بالفسحة على الرغم من تعليمات اإلدارة
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المدرسية التي تقضي بمنع احضار الطعام من المنزل خوفا على صحة الطالبات ،عدد كبير من
الطالبات ويصل إلة  320طالبة يرتادون السيارات الخاصة مما يسبب ازدحاما َ دائما َ على البوابة
وتدخل السيارات إلى الساحة الخارجية إلنزال الطالبات مع تواجد أربعة من المعلمات المناوبا يوميا َ
من الصباح الباكر وقبل تواجد السيارات ،أمل بقية الطالبات فيأتين المدرسة بالحافالت ،وفي نهاية
الدوام المدرسي تتم مغادرة الطالبات بالسيارات والحافالت مع تواجد المناوبات.
شارك في المقابالت  8طالبات و 4معلمات و 5من الهيئة اإلدارية ،الطالبة (ب( ،)1ب،)2
(ب )3من الصف الثاني عشر( ،ب )4من الصف العاشر ،أما كل من (ب( ،)5ب( ،)6ب( ،)7ب)8
من الصف الحادي عشر ،اتصفت (ب )1بالهدوء وعدم الرغبة بالذهاب للمدرسة ،الطالبة (2ب)
عنيدة بعض اآلحيان وخصوصا إذا كانت ال تتقبل الشخص الذي يلقي عليها األوامر لذلك تلجأ للعناد
كثيرا ،أما الطالبة (ب )3فهي هادئة جدا وقليلة الكالم وال تذكر أسباب الغياب وألتعرف لماذا هي ال
تأتي للمدرسة ،أما الطالبة (ب )6فهي قليلة الدافعية ولكنها تحب النشاط والحماس لممارسة األنشطة
المتنوعة ،أما الطالبات (ب( ،)4ب( ،)5ب( ،)7ب )8فهن نشيطات يحببن اللعب واجتماعيات.
أما بالنسبة للمعلمات فالمعلمة (ت )1تدرس التربية اإلسالمية( ،ت )2تدرس األحياء ولها
مكانة في قلوب الطالبات وجميع الطالبات يحببنها خصوصا أنها تشارك في الكثير من األنشطة
والمسابقات وهي تنظم برنامج رفع مستوى الطالبات المتدنيات في المواد المختلفة وحريصة على
تحفيزهم بالرحالت والهدايا ،أما (ت )3فهي مدرسة الكيمياء ،واألخرى (ت )4تدرس األحياء أيضا،
وهن يدرسن بالمدرسة قرابة  13-9سنة.
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أما ح( )5فهي قوية الشخصية في التعامل مع اآلخرين ،وجميع المعلمات يحببنها ،بالنسبة
لالختصاصيتين فهن القلب الرحوم في المدرسة كما تصفها الطالبة (ب )2و (ب )3واألخريات ،أما
المشرفات التربويات فهن متواضعات وكثيري األعباء.

الفئات
العدد

المشرفات
االختصاصيات
المعلمات
التربويات
االجتماعيات
الطالبات (ب)
(ت)
(ح)
(ح)
2
2
4
8
جدول ( )3أعداد المشاركات في مدرسة اإلناث

الهيئة اإلدارية
(ح)
1

 .3.3أداة الدراسة
س تخدمت في هذه الدراسة المقابالت كأداة لجمع المعلومات النوعية في البحوث التربوية
ا َ
ألنها تجعلنا أكثر احتكاكا َ بالمشاركين شخصيا ،وهذه األداة أكثر قدرة على جمع الكثير من
المعلومات ،سواء عن طريق التسجيل الصوتي أو أخذ المالحظات بالكتابة Atkins & Wallace,

) .)2012ذلك استخدمت الباحثة المقابالت كأداة للدراسة ،والمقابلة كما عرفها )(Gay et al, 2009
بأنها "أسئلة وإجابة بين الباحث ومساهم أو أكثر بغرض الحصول على معلومات من المشارك" ،وقد
تكون مقابلة فردية أو مقابلة جماعية والتي تكون بجمع معلومات مشتركة بين المشاركين ،حيث تشمل
المقابلة الجماعية عددأ معينا من المشاركين قد يصل من  10-5مساهمين (Krueger & Casey,
).2008

المتعلق بموضوع أسباب
االطالع على األدب التَّربوي
قامت الباحثة ببناء أداة الدِراسة بعد
ِ
ِ
الغياب المتكرر لطلبة المرحلة الثانوية ،واختارت المقابالت كأداة للدراسة ،وقد تم إعداد أسئلة المقابلة
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المفتوحة بناء على الدراسات السابقة ،ثم مقابلة المشاركين من خالل المقابالت الجماعية والفردية،
وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة وتدور ثالث محاور.
 )1المحور األول :أسباب ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية
من وجهة نظر الطلبة .وكانت أسئلة المقابلة التي تمثل ذلك المحور هي:
 لماذا تتغيب عن المدرسة؟
 عندما تتغيب عن المدرسة ماذا تفعل؟
 هل يتعلق غيابك عن المدرسة بشيء يخص المدرسة أو المعلمين؟ ما هو؟
 هل هناك أسباب داخل المنزل تعيقكم عن الحضور للمدرسة؟ ما هي.
 )2المحور الثاني :أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من
وجهة نظر المعلمين وكانت أسئلة المقابلة كالتالي:
 ما أسباب غياب الطلبة عن المدرسة؟
 هل هناك تصنيف معين ألسباب غياب الطلبة بالمدرسة.
 ما اإلجراءات العادية المتبعة في المدرسة في حالة غياب الطالب؟
 ما اإلجراءات المتبعة في حالة تكرار الغياب بصورة ملحوظة؟
 )3المحور الثالث :أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من
وجهة نظر اإلداريين وكانت أسئلة المقابلة كالتالي:
 ما نسبة تواصلكم مع أولياء األمور في حال غياب الطلبة؟
 كيف تتواصلون مع ولى األمر (هل يتم استدعاء ولي األمر أم يتم اإلتصال به تليفونيا)؟
 ما دور المدرسة في التقليل من غياب الطالب عن المدرسة؟
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 ما هي العقبات التي تواجهكم للتقليل من نسبة الغياب في المدرسة؟

.3.6اإلعتبارات األخالقية
تم أخذ موافقة المشاركين في الدراسة على إجراء المقابالت فقد طلبت الباحثة من اإلدارة في
كل من المدرستين أن يتم توزيع طلب الموافقة الذي أرفقته الباحثة للطلبة ألخذ موافقات الطالب وولي
األمر ولكنهم رأوا أنه ليس هناك داعٍ لذلك كما أوضحت المنطقة التعليمية .ولعدم كشف هوية
المشارك تم توزيع بطاقات صغيرة مرمزة للطالبات بالرموز من (ب )1إلى (ب )8وهكذا بالنسبة
لجميع المشاركين كل حسب رمزه حيث وزعت الباحثة بطاقات للطالب مرمزة من (و )1إلى (و)8؛
وبالمثل لكل من بقية المشاركين والغرض من ذلك حتى ال يتم تسجيل أسمائهم وحتى يشعروا بالراحة
أكثر ويتأكدوا أنه لن يتم ذكر أسمائهم.

.3.4إجراءات الدراسة
لقد تم إجراء الدراسة بالتسلسل وفق الخطوات اآلتية :الحصول على رسالة تسهيل باحث من
الجامعة ،ثم ارسال رسالة إلى منطقة الشارقة التعليمة للموافقة على إجراء المقابالت في المدرستين،
مع ارفاق أسئلة المقابالت وطلب موافقة ولي األمر إلجراء مقابلة مع الطالب/الطالبة .تم التنسيق مع
المدرستين للحضور وإجراء المقابلة على أن يتم تحديد أسماء الطالب والطالبات األكثر تغيبا في
األسبوع الدراسي والذين تزيد نسبة غيابهم عن  ،%60كذلك ترشيح معلمين ومعلمات إلجراء
المقابالت ،بعد ذلك تم ترميز المشاركين في المقابالت.
 .3.4.1إجراءات مدرسة الذكور
رشح االختصاصي االجتماعي في مدرسة الذكور أسماء الطالب األكثر غيابا من خالل
إحصائيات الغياب اليومية بناء على نسبة غيابهم التي تراوحت من  %60إلى  %80أسبوعيا .وتم
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ترميز الطالب بالرموز (و )1إلى (و ،)8وبالنسبة إلى االختصاصيين االجتماعيين فرمزا بالرمزين
(خ )1و (خ ،)2أما المعلمون فعددهم  4ورمزوا من (م )1إلى (م )4أما وكيل المدرسة فرمز بالرمز
(خ )3كما هو مبين في جدول  .4وقد تم إجراء مقابالت مع  8طالب باإلضافة إلى اختصاصيين
اجتماعيين ،كذلك  5من المعلمين وإداري واحد ،حيث كانت المقابالت جماعية للطالب الذكور معا
وأخرى جماعية للمعلمين واإلختصاصيين اإلجتماعيين.

مدرسة الذكور
الطالب

اإلداريون

المعلمون

الفئة

الترميز

الفئة

الترميز

الفئة

الترميز

الطالب()1

(و)1

المعلم()1

(م)1

االختصاصي االجتماعي 1

(خ)1

الطالب()2

(و)2

المعلم()2

(م)2

االختصاصي االجتماعي 2

(خ)2

الطالب()3

(3و)

المعلم()3

(م)3

وكيل المدرسة

(خ)3

الطالب()4

(4و)

المعلم()4

(4م)

الطالب()5

(و)5

الطالب()6

(و)6

الطالب()7

(و)7

الطالب()8

(و)8
جدول ( )4ترميز المشاركين في مدرسة الذكور
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في يوم زيارة مدرسة الذكور تم إجراء المقابلة في غرفة نائب المدير كل على حدة ،الطالب
بمفردهم كمجموعة واحدة مكونة من  8طالب ،حيث امتنع المشارك (و )8بسبب حيائه من الباحثة
ولكنه تشجع بعد أن رأى بقية المشاركين متحمسين للمقابالت بدون تحرج .وقد حرصت الباحثة على
توفير الراحة لهم حيث طلبت من إدارة المدرسة عدم التدخل أو دخول أحدهم إلى الغرفة .ومن ثم تم
جمع النتائج وتفر يغ المعلومات مباشرة حتى يتسنى للباحثة تسجيل جميع المالحظات .وتم تفريغ
المعلومات في جداول حتى يتسنى للباحثة المقارنة بين معلومات المشاركين.
 .3.4.2إجراءات مدرسة اإلناث
رشحت االختصاصية اوالمشرفة اإلدارية أسماء الطالبات األكثر غيابا من خالل إحصائيات
الغياب اليومية بناء على نسبة غيابهم التي تراوحت من  %60إلى  %80أسبوعيا .وتم ترميز الثماني
طالبات المشاركات بالحرف (ب) فرمزت المشاركة األولى ( :ب )1الي الثامنة (ب ،)8أما المعلمات
فرمزن بالحرف (ت)( :ت( ،)1ت( ،)2ت( ،)3ت ،)4أما االختصاصيات االجتماعيات( :ح )1و
(ح )2أما بالنسبة للمشرفات التربويات فرمزت األولى بـ (ح )3والمشرفة التربوية الثانية بـ (ح )4كما
هو مبين في الجدول  ،5بعد ذلك تم إجراء المقابالت في مدرسة اإلناث في غرفة االجتماعات
الصغيرة المغلقة بعيدة عن الجو الخارجي وكانت مناسبة للباحثة والمشاركات ألن المشاركات يجلسن
بجوار الباحثة وعلى مسافة قريبة ،وكان هناك نوع من الود واالرتياح ،حيث تأكدت أن جميع
المشاركات يحسون براحة وأنهم سيتحدثون بمنتهى األمان والحرية .كذلك أكدت الباحثة للمساهمات
أن جميع إجاباتهم والنقاش الذي سيدور سيـكون موضع احترام وسـرية تامة ولن تخضع إجاباتهم إال
ألغراض البحث باإلضافة إلى أن أسماءهم لن تذكر في البحث ،كذلك تم االستئذان من جميع
المشاركات سواء أكان في المقابالت الجماعية أو الفردية أنه سيتم تسجيل المقابالت بغرض كتابتها
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بعد اإلنتهاء من المقابالت فورا ،وأنه سيتم إتالف التسجيالت بعد اإلنتهاء من الرسالة .تم إجراء
مقابالت جماعية وفردية للطالبات وعددهن  8طالبات باإلضافة إلى  4معلمات واثنتان من كل من
االختصاصيات االجتماعيات والمشرفات التربويات ومساعدة المديرة.

مدرسة اإلناث
المعلمات
الترميز
الفئة
(ت)1
المعلمة()1

االختصاصية1

(ح)1

الطالبة()2

(ب)2

المعلمة()2

(ت)2

االختصاصية2

(ح)2

الطالبة()3

(ب)3

المعلمة()3

(ت)3

المشرفة1

(ح)3

الطالبة()4

(ب)4

المعلمة()4

(ت)4

المشرفة2

(ح)4

الطالبة()5

(ب)5

وكيلة المدرسة

(ح)5

الطالبة()6

(ب)6

الطالبة()7

(ب)7

الطالبة()8

(ب)8

الطالبات
الفئة
الطالبة()1

الترميز
(ب)1

اإلداريات
الفئة

الترميز

الجدول( )5ترميز المشاركات في مدرسة اإلناث

في يوم الزيارة بالنسبة إلى مدرسة اإلناث؛ بعد تحديد الطالبات تم إجراء المقابالت
لمجموعات صغيرة وذلك مراعاة لظروف المدرسة والطالبات ،حيث أن من الصعب جمع جميع
الطالبات في وقت واحد الرتباطخم بجدول دراسي ،فتم في البداية إجراء مقابلة مع الطالبتين (ب )1و
(ب )2ولكن لتحفظ (ب )1عن ذكر أسباب أخرى (خاصة ) متعلقة بالغياب فقد تم إجراء المقابلة معها
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بشكل فردي ،كذلك تم إجراء مقابلة لمجموعة االختصاصيات والمشرفات التربويات ،أما المعلمات فقد
تمت مقابلتهن كمجموعة على حدة ،في حين أن (م )1اعترضت على التسجيل وفضلت إجراء مقابلة
فردية فتم تدوين إجاباتها مباشرة وكانت مقابلتها فردية ،حيث استغرقت مدة المقابلة الفردية بين -15
 20دقيقة ،أما المقابالت الجماعية فاستغقت بين  40-20دقيقة.
ثم تم استخالص المعلومات للطلبة الذكور والطالبات اإلناث على حده حيث تم تقسيمها إلى
مواضيع لتجيب عن سؤال الدراسة األول ،كذلك تم استخالص المعلومات من المعلمين والمعلمات
واالختصاصيين والمشرفات التربويات لتحديد مواضيع االجابة عن سؤال الدراسة الثاني ،بعد ذلك تم
رصد النتائج ووضع التوصيات بناء عليها.

.3.5صدق وثبات أداة الدراسة
عرف صدق أداة الدراسة في الدراسات النوعية بأنه مدى درجة صدق ودقة ومصداقية
البيانات النوعية مع ما تحاول الدراسة التوصل إليه ومدى مقدرته على وصف الظاهرة (Gay et
) ،al, 2009و لقد تحققت الباحثة من صدق األداة عن طريق عرض أسئلة المقابلة على ثالث
محكمين من قسم أصول التربية لمناقشتها وللتأكد من مصداقية األسئلة وارتباطها بأسئلة الدراسة،
وعلى ضوء مالحظاتهم تم حذف وتعديل وإضافة بعض فقرات األسئلة.
كما عرف الثبات في الدراسات النوعية بأنه مدى درجة استمرارية وثبات البيانات النوعية
) ،(Gay et al, 2009ولكي تحقق الباحثة من ثبات نتائج األداة فقد تم إجراء المقابالت مع حرص
الباحثة على أن تكون محايدة وعلى عدم اإليحاء أو التدخل في إجابات المشاركين وتم تسجيل
المقابالت وتفريغها وتحليلها بشكل فوري وذلك لضمان دقة الفهم لما يعنيه المستهدفون بالمقابالت،
حيث تم تسجيل المقابالت بعد أخذ الموافقة من الجميع ،وقد تم استبعاد إجابات أحد الطالب حيث
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اتضح من مناقشة المعلمين ومن إجراء المقابالت الجمعية مع أقرانه بأن إجاباته ال تعكس مصداقية
موضوع غيابه المتكرر ،ألنه ذكر أنه لم يتغيب إال أسبوعين بسبب السفر للعالج ،في حين أن
المدرسين ذكروا أنه يتغيب دائما لفترات كثيرة ولم يسبق له السفر للعالج.
تم فرز إجابات كل مساهم على حدة ثم مقارنة إجابات الطلبة كل على حدة واستخالص
أسباب الغياب للتوصل إلى إجابة السؤال األول وبالمثل تم مقارنة إجابات المعلمين والمعلمات
للتوصل إلى إجابة السؤال الثاني ،وإجابة االختصاصيين االجتماعيين باإلضافة إلى المشرفات
التربويات ووكيلي المدرسة الستخالص أسباب الغياب .وأخيرا تم وضع التوصيات.

.3.7أداة التحليل
يعتمد األسلوب الظواهري في التحليل على األفكار المحورية ويتم من خالل عدة خطوات،
حيث تم إعداد ملفات لقراءة النصوص ووضع الترميز المبدئي على الهوامش ،ومن ثم يتم القيام
بوضع جمل تفصيلية لذلك الترميز ،وتجميع هذه الجمل في فقرات ذات مدلول ،وبعد ذلك يتم تحليل
الظواهر لتعطي وصف كما حدث من خالل الوثائق وبعد ذلك نضع جداول أو مخططات.
).(Creswell, 2012
تم توثيق نتائج المقابالت وتوثيق آلية جمع البيانات حيث استخدمت الباحثة أداة تسجيل
صوتي لتسجيل إجابات المشاركين بعد االستئذان منهم ثم تفريغ البيانات في جدول لكل فئة على حدة،
وقد صممت الباحثة جدوال لطالب مدرسة الذكور وطالبات مدرسة اإلناث وجدوال للمعلمين وآخر
للمعلمات واالختصاصيات ،بحيث فرغت الباحثة جميع إجابات المشاركين ليسهل المقارنة بينها،
وربطها مع بعضها البعض وما إذا كانت تؤثر على بعضها البعض ،وقد قامت الباحثة بقراءة إجابات
المشاركين أكثر من مرة.
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فمن أجل التوصل إلى إجابة السؤال األول والذي يبحث عن أسباب ظاهرة غياب الطلبة فقد
تم مقارنة جدول تفريغ إجابات الطالب وجدول تفريغ إجابات الطالبات ،كل سؤال على حدة واستخدام
قلم التظليل للجــمل والكلمات المتشابهة حسب الموضوع وترميزها بكلمة مفتاحية ،فكل موضوع ظلل
بلون مخالف لغرض التسهيل على الباحثة والتوصل إلى الكلمة المفتاحية ،ثم تم رصد جميع الكلمات
المفتاحية وتفريغها في جدول ،بعد ذلك قامت الباحثة بجمع جميع الكلمات المفتاحية المتشابهة لصياغة
فكرة أو سبب مشترك ذكره المشارك في الدراسة ).(Kvale, 2008
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الفصل الرابع – النتائج

 .4.1مقدمة
إهتم البحث بدراسة أسباب ظاهرة غياب الطلبة في منطقة الشارقة التعليمية في دولة اإلمارات،
ففي هذا الفصل سيتم اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتي تمثلت في:
 ما أسباب ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة
نظر الطلبة؟
 ما أسباب ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة
نظر المعلمين؟


ما أسباب ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة
االختصاصيين االجتماعيين والمشرفين التربويين ووكيل المدرسة؟
من أجل التوصل إلى أسباب الغياب ،أجرت الباحثة مقابالت فردية وجماعية في مدرستين في

منطقة الشارقة التعليمية لكل من الطلبة والمعلمين والهيئة اإلدارية .وبعد تحليل إجابات المشاركين ،تم
استخالص أسباب غياب الطلبة وترتيبها حسب ذكرها كالتالي:

 .4.2السؤال األول – ما أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة
التعليمية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
للتوصل إلى إجابة السؤال األول :ما أسباب غياب طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة
التعليمية من وجهة نظر الطلبة؟ تم إ جراء مقابلة جماعية للطالب الذكور ومقابالت أخرى للطالبات،
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حيث شارك  8من الطالب و 8من الطالبات بمجموع  16طالبا وطالبة ممن كانت تتراوح نسب
غيابهم في األسبوع الواحد من  %60إلى .%80
وبعد مقابلة المشاركين تم تسجيل إجاباتهم وتفريغها في جدول لتسهيل المقارنة بينها
واستخالص الكلمات المفتاحية ثم تم تجميع الكلمات المشتركة بينهم وترتيبها حسب التكرار وتحليل
اإلجابات حيث جاءت كالتالي:
 .4.2.1األسرة
لألسرة دور في غياب الطلبة كمرض أحد أفرادها أو الظروف التي تجبر الطالب أحيانا
للغياب أو المناسبات اإلجتماعية أو التحفيز والتشجيع من قبل األسرة ،فمن خالل المقابالت ذكر ()9
من الطالب والطالبات أن ظروف البيت أو مرض أحد أفراد المنزل حال دون ذهاب الطلبة إلى

المدرسة ،حيث صرح كل من (و )7و (و )4أن " ظروف البيت تجعلني أغيب فمثال (أوصل أمي إلى
أماكن تريدها مع السائق) أو كما قال (و" )9اذهب لوكالة السيارات أو بسبب أعمال تخص البيت ،أو
ألشتري أغراض للمنزل".

أما من جانب الطالبات ،قالت (ب" )1أغيب بسبب الجلوس مع األخوة الصغار بسبب عمل
األم وألنه ال يوجد خادمة تجلس في البيت ،فتطلب أمي مني الجلوس معهم"  .كما أوضحت كل من
(ب )7و (ب )8أنهن يغبن بسبب المناسبات اإلجتماعية كحفالت الزواج بالنسبة إلى أهلهم ،أما

الطالب (و )3فقد أضاف "أغيب عن المدرسة ألني اضطر ألن أنام عند أبي بالمستشفى بالتناوب مع
أخي" ،كما أن (و )5قال "أغيبت عن المدرسة عندما كانت أمي مريضة ألننا نزورها في المستشفى"،
وأخيرا أضافت (ب" )4أغيب إذا كان أحد أفراد األسرة مريضا في المستشفى ألني أخاف عليه".
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كذلك تشجيع األهل يؤثر في معدل غياب الطلبة وما إن يغيب التحفيز والتشجيع من األسرة

يلجأ الطالب إلى التغيب ،كما صرحت بذلك (ب" )2عدم تشجيع األهل حيث ال توجد دافعية
والنشغالهم بأمورهم الخاصة" وأوضحت أيضا "أختي فقط من تشجعني للذهاب للمدرسة بأسلوب
مضحك أو بإعطائي هديه ".
 .4.2.2كره الطالب لمادة  /لمعلم
للمعلم دور مهم في حياة الطالب حيث يقضي الطالب الكثير من وقته في المدرسة مع المعلم
فإذا ماكان الطالب يكره المعلم فإنه من الطبيعي أن ينفر من الحصة أو المدرسة ،فمن خالل المقابالت
ذكر ( )10من الطلبة والطالبات أن كرهه لمادة أو كرهه لمعلم معين ،وخصوصا إذا كانت للمادة

حصتين في يوم ما ال يحفز للمجيء للمدرسة فيغبب الطالب كما قالت (ب" )4بسبب معلمة معينة
أغيب وخصوصا إذا كان لدينا حصتان في نفس اليوم" ،و (ب )6أكدت "معلم معين يعطي حصتين
في اليوم أغيب عن المدرسة" ،أما (ب )7فقالت ":بسبب كرهي لبعض المواد وأحيانا بسبب معلم
معين أغيب".
يعتبر أسلوب المعلم إحدى طرق التقييم لدى الطالب من حيث كرههم أو حبهم له .ومن
أسباب كره الطالب للمعلم هي معاقبة المعلم للطالب وأحراجهم أمام الزمالء بسبب ما .أو عدم تقدير
المعلم لظروف الطالب األسرية فيؤدي به ذلك للعقاب .واتفقت إجابات الطالب مع إجابات الطالبات
حيث أكد كل من (1و)( ،و( ،)3و( ،)4و( ،)5و( ،)6و( ،)7و )8و (و )9أن أسلوب األستاذ له دور
كبير في التأثير عليهم وكونهم يحبونه أو يكرهونه ،وهذا بدوره ينفرهم من المجيء للمدرسة حيث أكد
(و" )3أنه إذا ما استبدل معلمه الذي يكرهه سوف يواظب على الحضور للمدرسة" إذا غيروا معلم
سوف أداوم".
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 .4.2.3األصدقاء
لألصدقاء دور كبير في حياة الطالب ،إما إيجابا أو سلبا ،فأحيانا َ يكون لهم دور مباشر في
غياب بعضهم البعض ،ف كانت نسبة الطلبة الذين برروا أسباب الغياب بتشجيع أصدقائهم أو اإلتفاق مع
األصدقاء على الغياب الجماعي نسبة كبيرة والذي كان عددهم ( ،)8حيث اعترفت بذلك كل من
(ب" )8أغيب بسبب غياب صديقتي" ،واتفق معها كل من (و( ،)2و( ،)3و )4باإلضافة إلى (و)9

وعندما سئلوا كيف يقضون يومهم أجاب (و" )2أنه يذهب إلى بيت صديقه الذي اتفق معه على الغياب
ويقضيان النهار معا".

أما الطالب (و )4فيذهب مع صديقه للخارج سواء البر أو المطاعم كما قال "اتفق مع صديقي
على الغياب ونذهب البر إذا كان الجو رائعا أو نذهب إلى المطاعم" ،كذلك أضاف "أتغيب يومي
األحد والخميس ألني عندما أصل إلى المدرسة يالقيني صديقي ويقترح علي عدم دخول المدرسة
وإنما نذهب إلى أي مكان آخر ،فأوافقهُ".
 .4.2.4السهر
للسهر دور في غياب الطلبة ،فلقد تم ذكره كسبب رئيسي للغياب حيث ذكر ( )7من الطلبة
والطالبات أن السهر أمام التلفاز لوقت متأخر من الليل يجعل من الصعب عليهم النهوض باكرا ُ كما
صرح بذلك كل من (و )1حيث قال "أغيب بسبب الكسل صباحا والرغبة في النوم" ،أما كل (ب،)6
(و( ،)2و( ،)3و ،)4و (و )8اتفقوا على أنهم يغيبون بسبب التعب وأنهم ال يستطيعون النهوض في
وقت مبكر ،وبعد سؤالهم كيف تقضون وقتكم إذا ما تغيبتم عن المدرسة ؟
كانت النتائج مختلفة نوعا ما بين الطالبات والطالب حيث اتفقت عينة الطالبات على أن
جميعهم يكملون النوم ،وأن القليل منهم سيخرج من المنزل ولكن بعد قضاء وقت كاف في النوم ،فهذا
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يدل على أنه ليس لديهم هدف محدد متفقات عليه مسبقا من أجل الغياب ،أما بالنسبة إلى عينة الذكور
فأصر اثنان منهم على أنهم يكملون النوم ألنهم فعال كثيري السهر ،كما قال (و ")7أنام متأخرا لذلك

أغيب عن المدرسة" ،أما (ب :)1فقد " نوهت إلى أنها تغيب بسبب السهر المتواصل الذي أصبح حالة
نفسية كما سمتها".
 .4.2.5المرض
المرض يحول دون حضور الطالب للمدرسة ،فقد يتعذر الطلبة بالمرض وقد يكون أحيانا َ
وعكة صحية ،سبعة من الطلبة تعذروا بالمرض حيث صرح كل من (و( ،)7و( ،)8و( ،)9ب،)1
(ب".)2أن سبب غيابهم هو المرض" .هذه الظاهرة منتشرة بين الطالب حيث يجد بعضهم حجة
المرض قوية تمكنهم من الغياب عن المدرسة خاصة يوم االختبار ،فهم إما أنهم لم يكملوا المذاكرة كما
قالت (ب )4أو "أنه من الممكن أن تتسرب أسئلة اإلمتحان" كما قال (و،)3ويؤدي ذلك إلى تغاضي
األهل عن غيابهم من المدرسة .والكثير من البنات يتغيبن عن المدرسة عندما يشعرن بوعكة صحية
مثل (ب.)4
 .4.2.6ضغط اإلمتحانات والمشاريع
ضغط اإلمتحانات والمشاريع يعتبر عبئا َ على الطالب وخصوصا َ إذا ما لم يكن منظما َ
لمواعيد تسليم المشاريع وما إن راكمها عليه وأحيانا إذا أنهى اإلختبارات أو لم يكن لدية تسليم مهمة
أو واجب أو مشروع فإنه يستغله الطالب في الغياب ،فمن خالل المقابالت تعذر ( )5من الطلبة
بضغط اإلمتحانات والمشاريع يوميا فيضطر الطالب للغياب في اليوم الذي لم ينته من مذاكرة مادة
االختبار كما قالت (ب " )4لم انته من المذاكرة لالمتحان" أو "ال يوجد اختبار في ذلك اليوم" كذلك

اتفقت معها (ب ،)8بينما قال (و " )3أغيب عندما يكون عندي امتحان ألنه سوف تتسرب بعض أسئلة
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االمتحان" ،أحيانا قد يضطر الطالب إلى استغالل فرصة عدم وجود اختبارات أو عدم تسليم واجبات

للغياب ألنه يعتبره فرصة استرخاء كما أشارت (ب" )5ال يوجد اختبار أو تسليم واجبات في ذلك
اليوم فأغيب ألنه يوميا يوجد امتحان فأعتبره راحة" وبالمثل قالت (ب.)7
 .4.2.7قلة الدافعية
إذا ماقلت دافعية الطلبة للمدرسة أو الحصة الدرسية فإنه يعتبر حافزا َ للتغيب ،فمن خالل
المقابالت ظهر أن ( )4من الطلبة يتأثرون كثيرا بالتحفيز حيث .يقول (و " )8لو يحفزونا بالدرجات
ما بغيب" ،كما يضيف (و" )9لو يعطونا أشياء ترفيهية أو يبنوا مطعما بالمدرسة ما بغيب" كما يؤكد

(و " )5يضيفون مطعما بالمدرسة لن أغيب" ،أما (و )4فيضيف أنه "إذا قصر وقت الحصص لن
أغيب".
 .4.2.8المواصالت
عدم توفر المواصالت تعتبر أحد األسباب لغياب الطالب كما ظهر من خالل المقابالت حيث

قال (و " :)6أغيب ألنه ال تتوفر المواصالت ،كما أضاف كل من (ب )1و (ب" )6ال يوجد
مواصالت" .حيث برر (و )9أنه يضطر لتوصيل إخوته للمدرسة مما يضطره للوصول إلى المدرسة
متأخرا لذلك ال يسمح له بالدخول.
 .4.2.9األنشطة المدرسية
قلة األنشطة المدرسية أو عدم توفر أنشطة جاذبة للطالب تقلل الدافعية لديهم كما عبرت عن
ذلك (ب )7حيث قالت "عدم وجود أنشطة حافزة وقلة الدافعية" .لذا فبعض الطالب ال يوجد لديهم
الحافز الذي يشجعهم على الذهاب الى المدرسة ،كما ال توجد لديهم أنشطة مدرسية جديدة تشجعهم
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على الحضور ،بعض الطالب يشعرون بالملل من الذهاب للمدرسة وذلك بسبب الروتين اليومي ،كما
أضافت (ب" )3بأني ال أحب المشاركة باألنشطة المدرسية وال أريد ذلك".
فهذا يدل على أنه ال توجد رغبة من قبل بعض الطالب للمشاركة في األنشطة .وبعض الطلبة
يشاركون في مباريات الدوري ،فيضطرون للتغيب عن بعض الحصص للتدريب في النوادي وأحيانا

التغيب لمدة أكثر عن أسبوعين ،كما أشار إليها (و )5بقوله "أتغيب عن المدرسة بسبب حضوري
لمباريات الدوري أو لذهابي الى النادي" وهذا يعتبر إدمانا على الرياضة وحضور المباريات وهو
شيء ضروري وهام بالنسبة إليهم.
بحسب تكرار نتائج السؤال األول تنوعت أسباب الغياب ويمكن أن تقسم إلى أسباب شخصية
وأسباب مدرسة وأخرى أسرية ،أما األسباب المدرسية فكانت كالتالي :كره الطالب للمدرسة وكانت
بالمرتبة الثانية ،وضغط اإلمتحانات ،وأيضا قلة الدافعية بسبب عوامل داخل المدرسة ،بالنسبة
لألسباب األسرية فتعتبر :ظروف األسرة بالدرجة األولى ثم المواصالت ،أما األسباب الشخصية
فكانت السهر ،والمرض ،واألصدقاء .وفيما جدول تفريغ الكلمات المفتاحية لإلجابة عن السؤال األول
ماهي أسباب الغياب من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والبالغ عددهم  16طالبا وطالبة كما هو مبين في
جدول .6
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 .4.3السؤال الثاني  -ما أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة
التعليمية من وجهة نظر الطلبة المعلمين؟
للتوصل إلى إجابة السؤال الثاني -ماهي أسباب ظاهرة غياب طلبة المرحلة الثانوية في منطقة
الشارقة التعليمية من وجهة نظر المعلمين؟ تم إجراء مقابلة مع المعلمين والمعلمات من مدرستين
حيث شارك  4من المعلمين و 4من المعلمات ،وتم إجراء مقابلة جماعية معهم.ثم تم تجميع إجاباتهم
وفرزها والتوصل إلي عدد التكرارات وتحليل إجاباتهم وجاءت كالتالي:
 .4.3.1قوانين الغياب
جاءت نسبة المشاركين الذين أوضحوا أن التهاون في تطبيق قوانين الغياب وعقوباته كبيرة،
حيث أن وزارة التربية قد وضعت من القوانين ما يضبط غياب الطالب ويحد من تلك الظاهرة السلبية
لكن تطبيق هذه القوانين بنسب متفاوتة ،أو عدم التطبيق هو ما يشجع الطالب والطالبات على الغياب
دون خوف من عاقبة غيابهم خاصة الغياب بدون سبب قهري أو ملزم.
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فقد سألت الباحثة الهيئة اإلدارية والتدريسية أنه في حالة تكرار الغياب لدى الطالب ،ما هي
اإلجراءات المتبعة في المدرسة؟ .فأجابت كل من المعلمات (ت )1و (ت )2و (ت )3و (ت " )4ال
أعلم ،فقط اإلدارة هي التي تحدد قوانين الغياب ولها علم بها ،وأن اإلدارة تلتمس الحجج للطالب أو
الطالبات عند الغياب ،وال توجد ضوابط في كثير من األحيان لضبط سلوكيات الطالب أو تطبيق
عقوبة مقررة مثال تحد من غيابهم"  .وقال كل من المعلمين (م )3و (م" )4ليس لدينا معلومات

واضحة بشأن الغياب ،أما (م )1فأضاف "يوجد خلل بالقرارات في القيادات العليا والتساهل في قوانين
الغياب حيث يرفع على سبيل المثال للوزارة غياب الطالب لتجاوزه الحد المسموح به وهو  15يوما،
ولكن ال يوجد أي إجراء يتخذ ،وعندما يكتشف الطالب من خالل التجارب أن إمكانات المدرسة
والوزارة محدودة في موضوع وقوانين الغياب فإنه ال يخاف من أي عقوبة".
 .4.3.2األسرة
وجاءت الظروف األسرية في الترتيب الثاني حيث تتحكم بشكل مباشر في نسبة غياب
الطالب وتؤثر عليه كما بينت كل من (ت( ،)1ت ،)2و(ت )3مثال لذلك "وجود حالة وفاة" كما قالت
(ت .)2أما (م )1فيعتقد أن بعض أولياء األمور ال يضعون الحوافز ألبنائهم بالتوازي مع مستوى
اإلنجاز فهم يفرطون في تكريم الطالب بطريقة تجعل الطالب ال يهتم بمستوى اإلنجاز ،ويضيف

"يوجد خلل بالتنسيق بين المدرسة وولي األمر ،كذلك نرى في بعض األحيان أن ولي األمر يكرم
الطالب بهدية أكبر بكثير من مستوى اإلنجاز الذي حققه ،أو بمجرد نجاحة وإن كان بالمستوى
المقبول ،فيتولد هذا عند الطالب الشعور بعدم تحمل المسؤولية وعدم المباالة".
كذلك يرى (م )2أن من أسباب غياب الطالب عن المدرسة هي المناسبات اإلجتماعية حيث

يضيف "المناسبات اإلجتماعية عند األسرة تؤثر في انضباط الطالب بالحضور للمدرسة حيث يضطر
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للحضور لمناسبات الزفاف الخاصة بأحد أفراد األسرة والتي تكون في إمارة أخرى أو أحيانا بدولة
أخرى فيلجأ للغياب" وهذا ما أكده أيضا (م )3حيث يضيف "المناسبات اإلجتماعية سواء مناسبات
األفراح أو العزاء تكون سبب في غياب الطالب ،أو زيارته ألحد أقاربه في المستشفى".
 .4.3.3الالمباالة واالستهتار
من خالل المقابالت ،ذكر المعلمون أن الالمباالة واالستهتار وعدم تحمل الطالب المتغيب

للمسؤوليات من أسباب الغياب ،كما اتفق على ذلك كل من (ت )1حيث قالت "استهتار الطالب-عدم
المباالة" ،اما (ت )2حيث قالت "الطالب يختلق األعذار" أما (م )3فقال "مزاج الطالب يجعله غير
مهتم بالمواظبة على الحضور للمدرسة".
أحيانا يعتمد الغياب على مزاج الطالب ،كأن يصادف أن يكون الجو ممطرا أو مغيما َ فيستغل
الطالب هذه األجواء للتغيب عن المدرسة ،ويقوم الطلبة ببعث رسائل عبر وسائل التواصل االجتماعي
أو أجهزة البالك بيري لإلتفاق على الغياب .كما يضيف (م" )4عدم رغبة الطالب في التعلم".
 .4.3.4الدافعية
للدافعية دور مهم في انجذاب وحب الطلبة للمدرسة فمن خالل المقابالت ذكر المعلمون
والمعلمات أن قلة دافعية الطالب والطالبات للتعليم تقلل من حضورهم للدوام المدرسي ،حيث اتفق
على ذلك الرأي كل من (ت( ،)2ت ،)3و (م.)4
 .4.3.5البيئة المدرسية واألنشطة
تعد البيئة المدرسية من أهم عناصر أو مكونات اإلبداع لدى الطالب وزيادة موهبته .ذكر كل

من (ت )2و (ت" )3من أسباب غياب الطالب عن المدرسة انعدام البيئة المدرسية الجاذبة والروتين
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اليومي" بالتالي قلة الحضور من قبل الطالب ،فالطالب بحاجه إلى بيئة مدرسية تكون المنبر الذي
يطلق من خالله الطالب إبداعه ويحقق موهبته.

كذلك ،أضاف (م" )1أن الطالب يتغيب بسبب حضوره مباراة رسمية وزيارات لألندية
أسبوعياَ ،أو أن تكون هناك مهمة رسمية صادرة من اتحاد األندية للذهاب إلى المعسكرات أو السفر
من أسبوع إلى ثالثة أسابيع ،وقد يكون في الصف الواحد من طالب إلى طالبين مشتركين في األنشطة
ويضطروا للغياب وحتى وإن كانت المباراة بعد الظهر".
 .4.3.6أسباب صحية وظروف مرضية
المرض يحول دون مواضبة الطالب على الحضور المدرسي ،من خالل المقابالت وجد أن
المرض يلعب دورا في غياب الطلبة ،والكثير منهم يغيب ويتحجج باألمراض أو التعب كما ضافت

(ت( ،)1م ،)1و (م ،)3حيث قال (م" )1يغيب الطالب بسبب المرض وذهابه للعيادة وخاصة أن
المواعيد الرسمية تكون صباحا فيضطر للمغيب عن المدرسة".
 .4.3.7الواجبات واالختبارات
كثرة الواجبات واإلختبارات تجعل الطالب يتهرب من الحضور إلى المدرسة ،فقد ظهر من
خالل المقابالت أن كثرة الواجبات أو الضغط الواقع على الطالب يتسبب في لجوئه إلى الغياب

للهروب من الموقف أو لتخفيف الضغط الواقع عليه فقد ذكرت (ت" )3أن من أسباب غياب الطالب
هي ضغط الواجبات" كذلك يضيف (م" )4إذا لم يدرس الطالب لسبب ما أو استصعب مادة االختبار
فإنه يتغيب عن المدرسة حتى يكون لديه الفرصة األكبر لالستذكار".
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 .4.3.8الدروس الخصوصية
للدروس الخصوصية دور في غياب الطلبة ،ألنه ما إن يتغيب فإنه يحصل على المادة في
وقت الحق وإن كانت سبب ضعيف لغياب الطلبة حيث جاءت بنسبة قليلة من خالل المقابالت،
فالدروس الخصوصية أحدى األسباب التي تجعل الطالب يتهاون في موضوع الغياب عن المدرسة
حيث وضحت ذلك (ت" )2لجوء الطالب إلى الدروس الخصوصية تجعله يستهين بموضوع الغياب"
ألنه يعتمد على معلم المنزل في تلقي المعلومات وال يهتم بمعلم المدرسة.
 .4.3.9المعلم
وجاءت بالترتيب األخير حيث يتغيب العديد من الطالب عن مدرستهم بسبب كرهه لمعلم

معين حيث ذكرت (ت" )3يلجأ الطالب للغياب بسبب كرهه لمعلم معين أو أن أسلوب المعلم غير
مرغوب لديه" .تتلخص نتائج السؤال الثاني ماهي أسباب غياب الطلبة من وجهة نظر المعلمين
والمعلمات في األسباب األسرية والشخصية والمدرسية كالتالي  :كانت األسباب المدرسية في الدرجة
األولى حيث عدم االلتزام بقوانين الغياب ،وعدم وجود قوانين صارمة للغياب أدى إلى ارتفاع نسبة
غياب الطلبة كذلك قلة الدافعية عند الطلبة.
كذلك ،تأثير البيئة المدرسية وزحمة الواجبات واالختبارات تزيد من تهرب الطلبة عن
المجيء للمدرسة ،وجاءت األسباب األسرية بالدرجة الثانية حيث تحول ظروف األسرة من مجيء
والتزام الطلبة بالحضور المدرسي ،أما األسباب الشخصية والتي تمثلت في الالمباالة واإلستهتار
كانت نوعا ما تمثل نسبة متوسطة ،وأخيرا جاءت األسباب الصحية التي كانت اقل نسبة.
تفريغ الكلمات المفتاحية لإلجابة عن السؤال الثاني ماهي أسباب الغياب من وجهة نظر
المعلمين والبالغ عددهم  8معلما َ ومعلمةَ كما هو مبين في جدول .7
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الرقم

أسباب الغياب

المعلمون

المعلمات

المجموع

1

قوانين الغياب

3

4

7

2

األسرة

3

3

6

3

الالمباالة واالستهتار

2

2

4

4

الدافعية

2

1

3

5
6

البيئة المدرسية واألنشطة
أسباب صحية

1
2

2
1

3
3

7

الواجبات واإلختبارات

1

1

2

8

الدروس الخصوصية

0

1

1

9

المعلم

1

0

1

جدول ( )7أسباب الغياب من وجهة نظر المعلمين

 .4.4السؤال الثالث -ما أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية
من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
قامت الباحثة باستطالع رأي االختصاصيين المشرفين اإلداريين باإلضافة إلى وكيل المدرسة
حول القضية المطروحة للبحث من خالل عرضها السؤال الثالث :ما أسباب الغياب طلبة المرحلة
الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة نظر االختصاصيين والمشرفين اإلداريين ومديري
المدرسة؟ .شارك  3إداريين من مدرسة الذكور باإلضافة إلى  5إداريات من مدرسة اإلناث ،حيث تم
إجراء مقابالت جماعية ومن خاللها تم تسجيل إجاباتهم والمقارنة بينها وبعد ذلك قامت الباحثة بتحليل
إجاباتهم وجاءت النتائج كالتالي:
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.4.4.1قوانين الغياب
إذا ماكانت قوانين الغياب ال تلزم الطلبة في الحضور المدرسي فهذا يدل على ضعفها أو عدم
تنفيذ عقوباتها،ألن الغرض من قوانين الغياب هو تقليل والحد من الغياب ،فقد صرحت كل من

(ح( ،)1ح( ،)2ح ،)3و (ح" )4بأن قوانين الغياب تسمح بغياب الطالب أسبوعين متواصلين ،أو
ثالث أسابيع متفرقة“ .وأضاف االختصاصي االجتماعي (خ" )1قانونيا 15 ،يوما ولكن الطالب يتغيب
عن المدرسة شهرا ثم يوفر عذرا لكي يدخل االمتحان .حيث أن الطالب ال يكترث لهذا الموضوع"

كما أكد ذلك (خ )3ويضيف (خ" )2يحرم الطالب من االمتحان إذا ما تغيب عن المدرسة  15يوما
متواصال أو 20يوما َ متقطعا لكنهم (اإلدارة) ال يفصلون الطلبة وال ينفذون عقوبات الغياب" ،كما

تضيف (ح" : )5أنه ال توجد قوانين صارمة أو تطبيق فعلي لعقوبات الغياب مما ولد لدى الطالب
وولي األمر الالمباالة وعدم االكتراث لغياب الطلبة".
.4.4.2األسرة
لألسرة دور في غياب أبنائها عن المدرسة ،سواء في عدم توفر المواصالت أو عدم التشجيع
أو التساهل معهم ،أو عدم التواصل مع المدرسة وغياب الرقابة في المنزل ،فمن خالل المقابالت

تضيف (ح" )1أن عدم توفر المواصالت ،باإلضافة إلى أن بعض األسر تعودت على غياب أبنائهم،
وبعضهم أبدا ال يتواصل مع المدرسة" أما (ح )2فتعتقد أن غياب الطلبة يرجع إلى أن بعض األسر
تسمح ألبنائها بالغياب بل قد تشجعهم عليه بمجرد انتهاء المناهج حتى يتسنى للطالب المراجعة في جو
هادئ بالمنزل .اما (خ )2فيعزو غياب الطالب إلى بعض المهام التي تحتاجها األسرة حيث يضطر
الطالب في كثير من األحيان للغياب لقضاء بعض حاجات األسرة.
أحيانا كثيرة يتغيب الطالب بسبب ضغوطات داخل المنزل أو غياب الرقابة حيث تؤكد (ح)5

"إن الضغوطات األسرية تؤثر كثيرا على الطالب وعلى التزامه للحضور المدرسي ،فتلجأ الطالبة
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للمغيب للمكوث مع أخوتها بسبب سفر األم للعالج أو مصاحبتها ألحد أبنائها للمستشفى أو السفر،
وأحيانا نرى أن الوالدين منفصلين فيؤثر على التزام األبناء بالحضور المدرسي ،لغياب األب أو
الهتمام األم بمشاكل المنزل" ،كذلك تضيف (ح )5أن من أسباب عدم اكتراث الطلبة بالحضور
المدرسي يرجع إلى عدم تفهم أولياء األمور بعقوبات الغياب ،وعدم الوعي بآثار الغياب السلبية على
الطالب أو أهمية المواظبة على الحضور.
 4.4.3الدافعية
للدافعية دور في الغياب ،فقد جاءت بنسبة كبيرة ،حيث قلة دافعية الطالب والطالبات للتعليم
وبالتالي قلة حضورهم للدوام المدرسي ،واتفق على ذلك الرأي كل من (ح )1و (خ ،)2وكذلك (ح،)2
(ح )5و (خ.)3
.4.4.4أسباب صحية وظروف مرضية
إن المرض يلعب دورا في غياب الطلبة ،والكثير منهم يغيب ويتحجج باألمراض أو التعب
كما أضاف ذلك كل من (ح )1و (ح.)2
.4.4.5الالمباالة واإلستهتار
إن الالمباالة واإلستهتار وعدم تحمل الطالب للمسؤولية تجعله ال يكترث لموضوع الحضور
والغياب ،فمن خالل المقابالت ذكر القليل من اإلداريين أن الالمباالة واإلستهتار وعدم تحمل الطالب

المتغيب للمسؤوليات تجعله كثير الغياب ،كما اتفق على ذلك كل من ح( )1فقد أضافت "الجيل ال
يتحمل المسؤولية فيغيب ألنه ال يبالي" ،وأضاف (خ" )2الالمباالة تجعل الطالب ال يكترث لموضوع
الحضور والغياب وال يهتم للتوجيهات والنصائح".
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.4.4.6المعلم
ذكر من خالل المقابالت وبنسبة صغيرة أن كره الطالب لمعلمه جعله يكره الحضور

للمدرسة ،حيث يتغيب العد يد من الطالب عن مدرستهم بسبب كرهه لمعلم معين كما ذكر (خ" )1أن
بعض العادات الموجودة في المعلم والتي ال يتقبلها الطالب كالصرامة" فبالتالي يكثر غياب بعض
الطالب ،أحيانا يرجع السبب إلى عدم تنويع المعلم ألساليب التدريس مما يولد لدى الطالب الشعور

بالملل ،حيث أضافت (ح" )5إن عدم تنوع أساليب التدريس يجعل الطالب مضجرا ومتأففا من حضور
بعض الحصص".
.4.4.7الخدمات واألنشطة
يتغيب الطالب بسبب عدم توفر الخدمات التي تناسبه في المدرسة ،ولكنها ذكرت بنسبة قليلة

حيث ذكرت (ح" )3أنه ال توجد خدمات للطالب وأن المتنفس الوحيد لدى الطالب هو المقصف،
وأيضا الفراغ بالمدرسة لعدم توفر وسائل الترفيه المناسبة أو األنشطة التي تجذب الطالب" .و ذكر
أيضا (خ )1حيث قال "إن من أسباب كثرة الغياب هي الفراغ وانعدام الترفيه".وهذا ما أكدته (ح)5

حيث أضافت "غياب البرامج الترفيهية وعدم ممارسة الطالب لهواياته تعكس سلبا على نفسية الطالب
وعلى ميوله للمدرسة".
.4.4.8الواجبات واإلختبارات
بعد تحليل مقابالت المشاركين ذُكرت الواجبات واإلختبارات مرات قليلة ،فكثرة الواجبات أو
الضغط الواقع على الطالب يتسبب في لجوئه إلى الغياب للهروب من الموقف أو لتخفيف الضغط
الواقع عليه صرح (خ )1بقوله" كثرة الواجبات والضغط الكبير يؤدي إلى غياب الطالب" كذلك أكدت
(ح ) 5على أن كثرة األعباء على الطالب تجعله يميل للتغيب عن المدرسة ،أو في حال أنه لم ينه
واجباته أو لم يستعد جيدا لالختبارات" وكما أضافته (ح.)1
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وتتلخص نتائج السؤال الثالث :ماهي أسباب غياب الطلبة من وجهة نظر اإلداريين في ثالثة
أسباب رئيسة وهي أسباب شخصية ،أسرية ،وأخرى مدرسية ،وجاءت األسباب المدرسية والتي
تمثلت في قوانين الغياب بالدرجة األولى حيث أجمع جميع اإلداريين واإلداريات على أن عدم االلتزام
بلوائح الغياب وعقوبات الغياب هي التي أدت إلى التهاون الكبير في غياب وعدم التزام الطلبة
بالحضور المدرسي  ،ثم يعود سبب الغياب بالدرجة الثانية إلى قلة دافعية الطلبة وعدم توفر الخدمات
المتنوعة واألنشطة التي تناسب جميع ميول الطلبة ،كذلك فإن األسباب األسرية تزيد من نسبة غياب
الطلبة في المدارس ،أما األسباب الشخصية فجاءت بنسبة قليلة كاألسباب الصحية ،والالمباالة أو كره
الطالب لمعلميه .جدول تفريغ كلمات مفتاحية لإلجابة عن السؤال الثالث كما هو مبين في جدول  8عن
ماهي أسباب الغياب من وجهة نظر االختصاصيين والمشرفين اإلداريين ومديري المدرسة والبالغ
عددهم  8أشخاص.

أسباب الغياب

الهيئة اإلدارية بمدرسة
الذكور

الهيئة اإلدارية بمدرسة
اإلناث

المجموع

1

قوانين الغياب

3

8

8

2

الدافعية

2

3

5

3

األسرة

1

3

4

4

الخدمات و األنشطة

1

2

3

5

الواجبات و االختبارات

1

2

3

6

أسباب صحية

0

2

2

7

الالمباالة و االستهتار

1

1

2

8

المعلم

1

1

2

جدول ( )8أسباب غياب الطلبة من وجهة نظر االختصاصيين والمشرفين اإلداريين
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 .4.5مقارنة أسباب الغياب في مدرستي الذكور واإلناث
بعد عرض نتائج السؤال األول والثاني والثالث ،تبين للباحثة وجود أسباب للغياب تكررت في
السابق ،لذا قررت الباحثة البحث عن أوجه التشابه واالختالف في أسباب الغياب بالنسبة لكل من
الطلبة والمعلمين والهيئة اإلدارية في مدرستي الذكور واإلناث ،والمخطط التالي يبن تشارك واختالف
الطلبة والمعلمين والهيئة اإلدارية في أسباب الغياب:

شكل :1التشابه واإلختالف في أسباب الغياب لكل من الطلبة والمعلمين والهيئة اإلدارية في مدرستي الذكور
واإلناث
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بعد المقارنة والتحليل ،أظهرت المقابالت أن أكثر أسباب الغياب تعود لألسرة وظروفها سواء
جهل أولياء األمور بقوانين الغياب ،أو عدم اكتراثهم للغياب ،أو من بينهم يهتم بشؤونهم بعيدا عن
االهتمام بمداومة الطلبة على الحضور المدرسي .جدول  9يبين تفريغ الكلمات المفتاحية للمقارنة بين
أسباب الغياب من وجهة نظر الطلبة والمعلمين والهيئة اإلدارية في المدرستين والبالغ عددهم 32
مساهم.

الترتيب

أسباب الغياب

الطالب
والطالبات

المعلمون
والمعلمات

الهيئة اإلدارية

المجموع

1

األسرة

10

6

4

20

2

قوانين الغياب

-

7

8

15

3

كره المعلم

10

1

2

13

4

الدافعية

4

3

5

12

5

أسباب صحية

7

3

2

12

6

الخدمات و األنشطة

3

3

3

9

7

األصدقاء

8

-

-

8

8

السهر

7

-

-

7

9

الالمباالة و الستهتار

-

4

2

6

10

ضغط اإلمتحانات

5

-

-

5

11

الواجبات واالختبارات

-

2

3

5

12

المواصالت

4

-

-

4

13

الدروس الخصوصية

-

1

-

1

جدول ( )9يبين أسباب غياب الطلبة من وجهة نظر المشاركين في المقابالت
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الفصل الخامس  -مناقشة النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيسي:
ما هي أسباب الغياب في منطقة الشارقة التعليمية؟ ،باإلضافة إلى عرض التوصيات التي استمدت من
خالل نتائج هذه الدراسة.
فمن خالل نتائج الدراسة تبين تنوع أسباب الغياب ،فمنها ماهو شخصي كالسهر ،أسباب
صحية ،الالمباالة واإلستهتار ،كره الطالب لمعلم أو مادة معينة ،وهناك أسباب أخرى ترجع للمدرسة
كضغط اإلمتحانات والواجبات ،الخدمات واألنشطة ،الدافعية وقوانين الغياب ،وثالث هذه األسباب
أسباب اجتماعية لها عالقة باألصدقاء واألسرة.
أوال :األسباب الشخصية
أجمع الطلبة والمعلمون واالختصاصيون االجتماعيون أن السهر له دور في غياب الطلبة
حيث تبين من خالل النتائج أن الطلبة يكثرون السهر أمام التلفاز لوقت متأخر وهذا إن دل يدل على
إهمال مراقبة األسرة ألبنائها فأين دور اآلباء في نشر ثقافة النوم المبكر وتشجيعهم ألبنائهم على
اإلستيقاظ باكرا ،وقد يكون بسبب اضطراب العالقات األسرية ،أو الثقة الزائدة باألبناء وترك الحبل
على الغارب ،وقصور األباء عن متابعة أبنائهم ،وقلة التوعية ،كما اقترحه كل من Cauley
( )1988و.)2006( Jones
كذلك أجمع المشاركون أن ادعاء المرض يلعب دورا في غياب الطلبة ،ولكن المعلمون
واالختصاصيون أظهروا من خالل النتائج أن الكثير من الطلبة يتغيبون ويتحججون باألمراض أو
التعب وهذا فعال ما أشار إليه  )1988( Cauleyفي دراسته ،وهنا البد من التمييز بين درجة
المرض من حيث حيلولة الطالب للدوام وهل فعال مرض يستحق الراحة أو إعاقة تتطلب ظروفا
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خاصة للغياب ،أم مجرد وهن أو حتى تعب بسيط وهذا يترتب عليه إجراءات وتسهيالت وضوابط
تُراعي كل حالة بما يناسبها كما أوضح ذلك )1982( Coury؛ السبعاوي ()2007؛ النجار Al
 )2013( Najjarفي دراساتهم ،ألن الطالب ربما يتحجج بالمرض بسبب قلة دافعيته للتعليم ،فربما
هو ال ينجذب للمدرسة ،لقلة الحوافز والتشجيع ،وقلة التشويق واألنشطة ،وقد يكون بسبب كرهه لمادة
معينة أو بسبب إهماله في حل الواجبات وتراكم المشاريع ،أو التهرب من اإلمتحانات ،ألن بعضهم
يجد حجة المرض قوية تمكنهم من الغياب ،خاصة يوم اإلختبار ،وهذا قد يكون بسبب عدم مقدرتهم
على إنهاء مدة المذاكرة لإلمتحان ،حيث أن اإلمتحان سوف يؤجل له ،وتكون لديه فرصة أكبر
إلستكمال المذاكرة ،لذا يتغيب وهو يعرف أن اإلمتحان سوف يؤجل حيث اتفقت هذه النتيجة مع
(1987) Reczkiewiczوأحيانا يكون الغياب بسبب وعكة صحية تحول دون حضور الطالب
للمدرسة ،واليخفى أن المراجعات للطبيب تكون في فترة الدوام الرسمي ألن العيادات الخارجية في
المستشفيات الحكومية تكون نهارا ،ولكن نرى أحيانا أن الطالب بمجرد تأثره بوعكة صحية خفيفة
وهو في المدرسة يطلب االتصال بالمنزل ويغادر المدرسة ،فهنا يتحجج الطالب بالمرض وخصوصا
أنه يرى أن المدرسة تسمح له بالمغادرة واألهل كذلك يشجعون أبناءهم للجلوس بالبيت في حال كانوا
بصحية غير جيدة ،حيث توصل كل من السبعاوي ( )2007والنجار ( )2013إلى نفس النتيجة.
كذلك أظهرت النتائج أن المعلمين واالختصاصيين االجتماعيين والمشرفات التربويات يرون
أن الالمبالة واألستهتار وعدم تحمل الطالب المتغيب للمسؤوليات من أسباب الغياب .وربما يكون ذلك
بسبب تهاون العقاب ،وربما بسبب غياب القدوة الحسنة للطالب ،وقد يكون من التربية ،وحيث أن
الالمباالة واإلستهتار لم تذكرها الدراسات السابقة إال أن المعلمين والمعلمات في المدرستين اتفقوا

على أن الطلبة كثيري اإلهمال حيث نوه (م )3لذلك فقال "مزاج الطالب يجعله غير مهتم بالمواظبة
على الحضور للمدرسة" وقد يبرر المعلمون أن الغياب كثيرا ما يعتمد على مزاج الطالب ،كأن
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يصادف أن يكون الجو ممطرا أو مغيما َ فيستغل الطالب هذه األجواء للتغيب عن المدرسة ،وقد يكون
ذلك ألن جو المنطقة دائما حار وتكون األمطار نادرة فما أن يتحسن الطقس قليال حتى يستغل الطالب
هذه األجواء ويتغيب عن المدرسة وكثيرا ما يكون األهل واألسرة يتغاضون عن غيابه في هذه
األوقات ،وحيث أن الالمباالة واالستهتار وعدم تحمل الطالب المتغيب للمسؤوليات تجعله ال يكترث
للحضور وااللتزام المدرسي وهذا منطقي في عدم وجود ضوابط للغياب ،وال يوجد عقاب للمتغيبين،
فتتولد الالمباالة ،ومن جهة أخرى ربما يكون الطالب مهتما بالحضور المدرسي ولكن مع مرور
الوقت عندما يرى غيره من الطلبة الغير الملتزمين بالحضور المدرسي أنهم ال يعاقبون ،وعلى العكس
يشجعون بعضهم البعض ،فبالتالي يتولد لديه شعور بالالمباالة ،كذلك فعندما يتخذ الطالب من األسرة
قدوة له ولكنه يراهم ال يكترثون بغياب إبنهم عن المدرسة يتولد لديه شعور بعدم المسؤولية ،حيث
اتفق كل من  )1997( Dollingerو )1982( Couryو )1988( cauleyوReczkiewicz
( )1987و )2003( Asobiereonwuو )2006( Jonesعلى هذا السبب الذي يُعد من أصعب
األسباب التي تخص شخصية الطالب وتربيته.
كذلك لوحظ في نتائج هذه الدراسة أن من أسباب الغياب عند الطالب هو كرههم لماده أو
كرههم للمعلم كما أوضح الكثير من الطلبة والمشرفات التربويات ،ومن البديهي أن كره الطالب
لمعلمه يجعله يكره الحضور للمدرسة ،حيث يتغيب العديد من الطلبة عن مدرستهم بسبب كرههم
لمعلم ،فمثال المعلم كثير الصرامة يخشاه الطلبة ،وقد يكون السبب أحيانا َ عدم تنويع المعلم ألساليب

التدريس مما يولد لدى الطالب الشعور بالملل ،كما أضافت (ح" )5إن عدم تنوع أساليب التدريس
يجعل الطالب مضجرا ومتأففا من حضور بعض الحصص" .وكما أكدتها كثير من الدراسات (
سليمان وأحمد 2010 ،؛ 1997، Dollinger؛ 2011، Raj؛ 2011 Donald؛ Reczkiewicz
 ،)1987،واتفقت دراسة النجار ( )2013مع دراسة  )2006( Jonesفي أن إهمال سؤال الطلبة
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عن مشكالتهم وضعف عالقة الطالب بمعلميه تجعل الطلبة يكرهون المعلم ،وقد أضافت دراسة
السبعاوي ( )2007لما سبق أن عدم قدرة بعض المعلمين على ضبط الصف أو وجود مشكلة بين
الطالب والمعلم تساهم في غياب الطلبة ،واتفق كل من  )1997( Dollingerو )2011( Raj
و  )2011( Donaldو  )1987( Reczkiewiczعلى أنَ اختالف معاملة المدرسين للطالب
واختالف طرق وأساليب التدريس وافتقارها إلى التشويق ،وقلة جاذبية البيئة الصفية ،وكثرة الواجبات
والمشاريع واإلمتحانات وعدم تنظيم أوقات الطلبة تقلل من محبة الطالب للمدرسة والمعلم ،فالبد
للمعلم الذي هو محور العملية التعليمية أن يعمل جاهدا على صقل مهاراته التدريسية وأن ينمي لديه
مهارات التواصل التي تعتبر وسيلة ال يستهان بها في العملية التعليمية إذ تشبه بمفتاح العملية وكذلك
مقبضها ،فكان لزاما على المعلم أن يتحقق في أسباب التغيب عند الطالب والبد منه أن يوثق عالقته
بالطالب ليكسب ثقته وليتعرف على السبب الذي جعله يكره الماده أو يكرهه ،ويحاول أن يجد طريقة
لحلها فمثال إذا كان سبب الكره للمعلم هو سبب موقف محرج من قبل المعلم أو إساءة منه فكان لزاما
أن يزال هذا الموقف بتصحيحه ومحاولة تغيير أسلوب المعلم مع الطالب إذا كان شخصيا ومع الكل
إذا كان موقفا عاما ،وإذا كان سبب الكره لماده معينه فالبد من إرشاد المعلمين حول كيفيه جذب
الطالب للماده وكسر هذا الحاجز بين الطالب والمادة و تشجيعهم على حضور الحصة بطرق وأساليب
حديثة ،حيث جاءت هذه النتائج مطابقة لما توصل إليها كل من النجار ( ،)2013سليمان وأحمد
( ،)2006( Jones ،)2003( Asobiereonwu ،)1982( Coury ،)2010وDollinger
(.)1997
كذلك رأى المعلمون والمعلمات أن الدروس الخصوصية هي إحدى األسباب التي تجعل
الطالب يتهاون في موضوع الغياب عن المدرسة ألن لجوء الطالب إلى الدروس الخصوصية تجعله
يستهين بموضوع الغياب وخصوصا مع فقدان العقوبات ،حيث أنه يعتمد على معلم المنزل في تلقي
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المعلومات وال يهتم بمعلم المدرسة ،وربما يكون ذلك لغياب التشويق داخل الحصة الدراسية وشعور
الطالب بالملل في المدرسة ،فال يكترث للحضور المدرسي ،وكذلك في فترة اإلمتحانات تلجأ األسرة
إلى توفير معلم خصوصي إلبنهم ،كما أضاف النجار ( )2013في دراسته أن المعلم الخصوصي قد
يضيف ماال يضيفه معلم المدرسة للطالب وبذلك يفقد كل من األهل واألبناء أهمية الحضور للمدرسة.
ثانياً :األسباب المدرسية
لوحظ من نتائج الدراسة أن قوانين الغياب تلعب دورا في غياب الطلبة حيث أن عدم تطبيق
قوانين الغياب أو تطبيقها بنسب متفاوت ٍة هو ما يشجع الطالب والطالبات على الغياب دون خوف من
عاقبة غيابهم خاصة الغياب بدون سبب قهري أو ملزم ،وذلك لعدم وجود إجراءات متبعة في المدرسة
حيث أوضح المعلمون والمعلمات أن اإلدارة تلتمس العذر والحجج للطالب أو الطالبات عند الغياب،
وال توجد ضوابط عند الغياب ،أو حتى عقوبات لضبط سلوكيات الطلبة أو تطبيق عقوبة مقررة لتحد
من غيابهم ،فمن الطبيعي تساهل الطالب في موضوع الغياب وذلك ألنه ما إن يتغيب الطالب أكثر من

الحد المسموح به ال يحسب له الغياب خوفا على مستقبل الطالب وهذا ما أكده (م" )1يوجد خلل
بالقرارات في القيادات العليا والتساهل في قوانين الغياب حيث يرفع على سبيل المثال للوزارة غياب
الطالب لتجاوزه الحد المسموح به وهو  15يوما ،ولكن ال يوجد أي إجراء يتخذ ،وعندما يكتشف
الطالب من خالل التجارب أن إمكانات المدرسة والوزارة محدودة في موضوع وقوانين الغياب فإنه ال
تنص قوانين الغياب على السماح بغياب الطالب أسبوعين متواصلين ،أو
يخاف من أي عقوبة" ،حيث
ُّ
ثالثة أسابيع متفرقة وهذا كثير فلماذا هذا العدد الكبير من أيام الغياب؟ وفي المقابل ال توجد قوانين
صارمة أو تطبيق فعلي لعقوبات الغياب ألنه بعد ذلك ترفع الغيابات بشكل روتيني إلى المختصين
بشأن الغيابات ثم يتوفر العذر للطلبة وترفع عنهم الغيابات حتى يسمح لهم بدخول اإلمتحانات مما ولد
لدى الطالب وولي األمر الالمباالة وعدم االكتراث لموضوع الغياب حيث أنه أكد على ذلك كل من
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االختصاصيين واالختصاصيات االجتماعيات وعلى سبيل المثال أوضح (خ" )2يحرم الطالب من
االمتحان إذا ما تغيب عن المدرسة  15يوما متواصال أو 20يوما َ متقطعا لكنهم (اإلدارة) ال يفصلون
الطلبة وال ينفذون عقوبات الغياب" ،كما أكدت (ح" : )5أنه ال توجد قوانين صارمة أو تطبيق فعلي
لعقوبات الغياب مما ولد لدى الطالب وولي األمر الالمباالة وعدم االكتراث لغياب الطلبة" ،فأصبح
جميع الطلبة على علم بالتساهل في موضوع عقوبات الغياب ،فالخالصة هي أن قوانين الغياب ال تلزم
الطلبة على الحضور المدرسي وإنما على العكس حيث أنها شجعت الطلبة وأولياء أمورهم على
التساهل والالمباالة ،وهذا أيضا يدل على عدم سالمة النظام المدرسي وتذبذبه بين الصرامة واللين
كما اقترحه كل من  )1987( Reczkiewiczوالنجار ( )2013كذلك فإن عدم متابعة تسجيل
حاالت الغياب في المدرسة باستمرار والتقصير في إبالغ أولياء األمور والتنبيه عليهم قد يكون سبب
في زيادة تكرارات الغياب كما أكده سليمان وأحمد ( )2010حيث أنه أضافا أن من األسباب المدرسية
للغياب عدم اهتمام إدارة المدرسة بمتابعة حاالت الغياب ،والتهاون في تطبيق العقوبات على الطالب
المتغيبين ،وبهذا تكمن المشكلة في التطبيق.
كذلك ظهر من خالل النتائج أن الطلبة يتأثرون كثيرا بالتحفيز ،حيث أن قلة التحفيز في
المدرسة يؤدي إلى قلة دافعية الطالب نحو الحضور المدرسي وهذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الغياب،
وهذا فعال ما تطرقت إليه الطالبة ب( )5حيث قالت ":لو يعطونا أشياء ترفيهيه لن أغيب" ،فقلة
الدافعية و قلة التحفيز في الحصة المدرسية ،وقلة األنشطة الترفيهية وعدم وجود ترفيه في المدرسة
يكون سببب في الغياب ،حيث اتفقت عليه دراسة كل من سليمان وأحمد ( ،)2010السبعاوي
( ،)2011( Donald ،)2011( Raj ،)1997( Dollinger ،)2007وReczkiewicz
( ،)1987حيث إن قلة دافعية الطالب والطالبات للتعليم تقلل من حضورهم للدوام المدرسي ،كما اتفق
على ذلك الرأي كل من (ت( ،)2ت ،)3و (م ،)4وقد يكون سبب قلة الدافعية عدم اشراك المعلمون
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للطلبة في األنشطة المتنوعة ،أو بسبب قلة التحفيز في الحصة ،أو أن الحصة الدرسية يسودها النشاط
والتشويق ،حيث اليخفى على الجميع مدى أهمية التحفيز والدافعية في جذب الطالب للمدرسة ،وأن قلة
دافعية الطالب والطالبات للتعليم تؤدي إلى قلة حضورهم للدوام المدرسي ،وقد تكون إحدى أسباب قلة
الدافعية هي عدم التخطيط السليم أيام المراجعات بما أن معظم أوقات الغياب هي في فترة اإلمتحانات
كما ذكرنا سابقا أو ألسباب مدرسية وأخرى شخصية ونفسية ،وبعض الطلبة يرى أنه مهما واظب
على الحضور فإن معدله التحصيلي لن يرتفع ولن يزيد عن الجيد وهذا أمر منطقي فالغاية من
المدرسة التعلم وإذا زال الهدف ،وربما تكون البيئة الصفية غير مريحة أو هناك ضعف في
استراتيجيات التدريس كما اقترحه سليمان وأحمد ( ،)2010السبعاوي (Dollinger ،)2007
( ،)2011( Donald ،)2011( Raj ،)1997و.)1987( Reczkiewicz
ذكر الطلبة من خالل المقابالت أن الخدمات واألنشطة تلعب دورا مهما في حياة الطالب،
حيث أن توفير الخدمات واألنشطة في المدرسة يعتبر من عوامل جذب الطالب وحبه للمدرسة وقلة
غيابه عنها .حيث يجد الطالب المتعة في ذلك ويشبع الرغبة لديه في الترفيه ويعزز حب المنافسات
من خالل األنشطة المطروحة ،وبالنسبة إلى الطالب الذكور ،بعضهم يجد متنفسا في التحاقه باألندية
الرياضية العامة والتي تسهم في تعزيز غيابهم عن المدرسة ،أو عدم اهتمامهم بدراستهم ،ولكن عدم
وجود برامج مشوقة وأنشطة تربوية كافية تشبع حاجات ورغبات الطلبة يرفع من نسبة غيابهم مع
العلم أن المدرستين فيها مقاصف ويتناول الطلبة وجبة الفطور في الساحة أو في الغرف الصفية
ولكنهم بحاجة إلى غرف استراحة ومطاعم كما أضاف (و )5عندما سألته الباحثة ما هي رغباتكم لكي
تجعلكم أكثر حضورا للدوام المدرسي" :نريد توفير مطعم في المدرسة" ،كذلك أضاف (و )8أنه
يفضل توفير أنشطة مسلية ومطاعم".
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وأيد رأي الطلبة كل من المعلمين واالختصاصيين حيث أن البيئة المدرسية واألنشطة تعد من
أهم عناصر أو مكونات اإلبداع لدى الطالب وزيادة موهبته ،ولكن مع انعدام اإلبداع والبيئة الجاذبة

تقل رغبة الطلبة وانجذابهم للحصة الدرسية ثم للمدرسة حيث أكد ذلك كل من (ت )2و (ت" )3من
أسباب غياب الطالب عن المدرسة انعدام البيئة المدرسية الجاذبة والروتين اليومي" بالتالي قلة
الحضور من قبل الطالب ،فالطالب بحاج ٍة إلى بيئة مدرسية تكون المنبر الذي يطلق من خالله الطالب
إبداعه ويحقق موهبته ،وهذا صحيح ،فكلما كانت البيئة المدرسية أقل جاذبية أدى إلى شعور الطالب
بالملل بالتالي تزيد من نسبة الغياب ،ولكن على الرغم من وجود األنشطة في المدرسة إال أن الطلبة ال
يرونها مشوقة وال تشبع ميولهم ،حيث أن عدم وجود برامج مشوقه وأنشطة تربوية كافية تشبع
حاجات ورغبات الطالب ،يجعل البيئة المدرسية غير مريحة وبالتالي ال تشجع الطالب على الحضور
إلى المدرسة واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من الحنصالي ()2011؛ علوي والقرني ()2002؛
النجار ()2013؛ .)2006( Jones
كذلك أظهر الطلبة والمعلمون واإلختصاصييون أن الطالب إذا ما تراكم عليه الكثير من
الواجبات فإنه يتغيب عن المدرسة حتى يكملها في المنزل ،وكذلك إذا كان يختبر أكثر من اختبار في
يوم واحد ولم يتسنى له الوقت ليكمل التحضير لإلختبارات فإنه يتغيب ،حيث أن الطالب عادة ال يُضع
له أكثر من مادة لإلختبار في نفس اليوم إال إذا كان متغيبا عن اختبار سابق ثم تأجل له اإلختبار في
يوم آخر محدد به أمتحان مسبق لذلك يتراكم على الطالب أكثر من اختبار في اليوم الواحد .وأحيانا
تكون اختبارات قصيرة في أكثر من مادة ،فنرى أن الطالب يتحجج بكثرة اإلختبارات والرغبة في
إنهاء اإلستذكار والتجهيز لمواد اإلختبار فيتغيب ،ولكن لو كانت هناك ضوابط بشأن التغيب عن أيام
اإلمتحان وعقوبات لمن يتغيب عن اإلختبارات لقلت نسبة الغياب ولحرص الطالب أكثر على اإلهتمام
بتنظيم أوقاتهم ،فغياب الطلبة في أوقات اإلختبارت التقويمية يرجع إلى عدم وجود ضوابط وعقوبات
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على المتغيبين عن اإلمتحانات .وعلى العكس ،حيث تطلب إدارة المدرسة إعادة اإلمتحان للطلبة
المتغيبين دون عذر ،أما إذا كان هناك عقاب وعدم إعادة اإلمتحان للطالب المتغيب دون عذر طبي،
والتشديد على عقوبة الغياب في فترة اإلختبارات وفي األيام العادية ،فإن الطالب لن يتغيب وخصوصا
أن كثير من الطلبة يخافون من نقص درجات ،وقد يكون غياب الطلبة يرجع إلى ارهاقهم بكثرة
الواجبات المنزلية وهذا ما أكدته دراسة  )1987( Reczkiewiczحيث أكد أن كثرة الواجبات أو
الضغط الواقع على الطالب يتسبب في لجوئه إلى الغياب للهروب من الموقف أو لتخفيف الضغط
الواقع واإلرهاق ،مع العلم أنه ال يعتبر سببا لجميع الطلبة حيث أن الواجبات واالختبارات مقررة على
جميع الطلبة فلماذا يتغيب البعض واليتغيب اآلخر ،إذن فهذا يدل على إهمال بعض الطلبة ومن ثم
تراكم الواجبات ،ألنه عادة يراعي المعلم طالبة في كمية الواجبات وعادة يتفق مع طلبته في تحديد
موعد تسليم الواجبات أو المشاريع ،كذلك معظم اإلختبارات ال تحدد في أيام قليلة بحيث تتراكم على
الطلبة وإنما تقسم وتوزع على أيام األسبوع ،لذلك الخلل يكمن في أن بعض الطلبة يركمون الواجبات
في يوم معين وربما لو أن كل معلم يرفض استالم الواجبات المتأخرة بدون عذر طبي اللتزم الطلبة
في تسليم الواجبات في ميعادها ،وأحيانا على العكس من ذلك حيث يضطر الطالب إلى استغالل
فرصة عدم وجود اختبارات أو عدم تسليم الواجبات للغياب ،ألنه يعتبرها فرصة استرخاء ،وهذا ما
اتفقت معه دراسة كل من سليمان وأحمد ()2010؛ مكتب التربية والتعليم ()2011؛ دراسة السبعاوي
()2007؛ )1987( Reczkiewicz؛ .)1997( Dollinger ،)2011( Raj

ثالثاً :األسباب اإلجتماعية
أظهرت النتائج أن األصدقاء يؤثرون على غياب بعضهم البعض ،فالكثير من الطلبة يتغيبون

بسبب غياب أصدقائهم ،وقد يكون السبب لفقده الحنان أو لكرهه للمدرسة ،كما قالت (ب" :)8أغيب
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بسبب غياب صديقتي" وهذا قد يدل على أن الطالب ال يحب الدراسة وال يحب معلميه ،وقد يكون
مالزمة الطالب لصديقه بسبب عدم انجذابه إلى الحصص الدرسية ،فقد يرجع السبب إلى افتقار
الدروس الى التشويق والملل من الدراسه أو الملل من مادة معينه وقلة انخراط الطالب في األنشطه
المدرسية ،كما اتفقت هذه مع دراسة كل من  ،(1997) Dollingerو  ،(2011) RajوDonald
( )1987( Reczkiewicz ،)2011أو يرجع سبب غياب الطالب مع غياب صديقه إلى عدم وجود
عالقة جيدة بينه وبين زمالئه اآلخرين في الصف وعدم وجود أصدقاء له في المدرسة وإال لما اضطر
الطالب للغياب ،كما توصل إلى نفس النتيجة .)1982( Coury
كذلك أظهرت النتئج أن الكثير من الطالب يذهبون الى المدرسة بالسيارة الخاصة ،وال
يركبون الحافالت ،على الرغم من توفر الحافالت لجميع المناطق ،ولكن بعض األسر يفضل السيارة
الخاصه ألبنائه حتى ال يتأخروا كثيرا عن العودة للمنزل وال يتكلف الطالب عناء الوقت الطويل في
الحافلة لتوصيل بقية الطالب لمنازلهم وما إذا إحتيجت السيارة لغرض قد يتغيب الطالب عن المدرسة،
على الرغم أنه ليس سببا مقنعا ،وباإلمكان ذهاب الطالب بالحافلة.
أيضا لقد تبين من خالل هذه الدراسة أن لألسرة دور في تغيب أبنائهم عن المدرسة ،وهذا ما
اتفق عليه كثير من الطلبة والمعلمين واإلختصاصيين ،حيث أن األبناء يتغيبون بسبب انشغالهم
باألعمال المنزلية ،أو المساعدة في إنجاز بعض األعمال األسرية مع العلم أنها من الممكن أن يتم
تأجيلها إلى ما بعد نهاية الدوام المدرسي ،ولكن هذا يتم بسبب عدم اهتمام اآلباء لحضور أبنائهم إلى
المدرسة وهذا ما اقترحه  ،(1997) Reczkiewiczكما لوحظ أن بعض الطالب يتغيب عن
المدرسة لظروف ترجع ألحد الوالدين كمرض أحدهم وهو ما يستدعي تغيب الطالب عن المدرسة
للمكوث معه في المستشفى وفي مثل هذه الحالة فإن التغيب مرتبط بالمرض وليس بسبب إهمال أولياء
األمور كما اقترح ذلك كل من  )1997( Cauleyو  ،)2006( Jonesولكن الباحثة الحظت في
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هذه الدراسة أن أغلب األعذار التي قدمها الطالب تندرج تحت تجاهل اآلباء ألهمية حضور الطالب
للمدرسة ،مثل غياب الطلبة بسبب حفالت الزواج على الرغم أنها بالمساء ،أو إلنشغال الطلبة الذكور
بتوصيل أفراد األسرة مع السائق لقضاء حاجاتهم في فترة المناسبات في ظل انشغال رب األسرة أو
غيابه ،وهذا إن دل يدل على عدم اهتمام األسرة بأهمية مواظبة أبنائهم للحضور المدرسي ،ألنه ربما
يظن أولياء األمور أن الدروس سوف تعاد لهم ،ولو أن هناك انضباط في المدرسة أوعقوبة لما تهاون
اآلباء في مسألة غياب أبنائهم ،كذلك إن بعض األسر تُغيب أبنائها قبل اإلمتحانات العتقادها أن األبناء
سيدرسون في البيت ،ولن يستفيدوا من حضورهم للمدرسة ،اتفقت هذه النتيجة مع دراسة Cauley
( )1997حيث أن بعض األسر ال تعطي التعليم والمدارس أهمية ،وترى أن الغياب ليس مشكلة
وأضاف كل من سليمان وأحمد ( )2010ومكتب التربية والتعليم ( )2011في دراساتهم أن اقتناع
األسرة بأهمية غياب أبنائهم في الفترة التي تسبق أيام اإلمتحانات للمراجعة وأن غيابهم في هذه الفترة
يساعد أبنائهم على التفوق ،ويدل أيضا على عدم ثقة األسرة بدور المدرسة إلفادة الطلبة قبل فترة
اإلختبارات فهذه كلها قد تكون مبررات لما تعتقد به األسرة ،ومن الجانب اآلخر ربما يرجع غياب
الطلبة إلى ضعف دور األسرة في المنزل وغياب الرقابة كما أكد ذلك كل من ،)1988( Cauley
و )2006( Jonesفي دراستهم ،كما اتفقت دراسة سليمان وأحمد ( )2010مع النجار Al Najjar
( )2013أن أسباب الغياب األسرية لدى الطلبة تمثلت في انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة،
كذلك وجود بعض المشكالت األسرية ،واضطراب العالقة األسرية والمشاجرات المستمرة وقلة وعدم
التواصل بين المدرسة و البيت ،ووفاة أحد الوالدين كذلك فإن من أسباب الغياب ضعف ثقة األسرة
بدور المدرسة إلفادة الطلبة قبل فترة االختبارات ،ومعرفة الطلبة أن الطالب لن يعاقبوا في حال
غيابهم المتكرر ،باإلضافة إلى قصور أولياء األمور عن متابعة أبنائهم ،وقلة التوجيه والمتابعة ،وجهل
معرفة أولياء األمور بسياسة الغياب وما إذا كان الغياب يؤثر على مستوى الطالب أكاديميا .مما سبق

72

يوضح لنا مدى دور األسرة الفاعل في غياب الطالب ومدى توفير المناخ المناسب لبلوغ تحصيلهم
العلمي في المدرسة تمهيدا للتحصيل األكاديمي مستقبال ،لذلك من وجهة نظري البد من توعية أولياء
األمور بأهمية حضور أبنائهم للمدرسة والتواصل المستمر مع إدارة المدرسة ،وتوعيتهم بخطورة
وعواقب الغياب ومدى تأثيره على المستوى التحصيلي ألبنائهم.

التوصيات
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة للبحث عن أسباب الغياب في منطقة الشارقة
التعليمية من وجهة نظر الطلبة والمعلمون والهيئة اإلدارية توصلت النتائج إلى التالي:
التشديد على عقوبة الغياب ووضع قوانين وضوابط وااللتزام بها ،وأن يتحمل الطالب وولي األمر
مسؤولية الغياب.
التواصل مع أولياء األمور بمجرد غياب الطلبة وتنبيهم بخطورة الغياب ،وتوجيه األسرة إلى
أهمية حضور أبنائهم للمدرسة وإرشادهم لنصح أبنائهم.
خصم عالمات لمن يتغيب عن الحد المسموح له.
تنويع برامج المدرسة وأنشطتها وتشجيع الرحالت الترفيهية بما يالئم احتياجات ورغبات الطلبة،
وتغيير الروتين في الصف أو المدرسة بين فترة وأخرى.
تحسين البيئة المدرسية ،وتوفير المطاعم والوجبات المتنوعة.
التنويع في أساليب التدريس المشوقة والجاذبة.
تكريم الطلبة الملتزمين على الحضور المدرسي ،وتحفيزهم أكثر ليكون ذلك دافعا للطلبة
اآلخرين.
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إ دخال درجة السلوك في المجموع النهائي ،على أن يكون جزء من درجة السلوك خاص
بالحضور والغياب.
أما فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالبحوث ،توصي الباحثة بإجراء هذه الدراسة على مناطق
أخرى بغرض مقارنة أسباب الغياب ،وكذلك توصي الباحثة بإجراء دراسة كمية اعتمادا على
نتائج هذه الدراسة بغرض البحث عن أكثر أسباب الغياب ومقارنتها في مختلف المناطق واختالف
خصاص الطلبة.
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 .1الرسالة الرسمية
كلية التربية ،قسم أصول التربية

ماجيستير التربية ،برنامج القيادة التربوية

2014/2/18
مديرمنطقة الشارقة التعليمية ...املحترم
يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهود التي تبذلونها من أجل االرتقاء بالخدمة التعليمية،
ويطيب لي أن أرفع لكم طلبي هذا راجة منكم تسهيل مهمة الباحثة في إجراء مقابالت كأداة للدراسة

للحصول على درجة الماجستير في القيادة التربوية تحت عنوان " بحث ظاهرة الغياب لدى طلبة
المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية" والتي تسعى هذه الرسالة في توفير بيانات ومعلومات
للمهتمين والمعنيِين بالوقوف على أسباب غياب الطلبة المتكرر ووضع توصيات تساعد متخذي القرار
على الحدَّ منها .و الباحثة إذ تضع بين أيديكم أسئلة الدراسة فإنها تقدر مساهمتكم الفعالة في مساعدتها
على إجراء مقابالات لبعض الطلبة المتكرر غيابهم مع مدرسيهم وأولياء أمورهم ومعلميهم في
المدرستين التاليتن:
الذكور  :مدرسة العروبة للتعليم الثانوي
اإلناث :مدرسة القراين للتعليم األساسي والثانوي
علما ان ما يرد في المقابالت من قبل جميع المشاركين سيكون موضع احترام ويعامل بسرية
تامة ولن يستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ،وإذا ما تم تسجيل المقابالات فإن جميع التسجيالت
سيتم اتالفها بعد اإلنتهاء من الدراسة .لالستفسار عن الدراسة بإمكانكم التواصل مع الباحثة على الرقم
 0507316616أو عبر البريد االلكتروني ()200002154@uaeu.ac.ae

شاكرين لكم تعاونكم و مشاركتكم
الباحثة فاطمة اليماحي
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 .2أسئلة المقابالت

بحث ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية
اسم الطالبة :فاطمة اليماحي
 .2.1أسئلة الدراسة
.1

ما أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة نظر
الطلبة أنفسهم؟

.2

ما أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة نظر
المعلمين؟

.3

ما أسباب الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية من وجهة نظر
أولياء األمور؟

.4

ما دور األسرة واإلدارة المدرسية في تقليل نسبة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة
الشارقة التعليمية؟

 .2.2أسئلة الهيئة اإلدارية والتدريسية واالختصاصي االجتماعي والمشرف التربوي.
-1

ما تعريف غياب الطلبة المتعارف عليه لديكم في المدرسة؟

-2

ما أسباب غياب الطلبة عن المدرسة؟ هل هناك تصنيف معين ألسباب غياب الطلبة
بالمدرسة؟

-3

ما األوقات التي تكثر فيها حاالت الغياب؟

-4

ما الحد المسموح به لغياب الطلبة؟ (كم عدد أيام الغياب المسموحة؟)

-5

ما اإلجراءات العادية المتبعة في المدرسة في حالة غياب الطالب؟

-6

ما اإلجراءات المتبعة في حالة تكرار الغياب بصورة ملحوظة؟

-7

ما نسبة تواصلكم مع أولياء األمور في حال غياب الطلبة ،وكيف تتواصلون مع ولى األمر
(هل يتم استدعاء ولي األمر أم يتم اإلتصال به تليفونيا)؟

-8

ما دور المدرسة في التقليل من غياب الطالب عن المدرسة؟

-9

ما هي العقبات التي تواجهكم للتقليل من نسبة الغياب في المدرسة؟
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-10

ما المقترحات التي تراها مناسبة لعالج ظاهرة الغياب لدى طلبة وطالبات المرحلة الثانوية
عن المدرسة؟

 .2.3أسئلة الطلبة والطالبات
-1

لماذا تتغيب عن المدرسة؟

-2

عندما تتغيب عن المدرسة ماذا تفعل؟

-3

هل يعلم الوالدان أنك تغيبت عن المدرسة؟ هل تخبرهما بأنك تغيبت ولماذا تغيبت؟

-4

ماذا يقول الوالدان لك عندما تتغيب عن المدرسة؟

-5

هل يتعلق غيابك عن المدرسة بشيء يخص المدرسة أو المعلمين؟ ما هو؟

-6

هل هناك أسباب داخل المنزل تعيقكم عن الحضور للمدرسة؟ ما هي؟

-7

هل يشجعك زمالئك على الغياب من المدرسة أو االلتزام بالحضور؟ كيف؟

-8

ما تأثير المعلم على التزامك بالحضور المدرسي؟ هل تحضر للمدرسة ألنك تحب معلم ما؟

-9

هل تحضر إلى المدرسة خوفا من تبعات الغياب (العقاب)؟

-10

ما اإلجراءات التي تتخذها المدرسة لكي تجعلك ملتزم بالحضور؟

-11

ما األسباب التي تجعلك تلتزم بالحضور المدرسي؟

-12

هل يشجعك المعلم على االلتزام بالحضور المدرسي؟ كيف؟

-13

هل تشجعك األسرة على االلتزام بالحضور المدرسي؟ كيف؟

-14

كيف نجعل الطالب يحضرون أكثر إلى المدرسة؟ (ما المقترحات التي تراها مناسبة لعالج
ظاهرة الغياب لدى طلبة وطالبات المرحلة الثانوية عن المدرسة؟)
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طلب للموافقة

هذه دراسة تحت عنوان " بحث ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة
والمعنيين بالوقوف على أسباب غياب
التعليمية" والتي تسعى في توفير بيانات ومعلومات للمهتمين
ِ
الطلبة المتكرر ووضع توصيات تساعد متخذي القرار على الحدَّ منها.
علما ان ما يرد من اجابات في المقابالت سيكون موضع احترام ويعامل بسرية تامة ولن يستخدم إال
ألغراض البحث العلمي فقط ،وإذا ما تم تسجيل المقابالات بعد موافقة المشاركين فإن جميع هذه
التسجيالت سيتم اتالفها بعد اإلنتهاء من الدراسة

أنا الطالب/ـة ........................................................................
ليس لدي المانع من المشاركة في دراسة بعنوان
" بحث ظاهرة الغياب لدى طلبة المرحلة الثانوية في منطقة الشارقة التعليمية"

التاريخ ..........................................

الباحثة:أ /فاطمة اليماحي

