ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر التربوي الخامس

"التداعيات التربوية والنفسية للعدوان على غزة"
المنعقد في الجامعة اإلسالمية بغزة في الفترة  13-12مايو 2015
بعنوان

مشكالت طلبة الثانوية العامة بمدارس وزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة
بعد العدوان وسبل مواجهتها

إعـداد

الدكتور /جابر حسن محمود األشقر

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد
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مشكالت طلبة الثانوية العامة بمدارس وزارة التربية والتعليم بمحافظات غزة
بعد العدوان وسبل مواجهتها

د .جابر حسن األشقر


ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلي التعرف علي مشكالت طلبة الصف الثـاني عشـر القسـم العلمـي) بمـدارس

و ازرة التربية والتعليم وذل بعد العدوان على غزة وسبل مواجهتها من وجهة نظـر الطلبـة أنفسـهم وقـد

اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي ولــذل أعــدا اســتبانة مكونــة مــن  )50فق ـرة موزعــة علــي

ثالثــة محــاور المشــكالت التربويــة النفســية ا جتماعيــة وا قتصــادية) وتيــون مجتمــع الد ارســة مــن
جميع طالب وطالبات الصف الثاني عشر القسم العلمي) بمحافظة شمال وشرق غزة وتيونـت عينـة
الد ارس ــة م ــن  )200طالب ــا وطالب ــة وبع ــد المعالج ــة اإلحص ــائية للبيان ــات توص ــل الباح ــث إل ــى أه ــم

النتائج:

 توجــد مشــكالت اجتماعيــة وتربويــة ونفســية يعــاني منهــا طلبــة الثانويــة العامــة هــي علــي الترتيــب:النفسية التربوية ا جتماعية وذل بعد العدوان على غزة.
-

توجد فروق ذات د لة إحصـائية عنـد مسـتوي  α ≤0.05بـين متوسـطات درجـات تقـدير أفـراد

العينــة لمشــكالت طلبــة الثانويــة العامــة القســم العلمــي) بعــد العــدوان علــى غ ـزة تعــزى لمتغيــر

الجنس ذكر أنثي).

 توجــد فــروق ذات د لــة إحصــائية عنــد مســتوي  α ≤0.05بــين متوســطات درجــات تقــدير أف ـرادالعينــة لمشــكالت الطلبــة بعــد العــدوان علــى غ ـزة وذلـ لصــالح مديريــة شــرق غ ـزة وذلـ لمتغيــر
المنطقة التعليمية).

وأوصـ ــت الد ارسـ ــة بتفعيـ ــل دور األنشـ ــطة الالصـ ــفية ودور مـ ــدير المدرسـ ــة وكـ ــذل المرشـ ــد التربـ ــوي
ومحاولة دعم الطلبة ماديا ونفسيا ورفع الروح المعنوية لهم وذل بعد العدوان على غزة.
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Problems of General Secondary Stage Students at Ministry
of Education Schools in Gaza governorates after Israeli
Attack and Methods of Encountering it Abstract


Abstract:

The study aimed at recognizing the problems of eleventh graders
(Science Department) at Ministry of Education schools after violence on
Gaza and the methods of encountering such problems from the participants’
perspectives. The researcher utilized the analytical descriptive method, and
designed a questionnaire consisting of 50 items distributed to three
categories: educational, psychological, and economic social problems. The
study population was composed of all male and female eleventh graders
(Science Department) in East of Gaza and North of Gaza governorates. The
sample of the study consisted of 200 male and female students.
Utilizing the statistical processing of data, the researcher concluded
that the participants experienced psychological, educational, and social
problems. Moreover, it was shown that there were statistically significant
differences between the means of the participants’ scores in favor of East of
Gaza. Finally, the study recommended activating the roles of extracurriculum activities, school principal, and Psychological guide; attempting
to support students psychologically and physically; and rising the students’
spiritual status.
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المقدمة:

يش ــهد الق ــرن الح ــادي والعش ــرون تنافســـا ش ــديدا غي ــر مســـبوق نح ــو التطـــور العلم ــي لحـــل

مشكالت المجتمعات تحقيقا للتنمية الشاملة حامال لـواء إصـالح التربيـة وأنظمتهـا التعليميـة باعتبارهـا
إحدى األدوات الرئيسة لصنع التقدم وقيادته.

األمر الذي يستوجب ضرورة توفير العديد من المتطلبات أهمها وجود إدارة تربويـة حديثـة قـادرة علـى
رؤي ــة األبع ــاد الحقيقي ــة للتق ــدم وعل ــى أداء أدوار أساس ــية وتحم ــل مس ــئوليات جدي ــدة تتطلبه ــا عملي ــة

التحديث والعصرنة بهجت . )208 :1993

وعلى اعتبار أن التعليم الثـانوي مرحلـة تعليميـة ضـمن م ارحـل تعليميـة أخـري يضـمها جميعـا

نظــام تعليمــي واحــد لــه فلســفته وأهدافــه يســعي لتحقيقهــا فــي إطــار تيــاملي واحــد فــإن المرحلــة الثانويــة
تســتمد فلســفتها وأهــدافها مــن كونهــا مرحلــة عبوريــة تتوســط بــين مرحلــة التعلــيم األساســي والعــالي سـواء

كانت جامعات أم معاهد أم الحياة ذاتها .

كمــا أنه ــا – مرحل ــة التعل ــيم الث ــانوي -تعتب ــر مرحلــة منتهي ــة لم ــن

يس ــتطيع مواص ــلة تعليم ــه

العــالي والجــامعي أي أنهــا تســهم بــدور كبيــر فــي تشــكيل الشــباب وتيــوين الم ـواطن الصــالح واعــدادي

للحيــاة المنتجــة فهــي مرحلــة تقــع عليهــا تبعــات أساســية وحيويــة للوفــاء بحاجــات المتعلمــين ورغبــاتهم

وتطلع ــاتهم واع ــدادهم وف ــي نفـــس الوق ــت الوف ــاء باحتياج ــات المجتمـــع ومتطلبات ــه التنموي ــة عمـــار

.)209 :2009

فــي ضــوء ذلـ يــري كثيــر مــن التربــويين أن الثابــت الوحيــد فــي هــذا العصــر هــو التغيــر ويــري

بعضهم أن ذل يعد احد سمات هذا العصر.

ونتيجــة لــذل فقــد حظيــت الثانويــة العامــة بعنايــة خاصــة لــدي اليثيــر مــن البــاحثين والمفك ـرين

التربــويين وأجريــت حولهــا اليثيــر مــن البحــوث والد ارســات تناولــت جميــع مكوناتهــا مــن حيــث أهــدافها

ومناهجها وادارتها وسياسة القبول والتشعيب فيها واعداد معلميها جاد .)16 :2002

وذلـ انطالقــا مــن المكانــة الهامــة التــي احتلتهــا الثانويــة العامــة عبــر العصــور مــن خــالل الــدور

الحاســم الملقــي عليهــا علــي اعتبــار أنهــا البــاب الوحيــد لــدخول الطالــب التعلــيم العــالي فتطــوير نظــام
ا متحانــات يعــد مــدخال مــن أهــم مــداخل اإلصــالح التعليمــي فــي المرحلــة الثانويــة الخــوري :2008

.)200
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إن إصالح نظام الشهادة الثانوية العامة وتطوير إدارته يتطلب النظر إلي المستقبل وتعرف

انعكاساته علي نظام التعليم الثانوي وهذا األمر يتطلب الوقوف علي خبرات بعض الدول ا خري

التي طورت نظم امتحاناتها وجددت من أساليب إدارتها فاألمر اآلن أصبح مرتبطا بكفاءة العملية
اإلدارية لالمتحانات أيثر من أي جانب آخر من هذا النظام.
وعليه فان و ازرة التربية والتعليم يجب أن تتسم بالحداثة والتجديد استنادا إلى األنماط

اإلدارية الحديثة في هذا المجال واإليمان المطلق بتفويض بعض السلطات التعليمية بحيث تعتمد
علي المركزية في التخطيط بمعرفه خبراء التربية والتعليم وبواسطة المرايز البحثية فيها والالمركزية
في التنفي ذ من خالل المديريات التعليمية بالمحافظات ولذل يدور الخالف حول سلسلة كاملة من
الموضوعات المرتبطة باحتياجات الثانوية العامة من خالل المشكالت التيتيكية الصغيرة المتعلقة

بإجراءات التوجيه واإلرشاد ومن خالل التعرف على المشكالت ووضع الحلول لها .

ولعل ما سبق قد أظهر عظم القضية المتعلقة بالثانوية العامة عامة وادارتها خاصة في
الوقت الذي بدأت تتجسد فيه الشخصية الفلسطينية في اإلشراف على الثانوية العامة من بدء العملية
حتى إظهار النتائج التي تحدد اتجاهات المستقبل نحو التنمية من خالل دفع الطاقات إلى التعليم
العالي أو غيري.

و ن قضية الثانوية العامة تعتبر قضية وطنية تجند لها و ازرة التربية والتعليم أجهزتها

إضافة لجميع أجهزة الدولة إذ أن جودة إدارتها تعكس نجاح الو ازرة في ذل

ومن باب عملي معلما

للمرحلة الثانوية ومدي ار لمدرسة ثانوية ثم مشرفا تربويا لمباحث العلوم في بعض الجامعات ظهرت
الحاجة إلي البحث في هذا المجال إليجاد حلول مقترحة لبعض المشكالت التي تواجه طلبة الثانوية

العامة.

مشكلة الدراسة:

بناء على ما سبق واستنادا إلي أوجه ا هتمام في هذا المجال لدي جميع العاملين في و ازرة التربية

والتعليم العالي علي جميع الصعد تتحدد مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي:
ما مشكالت طلبة الثانوية العامة (القسم العلمي) بمحافظات غزة من وجهة نظرهم بعد العدوان ،

وسبل مواجهتها ؟
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ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 -1ما درجة تقدير أفراد العينة لمشكالت طلبة الثانوية العامة القسم العلمي) بمحافظات غزة؟

 -2هل توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوي د لة  α ≤0.05بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة لمشكالت طلبة الثانوية العامة القسم العلمي) بمحافظات غزة تعزي
لمتغيرات الدراسة الجنس الجهة المشرفة)؟

 -3ما سبل مواجهة مشكالت طلبة الثانوية العامة القسم العلمي) بمحافظات غزة من وجهة
نظر طلبة الثانوية العامة القسم العلمى) بمحافظات غزة؟
فروض الدراسة :
-1

توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوي د لة  α ≤0.05بين متوسطات درجات تقدير

-2

توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوي د لة  α ≤0.05بين متوسطات درجات تقدير

أفراد العينة لمشكالت الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير الجنس ذكر أنثي ).

أفراد العينة لمشكالت الثانوية العامة بمحافظات غزة تعزي لمتغير الجهة المشرفة شرق غزة
شمال غزة ).

أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة الحالية إلى:
 -1قياس درجة تقدير أفراد العينة للمشكالت التي تواجه طلبة الثانوية العامة القسم العلمي)
بمحافظات غزة.
 -2اليشف عما إذا كان هنا

فروق ذات د لة إحصائية عند مستوي د لة  α ≤ 0.05بين

متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لمشكالت طلبة الثانوية العامة القسم العلمي) بمحافظات

غزة تعزي لمتغيرات الدراسة الجنس المنطقة التعليمية).

 -3صياغة بعض الحلول للمشكالت التي تواجه طلبة الثانوية العامة القسم العلمي) بمحافظات
غزة من خالل نتائج الدراسة واألدب التربوي المتعلق بالموضوع.
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أهمية الدراسة :

تيمن أهمية هذي الدراسة أنها تتعلق بأيثر الموضوعات جدية في عمل و ازرة التربية والتعليم

العالي حيث أن موضوع الثانوية العامة له دور في تحديد توجهات الطلبة المستقبلية نحو التعليم

العالي من عدمه.

كما تتضح أهمية هذي الدراسة فيما يلي :

 -1تعتبر هذي الدراسة األولي من نوعها في هذا المجال  -حسب علم الباحث -حيث لم تطرق
مشكالت طلبة الثانوية العامة القسم العلمي) بمحافظات غزة من باب البحث والتقصي العلمي.

 -2قد يستفيد من هذي الدراسة صناع القرار في و ازرة التربية والتعليم العالي بتعديل الصياغة العامة
لطلبة الثانوية العامة القسم العلمي) بمحافظات غزة.
 -3قد يستفيد من هذي الدراسة القائمين علي مدارس الثانوية العامة بمحافظات غزة في كل من و ازرة
التربية والتعليم العالي والمديريات الست وذل
القسم العلمي) بمحافظات غزة.

بإيجاد بدائل وحلول لمشكالت طلبة الثانوية العامة

 -4قد يستفيد من هذي الدراسة طلبة الدراسات العليا والباحثون في هذا المجال حيث تضع الدراسة
بين أيديهم مرجعا فلسفيا لدراساتهم المستقبلية .
 -5تساهم في تطوير نظم المتابعة وحل مشكالت طلبة الثانوية العامة القسم العلمي) بمحافظات
غزة من خالل المقارنة بين األداء والمشكالت في كل عام والعام السابق له.

 -6قد تف تح المجال أمام اليثير من الباحثين للبحث في أطر وموضوعات جديدة تعمل على تطوير
آليات جديدة لحل مشكالت طلبة الثانوية العامة بمحافظات غزة وخاصة بعد العدوان على غزة.
 -7تساعد المختصين في تخصص تدريس العلوم لوضع الحلول المالئمة للتغلب على بعض تل
المشكالت أو إيجاد البدائل التي تحد من البعض اآلخر من تل

تحسين تدريس العلوم.

المشكالت وبالتالي العمل على

 -8تساعد القائمين على وضع وتطوير المناهج في و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في تخطيط
وتطوير المقررات الدراسية وفي وضع ا ستراتيجيات التي تساعد على النهوض بتدريس العلوم.
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حدود الدراسة :

اقتصرت هذي الدراسة علي الحدود اآلتية :

الحد الموضوعي ( األكاديمي):

دراسة مشكالت الثانوية العامة بمحافظات غزة من وجهة نظر طلبة الثانوية العامة القسم العلمي )

بمحافظات غزة.

سبل مواجهة مشكالت الثانوية العامة من وجه نظر طلبة الثانوية العامة

القسم العلمي )

بمحافظات غزة.

الحد المكاني  :محافظات غزة شرق غزة شمال غزة ) .

الحد الزماني  :سيتم تطبيق الشق الميداني من هذي الدراسة في نهاية الفصل الدراسي األول من
العام الدراسي )2015- 2014

الحد البشري :طلبة الثانوية العامة القسم العلمي ) بمحافظات غزة.

الحد المؤسسي  :مدارس الثانوية العامة بمديريات التربية والتعليم شرق غزة شمال غزة .

مصطلحات الدراسة:
المشكلة:

 -يعرفها خير هللا  )1981علي أنها لحالة من عدم الرضا أو التوتر تنشأ عند إد ار وجود عوائق

تعترض الوصول إلي الهدف ل .خير هللا )519:1981
يعرفها لشيباني  :بأنها المواقف والوسائل الحرجة التي تواجه الفرد وتتطلب منه حال

الشيباني

. ) 163 : 1973
ويعرفها عبد الرحمن بأنها صعوبة أو عقبة محسوسة للفرد تحول بينه وبين تحقيق ايبر قدر

ممكن من التوافق النفسي وا جتماعي والصحي عبد الرحمن .)176 : 1998

ويعرف الباحث المشكلة تعريفا إجرائيا بأنها :الصعوبة التي تواجه الطلبة وتعيق تحصيله الدراسي
وذل لدى طلبة الثانوية العامة القسم العلمي ) بمحافظات غزة ؟
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 -ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها  :حالة توتر وعدم رضا لدي طلبة الثانوية العامة

بمحافظات غزة تنشأ بسبب عوائق ذات عالقة بظروف دراستهم

القسم العلمي)

التربوية والنفسية وا جتماعية

ا قتصادية) وذل بعد العدوان على غزة.
الثانوية العامة:

 -تعرف بأنها :ل أعلي صف في المدرسة الثانوية الثاني عشر بفروعه العلمي العلوم اإلنسانية

الشرعي المهني بأقسامه الصناعي الزراعي التجاري وا قتصاد المنزلي) .
محافظات غزة :

 -تعرفها و ازرة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية  )1997بأنها :لجزء من السهل الساحلي تبلغ

مساحتها 365كيلو متر مربع ومع قيام السلطة الفلسطينية تم تقسيم قطاع غزة إداريا إلي محافظة
رفحل .و ازرة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية )1 :1997
اإلطار النظري:

تعتبر المدرسة الثانوية مؤسسة تعليمية تقدم أرقى من تعليم المبادء العامة والمهارات األساسية

وقد عرفها كثير من المجتمعات ففي مصر عنيت المدرسة الثانوية بدراسة مهنة من المهن
وتتضمن الدراسة تدريبا عمليا بعد سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر جاد .)17 :2002

وظل التعليم الثانوي في أوربا حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مقصودا على

طبقة النبالء

بينما التعليم ا بتدائي للطبقة العاملة مرحلة منتهية

تؤدى إلى التعليم الثانوي

جاد . ) 18 2002

إن التعليم الثانوي كثي ار ما ينظر إليه على انه بوابة التقدم ا قتصادي وا جتماعي وليي يتحقق

النمو ا قتصادي

الثانوية بما يلي:

بد أن نتلقى نسبة عالية من السكان تعليما ثانويا وتتضح أهداف المدرسة

 -1تيوين رأس المال ا جتماعي.
 -2اإلعداد للعمل.
 -3التأهيل لمواصلة التعليم والتعلم
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ويعتبر التعليم الثانوي مـن مسـتحاثات القـرن العشـرين والـذي تـأثر كثيـ ار بسياسـة ا سـتعمار ممـا
ســاهم فــي ظهــور مشــكالت تربويــة وتعليميــة

زال العــالم العربــي يعيشــها ويعــانى منهــا وقــد اتجهــت

العديــد مــن دول العــالم النــامي جعــل التعلــيم الثــانوي جــزءا

يتج ـ أز مــن الجهــود المبذولــة فــي مجــال

تحقيق التعليم للجميع من حيث المناهج والممارسات التعليميـة التـي اتجهـت إلـى التركيـز علـى إعـداد
طالب في المرحلة الثانوية نصار . )123: 2008
أما التعليم في فلسطين تطور إلى عدة مراحل:

 -1التعلــيم الثــانوي فــي فلســطين عامــة ومحافظــات غــزة خاصــة فــي العهــد العثمــاني (-1516
 )1918فــي بدايــة العهــد العثمــاني لــم تــول الدولــة العثمانيــة التعلــيم العنايــة اليافيــة فــي بدايــة
عهدها في فلسطين إ انه بعد ذلـ وفـى العقـود المتـأخرة شـهد مـا يعـرف اآلن بفلسـطين وبقيـة

أجــزاء الدول ــة العثماني ــة بالم ــدارس ا بتدائي ــة واإلعداديــة الثانوي ــة ال ــدنيا) ويرج ــع الفض ــل إل ــى
السلطان عبد الحميد الثاني في األخذ بنظام التعليم الحـديث فـي مختلـف أنحـاء الدولـة العثمانيـة
العاجز . ) 17: 2000

 -2التعليم في عهد االنتداب البريطاني (1948 -1918م) واشتملت هذه المرحلة :
أ -مرحلة التعليم الثانوي الدنيا الصف األول الثانوي والثاني الثانوي).

ب -مرحلة التعليم الثانوي العليا الصف الثالث الثانوي والرابع الثانوي).

ارتبطت مشكالت التعليم الثانوي بنظرة حكومة ا نتداب لدورها المتمثل في التمهيد لنجاح

المشروع الصهيوني في فلسطين وأيثر المشكالت في هذي المرحلة انعدام الحرية وابداء اآلراء
رفض عمليات التأهيل والتدريب المهني بسبب عد وجود معاهد كافية تقوم بهذي المهنة نشوان

.)115 2003

 -3التعليم الثانوي في عهد اإلدارة المصرية لقطاع غزة ( 1967 – 1948م)

حيث اشتملت هذي المرحلة على وجود فرعيين للتدريس الثاني الثانوي والثالث الثانوي:

أ -الفرع األدبي :تشتمل خطة الدراسة على :التربية الدينية – اللغة العربية – لغة أجنبية – تاريخ
– جغرافيا – مبادء علم النفس – الفلسفة – علم ا جتماع) .
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ب -الفرع العلمي :تشتمل خطة الدراسة على:

التربية الدينية – اللغة العربية – لغة أجنبية

–

فيزياء – كيمياء – أحياء).

وكان أيثر مشكالت التعليم الثانوي في خالل اإلدارة المصرية لقطاع غزة نظام الفترتين –

تسرب الطلبة من المدارس) العاجز .)129 :2000

 -4التعليم الثانوي خالل مرحلة االحتالل االسرائيلى لقطاع غزة (1994 – 1967م)

في هذي المرحلة أهم األهداف هي التأييد على سياسة التوسع ا سرائيلى على األراضي

العربية وطمس شخصية الطالب الفلسطيني واثارة النعرات الطائفية بين سكان األراضى المحتلة
المنظمة العربية للتربية والعلوم .) 146 1971

وفى هذي المرحلة طرأت تغيرات كثيرة على التعليم الثانوي في قطاع غزة منه  :إغالق عدد من
المدارس واعتقال وتوقيف عدد من الطلبة والمعلمين العاجز .)152: 2000

 -5التعليم الثانوي في محافظات غزة في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية (2015 – 1994م)

امتازت هذي المرحلة بزيادة عدد المدارس وعدد الطالب ويكفى فخ ار للعـاملين بـو ازرة التربيـة والتعلـيم

أنهــم جعلـوا التعلــيم فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غـزة فلســطينيا ألول م ـرة فــي تــاريخ الشــعب الفلســطيني
السبيل  )10: 2000ولين أهم مشكالت التعليم الثانوي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية زيـادة

كثيـرة فــي إعــداد الطلبــة للمرحلــة الثانويــة وكــذل دوام الفتـرتين – وحالــة ا نقســام فــي الســنوات األخيـرة
حيث أصبح هنا و ازرتين واحدة في الضفة الغربية) واألخرى في غزة ) حيث غاب القرار الموحد
الذي تخاطب به الجهات المانحة لحل المشايل التربوية وا قتصـادية وا جتماعيـة والنفسـية) وازدادت

هــذي المشــايل فــي الفت ـرة األخي ـرة خاصــة أن غ ـزة أصــبحت بــين مشــكالت كبي ـرة تتمثــل فــي التنايفــات

السياسية من جهة والعدوان على غزة من جهـة أخـرى حيـث صـمدت غـزة علـى مـدار ثـالث سـنوات
على ثالثة حروب كان أخرها العدوان بتاريخ  2014 6 27واستمرت  52يوما مـن القصـف والـدمار

والتــدمير وللبنيــة التحتيــة والفوقيــة لمحافظ ـات غ ـزة س ـواء الشــجر والحجــر والبيــوت والرجــال والنســاء
واألطفــال وبعــد ا نتهــاء مــن العــدوان اســتيقظت غ ـزة عل ــى مشــكالت تربويــة واجتماعيــة واقتص ــادية
ونفسية وخاصة للطالب الثانوية العامة بشكل عام وطالب الثانوية القسم العلمي) بشكل خاص.
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الدراسات السابقة:

حظيت الدراسة الحالية بعدد من الدراسات التي تناولت مشكالت الثانوية العامة بعدد من الدراسات منها:
دراسة الضامن (  : )1997بعنوان ل المشكالت األكاديمية والمهنية والشخصية التي يعاني منها

طلبة الصف الثالث الثانوي في محافظات الجنوب في األردن ل

هدفت الدراسة إلى معرفة أي المشكالت األيثر حدة عند طلبة الصف الثالث الثانوي هل

هي المشكالت األياديمية أم المهنية أم الشخصية ؟ وكذل

معرفة استقصاء تأثير مجموعة من

المتغيرات المتعلقة بالجنس والفرع علمي – أدبي والمستوى التعليمي لألب واألم وترتيب الولد في

األسرة على المشكالت األياديمية والمهنية والشخصية عند الطالب .ولتحقيق ذل تم تطبيق مقياس
تم إعدادي لقياس المشكالت السابقة على عينة عشوائية مكونة من

 )547طالب وطالبة من

الصف الثالث الثانوي في محافظات الجنوب الثالث الير – الطفيلة – معان) في العام الدراسي
 1993-1992ولقد استخدمت المتوسطات الحسابية لمعرفة أي المشكالت أيثر حدي وإليجاد أثر
الجنس والفرع والمعدل فقد استخدم تحليل التباين الثالثي وأظهرت أهم نتائج الدراسة أن المشكالت

المهنية كانت أيثر حدة من المشكالت األخرى تلتها المشكالت األياديمية ثم الشخصية كما

أظهرت النتائج أن طلبة الفرع العلمي كانوا أيثر مشكالت شخصية من طلبة الفرع األدبي كما

أظهرت أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي لألم كلما قلت المشكالت التربوية للطلبة.

دراسة نظمي ،وشعث (  : ) 1998بعنوان ل مشكالت طلبة المرحلة الثانوية في محافظات غزة

هدفت الد ارسـة إلـى التعـرف إلـى أهـم المشـكالت التـي يعـاني منهـا طلبـة الصـف الحـادي عشـر فـي

محافظ ــات غـ ـزة فيص ــحية تغيـ ـرات ك ــل م ــن الج ــنس والتخص ــص الد ارس ــي اس ــتخدم الباحث ــان الم ــنهج
الوص ـ ـفي التحليلـ ــي المسـ ــحي) فـ ــي بحثهمـ ــا وكانـ ــت أداة البحـ ــث عبـ ــارة عـ ــن اسـ ــتبانه مقسـ ــمة إلـ ــى

مجموعات مجا ت) من عدة مشكالت ترتيبها كالتالي:مشكالت أسرية  -مشـكال جنسـية -مشـكالت
انفعاليــة -مشــكالت مدرســية أو تعليميــة -مشــكالت ماليــة  -مشــكالت صــحية  .مشــكالت جســمية-
مشكالت النمو الشخصي وا جتماعي -واشتملت عينة البحث على  )415طالبا وطالبة مـن الصـف
الحــادي عشــر بقســميه األدبــي والعلمــي وأوضــحت نتــائج البحــث أن أيثــر المشــكالت شــيوعا ضــمن

مجا تها المختلفة لدى الطالب هي :مشكالت الرغبة الشـديدة فـي القيـام بأسـفار ورحـالت -مشـكالت
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شـوارع الحــي الــذي أســكن فيــه فــي حاجــة لاصــالح  -مشــكلة أفكــر كثيـ ار فــي الجنــة والنــار -ومشــكلة
واحدة فقط يعاني منها طلبة التخصـص العلمـي أيثـر مـن األدبـي -وبـاقي المشـكالت القائمـة

يوجـد

فيهــا فــروق تعــزى للجــنس والتخصــص وكــان مــن أبــرز توصــيات ومقترحــات الد ارســة التــالي :توجيــه
الطــالب والطالبــات توجيهــا تربويــا ســليما وارشــادهم ومســاعدتهم علــى ايتســاب القــيم :الخلقيــة المكونــة

لعوامــل الضــبط الــداخلي لــديهم والمســتندة إلــى مبــادء الــدين اإلســالمي القــويم ووضــع نظــام مــدروس
للتوجيه واإلرشاد في المدارس مع فتح وحدات لارشاد في كل مدرسة.

دراسة الضامن وسليمان ( )2001م :بعنوان ل مشكالت الطلبة في مرحلة المراهقة في محافظة
مسق وعالقتها بعدد من المتغيرات ل.

هـدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى مشــكالت الطلبـة فــي مرحلــة المراهقــة وأجريــت هــذي الد ارســة

على عينة من الطلبة بنسبة  %6من حجم المجتمع األصلي إذ بلغ عددهم حوالي  93طالبـا وطالبـة

موزعين على المناطق التعليمية في محافظة مسقط وكان ذلـ فـي العـام الد ارسـي  99 89وقـد تـم
اختيار مدارس الـذكور واإلنـاث بطريقـة عشـوائية وكـذل الشـعب بـنفس الطريقـة .وكانـت أداة البحـث
المســتخدمة اســتبيان تــم بنــاؤي مــن قبــل البــاحثين وذل ـ بعــد توجيــه أســئلة إلــى أف ـراد عينــة مؤلفــة م ـن
 )100طالــب وطالبــة تتعلــق بطبيعــة المشــكالت التــي يواجهونهــا وكــذل بعــد رجوعهمــا إلــى األدب

التربــوي المتعلــق بطبيعــة مرحلــة المراهقــة وعلــى ض ــوء ذلــ تــم بنــاء ا ســتبيان والــذي اشــتمل عل ــى

المحــاور التاليــة :المشــكالت األس ـرية واألياديميــة وا جتماعيــة وا نفعاليــة والماليــة .وأظهــرت أهــم
نتائج الدراسة إلى:

عدم وجود تعاون بين الطلبة وهي تعبر عن المشكالت األيثر حدة وترتيبها المشكلة الخامسة .بينما
مشكلة أتشاجر مع المعلمين كانت أقل المشكالت حدة حيث كانت نسبتها حوالي ) 31.42%

يزعجني شيوع السلو العدواني عند الطلبة وكانت نسبة ذل حوالي . )%68.30
دراسة اسعيد ( :)2003بعنوان مشكالت طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة وسبل عالجها في

ضوء الفكر التربوي اإلسالمي

هدفت الدراسة أو إلى معرفة أي المشكالت األيثر حدة التي يعاني منها طلبة الصف األول

الثانوي الحادي عشر) بمحافظة غزة وثانيا إلى معرفة مدى عالقة هذي المشكالت بمتغير الجنس
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والتخصص أدبي– علمي) .ولقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي نظ ار لمناسبته ألغراض
الدراسة ولتحقيق هذي األهداف قام الباحث بإعداد استبانه اشتملت على  73فقرة موزعة على خمسة
مجا ت وهي مشكالت اجتماعية أخالقية  -نفسية  -تعليمية  -جنسية– شغل أوقات الفراا) .وقد
تم تطبيق ستبانه على عينة عشوائية مكونة من  )705سبعمائة وخمس طالبا وطالبة من الصف
األول الثانوي الحادي عشر) بقسميه األدبي والعلمي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة غزة في

العام 2003م

وقد أظهرت نتائج الدراسة :أن مجال المشكالت المتعلقة بشغل أوقات الفراا قد حاز

على المرتبة األولى بوزن نسبي  )% 64.5بالنسبة للمجا ت األخرى وجود فروق ذات د لة
إحصائية يعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث في مجال المشكالت النفسية) في حين أنها كانت
لصالح الذكور في مجال المشكالت الجنسية) فيما يتعلق بالمجا ت األول والثالث والخامس

والدرجة اليلية

ستبانه فال يوجد فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير الجنس ذكر– أنثى) كما

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير التخصص أدبي – علمي) لصالح طلبة

القسم األدبي في مجا ت المشكالت المتعلقة بالمشكالت ا جتماعية األخالقية  -النفسية –
الجنسية) بينما لصالح القسم العلمي في مجال المشكالت المتعلقة بشغل أوقات الفراا) فيما يتعلق

بمجال المشكالت التعليمية والدرجة اليلية ستبانه فال يوجد فروق تعزى لمتغير التخصص أدبي

– علمي).

دراسة (العاجز واللو  )2010 ،بعنوان:ل المشكالت التي تواجه طلبة الصف الثاني عشر بمدارس

وزارة التربية والتعليم وسبل مواجهتها ل.

هدفت الدراسة إلي التعرف علي مشكالت طلبة الصف الثاني عشر بمدارس و ازرة التربية

والتعليم وسبل مواجهتها من وجهة نظر الطلبة أنفسهم
التحليلي ولذل

وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي

أعدا استبانة مكونة من  )62فقرة موزعة علي ثالثة محاور المشكالت ا جتماعية

التربوية النفسية) وتيون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف الثاني عشر بمحافظة

الوسطي وتيونت عينة الدراسة من  )308طالبا وطالبة ومن أهم النتائج :

 توجد مشكالت اجتماعية وتربوية ونفسية يعاني منها طلبة الثانوية العامة هي علي الترتيب:التربوية النفسية ا جتماعية.
559

 توجد فروق ذات د لة إحصائية عند مستوي α ≤0.05لدي الطلبة لصالح الذكور لمتغير الجنسبينما

توجد فروق ذات د لة إحصائية تبعا لمتغير التخصص علمي علوم إنسانية) .

وأوصت الدراسة بتفعيل دور المرشد التربوي ومحاولة التغلغل في صفوف الطلبة للتعرف علي
المشكالت ويفضل أن يمل المرشد شخصية محببة للطلبة .

دراسة قنديل وعودة ( )2010بعنوان ":العوامل المدرسية المؤدية إلي رسوب طلبة الثانوية

العامة في المدارس الحكومية بمحافظات غزة (دراسة ميدانية).

هدفت الدراسة إلى التعرف علي العوامل المدرسية المؤدية إلي رسوب الطلبة في اختبارات

الثانوية العامة من وجهة نظر معلميهم

وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي وصمما

استبانه العوامل المدرسية المؤدية إلي رسوب طلبة الثانوية العامة كأداة للدراسة واشتملت عينة
الدراسة علي  )145معلما ومعلمة من معلمي الثانوية في مديرية غرب غزة ومن نتائج الدراسة :

أيثر الفقرات تأثي ار في الرسوب ضعف المستوي التحصيلي الترايمي للطالب ) وغلبة أساليب

التدريس التقليدية واقلها تأثي ار هي العوامل المتعلقة بالمعلم وقد أوصت الدراسة بما يلي :
 -1إعادة النظر بسياسة الترفيع اآللي .
 -2عقد ندوات ولقاءات إرشادية وتوجيهية للطلبة لزيادة دافعتيهم للتعلم وا نجاز

 -3عقد دورات للصف الثاني الثانوي الجدد والقدامى حول طرق تدريس أيثر فعالية مثل طريقة
ا ستقصاء وا ستقراء وحل المشكالت.
التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة التي أمكن الحصول عليها والمتعلقة بمشكالت طلبة الثانوية

العامة وادارتها وذل بعد العدوان على غزة عام )2014

نجد أنه وحسب علم الباحث لم توجد

دراسة تعلقت بصلب الموضوع ككل ولينها – الدراسات السابقة -تالقت مع الدراسات الحالية في
بعض جوانبها فعلى سبيل المثال:
 -الدراسات التي تعلقت بمشكالت طلبة الثانوية العامة من عدد من

محافظات غزة

مثل دراسة

العاجز واللوح  )2010ودراسة

نظمى وشعث . )1998
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أسعيد

جوانبها وفى فلسطين

 )2010وكذل دراسة

 -الدراسات التي تناولت مشكالت في دول أخرى مثل األردن مثل دراسة

الضامن )1997

ودراسة الضامن وسليمان  )2001وكانت في مسقط.
وقد اتفقت الدراسة الحالية مع اغلب الدراسات في المنهجية من حيث إتباع المنهج الوصفي
التحليلي واتفقت مع بعض الدراسات في اختيار العينة مثل دراسة العاجز واللوح )2010
ودراسة ( اسعيد  )2010ودراسة الضامن وسليمان .)2001

وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها تبحث في التعرف على عدد من المشكالت

التربوية والنفسية وا قتصادية وا جتماعية ككل وفي بيئة المجتمع الفلسطيني وخاصة لمنطقتي

شمال وشرق غزة والذي مر بعدوان كبير على غزة .

مجتمع الدراسة  :بلغ حجم المجتمع األصلي للدراسة  )5545من طلبة الصف الثاني عشر القسم

العلمي في جميع محافظات غزة منهم  )799طالبا وطالبة لمنطقة شمال غزة و  )515طالبا

وطالبة لمنطقة شرق غزة وجدول رقم  )1يوضح إعداد طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي حسب
المديرية و الجنس.

جدول ( :)1أعداد طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي حسب المديرية و الجنس
عدد الطلبة

عدد الطلبة

مجموع عدد

المديرية
شمال غزة

الثاني عشر علمي

342

457

799

غرب غزة

الثاني عشر علمي

925

777

1702

شرق غزة

الثاني عشر علمي

195

320

515

الوسطى

الثاني عشر علمي

367

438

805

خان يونس

الثاني عشر علمي

396

373

769

شرق خان يونس

الثاني عشر علمي

127

214

341

رفح

الثاني عشر علمي

282

332

614

2634

2911

5545

اإلجمالي

الصف

الذكور
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اإلناث

الطلبة

عينة الدراسة:

قام الباحث باختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية وقد بلغ عدد أفراد العينـة

 )100طالبــا وطالبــة لمنطقــة شــمال غ ـزة  )100طالبــا وطالبــة لمنطقــة شــرق غــزة بنســبة حــوالي
 ) %15م ــن إجم ــالي مجتم ــع الد ارس ــة األص ــلي وق ــد اس ــتجاب جم ــيعهم عل ــى تعبئ ــة أداة الد ارس ــة
وجدول رقم  )2يوضح إعداد طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي حسب المديرية و الجنس.
جدول () 2
يوضح إعداد طلبة الثانوية العامة الفرع العلمي حسب المديرية و الجنس
المديرية
شمال غزة
شرق غزة

الصف
الثاني عشر

علمي

الثاني عشر

علمي

اإلجمالي

عدد الطلبة
الذكور

عدد الطلبة مجموع عدد

حجم العينة

اإلناث

الطلبة

342

457

799

100

195

320

515

100

537

777

1314

200

أداة الدراسة:

استخدم الباحث أداة لدراسته وهى ا ستبيان حيث يكثر استخدام ا ستبيانات في البحوث التربوية

و سيما الوصفية منها؛ ومن ا ستبيان يمكن الحصول على معلومات وحقائق محددة عن المشكلة
المعينة األغا .)132:2000
أ -بناء االستبيان:

قام الباحث بعمل استبيان لتحديد المشكالت التي تواجه طلبة الثانوية العامة القسم العلمي)

وتيون ا ستبيان من ثالثة محاور باإلضافة إلى البيانات األولية ألفراد العينة السابق ذكرها في
خصائص أفراد العينة .والمحاور هو:
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-

المحور األول :المشكالت التي تتعلق بالمشكالت التربوية وهي  ) 15فقرة.

-

المحور الثاني :المشكالت التي تتعلق بالمشكالت النفسية وهي  ) 15فقرة.

-

المحور الثالث :المشكالت المرتبطة بالمشكالت ا جتماعية وا قتصادية وهي  ) 20فقرة.

ثم استخدم األداة طبقا لمقياس ليكرت  Likerالخماسي األبعاد والذي يتراوح ما بين :موافق بشدة-
موافق -نوعا ما – أعارض -أعارض بشدة).
وقد روعي في تصميم االستبيان ما يلي :

 -1ضمان السرية ألفراد العينة في إجاباتهم عن بنود وفقرات ا ستبيان.
 -2مراعاة أ تحتان اإلجابة عن عبارات ا ستبيان إلى وقت طويل.
 -3وضوح الفقرات وعدم تضمينها أيثر من معنى والبعد عن األسئلة التي قد تسبب حرجا أو
خوفا من أفراد العينة؛ حتى يضمن الباحث حرية اإلجابة عن كل فقرات ا ستبيان.

 -4صمم ا ستبيان بطريقة سهلة؛ حيث تطلب من أفراد العينة وضع عالمة √) أمام اإلجابة التي
يعتقد بصحتها في المجال األول وبوضع عالمة

√) في الخانة المناسبة التي تعبر عن وجهة

نظرهم في المجالين الثاني والثالث أما في المجال الرابع من ا ستبيان فقد يسر الباحث ألفراد العينة

تقديم مقترحاتهم على فقراته بعد وضع عينة من اقتراحات الخبراء أمام كل فقرة من فقراته كدليل
ونموذن لهم.
صدق وثبات األداة:
أوال :الصدق:

يقصد بصدق األداة أن تقيس ما وضعت من أجل قياسه وتحقق األهداف التي وضعت لها قبل

إعدادها اللقاني والجمل .)15: 1999
 -1صدق المحكمين:

قام الباحث بعرض الصورة األولية لالستبيان على عدد من األساتذة المختصين في مجال

المناهج وطرق تدريس المناهج وذل

بهدف معرفة آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم حول مجا ت

ا ستبيان وفقراته ومدى وضوحها وترابطها ومدى تحقيقها ألهداف الدراسة.
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وبعد ذل

قام الباحث بتفريغ مجموعة المالحظات التي أبداها المحكمون وفي ضوئها قام

الباحث بإعادة صياغة بعض الفقرات التي لم يتم اإلجماع على مالءتها للدراسة حيث وصلت أداة
الدراسة إلى صورتها النهائية.
 -2صدق االتساق الداخلي:

قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة األصلي مكونة

من  )50طالب وطالبة بهدف حساب صدق وثبات األداة للتحقق من إمكانية تطبيقها على عينة
الدراسة اليلية ولحساب صدق ا تساق الداخلي؛ فقد قام الباحث بحساب معامالت ا رتباط بين
درجة كل فقرة والدرجة اليلية ليل مجال من مجا ت مشكالت طلبة الثانوية العامة القسم العلمي )

مع بيان مستوى الد لة ليل منها فكانت جميع الفقرات ذات معامالت ارتباط مناسبة.
ثانيا :ثبات األداة:

يعني الثبات أنه إذا طبق مقياس على مجموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد في هذا

المقياس ثم أعيد إجراء نفس المقياس على نفس هذي المجموعة ورصدت أيضا درجات كل فرد فإن

الترتيب النسبي لألفراد في المرة األولى يكون قريبا لترتيبهم النسبي في المرة الثانية

أبو ناهية  )179:2000وقد قام الباحث بحساب ثبات األداة بالطريقتين التاليتين:
 -1طريقة التجزئة النصفية:

تم حساب ثبات ا ستبيان باستخدام طريقة التجزئة النصفية وذل من خالل إيجاد معامل

ا رتباط لبيرسون بين مجموع درجات الفقرات الفردية ومجموع درجات الفقرات الزوجية؛ حيث تم
حساب معامل ا رتباط بين النصفين بمعادلة بيرسون وتم تعديل طول األداة باستخدام معادلة

سبيرمان براون للمجا ت الزوجية الفقرات لالنصفين متساويينل وبمعادلة جتمان للمجا ت فردية
عدد الفقرات لالنصفين غير متساويينل والجدول رقم  )3يبين قيم الثبات قبل وبعد التعديل:
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جدول ( :) 3يوضح يبين معامالت ا رتباط بين نصفي مجا ت ا ستبيان
االرتباط بعد

االرتباط

المجاالت

عدد الفقرات

المشكالت التربوية

15

** 0.789

المشكالت النفسية

15

** 0.589

** 0.742

المشكالت االقتصادية واالجتماعية

20

** 0.698

** 0.822

الدرجة الكلية للمشكالت

42

** 0.834

** 0.909

** دالة عند 0.01

قبل التعديل

التعديل

** 0.883

* دالة عند 0.05

وعند 0.217 = 0.05

قيمة ر الجدولية عند ،0.283 = 0.01

يتضح من الجدول السابق أن جميع ا رتباطات بين النصفين ليل مجال من مجا ت

مشكالت طلبة الثانوية العامة القسم العلمي) إلى الدرجات اليلية بأنها دالة إحصائيا عند مستوى
د لة  ).0.01وهذا يدل على الوثوق بهذا ا ستبيان في التعرف على أبرز مشكالت طلبة الثانوية

بمحافظات غزة.

ثانيا :باستخدام معامل كرونباخ ألفا:

قام الباحث بتقدير ثبات استبيان مشكالت تدريس النحو في صورته النهائية بحساب معامل

كرونبان ألفا للمجا ت األربعة المكونة لالستبيان وللدرجة اليلية للقيم والجدول التالي يوضح ذل :
جدول رقم ( :)4يبين قيم معامالت ثبات االستبيان بطريقة كرونباخ ألفا
المجاالت

عدد الفقرات

قيمة ألفا

المشكالت التربوية

15

** 0.846

المشكالت النفسية

15

** 0.843

المشكالت االقتصادية واالجتماعية

20

** 0.833

الدرجة الكلية للمشكالت

50

** 0.950

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

قيمة ر الجدولية (ثبات ألفا) عند ،0.283 = 0.01
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وعند 0.217 = 0.05

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم ألفا دالة إحصائيا عند مستوى د لة  0.01والتي

تطمئن الباحث للوثوق بالبيانات التي تم جمعها با ستبيان في التعرف على أهم مشكالت طلبة
الثانوية بمحافظات غزة ومما سبق يتضح أن األداة تتسم بدرجة عالية من الصدق والثبات لاجابة
عن تساؤ ت الدراسة وتحقيق أهدافها.
تطبيق أداة الدراسة:

لقد قام الباحث بتوزيع ا ستبيان على طالب وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي ) مدارس

شمال وشرق غزة التي تم اختيارها لتطبيق الدراسة الميدانية؛ حيث بلغ عدد ا ستبيانات التي تم

توزيعها وجمعها

 )200استبيانا وهذا العدد يشكل نسبة حوالي  )%15من المجتمع األصلي.

وبعد جمع البيانات استخدام الباحث برنامج  )SPSSلتفريغ وتحليل البيانات للتوصل لنتائج
الدراسة.
المعالجة اإلحصائية

لقد تمت معالجة البيانات باستخدام الحاسوب حسب برنامج  SPSSبرنامج الرزم اإلحصائية

للعلوم ا جتماعية) بهدف اختبار صحة فرضيات الدراسة وذل بالطرق اإلحصائية التالية:
األساليب المستخدمة في التحليل اإلحصائي:

 -التيرارات ” ” Frequenciesأداة تعطي التوزيع التيراري للمتغيرات النوعية أو اليمية بعد

تقسيمها إلى فئات والنسب المئوية .وقد استخدمت التي اررات والنسب المئوية بهدف إيجاد استجابات
الطلبة على فقرات ا ستبيان.

 -اختبارل تل  T-testلليشف عن د لة الفروق بين متوسطات درجات عينتين مستقلتين .على

حسب الجنس ذكور  -إناث).

 تحليل التباين األحادي ل One- way ANOVAل للتعرف على د لة الفروق بين متوسطاتدرجات مجموعات أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس – المنطقة التعليمية).

 المتوسط الحسابي :وهو عبارة عن مجموع القيم على عددها. -ا نحراف المعياري :وهو عبارة عن انحراف القيم عن متوسطها الحسابي.
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 معامل ا رتباط بيرسون :استخدم لليشف عن صدق ا تساق الداخلي لألداة كما استخدم لدراسةالعالقة بين متغيرات الدراسة.
 -معادلة كرونبان ألفا إليجاد ثبات ا ستبانة.

 -معادلة سيبرمان براون وجتمان لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ل Spelt half method

حيث قام الباحث بحساب معامل ا رتباط بين النصفين فوجد أنه يساوي  )0.768وبعد التعديل
كان ا رتباط بين النصفين يساوي  )0.868وهو معامل ثبات ق
عال ومقبول .
نتائج الدراسة وتحليلها :

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :

" ما مشكالت طلبة الثانوية العامة( القسم العلمي ) بمحافظات غزة من وجهة نظرهم ؟

لاجابة على السؤال السابق قام الباحث بتفريغ ا ستبيانات وحصل على النتائج التي تبين أيثـر

المشكالت شيوعا وقام بترتيب المجا ت حسب استجابات عينـة الد ارسـة والجـدول  ) 5يوضـح ذلـ

مجال المشكالت اليلية ا ستبيان ككل)التي تواجه طلبة الثانوية القسم العلمي) بمحافظات غزة
جدول ()5

يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وترتيب المشكالت لالستبيان ككل التي تواجه طلبة
الثانوية (القسم العلمي) بمحافظات غزة
االستجابات

االستجابات

االنحراف
المعياري

الوزن

3.147

1.314

62.9

2

1.562

63.087

1

1.592

62.065

3

مجموع

متوس

رقم

المجال

1

المشكالت التربوية

47219

2

المشكالت النفسية

47316

3.154

6206

3.103

3

المشكالت االجتماعية
واالقتصادية

النسبي

الترتيب

يتضح من الجدول السابق:

المجال األول والمتعلق بالمشكالت النفسية احتل المرتبة األولى من حيث مشكالت طلبة الثانوية

العامة القسم العلمي) بوزن نسبى قدري  )%63.087يلي ذل المجال الثاني والمتعلق بالمشكالت
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التربوية احتل المرتبة الثانية بوزن نسبى  )%62.9وأخي ار جاء المجال الثالث والمتعلق بالمشكالت
ا جتماعية وا قتصادية في المرتبة الثالثة بوزن نسبى .)%62.065

من المالحظ أن جميع استجابات فقرات المجا ت الثالث كبيرة نسبيا وهذا يدلل على وجود
مشكالت نفسية وتربوية واجتماعية واقتصادية لدى طلبة الثانوية العامة القسم العلمي وخاصة
المشكالت النفسي ة ويرجع الباحث ذل إلى طبيعة مرحلة الثانوية المراهقة) وما يعتريها من تغيرات
تط أر على المجا ت النفسية والعقلية وا جتماعية وخصوصا المجال النفسي باإلضافة إلى حالة

الحزن الذي طغى على الطلبة بسب ا حتالل والعدوان على غزة .
أما المشكالت التربوية فيرجع ذل

إلى ازدحام الفصول الدراسية بالطلبة وكذل

لعدم وجود وقت

كاف لتيملة المقررات الدراسية وذل بسبب ا ضطرابات والعدوان على غزة.

أما إلى المشكالت ا جتماعية فيرجع ذل إلى اتجاي المجتمع نحو التدين والتيافل ا جتماعي.
وهذي النتائج تتفق مع كثير من الدراسات السابقة والتي أثبتت وجود مشكالت لدى طلبة

الثانوية العامة القسم العلمي) بشكل خاص وهذي الدراسة تتفق مع كثير من الدراسات مثل دراسة:
العاجز واللوح  )2010ودراسة أسعيد  )2010وكذل دراسة نظمى وشعث . )1998
ولقــد قــام الباحــث أيضــا بترتيــب المشــكالت ترتيبــا تنازليــا م ـن أيثــر المشــكالت شــيوعا إلــى اقلهــا

والجــداول التاليــة توضــح ترتيــب هــذي المشــكالت ليــل مجــال مــن مجــا ت ا ســتبانة كــل علــى حــدي
وكذل يوضح ترتيب الفقرة داخل ا ستبانة ككل.
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أوال :مجال المشكالت التربوية التي تواجه طلبة الثانوية (القسم العلمي) بمحافظات غزة
جدول ( )6يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والترتيب للمشكالت التربوية التي تواجه
طلبة الثانوية (القسم العلمي) بمحافظات غزة

م.

الفقرة

1

ضـ ـ ــعف ا نسـ ـ ــجام بـ ـ ــين كـ ـ ــم المـ ـ ــنهج

2

والفترة الزمنية المخصصة له.
التيـ ـرار ف ــي بع ــض مف ــردات المق ــررات
الدراسية.

المتوس

االنحراف

النسبة

الترتيب

الحسابي

المعياري

المئوية

3.8945

1.12991

77.889

1

3.3850

1.18905

67.7

3

3.3900

1.30245

67.8

2

2.7050

1.35171

54.1

12

2.9500

1.40620

59

14

1.23496

57

7

65.4

11
13

3

قلـ ـ ــة الت ـ ـ ـوازن بـ ـ ــين الجانـ ـ ــب النظـ ـ ــري

4

عدم قدرتي على الطالقة اللغوية.

5

ض ــعف ا رتب ــاط ب ــين المنه ــان والبيئ ــة

6

ضعف التعاون بين المعلم والطالب.

2.8500

7

صعوبة بعض المقررات الدراسية.

3.2700

1.18071

8

عدم قدرتي على التحصيل الدراسي.

2.6400

1.33390

52.8

9

كثرة الواجبات البيتية.

2.7150

1.44367

54.3

15

10

الدروس الخصوصية.

2.9850

1.48519

59.7

10

3.2700

1.33642

65.4

5

12

عدم قدرتي على إدارة الوقت الدراسي.

3.3850

1.30971

67.7

6

13

عدم قدرتي على التفكير العلمي.

3.2000

1.34127

64

9

14

عـ ـ ـ ــدم اسـ ـ ـ ــتخدام الوسـ ـ ـ ــائل التعليميـ ـ ـ ــة

3.3800

1.31310

67.6

4

11

والتطبيقي للمواد الدراسية.

المحلية.

اعتم ــاد بع ــض المعلم ــين عل ــى الط ــرق
التقليدية في الشرح.
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م.

المتوس

الفقرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

الترتيب

والتقني ــات الحديث ــة ف ــي ع ــرض دروس
العلوم.
عـ ــدم التـ ــدرن فـ ــي عـ ــرض المعلومـ ــات

15

3.2000

ومراعاة مستوى نضج المتعلمين.

1.35246

64

8

يتضح من الجدول السابق:
أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:


الفقرة  )1والمتعلقة بـل ضعف االنسجام بين كم المنهج والفترة الزمنية المخصصة له .احتلت



الفقرة  )3والمتعلقة بـل قلة التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي للمواد الدراسية .ل احتلت

المرتبة األولى بوزن نسبي قدري .)%77.88
المرتبة الثانية بوزن نسبي قدري .)%67.8
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:

الفقرة  )5والمتعلقة بـل ضعف االرتباط بين المنهاج والبيئة المحلية ل احتلت المرتبة الخامسة عشر

بوزن نسبي قدري .)% 59

الفقرة  )9والمتعلقة بـل كثرة الواجبات البيتية.ل احتلت المرتبة الرابعة عشر بوزن نسبي قدري
.)%54.3

من المالحظ أن جميع استجابات فقرات المجال السابق المشكالت التربوية ) لها نسب كبيرة زادة

عن المتوسط  %50فما فوق) وخاصة ضعف ا نسجام بين كم المنهج والفترة الزمنية المخصصة
له وكذل

قلة التوازن بين الجانب النظري والتطبيقي للمواد الدراسية يؤدى كثرة مشكالت طلبة

الثانوية العامة القسم العلمي

ويعزو الباحث ذل الى كبر المناهج والوقت المتاح لتدريسه قليل

وكذل وكثرة المفاهيم والمصطلحات العلمية والتي
بعد العدوان على غزة

يستطيع طلبة الثانوية العامة استيعابها وخاصة

وكذل لعدم تفرا الطلبة لدراسة المناهج الدراسية العلمية

حيث إن كثير

منهم في قصفت منازلهم فهم بدون مسكن و حتى المستلزمات الدراسية لديهم غير متوفرة .
570

ثانيا :مجال المشكالت النفسية التي تواجه طلبة الثانوية (القسم العلمي) بمحافظات غزة
جدول ( )7يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والترتيب للمشكالت النفسية التي تواجه
طلبة الثانوية (القسم العلمي) بمحافظات غزة

م

الفقرة

16

اش ـ ـ ــعر بالخج ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي كثي ـ ـ ــر م ـ ـ ــن
المواقف

17
18
19

ش ـ ـ ـ ــعوري المس ـ ـ ـ ــتمر بع ـ ـ ـ ــدم الثق ـ ـ ـ ــة
بالنفس.
اش ــعر ب ــاألرق قل ــة الن ــوم) لفتـ ـرات

طويلة .

اشـ ـ ـ ــعر بكث ـ ـ ـ ـرة السـ ـ ـ ــرحان شـ ـ ـ ــرود
الذهن)

20

اش ـ ــعر بالعص ـ ــبية ف ـ ــي كثي ـ ــر م ـ ــن
المواقف الحياتية.

22

اشعر بالخوف من المستقبل.

21

ضعف استغاللي لوقت الفراا .

23

اشعر بالتردد في كثير من المواقف
الحياتية.

24
25
26
27

اشعر بالوحدة وا نطواء.

اش ـ ـ ـ ــعر بص ـ ـ ـ ــعوبة التعبي ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــن
مشكالتي .
اشعر أنني عنيد وأصمم علـى أريـي
و أتنازل عنه.

أبـ ـالغ ف ــي ت ــذكر أخط ــائي وتحمي ــل
نفسي أيثر من الالزم.

المتوس
الحسابي

االنحراف
المعياري

3.0750

1.37799

61.5

2.8150

1.53052

56.3

14

2.9100

1.37892

58.2

13

3.2700

1.43436

65.4

6

3.3350

1.31201

66.7

5

3.4650

1.25965

69.3

71.9191

2
1

3.0800

1.36489

61.6

10

2.5550

1.43781

51.1

15

2.9350

1.28022

58.7

12

3.2500

1.30999

65

7

3.1650

1.39193

63.3

8

3.5960

571

4.12721

النسبة
المئوية

الترتيب
11

م

الفقرة

28

اشعر بالخوف الزائد من ا متحان

29
30

ينت ـ ـ ـ ــابني الغض ـ ـ ـ ــب كثيـ ـ ـ ـ ـ ار ألتف ـ ـ ـ ــه
األسباب.

أعانى مـن ا يتئـاب الضـيق) فـي
كثير من األحيان.

المتوس
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب
3

3.3700

1.39024

67.4

3.1350

1.40236

62.7

9

3.3600

1.44598

67.2

4

يتضح من الجدول السابق:

أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:


الفقرة  )22والمتعلقة بـل اشعر بالخوف من المستقبل .احتلت المرتبـة األولـى بـوزن نسـبي قـدري



الفقرة  )21والمتعلقة بـل ضعف استغاللي لوقت الفرا :ل احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدري

.)%71.9
.)%69.3

وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:

الفقـرة  )17والمتعلقــة بــل شــعوري المســتمر بعــدم الثقــة بــالنفس.ل احتلــت المرتبــة الرابعــة عشــر



بوزن نسبي قدري .)%56.3

الفقرة  )24والمتعلقة بــل اشـعر بالوحـدة واالنطـواء.ل احتلـت المرتبـة الخامسـة عشـر بـوزن نسـبي قـدري
.)%51.1

ومن المالحظ جميع استجابات فقرات المجال السابق عالية نسبيا حيث تراوحت من  ) %71.9الى
 ) %51.1ويعزو الباحث ذل الى مدى تأثر طلبة الثانوية القسم العلمي) من أثار العدوان على
غزة

وخاصة الشعور بالخوف من المستقبل حيث تعددت الحروب في اقل من ثالث سنوات

وتوالت التهديدات اإلسرائيلية بالعدوان مرة اخرى على غزة

اما عن اقل المشكالت النفسية فهي

بالشعور بالوحدة وا نطواء حيث ان طلبة الثانوية لهم القدرة على التفاعل والمشاركة وكذل
باهلل عالية وهذي هي عقيدة المسلم .
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ثقتهم

ثالثـــا :مجـــال المشـــكالت االجتماعيـــة واالقتصـــادية التـــي تواجـــه طلبـــة الثانويـــة (القســـم العلمـــي)
بمحافظات غزة

جدول ( )8يوضح المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والترتيب للمشكالت االجتماعية

م

واالقتصادية التي تواجه طلبة الثانوية (القسم العلمي) بمحافظات غزة
الفقرة

31

ض ــعف ا هتمـ ــام بالمشـ ــكالت ا جتماعيـ ــة
وا قتصادية التي يعاني منها الطلبة.

33

وجود التزامات أسرية متعددة ومتنوعة.
يتــيح المعلمــون الفرصــة للطلبــة للتعبي ــر
عن الذات.

36

سوء معاملة المعلمين.

38

سوء معاملة الوالدين.

40

عدم القدرة على التفاعل ا جتماعي.

32

34

عــدم القــدرة علــى إدارة الح ـوار ا جتمــاعي
البناء.

35

نـ ــدرة المشـ ــاركة فـ ــي األنشـ ــطة ا جتماعيـ ــة
التي تقيمها المدرسة.

37

صعوبة التييف مع الوضـع الد ارسـي داخـل
المدرسة.

39
41
42
43

ظروفي المعيشية صعبة حاليا.

المتوس
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

الترتيب

3.6150

1.38433

72.3

1

3.1550

1.41456

63.1

10

3.3350

1.22486

66.7

4

3.3350

1.31965

66.7

5

3.5400

1.43831

70.8

3

3.1250

1.50021

62.5

11

3.2000

1.42483

64

8

2.7350

1.56108

54.7

16

3.0500

1.38821

61

13

3.1850

الش ــعور ب ــالنفور م ــن الت ــدريس والمل ــل م ــن
الفصل والطالب.

ضـ ــعف القـ ــدرة علـ ــى مواجهـ ــة المش ـ ــكالت
ا جتماعية.
ضعف القدرة على التعاون ا جتمـاعي مـع
573

1.52723

63.7

9

3.2650

1.49867

65.3

6

3.0650

1.45304

61.3

12

2.7100

1.45826

54.2

18

الفقرة

المتوس
الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

م

44

ضعف القدرة على تحمل المسؤولية بكفاءة

2.6850

1.55495

53.7

19

2.7300

1.50613

54.6

17

46

كثرة الخالفات األسرية.

2.6850

1.59955

53.7

20

48

نزوح األهل بسبب العدوان على غزة.

2.8000

1.67452

56

15

45

47
49
50

زمالئي.

ضـ ــعف القـ ــدرة علـ ــى المبـ ــادرة ا جتماعيـ ــة
والتفاعل مع اآلخرين.

3.0350

فقدان احد الوالدين أو كالهما.

ارتفاع الرسوم وأثمان اليتب المدرسية.

نـ ــدرة الـ ــدعم المـ ــادي مـ ــن جانـ ــب المدرسـ ــة
للطلبة المحتاجين.

3.2200
3.5950

3.83108
1.59824
1.48729

60.7

الترتيب

14

64.4

7

71.9

2

يتضح من الجدول السابق :أن أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:


الفقرة  )31والمتعلقة بــل ضعف االهتمام بالمشكالت االجتماعية واالقتصادية التـي يعـانى منهـا



الفقرة  )50والمتعلقـة بــل نـدرة الـدعم المـادي مـن جانـب المدرسـة للطلبـة المحتـاجين .ل احتلـت

الطلبة من قبل .احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدري .)%72.3
المرتبة الثانية بوزن نسبي قدري .)%71.9
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانتا:


الفقرة  )44والمتعلقـة بــل ضـعف القـدرة علـى تحمـل المسـؤولية بكفـاءة.ل احتلـت المرتبـة الرابعـة

عشــر بــوزن نســبي قــدري  )%53.77الفق ـرة  )44والمتعلقــة ب ــل كثـــرة الخالفـــات األســـرية.ل احتلــت
المرتبة الخامسة عشر بوزن نسبي قدري .)%53.7

ومن المالحظ أن جميع استجابات فقرات المجال السابق مشكالت طلبة الثانوية ا جتماعية
وا قتصادية) كانت عالية نسبيا وهذا يدلل على اآلثار ا جتماعية وا قتصادية على غزة خاصة بعد
العدوان وكان أيثرها ضعف ا هتمامات من قبل الشعوب العربية وا سالمية على أهل غزة ومدى

حصار العدوان عليها.
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نتائج سؤال الدراسة الثاني:

ثانيا :هل توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوي داللـة  α ≤0.05بـين متوسـطات درجـات
تقدير أفراد العينة لمشكالت طلبة الثانويـة العامـة (القسـم العلمـي) بمحافظـات غـزة تعـزي لمتغيـرات
الدراسة (الجنس والمنطقة التعليمية الجهة المشرفة)؟

ولاجابة على هذا السؤال قام الباحث باختبار الفرض الصفري التالي:

أوال :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى داللـة ( )0.05  فـي تقـدير أفـراد العينـة
لمشكالت طلبة الثانوية العامة (القسم العلمي) بمحافظات غزة تعزى لجنس الطالب (ذكر – أنثى).

و ختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين وغير متساويتين Two

" Unequal Independent Samples "T.Testوذلـ للتعـرف علـى د لـة الفـروق فـي كـل

مجال من مجا ت ا ستبيان وفي ا ستبيان ككل والجدول التالي يوضح ذل :
جدول ()9

داللة الفروق في تقديرات طالب وطالبات الثانوية العامة (القسم العلمي) تعزى لمتغير الجنس
المتوس

االنحراف

المجال

الجنس

العدد

المشكالت

ذكر

100

47.434

التربوية

أنثى

100

47.080

10.597

المشكالت

ذكر

100

46.020

11.929

النفسية

أنثى

100

48.55

12.864

المشكالت

ذكر

100

62.56

17.522

أنثى

100

61.48

16.659

ذكر

156.383 200

29.340

أنثى

157.102 200

30.410

االجتماعية
االقتصادية
االستبيان
ككل

الحسابي

المعياري
7.388

*قيمة (ت) الجدولية = 1.962
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قيمة
"ت"

0.273
1.436

.484

0.169

مستوى
الدال لة

غير دالة عند
0.05

غير دالة عند
0.05
غير دالة عند
0.05
غير دالة عند
0.05

يتضح من الجدول السابق:

عــدم وجــود فــروق ذات د لــة إحصــائية عنــد مســتوى د لــة  )0.05 = فــي تقــديرات طــالب

وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي) تعزى للجنس ذكر – أنثى) .

وي ــرى الباح ــث أن ذلـ ـ يع ــود إلـ ـى كب ــر حج ــم المش ــكالت الت ــي يواجهه ــا ك ــال الجنس ــين ونف ــس

المشكالت النفسية من حصار وقلق وتوتر وعدوان فهم أبناء شعب واحد ويتعرضـون لـنفس األزمـات
والممارسات اإلنسانية من قبل ا حتالل.

وكـ ــذل طـ ــالب وطالبـ ــات الثانويـ ــة العامـ ــة يعيشـ ــون نفـ ــس الظـ ــروف التربويـ ــة مـ ــن حيـ ــث المنه ـ ـان

واإلمكانيات المادية والبشرية وكذل يقع كال الجنسين ليافة الظروف ا جتماعيـة وا قتصـادية والتـي
تتمث ــل ف ــي البطال ــة ألولي ــاء األم ــور والخـ ـريجين وظ ــروف الروات ــب وع ــدم تلق ــى كثي ــر م ــن الم ــوظفين
لـرواتبهم وهـذي الد ارسـة تتفـق مـع كثيـر مـن الد ارسـات مثـل د ارسـة :العـاجز واللـوح  )2010ود ارســة
أسعيد .)2010

ثانيا :بوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة (  ) 0.05  فـي تقـدير أفـراد العينـة
لمشكالت طلبة الثانوية العامة (القسم العلمي) بمحافظات غزة تعزى للمنطقة التعليمية (شمال غزة

– شرق غزة).

و ختبار صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين وغير متساويتين Two
" Unequal Independent Samples "T.Testو ذلـ للتعـرف علـى د لـة الفـروق فـي كـل

مجال من مجا ت ا ستبيان و في ا ستبيان ككل والجدول التالي يوضح ذل :

جدول ( )10داللة الفروق في تقديرات طالب وطالبات الثانوية العامة (القسم العلمي)
تعزى لمتغير المنطقة التعليمية
المتوس

االنحراف

المجال

المنطقة

العدد

المشكالت

شمال غزة
شرق غزة

100

45.747

100

48.750

9.871

شمال غزة

100

46.673

13.523

التربوية
المشكالت

الحسابي

المعياري
8.069
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قيمة "ت"
2.348
.67.

مستوى
الداللة
دالة عند
0.05
غير دالة عند

النفسية

شرق غزة

100

47.860

11.303

المشكالت

شمال غزة

100

55.910

15.580

شرق غزة

100

68.220

16.308

شمال غزة

200

148.402

29.340

200

164.830

27.803

ا جتماعية
ا قتصادية
ا ستبيان
ككل

شرق غزة

0.05
5.458

4.014

دالة عند
0.05
دالة عند
0.05

*قيمة (ت) الجدولية = 1.962

مــن المالحــظ وجــود فــروق ذات د لــة إحصــائية عنــد مســتوى د لــة  )0.05 = فــي تقــديرات

طالب وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي تعـزى إلـى طبيعـة الجهـة المشـرفة شـمال غـزة – شـرق
غزة )

وذل في المشكالت التربوية وا جتماعية وا قتصادية وا ستبيان ككـل أي جميـع المشـكالت

ماعدا المشكالت النفسية لطالب وطالبات الثانوية العامة القسم العلمي ).

ويعـ ــزو الباحـ ــث ذل ـ ـ الـ ــى طبيعـ ــة المنطقتـ ــين مـ ــن الن ـ ـواحي اإلش ـ ـرافية واإلداريـ ــة واألياديميـ ــة

وا جتماعية ومدى قدرتها على مواجهة كافة المشكالت التربوية وا جتماعية وا قتصادية لدى طلبة
الثانوية العامة بشكل عام والقسم العلمي بشكل خاص ويرجع كذل لطبيعة المنطقة الجغرافية وعدد
المــدارس والمعلمــين ليــل منطقــة تعليميــة وعــدد الطلبــة فــي الثانويــة العامــة وخاصــة القســم العلمــي

وك ــذل يرج ــع لطبيع ــة الوظ ــائف والمه ــن الص ــناعية والزراعي ــة للمنطقت ــين مم ــا ي ــوثر عل ــى الجان ــب

ا قتص ـادي وا جتمــاعي للطلبــة وطبيعــة التيــاثف ا ســرى والعــائلي بينهمــا وهــذا يــؤثر علــى الجانــب
ا جتمــاعي وكــذل طبيعــة التعــاون ب ـين كافــة المعني ـين مــن رؤســاء أقســام ومعلمــين وأوليــاء أمــور

وطلبة وهذا يؤثر على الجانب التربوي أمـا فـي جانـب المشـكالت النفسـية فمـن المالحـظ عـدم وجـود
فروق ذات د لة احصائية ويعـزو ذلـ ا ان الظـروف النفسـية الناتجـة مـن العـدوان علـى غـزة كانـت

قاســية نفســيا علــى كــال المنطقتــين وذل ـ لمــدى الــدمار والتــدمير للبنيــة التحتيــة والتخويــف والقتــل
والقصــف العشـوائي واألثــار النفســية لــذل العــدوان وهــذي الد ارســة تتفــق مــع كثيــر مــن الد ارســات مثــل
دراسة :العاجز واللوح  )2010ودراسة أسعيد .)2010
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نتائج سؤال الدراسة الثالث:
ما سبل مواجهة مشكالت طلبة الثانوية العامة (القسم العلمي) بمحافظات غزة من وجهة

نظر طلبة الثانوية العامة (القسم العلمي) بمحافظات غزة؟

لاجابة عن هذا السؤال تتبع الباحث بعض األمور التي ذكرها عدد من المشرفين التربويين للثانوية

العامة القسم العلمي) وكذل المعلمين في مدارس الثانوية العامة القسم العلمي) طالب وطالبات
الثانوية العامة القسم العلمي) من منطقتي شمال غزة وشرقها فكان منها ما يلي:
 -1معالجة المنهان وتطويري بما يناسب ظروف الطلبة بعد العدوان على غزة وخاصة بما يدعم
القدرات العلمية والثقافية وا قتصادية.

 -2ا هتمام بالتوعية الدينية والثقافية وا جتماعية واعطاء دروس تقوية لمعالجة ضعف عدد من
الطلبة وذل بمؤسسات خاصة مجانية بسبب الظروف ا قتصادية وا جتماعية.

 -3تحسين مستوى ا متحانات بما يناسب الظروف المحيطة بغزة بعد العدوان عليها.

 -4تحسين البيئة الصفية لتناسب الجو النفسي للطلبة وتحسين المستوى ا جتماعي واألسرى
ومعالجة مشكالت الطالب والطالبات كالتسرب واإلدمان وغيرها.

 -5اعتماد أسلوب الحوار ومراعاة الفروق الفردية وتحفيز الطالب على التعلم الذاتي.
 -6توفير اإلمكانات الالزمة والموارد الخاصة ليافة مديريات التربية والتعليم من اجل مواجهة
-7

التحديات الخاصة بوثار العدوان .

دع ــم التعل ــيم الث ــانوي العلم ــي بكاف ــة الوس ــائل ودع ــم ط ــالب الثانوي ــة العام ــة نفس ــيا واجتماعي ــا

واقتصاديا.

 -8ضرورة إعادة النظر في محتوى المقررات الدراسية.
 -9استخدام أساليب عملية في التدريس وعدم اإلغراق في التعليم اللفظي.

 -10ا هتمام باألنشطة الالصفية لالثقافية والرياضية والرحالتل.

 -11توجيه الطلبة دينيا ونفسيا وتربويا وعقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم في المرحلة الثانوية.
 -12توظيف اإلذ اعة المدرسية لتعزيز مهارات العلوم المقررة من خالل مسابقات متنوعة ومسرحيات
تعليمية هادفة.
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 -13دعم طالب وطالبات الثانوية العامة وخاصة القسم العلمي بجميع ا حتياجات المادية
والمعنوية.
 -14تزويد المدارس الثانوية بمشرفين تربويين واختصاصين اجتماعيين وارشاديين نفسيين متميزين.
 -15تفعيل دور األسرة وذل

با هتمام بتربية الفرد وتعليمه تعاليم دينه منذ طفولته ليكون قاد ار

على مواجهه مواقف الحياة بقوة وحزم.
التوصيات:

 -1إجراء دراسات معمقة في مجال مواجهة مشكالت طلبة الثانوية العامة.
 -2التعمق في تشخيص المشايل النفسية التي تواجه طلبة الثانوية.

 -3تيثيف الجهود من قبل مديريات التربية والتعليم وو ازرة التربية والتعليم لمواجهة مشكالت طلبة
الثانوية العامة عامة والقسم العلمي خاصة.
 -4ضرورة العمل على تطوير لفلسفة المدرسة ورسالتها ورؤيتها المستقبلية.

 -5ضرورة تفعيل دور المدرسة والمؤسسات المحلية في تعزيز القيم ا جتماعية والتربوية للطلبة
وذل من خالل التيافل ا جتماعي والتربوي.
 -6تعزيز القيم اإلسالمية المحفزة على تجويد العمل من إخالص هلل
والصبر والرباط والتعاون من اجل حل مشكالت الطلبة .

وقيم المقاومة والصمود

 -7العمل على توفير المزيد من ا هتمام والرعاية النفسية وا جتماعية للمراهقين في المدرسة من
خالل تنمية عامل الثقة بالنفس واإليجابية في التعامل عند الطالب.

 -8توجيه طاقات وقدرات وميول وهوايات المراهقين العقلية وا نفعالية وا جتماعية والحركية
واستثمارها في تنمية دعائم المجتمع.
 -9زيادة الثقة بالنفس لدى األبناء منذ الصغر بإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم حتى يتمكنوا
من مواجهه مواقف الحياة.

 -10إجراء دراسات أخرى مماثلة على جميع المراحل العمرية وتيون شاملة لمحافظات الضفة
الغربية وقطاع غزة.
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 -11مراجعة برامج إعداد المعلمين والعمل على تحسينها بما يتالءم مع طبيعة الوضع السياسي
الراهن.
 -12تفعيل وسائل ا تصال والتواصل بين المدرسة وأولياء األمور من جهة وبينها وبين
المؤسسات المجتمعية من جهة أخرى بما يعود بالفائدة عليها وعلى المجتمع بأسري

 -13ضرورة الدعم المادي والنفسي وا جتماعي والتربوي لمناطق الحدود وخاصة شمال وشرق
غزة.
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قائمة المصادر والمراجع:
 -القرآن الكريم ،تنزيل من رب العالمين.

 -1أبو حطب فؤاد  :)1980القدرات العقلية ط 3القاهرة  :مكتبة األنجلو المصرية.

 -2أبو مصطفى نظمي وشعث رزق  )1988م .مشكالت طالب المرحلة الثانوية في محافظات

غزة مجلة التربية في فلسطين وتحديات المستقبل في الفترة ٢٦ -25فبراير ١٩٩٨- ١٢٨.م
ص .١٢٨

 -3أبو لغد إبراهيم :)1996المنهج الفلسطيني األول للتعليم العام :الخطة الشاملة مركز تطوير
المناهج الفلسطيني رام هللا.

 -4األغا إحسان واألستاذ محمود  :)1999تصميم البحث التربوي ط 1مطبعة الرنتيسي غزة.

 -5العاجز فؤاد  : )2000تطور التعليم العام في قطاع غزة من سنة ()2000 -1886
ط 2غزة :مطبعة مقداد.

 -6الحسيني قاسم سليمان  :)1991دراسة مقارنة لنظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة

في انجلت ار واليويت ومدى ا ستفادة منها في األردن رسالة دكتوراي غير منشورة ،كلية التربية
جامعة عين شمس.

 -7العاجز فؤاد واللوح عصام

 :)2010المشكالت التي تواجه طلبة الصف الثاني عشر

بمدارس وزارة التربية والتعليم وسبل مواجهتها ،بحث مقدم للمؤتمر التربوي األول " الثانوية العامة

في مدارسنا.ل المنعقد ل المنعقد برعاية و ازرة التربية والتعليم بتاريخ  /6-5مايو 2010 -غزة.

 -8المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  :)1971أحوال التربية والتعليم في االراضى المحتلة
القاهرة  :المطابع األميرية.

 -9بهجت احمد

 : )1993فعالية دورة اإلدارة المدرسية في إعداد مديري المدارس بسلطنة

عمان -دراسة تقويمية ،مجلة دراسات تربوية المجلد  8الجزء .54

 -10جاد كامل  :)2002التعليم الثانوي في مصر في مطلع القرن الحادي والعشرين القاهرة:
دار قباء لطباعة والنشر.

 -11حلمي أحمد فؤاد

 :)1990إدارة وتنظيم امتحان الشهادة الثانوية األزهرية في ضوء

االتجاهات العالمية ،رسالة دكتوراي غير منشورة كلية التربية جامعة األزهر.
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 -12الخوري

توما جورن :)2008القياس والتقويم في التربية والتعليم

الجامعية للدراسات والنشر .

بيروت  :المؤسسة

 -13الضامن منذر )  ( ١٩٩٧م  .المشكالت األكاديمية والمهنية والشخصية التي يعاني منها
طلبة الصف الثالث الثانوي في محافظات الجنوب في األردن .مجلة التربية والتنمية كلية التربية
والعلوم اإلسالمية جامعة السلطان قابوس السنة الخامسة العدد (  )12ص227.

 -14الضامن منذر )  )1984م المشكالت السلوكية عند المراهقين في األردن رسالة ماجستير
غير منشورة في التربية في الجامعة األردنية

جامعة اليرمو .

 -15الضامن منذر وسليمان سعاد ) (2001م " :مشكالت الطلبة في مرحلة المراهقة في
محافظة مسق وعالقتها بعدد من المتغيرات " المجلة المصرية للدراسات النفسية ,المجلد ١

العدد  ) ٢٩ص. 201

 -16عبيدات

سليمان أحمد )  ( ١٩٨٨م  :القياس والتقويم التربوي

بالجامعة األردنية.

عمان  :كلية التربية

 -17عمار حامد  :)2009التربية المدنية والتعليم وحقوق اإلنسان سلسلة آفاق تربوية متجددة
القاهرة :دار المصرية اللبنانية.

 -18عودة أحمد  : )2002القياس والتقويم في العملية التدريسية  :دار األمل عمان.

 -19قنديل أنيسة وعودة رحمة  :)2010العوامل المدرسية المؤدية إلى رسوب طلبة الثانوية
العامة في المدارس الحكومية بمحافظة غزة (دراسة ميدانية) بحث مقدم للمؤتمر التربوي األول ل

الثانوية العامة في مدارسنا.ل المنعقد ل المنعقد برعاية و ازرة التربية والتعليم بتاريخ  /6-5مايو-

 2010غزة.

 -20نشوان جميل  )2003التعليم في فلسطين غزة :دار المنارة.

 -21نصار سامي  )2008التعليم الثانوي في مصر ،فلسفته – وسياساته المؤتمر القومي
لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي الجزء األول القاهرة.

 -22و ازرة التربية والتعليم  ( ١٩٩٨خطة المنهاج الفلسطيني األول فلسطين :غزة.

 -23و ازرة التخطيط والتعاون الدولي  :)1997تقرير التخطي المدني رقم ( )1رام هللا.
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