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أسباب عزوف طمبة الكمية التربوية المفتوحة عن الدراسة في األقسام العممية
م.د.هاشم جميل إبراهيم

م.م.محمد محمود صالح
ممخص البحث

وزارة التربية – الكمية التربوية المفتوحة – كركوك

استيدف البحث الحالي التعرف عمى أسباب عزوف طمبة الكمية التربوية المفتوحة عن الدراسة
في األقسام العممية ولمتحقق من ىدف البحث فقد تم إعداد استبيان لمتعرف عمى أسباب عزوف
طمبة الكمية التربوية عن الدراسة في األقسام العمميةتألف بصيغتو النيائية من ( )20فقرة بعد
استكمال شروط الصدق والثبات ,وتم تطبيق االستبيان عمى عينة من ( )282طالب سحبت
عشوائياً من مجتمع البحث المتمثل

بطمبة األقساماإلنسانية في الكمية التربوية المفتوحة في

محافظة كركوك وقد أظيرت النتائج أن أىم األسباب التي أدتإلى عزوف الطمبة عن الدراسة في
األقسام العممية والتي حصمت عمى درجات حدة أعمى من الوسط الفرضي تمثمت بحاجة األقسام
العممية إلى جيد كبيروصعوبة المناىج وأن المواد العممية جافة وغير مشوقة وكذلك صعوبة
األسئمة والخوف من الفشل في الدراسة وختم البحث بتقديم عدد من التوصيات منيا :العمل عمى
تطوير المناىج بالشكل الذي يجعميا اقل صعوبة وأكثر تشويقاً لمطمبة ,واالىتمام باإلرشاد التربوي
والتأكيد عمى المرشدين التربويين بضرورة توجيو الطمبة نحو األقسام التي تنسجم وقدراتيم العممية
واىتماماتيم وميوليم وخاصة األقسام العممية وعدم التخوف من صعوبتيا ويتم

ذلك من خالل

بناء البرامج اإلرشادية التي تعالج ىذا الموضوع.
كما تم وضع عدد من المقترحات منيا  :إجراء دراسة لمعرفة أسباب عزوف الطمبة عن الدراسة
في األقسام العممية لطمبة المرحمة الثانوية  ,واجراء دراسة مقارنة عن العزوف بين الطمبة الذكور
واإلناث لمعرفة أي الجنسين أكثر عزوفاً عن الدراسة في األقسام العممية.
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الفصل األول :التعريف بالبحث:
مشكمة البحث:The Problem of Research
إن عممية بناء أية دولة حديثة يجب أن تواكبيا عممية بناء اإلنسان في تمك الدولة واعداده
ّ

لمواجية تحديات العصر ,فدرجة التقدم ال تقاس بما لدى المجتمعات من موارد طبيعية ومادية,
وانما يتوقف تقدم الشعوب عمى قوة الموارد البشرية القادرة عمى صنع التقدم واستثمار

الثروات

ي ىـو الذي يـؤدي ٍ
الطبيعية عمى أحسن وجو ممكن ,ذلك َّ
بنحو أساسي إلى التقدم
أن الجيد البشـر ّ

(محمد,2004 ,ص  ,)77وتتركز الجيود في المؤسسات التربوية حول العمل عمى توجيو
الطمبة تدريجيا ليتمكنوا من اختيار نوع الدراسة األكثر توافقا مع

قدراتيم (جاد ,2002,ص.)131وقد الحظ الباحثان وجود مشكمة لدى طمبة الكمية التربوية في
التوجو لمدراسة في األقسام العممية وقد يكون لدى البعض منيم إمكانية لمدراسة فييا لكنيم
يعزفون عنيا وىو مايتسبب في انخفاض الكوادر العممية التي يرتكز عمييا البمد في عممية
النيوض والتقدم ومواكبة التطورات الحاصمة في العالم  ,ومن خالل ىذا البحث يحاول الباحثان
التعرف عمى أسباب ىذا العزوف من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي:
ماىي أسباب عزوف طمبة الكمية التربوية عن الدراسة في األقسام العممية؟

أهمية البحث :The Important of Research
يعد التعميم استثما اًر بشريا يعود بالنفع عمى الفرد والمجتمع

 ,متمثال في النيوض

بالتنمية الشاممة ورفع المستوى االجتماعي واالقتصادي  ,وقد رصدت لو إمكانات ضخمة مادية
وبشرية وعقدت اآلمال عمى النظم التعميمية لتحقيق أعمى عائد في الكم والكيف بأقل تكمفة م مكنة
حتى يسيم النظام التعميمي في تنمية اإلنسان محور التنمية بالمجتمع

 ,وذلك بشكل فعال

وبكفاءة عالية (قنديل وعودة ,2010,ص ,)187وان أىداف المناىج لم تعد قاصرة عمى مجرد
تمقين المعمومات فحسب ,بل أصبحت تضطمع بميمة أخرى التقل أىمية عن تمقي العمم وىي
إعداد الفرد ل لحياة في المجتمع بحيث يشارك يشكل ايجابي وفعال بما يخدم
مجتمعو(فرج,2009,ص,)241وينبغي أن يكون المنياج متكيفاً مع حاضر الطمبة ومستقبميم
وان يكون مرناً ويراعي ميول الطمبة ويساعدىم عمى النمو الشامل مع إحداث تغيرات في
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سموكيم(ابوحويج,2006,ص)86كما أن االىتمام بالفروق الفردية بين الطمبة أمر بالغ األىمية
وخاصة الفروق في القدرة عمى التعمم سواء كانت القدرة التعميمية عامة أم خاصة ,وان اختيار نوع
الدراسة يرتبط بالنضج االنفعالي واالجتماعي لمطمبة  ,لذا فان أسموب المعاممة التي يتمقاىا الطمبة
في أثناء تنشئتيم لو دور ميم في اخ تيارىم لتخصصيم كما أنيم بحاجة إلى توجيو سميم نحو
التخصصات العممية لسد االحتياجات المجتمعية المطموبة (مرسي,1997,ص )318إذ يجب أن
يحسن أولياء األمور اإلنصات آلراء أبنائيم وميوليم ورغباتيم وان يعامميم الوالدان معاممة اإلخوة
فيستطيع االبن أن يبوح بأس ارره ومعاناته والصعوبات التي يواجييا في دراستو وخاصة في اختياره
لمتخصص المناسب(مرسي ,1998,ص.)107
وتعد سياسة التعميم المتبعة في معظم البمدان العربية سبباً في عزوف الطمبة عن الدراسة
باألقسام العممية  ,وان اإللتحاق باألقسام العممية بات مغامرة محفوفة بالمخاطر وان أغمب الطمبة
يستسيمون الدراسة باألقسام اإلنسانية ألنيم اليجدون صعوبة في المناىج عمى عكس األقسام
العممية األصعب دائماً(شحاذة,2010,ص )3وتوصمت دراسة المصري ( )1988إلى أن صعوبة
الدراسة في القسم العممي كانت من أىم أسباب عزوف الطالب عن االلتحاق بالقسم العممي
وكذلك قمة الوسائل التعميمية وانخفاض نسبة المدرسين المؤىمين وقمة توعية الطالب بأىمية القسم
العممي(المصري,1988,ص)5
كما توصمت دراسة عوض اهلل ( )2011عن أسباب عزوف الطمبة لاللتحاق بالفرع العممي إلى
أن من أىم األسباب المؤدية إلى عزوف الطمبة لمدراسة في الفرع العممي ىي

الخوف من

ضغوطات الدراسة وصعوبة المناىج فضالً عن قمة تشجيع األىل لمدراسة في األقسام العممية
كونيا مكمفة مادياً وكذلك صعوبة الحصول عمى درجات عالية في األقسام العممية

(عوض

اهلل,2011,ص)116-95
 ,وفي دراسة أجرتيا لجان متخصصة في مصر لدراسة ظاىرة ىروب الطمبة من الدراسة العممية
جاء فييا أن الطمبة وأولياء األمور أكدوا أن السبب في ىروب الطمبة من القسم العممي إلى
األدبي ىو صعوبة الفيزياء والكيمياء والرياضيات وتعقيدات االمتحانات مما يسبب ضياع
الدرجات فيجد الطالب نفسو مضط اًر لمذىاب إلى الفرع األدبي فضالً إلى عدم تدريس

المواد

العممية بطريقة جيدة وجذابة وليس ىناك تطبيق عممي لممنياج وتحولت المواد العممية لمحفظ
والتمقين فقط (عوض اهلل,2011,ص.)32
533

أس باب عزوف طلبة إللكية إلرتبوية إملفتوحة عن إدلرإسة
يف إلقسام إلعلمية

مجلة آداب
الفراهيدي

م.د .هامش مجيل إبرإهمي
م.م .محمد محمود صاحل
إلعدد (  )20حزيرإن 2014

وتظير أىمية ىذا البحث من خالل اآلتي:
-1أىمية االختصاصات العممية لبناء البمد وتطوره.
-2االستفادة من إمكانات الطمبة العممية وتوجيىيا بشكل صحيح.
 -3إن معرفة أسباب عزوف الطمبة عن الدراسة في األقسام العممية قد يسيم في إيجاد الحمول
المناسبة ليذه المشكمة.
 -4يعتقد الباحثان أن ىذا الموضوع لم يتم التطرق إليو في بحوث سابقة بما ينسجم وأىميتو.

هدف البحث :The aim of research
ييدف البحث الحالي الكشف عن أسباب عزوف طمبة الكمية التربوية المفتوحة عن الدراسة في
األقسام العممية.
حدود البحث  :The limits of researchيتحدد البحث الحالي بطمبة الكمية التربوية
المفتوحة في محافظة كركوك لمعام الدراسي .2013/2012

تحديد المصطمحات:
أووً :العزوف:
 -1ورد تعريف العزوف في المعجم الوسيط  :بأنو االنصراف عن الشيء والزىد فيو (مصطفى
وآخرون,1972,ص.)598
 -2في لسان العرب :ىو ترك الشيء والزىد واالنصراف عنو(ابن منظور,ب.ت,ص.)137
ااياً :الكمية التربوية المفتوحة:
مؤسسة تربوية من مؤسسات التعمم المفتوح تابعة لو ازرة التربية العراقية تأسست بموجب القرار
( )169لسنة ( )1998لغرض تطوير كفاءة المعممين في مختمف االختصاصات العممية
واإلنسانية,مدة الدراسة فييا أربع سنوات ,يقبل فييا المعممين المستمرين في الخدمة حص اًر ويمنح
المتخرج منيا شيادة البكالوريوس(و ازرة التربية,الكمية التربوية المفتوحة).
534

أس باب عزوف طلبة إللكية إلرتبوية إملفتوحة عن إدلرإسة
يف إلقسام إلعلمية

مجلة آداب
الفراهيدي

م.د .هامش مجيل إبرإهمي
م.م .محمد محمود صاحل
إلعدد (  )20حزيرإن 2014

الفصل ال ااي :اإلطار الاظري:
خمفية اظرية:
افترضت الفمسفة العقالنية التي سادت الفكر اإلنساني لسنين طويمة أن اإلنسان كائن
عقالني وأنو عن طريق التفكير يقرر ويختار سموكو وتصرفاتو  ,لذا فان اإلنسان الكائن الوحيد
المسؤول بصورة كبيرة عن سموكو  ,ثم ظيرت فمسفات أخرى أكدت عمى أن اإلنسان يتصرف
باستمرار سعياً وراء المنفعة وتجنب الفشل  ,ومن أصحاب ىذا االتجاه ( ىوبز ) وىذا ما يعرف
بمذىب المنفعة ( )Hedonismوىو مذىب أخالقي نفسي تمتد جذوره األولى إلى أرسطو
وبيركمي ثم ىيوم ولوك في القرن السابع عشر (االزيرجاوي,1991,ص.)48
فالفرد يقدم عمى السموك الذي يؤدي إلى الحصول عمى حوافز ايجابية أو يرتبط بحوافز ايجابية,
ويحجم عن سموكيات تؤدي إلى حصولو عمى حوافز سمبية أو ترتبط بحوافز سمبية
(عدس,وتوق,1983,ص .)187ويرتبط مع مفيوم العزوف مفيوم أخر وىو االتزان والذي يشير
إلى نزعة الجسد العامة لمحفاظ عمى بيئة داخمية ثابتة نسبياً ,وه

ذا االتزان ضروري من اجل

التكامل النفسي ,كتكامل عمميات التفكير والشعور( عبد الخالق,1990,ص.)389 -387
إن أي سموك إرادي يصدر عن الفرد البد أن يكون مدفوعاً بدافع معين أو عدد من الدوافع,ويعد
الفرد غير طبيعي عندما يتصرف تصرفات دون دافع وقد تختفي الدوافع الحقيقية
دوافع ظاىرية يعتقدىا الفرد

أحيانا خمف

 ,ويظيرالعزوف لدى الفرد نتيجة وجود دوافع معينة

(المفدي,2000,ص.)591 -590

اوتجاهات التي تااولت موضوع العزوف:
 -1اوتجاه السموكي  :يفسر السموكيون الميل نحو الشيء أو اال بتعاد عنو من خالل
مفيومي المكافأة والحوافز ,فالمكافأة عبارة عن تقديم شيء جذاب أو مرغوب فيو نتيجة لسموك
ما  ,فعمى سبيل المثال إعطاء المعمم درجات إضافية لمطالب عند أدائو أو إتقانو لعمل مميز

,

فالمكافأة تستثير رغبتو فيما بعد ,أما الحوافز فتشير إلى شيء أو حدث يؤدي إلى تشجيع سموك
مرغوب فيو,فمثال وعد الطالب بتقدير امتياز يعد حاف اًز لو وحصولو الفعمي عمى ىذا التقدير ىو
وبناء عمى وجية النظر السموكية ىذه فأنو يبدأ فيم ميول الطالب من خالل تحميل
بمثابة المكافأةً ,
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دقيق لمحوافز والمكافآت التي تقدم إثناء الدرس ,وكذلك تشير ا لنظرية السموكية إلى أن تعزيز
سموك ما باستمرار لمطالب تجعمو يطور عاداتو أو نزعات العمل بطرق معينة عمى وفق ىذا
التعزيز (الزغمول,2004,ص.)289
 -2اوتجاه اإلاسااي :برز االتجاه اإلنساني كرد فعل لممدرسة السموكية  ,وقد أشار أبراىام
ماسمو إلى أن المدرسة السموكية لم تقدم تفسي اًر مقنعاً حول مايدفع الناس إلى القيام بسموك ما أو
العزوف عنو لذا فان المدرسة اإلنسانية تفسر ذلك عمى وفق المصادر الداخمية لمدافعية

 ,مثل

الحاجة لتحقيق الذات ,أو النزعة الفطرية الحقيقية  ,أو إلى االص اررالذاتي ,إن العامل المشترك
بين النظريات اإلنسانية ىو االعتقاد بان الناس مدفوعون بشكل مستمر بحاجات فطرية لتحقيق
إمكانياتيم الكامنة  ,وىكذا ترى المدرسة اإلنسانية أنو الستثارة الدافعية عند الطمبة يجب العمل
عمى تشجيع إمكاناتيم الداخمية مثل إحساسيم باالقتدار وتقدير الذات واالستقالل وتحقيق الذات
).)Rogeres&freibery,1994, p.124
 -3اوتجاه المعرفي  :يعتقد عمماء النفس المعرفيون أن السموك محدد بواسطة التفكير
(

والعمميات العقمية وليس بواسطة التعزيز والعقاب كما يعتقد السموكيون

 )Schunk,1991,p218فيم يرون أن السموك يبدأ وينتظم بواسطة الخطط واألىداف والتوقعات
والتحميالت,ويرى أصحاب النظرية المعرفية أن اإلفراد ال يستجيبون لممثيرات والحوادث الخارجية
أو الداخمية عمى نحو تمقائي ,وانما في ضوء نتائج العمميات المعرفية التي يجربيا األفراد عمى
مثل ىذه الحوادث والمثيرات,وترى النظرية المعرفية أن اإلنسان كائن أرادي عقالني يتمتع بإرادة
حرة تمكنو من اتخاذ الق اررات المناسبة والسموك عمى النحو الذي يراه مناسباً ,وتتدخل عوامل مثل
القصد والنية والتوقع والتعميل في السموكيات التي يقوم بيا

 ,وبيذا فيي تؤكد عمى المصادر

الداخمية والتوقعات واالىتمامات والخطط التي يسعى األفراد إلى تحقيقيا

من خالل السموكيات

التي يقومون بيا  ,وتبعاً لذلك فترى النظرية المعرفية أن األفراد نشيطون ومثابرون وفعالون,
وتوجد لدييم دوافع وحاجات تتمثل في السعي لفيم البيئة التي يعيشون فييا والسيطرة عمييا
(الزغمول وآخرون,2004 ,ص.)290
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السموك اإلنساني كالدافعية وضعف الميل

والعزوف ومن تمك النظريات نظرية كالرك ىل ( )Clark hullالتي تنظر إلى اإلنسان عمى
أنو يحجم عن السموك عندما يكون الوضع ميدداً لوجوده ,وكذلك نظرية ليفين ( )Lewenالتي
لفتت االنتباه إلى جانب ميم وىو أن مدى استثارة الفرد تعتمد عمى تصور الفرد لممثير وأىميتو
(المفدي,2000 ,ص.)591 -590كما ظيرت نظريات فسرت العزوف عمى أساس توجيات
دافعية (داخمية – خارجية) ومن ىذه النظريات:

 -1اظرية إدراك الذات (:)Self – Perception Theory
تعتمد ىذه النظرية عمى التمييز بين الدافعية الداخمية والدافعية
الدافعية الداخمية بأنيا ( االشتراك في النشاط من اجل النشاط نفسو

الخارجية ,إذ تعرف
) بينما تعرف الدافعية

الخارجية عمى أنيا ( االشتراك في النشاط من اجل الحصول عمى مكافأة أو لتجنب العقاب ).
( ,)Ashukla,Joshi,Phaskar,Diwakar&Vishwesha,2001,p.1واظير عدد من
البا حثين مثل ديس وفريدمان وزيفا ( )Deci,Friedman&Zeeviبان تقديم المكافأة لمشخص
مقابل اشتراكو في ميمة ممتعة سيقمل من االىتمام الالحق بذلك النشاط عند توقف المكافآت
وسميت ىذه الظاىرة – تأثير المبالغة في التبريرJustification Effect ( -

, )Overوتتنبأ

ىذه النظرية بأن األشخاص الذين يتوقعون المكافأة مقابل السموك الموجو داخمياً سوف يعزون
سموكيم إلى العوامل الداخمية مثل "اشترك في النشاط ألني أحبو " أو إلى عوامل خارجية مثل ":
اشترك في النشاط لمحصول عمى المكافأة " ونتيجة لذلك تقل الدافعية الداخمية ,أي أن عدم توافر
المكافآ

ت سيدفع األشخاص إلى العزوف عن االشتراك في النشاط

(.)Lepper,Greene&Nisbett,1973,p.15
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 -2اظرية التصميم الذاتي (:)Self- Determination Theory
عمى ضوء ىذه النظرية يمكن فيم سبب قيام الشخص بالعزوف عن نشاط ما اعتماداً
عمى الدرجة التي يدرك عندىا النشاط بان الذات تختاره بجدية أي مصمم ذاتياً ,وىذه األنواع من
,وتوجيات لرغبات خارجية ويختمف

التوجيات يمكن فيميا عمى أنيا توجيات لرغبات داخمية

ىذان النوعان فيما بينيما وفقاً لمقدار اشتراك المتعمم في نشاط ما ألسباب االختيار الشخصي
وفيما يمي توضيح ليذين النوعين من التوجوات:
أ-التوجهات الداخمية :وىي التوجيات الذاتية لمميول ,إذ يتعمم الشخص المحفز داخمياً بسبب
المتعة المصاحبة لمقيام بالتعمم ,وان مشاعر المتعة ىذه تنشأ من حقيقة أن االشتراك يكون طوعياً
( بمعنى انو اليفرض عمى المتعمم من مصدر خارجي ) ,والن النشاط يتحدى قابميات المتعمم,
معز اًز اإلحساس باالستقالل والكفاية في التعمم ,وبسبب ىذا اإلحساس يواصل الطمبة المعززون
داخمياً جيدىم واشتراكيم في عممية التعمم ,حتى عند عدم وجود المكافآت الخارجية ,بينما يتسبب
ويعد ىذا النوع من التوجيات النوع األكثر تصميماً ذاتياً.
ضعف المتعة بالعزوف واإلحجامُ ,ي

ب -التوجهات الخارجية :ويقصد بيا التوجيات التي تعتمد عمى المكافأة الخارجية البيئية
االجتماعية ,إذ يشارك الشخص في العمل من اجل الحصول عمى وظيفة ذات مكانة أفضل ,أو
من اجل الحصول عمى مرتب أعمى ,وعند إزالة اإلمتياز أو المكافأة فأنو من المتوقع أن يتوقف
الشخص في بذل الجيد والعزوف عن االشتراك في النشاط
(.)Fox & Timmerman,2000,p.7
مااقشة اوتجاهات والاظريات :من خالل عرض بعض االتجاىات والنظريات التي تطرقت
إلى موضوع العزوف نالحظ اختالف وجيات النظر في تفسيرالعزوف كل بحسب األسس التي
يستند إلييا ,فاالتجاه السموكي انصب تأكيدىم عمى ال مصادر الخارجية لمدافعية وان السموك ىو
ناتج عن الثواب والعقاب  ,وان الميل والعزوف يحدث نتيجة التعزيز الخارجي  ,وبيذا نالحظ أن
االتجاه السموكي تجاىل بان ىناك دوافع داخمية تدفع الفرد لمقيام بالسموك أو العزوف عنو وان
لمشخص رغبة في تحقيق ذاتو وان لديو طموح وحب العمل من اجل العمل نفسو وليس من اجل
الثواب أو خوفاً من العقاب  ,في حين نرى أن أصحاب االتجاه اإلنساني يؤكدون عمى إشباع
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ميم في
الحاجات الفسيولوجية وحاجات االنتماء وتقدير الذات ,وان ىذه الحاجات يكون ليا ٌ
دور ٌ

العزوف عن السموك  ,كذلك نالحظ ان أنصار ىذا االتجاه وعمى رأسيم أبراىام ماسمو قد انصب
اىتماميم عمى إشباع الحاجات الداخمية وان الناس مدفوعون بشكل مستمر بحاجات فطرية
لتحقيق إمكاناتيم الكامنة  ,كذلك يشاطرىم الرأي أصحاب االتجاه المعرفي الذين أعطوا جل
اىتماميم بالدافعية الداخمية  ,بحيث يرون أن معتقدات الفرد وتوقعاته وقيمو تشكل مصد اًر داخمياً
في توجيو السموك والرغبة فيو أو العزف عن القيام بو ,إن النظرة الدقيقة إلى ما جاء بو كل من
أنصار االتجاه اإلنساني وأنصار االتجاه المعرفي تشير إلى أن الفرد تحركو دوافع داخمية فقط
إلشباع حاجاتو ,متناسين أن ىناك دوافع التقل أىميو عن

الدوافع الداخمية أال وىي الدوافع

الخارجية المتمثمة بالبيئة بكل جوانبيا.
أما النظريات فإنيا تنظر إلى القيام بالسموك أو العزوف عنو عمى أساس التوجيات
الدافعية الداخمية والخارجية  ,إذ تشير نظرية إدراك الذات إلى أن التوجيات الدافعية الداخمية
تمثل االشتراك في نشاط ما أو القيام بعمل ما من اجل النشاط أو العمل نفسو ومن اجل المتعة
المصاحبة التي يشعر بيا الفرد من جراء قيامو بذلك النشاط

 ,أما التوجيات الدافعية الخارجية

فأنيا تمثل االشتراك في النشاط أو العمل من اجل الحصول عمى مكافأة أو لتجنب عقاب ما

,

ويعتمد ىذا عمى كيفية إدراك الفرد لقيمة النشاط أو العمل الذي يقوم بو  ,وترى نظرية التصميم
الذاتي أن التوجيات الدافعية الداخمية تتعمق بالفرد مثل الجيد أو القدرة أي التعمم المدفوع ذاتياً ,
وأما التوجيات الدافعية الخارجية فيي تتعمق بالظروف البيئية والحظ,أي التعمم المدفوع بدوافع
خارجية ( بيئية واجتماعية) لذا نالحظ أن كل نظرية تطرقت إلى جوانب التوجيات الدافعية لمقيام
بالسموك والعزوف عنو  ,فمن بين النظريات من أكد عمى التوجيات الدافعية الداخمية ولو فييا
وجية نظر قد تكون صائبة ولكن التخمو من القصور  ,ومنيا من تطرق إلى التوجيات الدافعية
الخارجية ولو فييا وجية نظر قد تكون صائبة ولكن التخمو من القصورايضاً

 ,كما يالحظ أن

أغمب االتجاىات والنظريات تؤكد عمى سعي الفرد ومن خالل العزوف عن بعض السموكيات إلى
تحقيق المنفعة الشخصية والتوازن النفسي.
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الفصل ال الث:إجراءات البحث:
مجتمع البحث:
يتألف مجتمع البحث من طمبة الكمية التربوية المفتوحة /األقسام اإلنسانية في محافظة كركوك
لمعام الدراسي ( )2013-2012والبالغ عددىم ( )562طالباً موزعين عمى( )4أقسام وكما مبين

في الجدول (.)1
الجدول () 1

مجتمع البحث
القسم

المغة

المرحمة

العربية

عموم القرآن

اإلرشاد

التاريخ المجموع

الافسي

األولى

---

96

58

---

154

ال ااية

58

102

----

54

214

ال ال ة

24

----

69

---

93

الرابعة

----

----

75

26

101

المجموع

82

198

202

80

562

عياة البحث  :من أجل اختيار عينة ممثمة لممجتمع األصمي كي تعطينا نتائج دقيقة وموثوق
بيا ويمكن تعميميا

 ,فمن الضروري إتباع خطوات عممية في انتقائيا إلجراء البحث

(عدس ,1998 ,ص ,)259وقد اختار الباحثان عينة طبقية عشوائية مؤلفة من

( )282طالباً

وبنسبة  %50من مجتمع البحث الكمي والجدول( )2يوضح ذلك.

( )حسب إحصائية الكلية التربوية المفتوحة في كركوك للعام الدراسي . 2013 -2012
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جدول()2
عينة البحث موزعة عمى األقسام الدراسية ومراحميا
القسم

المغة

المرحمة

العربية

عموم القرآن

األولى

الافسي
48

ال ااية

29

ال ال ة

12

المجموع

77

29

51

27
35

الرابعة
41

اإلرشاد

التاريخ

المجموع

99

107
47

38

13

51

102

40

282

أداة البحث:
لمتحقق من ىدف البحث تم بناء استبيان لمتعرف عمى أسباب عزوف طمبة الكمية التربوية
المفتوحة في كركوك عن الدراسة في األقسام العممية وقد مر بناء االستبيان بالخطوات اآلتية:
 -1اوستبيان المفتوح:
تم توجيو استبيان مفتوح إلى عينة عشوائية من مجتمع البحث مؤلفة من ( )100طالب وتضمن
االستبيان السؤال األتي  (:ماىي أسباب ضعف الميل لمدراسة في األقسام العممية؟

) .وبعد

االطالع عمى إجابات الطمبة وتوحيدىا استطاع الباحثان صياغة مجموعة من الفقرات فضالً عن
إضافة فقرات أخرى من خالل االطالع عمى األدبيات ذات العالقة وبذلك أصبح مجموع الفقرات
( )20فقرة وىي تمثل االستبيان بصيغتو األولية.
 -2صدق و بات اوستبيان:
أ-الصدق  :Validityيعد الصدق من العوامل األساسية التي يجب عمى مصمم المقياس أو
مستعممو التأكد منو(,داود وعبدالرحمن , 1990 ,ص ,)118بل إنو الخاصية األولى التي يجب
(محمد

أن تتوافر في وسيمة القياس بصفة عامة,

ولمتأكد من صدق االستبيان فقد اعتمد الباحث عمى الصدق الظاىري
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( )6محكمين من المختصين في عمم النفسممحق ()1

وطمب منيم إبداء آرائيم ومالحظاتيم بما يخص صالحية الفقرات لما وضعت ألجمو وتعديل
مايتطمب ذلك  ,وقد اجمع المحكمين عمى صالحية فقرات االستبيان وبنسبة .%100
ب-ال بات :Reliability
يعني الثبات ,االستقرار ,أي أنو لو كررت عمميات القياس عمى المفحوص ألظيرت درجتو شيئاً
من االستقرار ,ومعامل الثبات ىو معامل ارتباط بين درجات الخاضعين لمقياس خالل مرات
القياس المختمفة(,باىي والنمر , 2004 ,ص .)95
ومن اجل تحقيق الثبات فقد جرى استخراجو بطريقة (االختبار واعادة االختبار )Test- Retest
ولحساب معامل الثبات بيذه الطريقة  ,طبق المقياس عمى عينة مؤلفة من

( )50طالب تم

اختيارىم عشوائياً من مجتمع البحث ,ثم أعيد تطبيق المقياس عمى العينة نفسيا بعد مدة
أسبوعين من التطبيق األول وتم حساب معامل ارتباط

(بيرسون ) بين درجات العينة لكل من

التطبيق األول والثاني إذ بمغ معامل االرتباط ( )0.86وتعد مثل ىذه القيمة لمعامل الثبات جيدة
وفقا لمميزان العام لتقويم دالالت معامالت االرتباط

( , )Gronlund,1981,p.102(,جابر

وكاظم , 1973 ,ص .)312وبذلك أصبح االستبيان ممحق

( )2جاى اًز لمتطبيق عمى عينة

البحث.
( )1 , 2 , 3,4

تصحيح اوستبيان  :تم تصحيــح االستبيان عمى أساس إعطاء الدرجات

لمبدائل (أوافق بدرجة كبيرة ,أوافق بدرجة متوسطة  ,أوافق بدرجة قميمة  ,ال أوافق ) ,والجدول ()3
يوضح ذلك.
جدول ()3
تحديد درجات تصحيح اوستبيان
أوافق بدرجة

أوافق بدرجة

بدائل اإلجابة
الفقرة

كبيرة

متوسطة

الدرجة

4

3

أوافق بدرجة قميمة و أوافق
2
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التجربة اوستطالعية لالستبيان :
لغرض معرفة مدى وضوح تعميمات االستبيان وفقراتو وبدائمو لمجتمع البحث فقد تم تطبيق
المقياس عمى عينة عشوائية مكونة من ( )50طالباً وبينت نت ـ ــائج التطبيق أن تعميمات االستبيان

وفقراتو وبدائمو كانت واضحة ومفيومو إذ لم يبـ ـ ِـد الطالب أي استفس ــار بشأنيا

 ,وتراوح زمن

اإلجابة بين ( )15-10دقيقة وبمتوسط قدره ( )11,2دقيقة.
تطبيق المقياس بصيغته الاهائية:
بعد االنتياء من بناء استبيان أسباب عزوف الطمبة عن الدراسة في األقسام العممية والتحقق من
صدقو وثباتو تم تطبيقو عمى عينة البحث التطبيقية والبالغة

( )282طالباً من طمبة األقسام

اإلنسانية في الكمية التربوية المفتوحة.
الوسائل اإلحصائية:
لمعالجة بيانات البحث  ,تم استعمال الوسائل اإلحصائية اآلتية :
 -1معامل ارتباط بيرسون :
استعمل الستخراج الثبات بطريقة االختبار واعادة االختبار(البياتي,2008,ص.)139
 -2الوسط المرجح والوزن المئوي:
استعمل الستخراج درجة حدة أسباب عزوف الطمبة عن الدراسة في األقسام العممية(الكندي,1985,ص.)104
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الفصل الرابع:عرض الاتائج وتفسيرها:
عرض الاتائج:
بعد تطبيق األداة عمى عينة البحث تم استخراج درجة الحدة والوزن المئوي لكل فقرة

,

وعدت كل فقرة أعمى من الوسط الفرضي البالغ ( )2,5سبباً لحصول العزوف لدى أفراد العينة ,
ورتبت الفقرات تنازلياً بحسب درجة الحدة لكل فقرة والجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول( )3ترتيب الفقرات تنازلياً بحسب الوسط المرجح والوزن المئوي
تسمسل الفقرة في
المقياس

درجة

ترتيبها

الوزن المئوي

الفقرات

الحدة

15

1

تحتاج الدراسة في األقسام العممية إلى جيد كبير

3,7

0,925

13

2

صعوبة الحصول عمى درجات عالية في األقسام العممية

3,5

0,875

1

3

صعوبة المواد المقررة في األقسام العممية

3,3

0,825

9

4

المواد المقررة في األقسام العممية جافة وغير مشوقة

3,2

0,8

4

5

تحتاج الدروس العممية إلى تفكير مستمر

3,2

0,8

7

6

أخاف من الفشل في الدراسة في األقسام العممية

3

0,75

11

7

اإلجابة عمى األسئمة في األقسام العممية مقيدة ومحددة

3

0,75

2

8

تحتاج المواد العممية إلى متابعة مستمرة

2,9

0,725

19

9

الفائدة من الدراسة في األقسام العممية قميمة

2,9

0,725

20

10

الدراسة في األقسام العممية مرىقة جداً

2,8

0,7

6

11

تحتاج المواد العممية قدرة كبيرة عمى الحفظ

2,7

0,675

12

12

2,5

0,625

18

13

2,1

0,525

5

14

2

0,5

3

15

1,9

0,475

8

16

1,9

0,475

فرصة الحصول عمى وظيفة لخريج األقسام العممية أقل
من األقسام اإلنسانية
ضعف الرغبة لمدراسة في األقسام العممية
الدراسة في األقسام العممية مكمفة مادياً أكثر من األقسام
اإلنسانية
قمة وجود األساتذة المتخصصين في المواد العممية
قمة التشجيع لمدراسة في األقسام العممية من قبل األىل
واآلخرين
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درجة

ترتيبها

الوزن المئوي

الفقرات

الحدة

17

17

قدراتي المعرفية ال تمكنني لمدراسة في األقسام العممية

1,9

0,475

14

18

قمة خبرة األساتذة في األقسام العممية

1,8

0,45

16

19

1,6

0,4

10

20

1,5

0,375

المعمومات التي امتمكيا ال تؤىمني لمدراسة في األقسام
العممية
قمة وجود المختبرات والوسائل التعميمية

تفسير الاتائج ومااقشتها:
يتبين من الجدول ( )3أن الفقرات من األولى إلى الثانية عشرة قد حصمت عمى درجات حدة
أعمى من الوسط الفرضي تراوحت بين( 3,7و  )2,5وىي الفقرات التي أشار فييا أفراد العينة إلى
أن الدراسة في األقسام العممية تحتاج إلى جيد كبير

,وصعوبة الحصول عمى درجات عالية

,وكذلك صعوبة المواد المقررة  ,كما أن المواد جافة وغير مشوقة وتحتاج إلى تفكير مستمر ,وان
الطالب مقيد باإلجابة عمى األسئمة

 ,فضالً عن الخوف من الفشل في الدراسة

 ,وان المواد

العممية تحتاج إلى متابعة مستمرة  ,وقمة الفائدة من الدراسة  ,وان الدراسة في األقسام العممية
مرىقة وتحتاج إلى قدرة كبيرة عمى الحفظ كما إن فرص الحصول عمى عمل قميمة لخريج األقسام
العممية ,ويرى الباحثان أن ىذه النتيجة قد تكون بسبب انخفاض دافعية الطمبة والسعي لمحصول
عمى المنفعة فقط بأقل جيد  ,لذا فان الطمبة يعزفون عن الدراسة في األقسام التي تحتاج إلى
جيو د كبيرة العتقادىم بأن المنفعة التي سيحصمون عمييا التتناسب مع الجيد المبذول فيم
ينظرون إلى مقدار المكافأة فقط دون أي شيء آخر وىذا ما أشار إليو أصحاب االتجاه
السموكي الذين فسروا العزوف عمى أساس المكافأة  ,كما ذىبت إلى ذلك نظرية إدراك الذات في
أن االشتراك في النشاط أو العزوف عنو يكون بسبب وجود الدافعية الخارجية لمفرد والتي تعتمد
عمى المكافأة وىو ماتراه أيضا نظرية التصميم الذاتي في تفسيرىا لمموضوع من خالل التوجيات
الخارجية المتمثمة بالحصول عمى مكاسب مادية واجتماعية ,وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة عوض
اهلل( )2011ودراسة المجان في مصر.
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أما الفقرات من الثالثة عشرة إلى العشرون فقد حصمت عمى درجات حدة اقل من الوسط
الفرضي إذ تراوحت الدرجات بين ( 2,1و )1,5وىي الفقرات التي أشارت إلى ضعف الرغبة
لمدراسة والكمفة المادية لمدراسة وقمة وجود األساتذة المتخصصين  ,وقمة تشجيع األىل و ضعف
القدرات المعرفية ,وقمة خبرة األساتذة  ,وان المعمومات التي يمتمكيا الطالب التؤىمو لمدراسة في
األقسام العممية  ,وقمة وجود المختبرات  ,وتشير ىذه النتيجة إلى أن العناصر التي من الميم
توافرىا لمدراسة في األقسام العممية لم تكن ذات أىمية ألفراد العينة من طمبة األ قسام اإلنسانية ,
ويفسر الباحثان ىذه النتيجة بأن عزوف الطمبة عن الدراسة في األقسام العممية ليس بسبب قمة
وجود العناصرالضرورية والظروف المحيطة المساعدة لمدراسة  ,وان السبب الرئيس ىو السعي
لمحصول عمى المنفعة بأقل جيد ,إذ لم يكن لمجوانب التي أشار إلييا أصحاب اال تجاه اإلنساني
والمتعمقة بتحقيق الذات وال مااشار إليو المعرفيون بما يتعمق بالعمميات العقمية والخطط واألىداف
أي دور لدى عينة البحث

,وتتفق ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة

المصري(.)1988
التوصيات:

في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحثان الجيات ذات العالقة في و ازرتي التربية والتعميم
العالي باآلتي:
- 1العمل عمى تطوير المناىج بالشكل الذي يجعميا اقل صعوبة وأكثر تشويقاً لمطمبة.
- 2االىتمام باإلرشاد التربوي والتأكيد عمى المرشدين التربويين بضرورة توجيو الطمبة نحو
األقسام التي تنسجم وقدراتيم العممية

واىتماماتيم وميوليم وخاصة األقسام العممية وعدم

التخوف من صعوبتيا ويتم ذلك من خالل بناء البرامج اإلرشادية التي تعالج ىذا الموضوع.
- 3توعية الطمبة بأىمية األقسام العممية بما تقدمو من فوائد مادية واجتماعية كبيرة لمطمبة بشكل
خاص ولممجتمع عموماً.
- 4التأكيد عمى المرشدين التربويين عمى ضرورة تشخيص الطمبة الذين لدييم اتجاىات وامكانات
عممية بوقت مبكر والعمل بالتعاون مع أسرىم عمى تشجيعيم ورعايتيم.
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المقترحات:
استكماالً لجوانب البحث الحالي يقترح الباحثان اآلتي:
- 1إجراء دراسة لمعرفة أسباب عزوف الطمبة عن الدراسة في األقسام العلمية لطمبة المرحمة
الثانوية.
- 2إجراء دراسة مقارنة عن العزوف بين الطمبة الذكور واإلناث لمعرفة أي الجنسين أكثر
عزوفاً عن الدراسة في األقسام العممية.
- 3إجراء دراسة مشابية لمدراسة الحالية في كميات ومحافظات أخرى ومقارنة نتائجيا
بالدراسة الحالية.
ممحق()1
أسماء األساتذة المحكمين عمى االستبيان

ت

األسماء

1

أ.م.د.احمد يونس محمود

2

أ.م.د.سعد عموان

3

أ.م.د.عبد الكريم خميفة

4

أ.م.د.عالء الدين كاظم

5

أ.م.د.عمي عميج

التخصص
إرشاد نفسي وتوجيو
تربوي
طرائق تدريس
إرشاد نفسي وتوجيو
تربوي
إرشاد نفسي وتوجيو
تربوي
إرشاد نفسي وتوجيو
تربوي

موقع العمل
كمية التربية/جامعة الموصل
كمية التربية/جامعة كركوك
الكمية التربوية المفتوحة/كركوك
كمية التربية/جامعة كركوك
كمية التربية األساسية/جامعة تكريت

6

أ.م.د.نبيل عبد الغفور

قياس وتقويم

كمية التربية/الجامعة المستنصرية

7

م.د.جنان قحطان

عمم النفس التربوي

الكمية التربوية المفتوحة/كركوك
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ممحق ()2
أعزائي الطمبة...
تحية طيبة...
يروم الباحثان القيام ببحث عممي ومن متطمبات إنجاز ىذا البحث ىو تعاونكم معنا باإلجابة
عمى الفقرات اآلتية بعد قراءة كل فقرة بشكل جيد ...والمثال اآلتي يوضح كيفية اإلجابة .مع
التقدير.
طريقة اإلجابة:
 .1إذا كنت توافق عمى الفقرة بدرجة كبيرة فضع إشارة (√) تحتالبديل (أوافق بدرجة كبيرة) كما
ىو موضح أدناه  ,وىكذا بالنسبة إلى بقية الفقرات.

ت

الفقرات

1

صعوبة المواد المقررة في األقسام اإلنسانية

أوافق

أوافق بدرجة

أوافق

بدرجة

متوسطة

بدرجة

كبيرة
√

 .1تكون اإلجابة عمى جميع فقرات االستبيان.
 .2أختر بديالً واحداً لكل فقرة.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

الفقرات
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أوافق بدرجة

أوافق بدرجة

أوافق بدرجة

كبيرة

متوسطة

قميمة

صعوبة المواد المقررة في األقسام
اإلنسانية
تحتاج المواد العممية إلى متابعة مستمرة
قمة وجود األساتذة المتخصصين في
المواد العممية
تحتاج الدروس العممية إلى تفكير مستمر
الدراسة في األقسام العممية مكمفة مادياً
أكثر من األقسام اإلنسانية
تحتاج المواد العممية قدرة كبيرة عمى
الحفظ
أخاف من الفشل في الدراسة في األقسام
العممية
قمة التشجيع لمدراسة في األقسام العممية
من قبل األىل واآلخرين
المواد المقررة في األقسام العممية جافة
وغير مشوقة
قمة وجود المختبرات والوسائل التعميمية
اإلجابة غمى األسئمة في األقسام العممية
مقيدة ومحددة
فرصة الحصول عمى وظيفة لخريج
األقسام العممية أقل من األقسام اإلنسانية
صعوبة الحصول عمى درجات عالية في
األقسام العممية
قمة خبرة األساتذة في األقسام العممية
تحتاج الدراسة في األقسام العممية إلى
جيد كبير
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16
17
18
19
20

الفقرات
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أوافق بدرجة

أوافق بدرجة

أوافق بدرجة

كبيرة

متوسطة

قميمة

المعمومات التي امتمكيا ال تؤىمني
لمدراسة في األقسام العممية
قدراتي العقمية والمعرفية ال تمكنني
لمدراسة في األقسام العممية
ضعف الرغبة لمدراسة في األقسام العممية
الفائدة من الدراسة في األقسام العممية
قميمة
الدراسة في األقسام العممية مرىقة جداً
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Abstract
The aim of this research is to identify the reasons for the reluctance of the
students of educational open college for studies in the scientific
departments and to verify the objective of this research, a questionnaire
has been used. Inorder to identify the reasons for the reluctance of
students of the educational open college.This questionnaire includes(20)
iteams ,after the completion of the terms of validity and reliability .The
questionnaire was applied to a sample of (282) students drawn randomly
from the research community represented by the students of sections of
humanity in the overall educational open in the province of Kirkuk the
results showed that the main reasons that led to the reluctance of students
for study in the scientific departments which got degrees unit higher than
the middle hypothesis was needed scientific departments to great effort
and the difficulty of the curriculum and that the scientific material is dry
and not interesting as well as the difficulty of the questions and the fear of
failure in the study and search concluded to provide a number of
recommendations, including : work on curriculum development way that
makes it less difficult and more interesting for students , and interest in
guidance and educational emphasis on counselors need to guide students
toward sections that fit with their scientific abilities , interests and
preferences , especially scientific departments and not the fear of
difficulty is done by building extension programs that address this topic.
Have also been a number of proposals , including: conducting a study to
find out the reasons for the reluctance of students to study in the scientific
departments for secondary school students , and conduct a comparative
study of aversion between male and female students to find out which
gender more reluctant to study in the scientific departments .
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إثراء لمنشر والتوزيع  ,عمان,األردن.
 oجابر  ,عبدالحميد وكاظم  ,احمد خيري ( : )1973مااهج البحث في التربية وعمم الافس
 ,دار النيضة العربية  ,القاىرة .
 oجاد ,كامل(:)2002التعميم ال ااوي في مصر في مطمع القرن الحادي والعشرين ,دار قباء
لمطباعة والنشر,القاىرة.
 oداود  ,عزيز حنا وعبدالرحمن  ,أنور حسين

( : )1990مااهج البحث التربوي  ,دار

الحكمة لمطباعة والنشر  ,جامعة بغداد  ,العراق .
 oالزغمول ,عماد عبد الرحيم واليندا,عمي فالح ( :)2004مدخل إلى عمم الافس ,الناشر دار
الكتاب الجامعي ,العين.
 oاالزيرجاوي ,فاضل محسن ( :)1991اسس عمم الافس التربوي ,جامعة الموصل ,دار
الكتب لمطباعة والنشر.
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