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 :ملخص

تجبر الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية لدراسة إلى التعرف على أهم األسباب التي هذه اهدفت 

وبيان درجة اختالف هذه األسباب حسب متغير الجنس والعمر والحالة االجتماعية، تمهيداً القتراح الحلول المناسبة والتي من 

ليمية المقدمة للدارسين وتجويد لكبار ومحو األمية وتحسين الخدمات التعتعليم ا من مراكزمن نسب تسرب الدارسين  شأنها الحد

 مخرجات هذه المراكز.

مراكز تعليم الكبار ومحو األمية في مختلف مناطق والدارسات في  من الدارسينمجموعة الدراسة ولقد شملت عينة 

 .(391المملكة وعددهم )

 رئيسية. أربعة محاورإلى  ( فقرة وتم تقسيمها13دراسة حيث تضمنت األداة )ولتنفيذ هذه الغاية تم بناء أداة ال

بشكل كبير على تسرب الدارسين من مراكز تعليم  تؤثرمن األسباب االجتماعية التي أن هناك مجموعة ولقد أوضحت النتائج 

ط على تسرب الدارسين من وسالكبار ومحو األمية، في حين كان هناك أسباب أخرى تربوية واقتصادية تؤثر وبشكل مت

 المراكز،

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول األسباب  االجتماعية واألسباب ككل التي تدفع  كما تبين  

الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية تعزى لمتغير الجنس، ومن المتوسطات الحسابية تبين أن هذه الفروق 

برن ان األسباب االجتماعية واألسباب ككل تدفع للتسرب من مراكز تعليم نت لصالح االناث، وهذا يدل على أن الدارسات اعتكا

بينما تشابهت استجابات الدارسين والدارسات حول األسباب التربوية واالقتصادية التي ، ومحو االمية اكثر من الدارسين الكبار

 عليم الكبار ومحو االمية.تدفع الدارس للتسرب من مراكز ت

موعة من التوصيات من شأنها الحد من نسب تسرب الدارسين من المراكز وتحسين واقع العمل في الدراسة بمج كما أوصت

 المراكز.

 أسباب التسرب، تعليم الكبار، الدارسين، محو األمية، األردن. الكلمات المفتاحية:
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The reasons for students dropping out of adult education and literacy centers from the 

students' point of view 

 

Abstract: 

This study aim to identify the most important reasons that compel learners to drop out from 

adult education centers and literacy and to indicate the degree of difference in these reasons 

according to the variable of sex, age and marital status, in preparation for proposing appropriate 

solutions that Would reduce the rates of students dropping out from adult education centers, 

literacy and improving services. Educational provided to learners and improve the outputs of 

these centers. 

The study sample included a group of male and female students in adult education and literacy 

centers in various regions of the Kingdom, their number (193) 

To achieve this goal, the study questionnaire was built. It contains (31) items and is divided into 

four main themes. 

The results showed that there are a set of social reasons that greatly affect the dropout of 

learners from centers for adult education and literacy, while there were other educational and 

economic reasons that affect, on average, the dropout of students from the centers. 

It also showed that there are statistically significant differences in the responses of the sample 

members about the social reasons and the reasons as a whole that drive the student to drop out 

from adult education centers and literacy eradication due to the gender variable, and from the 

arithmetic averages it was found that these differences were in favor of females, and this 

indicates that the studies considered that the social reasons The reasons as a whole push the 

students to drop out of centers for adult education and literacy more than students,  

While the responses of male and female students are similar about the educational and economic 

reasons that push students to drop out of centers for adult education and literacy. 

The study also recommended a set of recommendations that would reduce the dropout rates of 

students from the centers and improve the conditions of work in the centers. 

Keywords: Reasons for Dropout, Adult Education, Learners, Literacy, Jordan. 
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 مقدمة:

تشكككل األميككة عائقككا كبيككرا أمككاظ تحسككين الظككروف الحياتيككة وتطككور المجتمعككات وتحقيككق التنميككة المسككتدامة، وهككي مشكككلة 

التكي  أخطكر المشككالت، كما وتعتبر مشكلة االرتداد إلى األمية مكن منتشرة على المستوى العالمي وخاصة في دول العالم الثالث

 (1).من حيث أنها تشكل واحداً من المنابع الرئيسية لألميةمية حو األتؤثر تأثيراً مباشراً على جهود م

وضع برامج تعليمية تستهدف األميين إلكسكابهم مهكارات القكراءة والكتابكة والحسكاب بهكدف بولقد قامت العديد من الدول 

إال أن بكرامج لقكراءة والكتابكة، نقلهم من مرحلة األمية إلى المرحلكة التكي تمككنهم مكن االعتمكاد علكى أنفسكهم وأكتسكاب مهكارات ا

 ( 2)حقيقية ما لم يرى الملتحقون بها أنها تؤثر في حياتهم.محو األمية ال يمكن ان يكون لها فاعلية 

بكدأ تنفيكذ برنكامج تعلكيم الكبكار ومحكو األميكة حيكث ، ت شوطاً كبيراً في مكافحة األميكةيعتبر األردن من الدول التي قطعو

حيكث تقكوظ فكي هكذا المجكال  ممثلكة بكوزارة التربيكة والتعلكيم  الدولكة األردنيكة جهكوداسكتمرت ثم كرية، في الفرق والوحدات العس

تفرزه من انعكاسات سلبية على النكاحيتين وما  معالجة مشكلة األمية في وضع البرامج التعليمية الهادفة إلى باستمرار  الوزارة  

عككاله هككذه لككذلع عمككدت الككوزارة إلككى ات أمككاظ بككرامج التنميككة المسككتدامة، االجتماعيككة واالقتصككادية، ولمككا تسككببن أيضككا مككن عقبكك

، مكن المكدارس المتسكربونالذي يغذي األمية وهم الطلبكة  األساسي  مبرمجة، تمثلت في إغالق الرافدوالمشكلة  بخطة مدروسة 

بيكة والتعلكيم علكى فكتح مراككز لتعلكيم ، وفي الوقت ذاتن عملكت وزارة التري تفرض إلزامية التعليم ومجانيتنفسنت التشريعات الت

  .ها حتى شملت جميع أرجاء  المملكةالكبار ومحو األمية وتوسعت في

( 31مكع سككاني يتكوفر فيكن )دأبت الوزارة على فتح صفوف دراسكية ومراككز لتعلكيم الكبكار ومحكو األميكة فكي أي تج كما

، حيككث يشككمل اللغككة العربيككة والتربيككة ج تعلككيم الكبككار ومحككو األميككةبرنككاممتكككامالً للملتحقككين ب الككوزارة منهجككاً  دارسككين، وتقككدظ

 .اإلنجليزيةتخداظ الحاسوب واللغة اإلسالمية والرياضيات والثقافة العامة ومهارات اس

ولقد برزت مشكلة تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية في السنوات األخيرة فقد بلغت نسبة الدارسين 

من الدارسين  (%73ما يقارب الـ ) 7132/7132من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية خالل العاظ الدراسي ن المتسربي

( دارساً ودارسة وأنخفض عدد 3312( دارس ودارسة وأصبح )3271الملتحقين بالمراكز، حيث انخفض عدد الدارسين من )

 ( مركزاً. 72ا خالل العاظ الدراسي )قه( حيث بلغ عدد المراكز التي تم اغال%39المراكز بما نسبتن )

ويتضح لنا وجود تسرب للدارسين من المراكز مما يؤثر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة ويساهم في رفع نسبة األمية 

القرائية في األردن، لذلع وجب دراسة الموضوع وأسبابن ومحاولة إقتراح حلول ممكنة التطبيق تحد من تسرب الدارسين من 

 تعليم الكبار ومحو االمية.  كزمرا

 مشكلة الدراسة:

من خالل قياظ الباحث بالزيارات الميدانية لمراكز تعليم الكبار ومحو األمية وورود التقارير الخاصة بالمراكز من مديريات 

 والتعليم،مسؤوالً ومتابعاً لبرنامج تعليم الكبار ومحو األمية في وزارة التربية  للباحث بصفتنالتربية 

                                                 
 (.32، ص 3999)سيد،  (3)

 . (311، ص 3991)الحميدي،  (7)
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أعداد كبيرة من الدارسين في المراكز منذ بداية العاظ الدراسي وحتى  لوحظ تسربالخالصات االحصائية للمراكز  وبمراجعة 

( من إجمالي أعداد الدارسين %73نهاية الفصل الدراسي الثاني حيث قاربت نسبة الدارسين المتسربين من المراكز نحو )

 اب هذا التسرب.سبالملتحقين، مما أوجب دراسة ومعرفة أ

 

 أسئلة الدراسة:

 لإلجابة عن مشكلة الدراسة ينبغي اإلجابة عن األسئلة التالية:

 السؤال األول: ما هي أهم األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية؟ 

 االجتماعية؟حالة الالسؤال الثاني: هل تختلف األسباب والدوافع للدارسين باختالف الجنس والعمر و

 األمية؟السؤال الثالث: كيف يمكن أن نحد ونقلص من نسب تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو 

 

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 

  األمية.معرفة أهم األسباب والدوافع التي تجعل الدارس يتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو  .3

 االجتماعية.تصنيف الدارسين المتسربين من المراكز بناًء على الجنس والعمر والحالة  .7

 محاولة تخفيض الهدر التربوي والمالي الناتج عن تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.  .1

ومحو األمية والمحافظة على  اراقتراح الحلول الممكنة للحد من أعداد الدارسين المتسربين من مراكز تعليم الكب .3

 انتظامهم بالدراسة بالمراكز. 

 

 أهمية الدراسة: 

 تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

 من المتوقع أن تكون الدراسة مرجعاً للتعرف على أسباب تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية. .3

هي تلع الفئة أو الشريحة القائمة  فئة الكبارالمستدامة حيث تعتبر  أهداف التنميةأهمية تعليم الكبار بالنسبة لتحقيق  .7

سوق العمل وهذه الشريحة هي التي تصنع الفرص للشباب الناشئ لتمكينهم من  المتعددة فيباألعمال في المجاالت 

 بالمستقبل.المستدامة فاالهتماظ بتعليم الكبار هو اهتماظ  عجلة التنميةاالسهاظ في 

 وقع أن تقدظ الدراسة تصنيفاً للدارسين المتسربين حسب الجنس والعمر والحالة االجتماعية.متمن ال .1

من المتوقع أن تكون هذه الدراسة مفيدة في طرح حلول ممكنة التطبيق تساهم في الحد من تسرب الدارسين من  .3

 المراكز. 
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  الدراسة:محددات 

أسباب تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية من وجهة نظر د تحديسيكون إهتماظ الدراسة بالشكل الرئيسي على 

العكككاظ الدراسكككي  الدارسكككين، خكككاللذلكككع علكككى سكككير العمكككل بكككالمراكز وإغالقهكككا بسكككبب نقكككص عكككدد  أنفسكككهم وأثكككار الدارسكككين

 كما وتحدد نتائج هذه الدراسة بصدق أداتها وثباتها. ،7132/7132

 

 مصطلحات الدراسة: 

 (3) .تعليم الكبار ومحو األمية: برنامج تعليمي يقدظ للكبار من قبل وزارة التربية والتعليمج برنام

أو الدارسات الذين يتولى تدريسهم معلم أو معلمة في غرفة صفية واحدة وإن إختلفكت المركز: يقصد بالمركز مجموع الدارسين 

 (4)مسمياتهم التعليمية. 

 (5).التعليم حتى نهاية المرحلة لةاالنقطاع الكامل عن مواص: التسرب

المواطنون والسككان الكذين تجكاوزت أعمكارهم الخامسكة عشكرة ولكيس لكديهم الحكد األدنكى مكن قكدرات القكراءة والكتابكة : األميون

 (6) .والحساب باللغة العربية

 

  السابقة:الدراسات 

تناولكت ات العالميكة والعربيكة والمحليكة، وقكد ويميكة باهتمكاظ كبيكر علكى كافكة المسكتاأل ويحظى برنامج تعلكيم الكبكار ومحك

واسكتفاد الباحكث فكي تطكوير  ومحكو األميكةتسكرب الدارسكين مكن مراككز تعلكيم الكبكار  والبحكوث مشككلة مكن الدراسكاتمجموعة 

ث حكدويعرض الباحث بعض هذه الدراسات ذات العالقكة بموضكوع الدراسكة متسلسكلة زمنيكاً مكن األقكدظ إلكى األ الحالية، دراستن

  على النحو اآلتي:

كان من بين أهدافها التعرف على المشكالت التي تواجن مراكز محو األمية في محافظة  بدراسة وصفية( 3923قاظ جاسم )

( مركزاً اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية، وأداة البحث 23ميسان من وجهة نظر العاملين فيها وقد شملت عينة البحث )

( عبارة، وأظهرت الدراسة فروقاً بين المدن ومراكز القرى وقد أظهرت الدراسة وجود مشكالت تؤثر 23) استبانة مكونة من

الصحية ووعورة الطرق وعدظ توفر المكان المالئم لألطفال لدى  أبرزها: الجوانبدارسين من المراكز من على تسرب ال

 اإلناث أكثر منها لدى الذكور. 

                                                 
 

( من قانون التربية 33( والمادة )2بمقتضى الفقرة )ط( من المادة ) ( "نظاظ تعليم الكبار ومحو األمية صادر7112( لسنة )23نظاظ رقم ))  (1)

 .(2737". صفحة )3993( لسنة 1والتعليم رقم )

 (.37، ص 3923منصور، )( 3( 

 (22، ص 9993سيد، ) (2)

( من قانون التربية 33ادة )( والم2( "نظاظ تعليم الكبار ومحو األمية صادر بمقتضى الفقرة )ط( من المادة )7112( لسنة )23نظاظ رقم )( )2)

 .(2737". صفحة )3993( لسنة 1) والتعليم رقم
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ة مماثلة، تهدف إلى التعكرف علكى صكعوبات مراككز محكو األميكة، مكن وجهكة نظكر الدارسكين اسوقد أوصت الدراسة باجراء در

والدارسككات، وأخككرى مككن وجهككة نظككر المشككرفين والمشككرفات، وثالثككة فككي محافظككات أخككرى بهككدف المقارنككة بككين النتككائج بغايككة 

 السيطرة على كل عائق في سبيل محو األمية في القطر، والعمل على إزالتن.

( بدراسة وصفية هدفت إلى التعرف على أسباب تسرب الدارسين في مراكز تعليم الكبار ومحو األميكة مكن 3922دنن )ماوقاظ ح

( مكن 97وجهة نظر الفئات المستهدفة ومن بينها العكاملين فكي تلكع المراككز فكي محافظكة اربكد، وقكد تكونكت عينكة الدراسكة مكن )

( 22ة العشكوائية البسكيطة، أمكا اداة الدراسكة فتكونكت مكن اسكتبيان مككون مكن )يقكالعاملين في المراككز والتكي تكم اختيارهكا بالطر

فقرة، حيث أشارت الدراسة من بين نتائجها إلى اسباب تسرب الدارسين من وجهة نظر العاملين تعود إلكى النكواحي االجتماعيكة 

 فاالقتصادية فالنفسية فالتربوية باإلضافة إلى البيئة المحيطة بالدارسين.

بمرككز  وتعلكيم الكبكار أسباب تسرب الدارسين من برنامج مراكز محو األميكة للتعرف على  وصفية  ( بدراسة3999) سيدظ وقا

وتكم إختيكار عينكة  ولقد قاظ الباحث باستخداظ أسلوب المقابلة الشخصكية باالضكافة إلكى توزيكع اسكتبانة  ( 2، 1أسيوط مشروعي )

ولقكد أظهكرت نتكائج ، ( دارس ودارسكة711حيث كانت العينة مؤلفكة مكن ) العشوائيةة الدراسة من الدارسين والدارسات بالطريق

الدراسة أهم أسباب تسرب الدارسين من مراكز محو األمية وهي : حاجة الدارسكين الملحكة للعمكل وكسكب العكيم وعكدظ مناسكبة 

 . ينالمناهج ، وعدظ التعود على نظاظ الحصص اليومي، وعدظ وجود حوافز تشجيعية للدارس

( بدراسة من أهدافها التعرف على أبرز المعوقات التي تواجن برنامج تعليم الكبار ومحو االميكة 7112وقامت مؤتمن وآخرون )

( دارس 122المقترحكات لتطكوير هكذا البرنكامج وتحسكينن، حيكث شكملت عينكة الدراسكة ) وأبكرزمن وجهة نظكر الفئكات المعنيكة، 

 ( مركزاً موزعة في أقاليم المملكة الثالث، 17م غير النظامي في )لي( مشرفاً ومسؤوالً للتع23ودارسة، )

ميكة فكي األردن ومكن أهكم المشككالت التكي تكؤثر علكى وقد أظهكرت الدراسكة العديكد مكن المشككالت التكي تواجكن برنكامج محكو األ

وافتقكار مراككز محكو  سكينوعكدظ مالئمتهكا للدار صكعوبة بعكض المكواد فيهكا مثكل مكادة الحسكاب : تسرب الدارسين مكن المراككز 

وعككدظ تككوفر وسككائل لنقككل الدارسككين للمراكككز وقلككة خبككرات فككي فصككل الشككتاء ،  األميككة إلككى العديككد مككن المسككتلزمات مثككل التدفئككة 

الحوافز المادية التشجيعية للدارسين فكي مراككز محكو األميكة  وعدظ توفر مجال تدريس الكبار وكيفية التعامل معهم في المعلمين 

 لبية تجاه الدارسين في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية. السوالنظرة 

( بدراسة وصفية تحليلية هدفت إلى التعكرف علكى المعوقكات التكي تواجكن مشكروع محكو األميكة فكي 7131وقاظ العويدي وبيعي )

هم وتقيكيمهم لهكذه سكاتمحافظة بابل بحسب رأي القائمين علين، فضكاًل عكن رأي  المشكاركين مكن األميكين لمعرفكة مكواقفهم وممار

التجربككة فككي المحافظككة، وتحديككد المشكككالت التككي تواجككن المعلمككين والدارسككين، واقتككراح الحلككول المناسككبة لتطككوير العمككل بهككذا 

( دارًسككا ودارسككة فككي صككفوف محككو األميككة، أمككا أداة الدراسككة 222( معلًّمككا و)392المشككروع، وقككد تكونككت عينككة الدراسككة مككن )

( فقرة، حيث أشارت الدراسة من بكين نتائجهكا إلكى أهكم التحكديات التكي تواجكن مشكروع محكو 17من ) كونفتكونت من استبيان م

ثلث المعلمين غير واثقين مكن نججكاح المشكروع )الشكعور السكلبي( وهكذا مؤشكر   : حافظة بابل وهي على النحو اآلتياألمية في م

إلككى تككأاخر اسككتالظ المشككاركين لمخصصككاتهم الماليككة بسككبب فة علككى أهميككة اإلعككداد النفسككي والمهنككي لمقككدمي هككذه الخدمككة، إضككا

الكروتين القاتكل والضكعف االداري األمكر الككذي لكن األثكر الواضكح فككي عكدظ نجكاح هكذا المشككروع فكي المحافظكة، كمكا أّن الغالبيككة 

المراككز عكن أمكاكن  بُعكد، و( من المعلمين لم يتم تدريبهم للقياظ بهذه المهمة الحساسة، وعدظ وجود أدلّة تسكاعدهم%92المطلقة )

 سكن الدارسين، مما يؤثر بالمجمل على تسرب الدارسين من المشروع. 
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ومن مراجعة هذه الدراسات يظهر وجكود صكعوبات تواجكن برنكامج محكو األميكة محليكاً وإقليميكاً وقكد اتفقكت هكذه الدراسكات علكى 

، يؤدي إلى تسربهم وعدظ انتظامهم بالدواظ بهذه المراككز  مما مراكز محو األمية الدارسين في العديد من المشكالت التي تواجن 

إال انهكا اختلفكت بتصكنيفاتها ودرجكة أهميتهكا بحسكب الفئكة المسكتهدفة، وقكد   فأغلبهكا وصكفيةوكذلع انها اتفقكت مكن حيكث نوعهكا 

ف محاور العملية التعليمية ختلالتي تتعلق بم األسباب والعوامل المؤثرة بتسرب الدارسين من المراكز صنفت الدراسات السابقة 

 .سواء كانت تتعلق بالدارسين أو المعلمين أو المشرفين على هذه المراكز

أن الدراسكات قليلكة،  المراكز نالحظمشكلة تسرب الدارسين من إال أنن ومن خالل االطالع والبحث في الدراسات التي تناولت 

 والعاملين بشكل عاظ.  لتي تواجن الدارسينت احيث توجهت البحوث والدراسات حول البحث في المشكال

 

 منهجية الدراسة:

األول ارتككز علكى  العلميكة، فاألسكلوبن أساسكيين فكي جمكع مادتهكا الدراسة الحالية دراسة وصفية اعتمكدت علكى أسكلوبي

الت المقننكة مكع قكاب، وارتكز األسلوب الثكاني علكى إجكراء عكدد مكن المبحاث ذات العالقة بموضوع الدراسةمسح الدراسات واأل

، والهكدف مكن فكي المملككةالتربيكة والتعلكيم  مكديرياتمراكز تعليم الكبار ومحو األميكة فكي والدارسين في  من المعلمينمجموعة 

 استخداظ هذين األسلوبين هو جمع أكبر قدر من المادة العلمية المرتكزة على الجوانب النظرية والميدانية.

 

  الدراسة:مجتمع 

، والبكالغ األردنفكي  تعلكيم الكبكار ومحكو األميكة فكي مراككزمجموعة من الدارسين والدارسات الدراسة من تمع تكون مج

( دارس ودارسكة، حيكث بلكغ 3271وكافكة الدارسكين والدارسكات الملتحقكين بكالمراكز وعكددهم ) ودارسكة،دارس  (391)عددهم 

( 339( مرككزاً للكذكور و )71( مرككز بواقكع )319، )7132/7132ي دراسكعدد مراكز تعليم الكبكار ومحكو األميكة فكي العكاظ ال

 (7)دارسة. ( 3232( دارس و )112بواقع )( دارساً ودارسة 3271) دد الدارسين الملتحقين بالمراكز، كما بلغ علإلناثمركزاً 

 

  الدراسة:عينة 

فكي مختلكف منكاطق يم الكبار ومحو األمية في تعل في مراكزوالدارسات  من الدارسينمجموعة تكونت عينة الدراسة من 

  دارساً ودارسة. ( 391وعددهم )المملكة 

 ويبين الجدول التالي وصف عينة الدراسة:

 أفراد الدراسة وفقا لمتغير الجنس ( توزيع2جدول )

 النسبة المئوية العدد الجنس

 32.2 13 ذكر

                                                 
 .(عليمإدارة التعليم / وزارة التربية والت )احصائيات  )7 (
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 27.3 329 أنثى

 311.1 391 المجموع

 

 أفراد الدراسة وفقا لمتغير العمر ( توزيع0جدول )

 المئويةة النسب العدد العمر

 2.2 33 73الى  32من 

 77.1 31 13الى  72من 

 32.7 93 33الى  12من 

 73.9 32 فأكثر 32

 311.1 391 المجموع

 

 أفراد الدراسة وفقا لمتغير الحالة االجتماعية ( توزيع3جدول )

 المئوية سبةالن العدد الحالة االجتماعية

 31.2 72 أعزب

 27.2 331 متزوه

 2.2 32 مطلق

 2.7 31 أرمل

 311.1 391 المجموع

 

  الدراسة:أدوات 

 فكي مراككزتجبكر الدارسكين  التكيوالكدوافع أهم األسباب لتحقيق أهداف الدراسة قاظ الباحث بتطوير استبانة للتعرف على 

خكالل االطكالع علكى األدب  أنفسكهم مكن من وجهة نظر الدارسينراسة في المركز الد التسرب من األمية إلىتعليم الكبار ومحو 

 التربوي والدراسات السابقة والزيارات الميدانية للمراكز والتشريعات التربوية ذات العالقة. 

  الدراسة:صدق أدوات 

فككي كليككة العلككوظ  مككن األسككاتذةن يحكمكك( م7مككنهم )( محكمككين 2علككى ) األداةالباحككث بعككرض  داة قككاظاألق للتأكككد مككن صككد

 جامعة البلقكاء التطبيقيكة( محكمين من األساتذة في كلية العلوظ التربوية في 7) إلضافة إلىبااالسالمية العلوظ جامعة التربوية في 

 لغة االستبانة ومناسبتها، وذلع للتأكد من اليرموك،جامعة  التربوية فيواستاذ في كلية العلوظ 

ضككوح الفقككرات وصككياغتها اللغويككة، وقككد قككدظ المحكمككون آراء لتعككديل بعككض الفقككرات ودمجهككا بككبعض، وقككاظ و ذلعوككك 

 ( فقرة.13) عدد الفقراتالباحث بتعديل بنود األستبانة بناًء على مالحظات المحكمين، وأصبح 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-6-5علمي | اإلصدار السادس والعشرون | تأريخ اإلصدار: المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر ال

 
 

 

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                             157  

 ISSN: 2706-6495 

 

 صدق االتساق الداخلي:

ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين كل فقرة والدرجة  معاملللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم استخداظ 

 الكلية للمحور الذي تنتمي الين، وكذلع بين محاور اسباب تسرب الدارسين والدرجة الكلية لها، وكانت النتائج كما يلي:

 (4جدول رقم )

 معامالت ارتباط فقرات كل محور بالدرجة الكلية له

 عامل االرتباطم قرةالف معامل االرتباط الفقرة المحور

 األسباب التربوية

3 1.232** 2 1.321** 

7 1.223** 2 1.211** 

1 1.222** 2 1.212** 

3 1.221** 9 1.233** 

2 1.212** 31 1.297** 

 األسباب االجتماعية

33 1.222** 32 1.233** 

37 1.222** 32 1.292** 

31 1.212** 32 1.213** 

33 1.231** 32 11.22** 

 األسباب االقتصادية

39 1.279** 77 1.233** 

71 1.212** 71 1.291** 

73 1.229** 73 1.222** 

 الحلول المقترحة

72 1.212** 79 1.212** 

72 1.227** 11 1.932** 

72 1.239** 13 1.932** 

72 1.922**   

 (1.13** دالة عند )                    

يع معامالت االرتباط بين كل فقرة والمحور المنتمية الين كانت موجبة ودالة احصائيا عنكد مسكتوى أن جم( 3تضح من الجدول )ي

(1.13.) 
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 (5جدول رقم )

 معامالت ارتباط محاور اسباب تسرب الدارسين بالدرجة الكلية لها

 معامل االرتباط المحور

 **1.239 األسباب التربوية

 **1.221 األسباب االجتماعية

 **1.232 سباب االقتصاديةاأل

 (1.13** دالة عند )                       

 

( معامالت ارتباط محاور اسباب تسرب الدارسين بالدرجة الكلية لها، وجميعها كانت موجبة ودالة 2ويبين الجدول )

 الذي وضعت من أجلن. الهدف(، وهذا يدل على أن جميع فقرات االستبانة كانت صادقة وتقيس 1.13احصائيا عند مستوى )

 

  الدراسة:ثبات أدوات 

حيكث  الفا،تم التحقق من ثبات األداة عن طريق حساب معامل الثبات لالتساق الداخلي للفقرات باستخداظ معادلة كرونباخ 

لنتكائج ا انكتوك وتكم حسكاب معامكل الثبكات دارسكة( 77و ) دارسين( 2تم توزيع االستبانة على عينة خاره الدراسة تكونت من )

 كما يلي:

 (6جدول رقم )

 قيمة معامل ألفا كرونباخ المحور

 1.239 األسباب التربوية 

 1.277 األسباب االجتماعية

 1.293 األسباب االقتصادية 

 1.271 أسباب تسرب الدارسين ككل

 1.292 الحلول المقترحة 

 

هي قيم مرتفعة، مما يطمئن إلى أن االستبانة تتمتع بقكدر مرتفكع نة، و( قيم معامالت ألفا كرونباخ لمحاور االستبا2يبين الجدول )

 من الثبات.
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  :المعالجة اإلحصائية

( لتحليل البيانات والحصول على SPSSاالجتماعية ) اإلحصائية للعلوظلتحقيق أهداف الدراسة تم استخداظ برنامج الحزظ 

 النتائج كما يلي:

 نة الدراسة.ئص عيالتكرارات والنسب المئوية لوصف خصا -

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على استجابات أفراد العينة على كل فقرة من الفقرات. -

 ( للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة.Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -

 بانة.( لتتحقق من ثبات االستCronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) -

 ( لداللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين.Independent-Samples T testاختبار )ت( للعينات المستقلة ) -

 ( لمعرفة داللة الفروق بين أكثر من مجموعتين مستقلتين.Kruskal-Wallsاختبار "كروسكال ويلز" ) -

 

 :وتفسيرهانتائج الدراسة تحليل 

لتوصل إليها من خكالل اإلجابكة عكن أسكئلة الدراسكة، وفيمكا يلكي تفصكيل ذلكع تم ا عرضاً للنتائج التي العنوانيتضمن هذا 

 على النحو اآلتي:

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما هي أهم األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية؟

 

معياريكة السكتجابات أفكراد العينكة حكول األسكباب ات اللإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف

 التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:

 

 (7جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 من مراكز تعليم الكبار ومحو االميةتسرب حول األسباب التي تدفع الدارس لل 

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

 األسباب االجتماعية 
1.93 1.321 

 3 كبيرة

 األسباب التربوية
1.12 1.122 

 7 متوسطة

 األسباب االقتصادية 
1.12 1.222 

 1 متوسطة

 الدارسين ككلأسباب تسرب 
1.23 1.113 

  ةكبير
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( ودرجكة أهميكة كبيكرة، تلتهكا األسكباب 1.93سباب االجتماعية على أعلى متوسط حسابي وقيمتكن )( حصول األ2ويبين الجدول )

( 1.12( ودرجككة أهميككة متوسككطة، تلتهككا األسككباب االقتصككادية بمتوسككط حسككابي وقيمتككن )1.12التربويككة بمتوسككط حسككابي قيمتككن )

 ودرجة أهمية متوسطة.

( ودرجكة أهميكة كبيكرة، وهكذا يكدل علككى 1.23حصكول إجمكالي المحكاور علكى متوسكط حسكابي قيمتكن ) لجكدولكمكا يبكين ا

 وجود أهمية كبيرة لجميع هذه األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية.

 األهمية: درجة حيث تم استخداظ التدريج التالي للداللة على متوسطات استجابات أفراد العينة على

 ( المتوسط الحسابي ودرجة األهمية8جدول )

 درجة األهمية المتوسط الحسابي

 كبيرة جدا فما فوق 3.7

 كبيرة 3.7الى أقل من  1.3من 

 متوسطة 1.3الى أقل من  7.2من 

 قليلة 7.2الى أقل من  3.2من 

 قليلة جدا 3.2أقل من 

 

 :دفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االميةلتي تهم األسباب اوفيما يلي عرضا تفصيلياً أل

 

 األسباب التربوية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حكول األسكباب 

 ع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:ي تدفالتربوية الت

 (9جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 حول األسباب التربوية التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية 

 لفقرةا مرقال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

 محتوى الكتب غير مناسب للدارسين. 3
كبيرة  1.233 3.22

 جدا
3 

 عدظ التقارب في العمر بين الدارسين في المركز. 3
كبيرة  1.932 3.22

 جدا
7 

 وقت الدواظ في المركز غير مناسب للدارسين. 2
كبيرة  1.912 3.31

 جدا
1 

 عدظ قياظ المشرفين  التربويين بمتابعة المركز بشكل مستمر. 2
1.92 1.272 

 3 كبيرة
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 لفقرةا مرقال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

 المركز. والتبريد فيال تتوفر وسائل التدفئة  2
1.97 1.222 

 2 كبيرة

 طرق التدريس المستخدمة ال تراعي الفروق الفردية. 7
7.22 3.133 

 2 متوسطة

 متنوعة. يستخدمون أساليب تدريسال المعلمون  9
7.21 3.311 

 2 متوسطة

 .اً مريحليس األثاث في غرفة المركز  2
7.22 3.121 

 2 قليلة

 الكتب والقرطاسية غير متوفرة للدارسين. 31
7.71 3.193 

 9 قليلة

 مناسبة. المركز غيرمعاملة المعلمين للدارسين في  1
7.11 3.131 

 31 قليلة

 المتوسط العاظ 
1.12 1.122 

  متوسطة 

 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول األسباب التربوية التي تدفع الدارسين للتسرب 9بين الجدول )وي

( على درجات 2، 3، 3(، حيث حصلت الفقرات )3.22 – 7.11من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية تراوحت قيمها بين )

لتي تنص على " محتوى الكتب غير مناسب للدارسين " حيث حصلت على أعلى ( وا3ها الفقرة رقم )أهمية كبيرة جدا كان أعال

( 9، 7( على درجات أهمية كبيرة، بينما حصلت الفقرتان )2، 2(، في حين حصلت الفقرتان )3.22متوسط حسابي وقيمتن )

والتي تنص على " معاملة ( 1ناها الفقرة رقم )على درجات أهمية متوسطة، وباقي الفقرات على درجات أهمية قليلة كان أد

 ،(7.11المعلمين للدارسين في المركز  غير مناسبة " حيث حصلت على أقل متوسط حسابي وقيمتن )

وتشير النتائج المتعلقة بهذه الفقرات إلى وجود مجموعة من األسباب التربوية التي تؤدي إلى تسرب الدارسين من  

سباب هي عدظ مناسبة محتوى الكتب للدارسين حيث ال تلبي احتياجاتهم ورغباتهم األمية وأهم هذه األمراكز تعليم الكبار ومحو 

مما يؤثر سلباً على التزامهم بالدواظ في المراكز، كما تشير الفقرات إلى سبب أخر من أسباب تسرب الدارسين وهو التباين في 

ث يوجد دارسين مختلفين بالعمر ومختلفين كذلع أ الصفوف المجمعة حيأعمار الدارسين حيث تعمل مراكز تعليم الكبار على مبد

تسرب الدارسين من المراكز لعدظ االنسجاظ مع الدارس اآلخر الذي يكبره أو يصغره بفارق  إلىبالمستوى الدراسي مما يؤدي 

ت ز وهو عدظ مناسبة وقعمري كبير، كما يتضح لنا من خالل الفقرات أعاله بروز سبب أخر لتسرب الدارسين من المراك

الدواظ للدارسين حيث تحدد التعليمات واألسس فترة معينة لتنفيذ الحصص في المركز وقد ال تتناسب هذه الفترة مع أوقات فراغ 

 الدارسين مما يستوجب مرونة أكثر في تحديد موعد الدواظ.

رة الجوانب السلبية في ل مستمر يؤدي إلى كثعدظ متابعة المشرفين التربويين للمراكز بشك الفقرات أنويتضح كذلع من 

ى واقع العملية التعليمية المركز حيث أن المعلم والدارس بحاجة إلى هذه الزيارات لتقييم الدارسين والمعلمين والوقوف عل

 وإرشاد الدارسين وتعزيز النواحي االيجابية ومعالجة النواحي السلبية لدى الدارسين والمعلمين.  التعلمية
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للتسرب من المراكز ضعف البيئة الصفية حيث ال تتوفر وسائل التدفئة  الدارسينب التي تدفع يبرز من ضمن األسبا كما

 المركز. فيوالتبريد في المركز مما يؤدي لتسرب الدارسين وخصوصاً في فصل الشتاء بسب البرد القارص 

ذلع استخداظ ، وكرسينوق الفردية بين الداعاة الفرالمعلمين ومرا قبلطرق التدريس المستخدمة من بخصوص أما 

 في التدريس فهي تؤثر بشكل متوسط في تسرب الدارسين من المراكز.  األساليب المتنوعة

د ما وكذلع إلى ح يعتبر مناسبفي غرفة المركز كما يتضح لنا من خالل الفقرات المتعلقة بالبعد التربوي أن األثاث 

، وهذه األمور ال تعتبر مناسبةالمركز المعلمين للدارسين في معاملة  ، وكذلعوبشكل مجاني سية والكتب للدارسينتتوفر القرطا

 .تدفع الدارسين للتسرب من المراكز األسباب التيتعتبر من 

يكدل علكى أن  متوسطة، وهذا( ودرجة أهمية 1.12كما يبين الجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسط حسابي قيمتن )

درجات أهمية كبيرة أو كبيرة جدا( تمثل أهكم األسكباب التربويكة التكي تكدفع الكدارس للتسكرب  لية )والتي حصلت علىالفقرات التا

 من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:

 .محتوى الكتب غير مناسب للدارسين 

 .عدظ التقارب في العمر بين الدارسين في المركز 

 .وقت الدواظ في المركز غير مناسب للدارسين 

 بمتابعة المركز بشكل مستمر. المشرفين التربوييندظ قياظ ع 

 المركز. والتبريد فيتوفر وسائل التدفئة  عدظ 

 

 األسباب االجتماعية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:

نة حكول األسكباب جابات أفراد العيولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الست

 االجتماعية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:

 (22جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 راكز تعليم الكبار ومحو االميةدارس للتسرب من محول األسباب االجتماعية التي تدفع ال 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

32 
عدظ توفر حضانة في مركز تعليم الكبار ومحو األمية يحول دون 

 حضور الدارسات األمهات. 
3.22 1.912 

كبيرة 

 جدا
3 

 3.171 3.33 ز. لمركإلى االدارس االلتزامات العائلية تعيق حضور  37
كبيرة 

 جدا
7 

 1 كبيرة 1.237 3.39 الظروف الصحية للدارس تحول دون حضوره أحياناً. 33

 3 كبيرة 3.323 3.31 لمركز. إلى اللحضور  عائقاً للدارسالمناسبات االجتماعية تشكل  32
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

 2 كبيرة 1.971 1.22 األعمال المنزلية تحول دون حضور الدارس إلى المركز. 32

 2 كبيرة 1.922 1.22 عدظ توفر وقت فراع لدى الدارسين للحضور إلى المركز. 32

33 
الزوه أو الزوجة واألبناء ال يشجعون الدارس للذهاب إلى مركز 

 تعليم الكبار ومحو األمية. 
 2 كبيرة 1.922 1.22

 2 متوسطة 3.717 7.22 بالخجل. بالمركز تشعرهالتحاقن بمعرفة أقارب وجيران الدارس  31

  كبيرة  1.321 1.93 المتوسط العاظ 

 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول األسباب االجتماعية التي تدفع الدارسين 31ويبين الجدول )

( على 37، 32(، حيث حصلت الفقرتان )3.22 – 7.22تراوحت قيمها بين )وللتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية 

( والتي تنص على " عدظ توفر حضانة في مركز تعليم الكبار ومحو األمية 32أهمية كبيرة جدا كان أعالها الفقرة رقم )درجات 

(، في حين حصلت الفقرات ) 3.22يحول دون حضور الدارسات األمهات " حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمتن )

( والتي تنص على " معرفة أقارب وجيران 31الفقرة رقم ) بيرة، بينما حصلت( على درجات أهمية ك33، 32، 32، 32

 ( ودرجة أهمية متوسطة.7.22التحاقن بالمركز  تشعره بالخجل " على أقل متوسط حسابي وقيمتن )بالدارس 

تعليم نالحظ من الفقرات أعاله بروز مجموعة من األسباب االجتماعية التي تؤثر على تسرب الدارسين من مراكز 

، كما درة الدارسات األمهات على الحضورمما يؤدي إلى عدظ قمركز العدظ توفر حضانة في و األمية ومن أهمها الكبار ومح

 تعتبر من األسباب الرئيسية في تسرب الدارسين من المراكز.االلتزامات العائلية أن 

المناسكبات االجتماعيكة  األحيكان، كمكا أن بعكض حضكوره فكيالظروف الصحية للدارس تحكول دون كما تظهر النتائج أن 

إلكى  ينحضكور الدارسكفهكي تكؤثر بشككل كبيكر علكى األعمال المنزلية ، أما فيما يتعلق بلمركزا ىللحضور إل عائقاً للدارستشكل 

 المركز.

عكدظ  كمكا أن للمركز،يؤثر بشكل سلبي على حضور الدارسين مما عدظ توفر وقت فراع لدى الدارسين ويتضح كذلع ان 

)الزوه أو الزوجكة واألبنكاء( يكؤثر بشككل سكلبي لكدى الدارسكين ويضكعف مكن عكزيمتهم باالسكتمرار فكي الحضكور  تشجيع األهل

 .للمركز

بمراكز تعلكيم الكبكار ومحكو األميكة )ثقافكة  بسبب التحاقنأما فيما يتعلق بشعور الدارس الكبير بالخجل من أقاربن وجيرانن 

، الكتعلم بكالكبروأفكراده تجكاه المجتمعي  في الوعي متوسطة مما يدل على تحسن ا على درجة أهميةالعيب( تظهر النتائج حصوله

 وانحسار ثقافة العيب إلى حد ما.

يكدل علكى أن  كبيكرة، وهكذا( ودرجكة أهميكة 1.93كما يبين الجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسكط حسكابي قيمتكن )

و كبيرة جدا( تمثل أهم األسباب االجتماعية التي تدفع الدارس للتسكرب ات أهمية كبيرة أالفقرات التالية )والتي حصلت على درج

 من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:
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  .عدظ توفر حضانة في مركز تعليم الكبار ومحو األمية يحول دون حضور الدارسات األمهات 

  .االلتزامات العائلية تعيق حضور الدارس للمركز 

 حضوره أحياناً. للدارس تحول دون الظروف الصحية 

  للحضور للمركز.  عائقاً للدارسالمناسبات االجتماعية تشكل 

 .األعمال المنزلية تحول دون حضور الدارس إلى المركز 

 .عدظ توفر وقت فراع لدى الدارسين للحضور إلى المركز 

 بار ومحو األمية.الزوه أو الزوجة واألبناء ال يشجعون الدارس للذهاب إلى مركز تعليم الك  

 

 األسباب االقتصادية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية:

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حكول األسكباب 

 المية، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:يم الكبار ومحو ااالقتصادية التي تدفع الدارسين للتسرب من مراكز تعل

 (22جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة

 حول األسباب االقتصادية التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 المعياري

ة درج

 األهمية

الترتي

 ب

 صعوبة تنقل الدارسين من بيوتهم إلى المركز. 39
كبيرة  3.129 3.31

 جدا
3 

77 
تحول دون التزامن بالدواظ بمركز تعليم  ينظروف عمل الدارس

 الكبار.

كبيرة  3.117 3.33

 جدا
7 

 .ينبعد المركز عن مكان سكن الدارس 73
كبيرة  3.729 3.71

 جدا
1 

 مادية. على حوافز نوال يحصل الدارس 71
1.21 3.113 

 3 كبيرة

 المواسم الزراعية تجبر الدارسين على االنقطاع عن الدراسة.  71
7.19 1.232 

 2 قليلة

 تكريمهم. ال يتم  ونالمميز ونالدارس 73
3.32 1.223 

 2 قليلة جدا

 المتوسط العاظ 
1.12 1.222 

  متوسطة 

 

جموعككة مككن األسككباب التككي تككؤثر علككى حضككور الككدارس إلككى المراكككز وتدفعككن رات أعككاله بككروز مويتضككح مككن نتككائج الفقكك

، حيكث ال تتكوفر وسكائل مواصكالت مناسكبة لنقكل الدارسكين صعوبة تنقل الدارسين من بيكوتهم إلكى المرككز وأهمها:للتسرب منها 

 من المراكز. إلى مراكزهم وهي في الغالب بعيده عن مراكز سكنهم مما يؤدي إلى تسربهم 
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وتككداخل أوقككات العمككل وأوقككات الككدواظ الرسككمي بككالمركز تككؤثر علككى حضككور  ظككروف عمككل الككدارسيتضككح لنككا أن  كمككا

الدارسين حيث أنهم سيفضلون البقاء بالعمل على الذهاب للمركز وذلع لحاجتهم الماسة للعمل وكسب الرزق مما يدفع الدارسكين 

 إرادتهم.للتسرب من المركز رغم 

سككرب الدارسككين وهككو عككدظ حصككولهم علككى حككوافز ماديككة ممككا يفتككر مككن عككزيمتهم ويقلككل مككن أخككر لت بكككذلع سككب ويبككرز

 حضورهم للمراكز حيث أن حضورهم لن تكلفة مالية من حيث التنقل من مكان سكنهم أو عملهم إلى مركز تعليم الكبار. 

يكدل علكى أن  متوسطة، وهذا( ودرجة أهمية 1.12كما يبين الجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسط حسابي قيمتن )

الفقرات التالية )والتي حصلت على درجات أهمية كبيرة أو كبيرة جدا( تمثل أهم األسباب االقتصادية التي تدفع الدارس للتسكرب 

 :االميةمن مراكز تعليم الكبار ومحو 

 .صعوبة تنقل الدارسين من بيوتهم إلى المركز 

 دواظ بمركز تعليم الكبار.دون التزامن بال تحول ينظروف عمل الدارس 

 ينبعد المركز عن مكان سكن الدارس. 

 مادية.  على حوافز ونال يحصل الدارس 

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل تختلف األسباب والدوافع للدارسين باختالف العمر والحالة االجتماعية؟

 حسب الجنس:

عينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق في استجابات أفراد العينة حول اظ اختبار "ت" للعن هذا السؤال تم استخد ولإلجابة

 ـر الجنس، وكانت النتائج كما يلي:لمتغياألسباب والدوافع للدارسين تبعا 

 

 (20جدول رقم )

 نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق

 ـر الجنسلمتغين تبعا والدوافع للدارسيفي استجابات أفراد العينة حول األسباب  

 العدد الجنس البعد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

 األسباب التربوية 
 1.223- 1.232 1.17 13 ذكر

  

393 

  

1.213 

 1.722 1.12 329 أنثى  

 األسباب االجتماعية
 2.392- 1.223 1.21 13 ذكر

  

393 

  

1.111 

 1.772 3.11 329 أنثى  

 األسباب االقتصادية 
 1.129 1.933 1.19 13 ذكر

  

393 

  

1.231 

 1.212 1.13 329 أنثى  
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أسباب تسرب 

 الدارسين ككل

 1.379- 1.219 1.31 13 ذكر

  

393 

  

1.117 

 1.733 1.22 329 أنثى  

 

( في محور األسباب االجتماعية واألسباب ككل، 1.12من )لداللة كانت أقل ( أن قيم مستويات ا37يتضح من الجدول )

واألسباب ككل التي تدفع  األسباب االجتماعية وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول

ين أن هذه الفروق سطات الحسابية تبالدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية تعزى لمتغير الجنس، ومن المتو

كانت لصالح االناث، وهذا يدل على أن الدارسات اعتبرن ان األسباب االجتماعية واألسباب ككل تدفع للتسرب من مراكز تعليم 

 من الدارسين. أكثرومحو االمية  الكبار

س للتسرب من مراكز التي تدفع الدار بينما تشابهت استجابات الدارسين والدارسات حول األسباب التربوية واالقتصادية

 تعليم الكبار ومحو االمية.

 

 حسب العمر:

( لمعرفة داللة الفروق في استجابات Kruskal-Wallsعن هذا السؤال تم استخداظ اختبار "كروسكال ويلز" ) ولإلجابة

 يلي:  ـر العمر، وكانت النتائج كمالمتغيأفراد العينة حول األسباب والدوافع للدارسين تبعا 

 

 (23) جدول رقم

 نتائج اختبار كروسكال ويلز لداللة الفروق 

 ـر العمرلمتغيفي استجابات أفراد العينة حول األسباب والدوافع للدارسين تبعا  

 العدد العمر المحور
متوسط 

 الرتب

كروسكال 

 ويلز

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 األسباب التربوية 

 1.217 1 3.227 311.12 33 73الى  32من 

       93.23 31 13الى  72من 

       313.93 93 33الى  12من 

       29.77 32 فأكثر 32

 األسباب االجتماعية

 1.731 1 3.391 22.32 33 73الى  32من 

       97.19 31 13الى  72من 

       99.33 93 33الى  12من 

       311.22 32 فأكثر 32
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 ية األسباب االقتصاد

 1.237 1 3.222 22.32 33 73الى  32من 

       317.29 31 13الى  72من 

       99.13 93 33الى  12من 

       91.31 32 فأكثر 32

الدارسين أسباب تسرب 

 ككل

 1.121 1 2.211 21.72 33 73الى  32من 

       93.71 31 13الى  72من 

       312.37 93 33الى  12من 

       29.12 32 أكثرف 32

 

( في جميع محاور الدراسة، وهذا يدل على عدظ 1.12( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )31يتضح من الجدول )

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تعليم الكبار 

يدل على تشابن استجابات أفراد العينة حول األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من غير العمر، وهذا ومحو االمية تعزى لمت

 مراكز تعليم الكبار ومحو االمية مهما اختلفت أعمارهم.

 حسب الحالة االجتماعية:

روق في استجابات ( لمعرفة داللة الفKruskal-Wallsولالجابة عن هذا السؤال تم استخداظ اختبار "كروسكال ويلز" )

 ـر الحالة االجتماعية، وكانت النتائج كما يلي: لمتغيأفراد العينة حول األسباب والدوافع للدارسين تبعا 

 

 (24جدول رقم )

 نتائج اختبار كروسكال ويلز لداللة الفروق 

 ةـر الحالة االجتماعيلمتغيفي استجابات أفراد العينة حول األسباب والدوافع للدارسين تبعا  

 العدد االجتماعيةالحالة  المحور
متوسط 

 الرتب

كروسكال 

 ويلز

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 األسباب التربوية 

 1.233 1 1.273 93.12 72 أعزب

       92.11 331 متزوه

       317.92 32 مطلق

       22.11 31 أرمل
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 األسباب االجتماعية

 1.711 1 3.217 317.93 72 أعزب

       97.31 331 همتزو

       333.22 32 مطلق

       371.72 31 أرمل

 األسباب االقتصادية 

 1.312 1 2.219 99.91 72 أعزب

       97.73 331 متزوه

       332.12 32 مطلق

       377.31 31 أرمل

الدارسين أسباب تسرب 

 ككل

 1.121 1 2.227 93.27 72 أعزب

       97.23 331 متزوه

       311.23 32 مطلق

       312.22 31 أرمل

 

( في جميع محاور الدراسة، وهذا يدل على عدظ 1.12( أن قيم مستويات الداللة كانت أكبر من )33يتضح من الجدول )

ليم الكبار وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول األسباب التي تدفع الدارس للتسرب من مراكز تع

االمية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، وهذا يدل على تشابن استجابات أفراد العينة حول األسباب التي تدفع الدارس ومحو 

 للتسرب من مراكز تعليم الكبار ومحو االمية مهما اختلفت حالتهم االجتماعية.

 

 األمية؟ن من مراكز تعليم الكبار ومحو نسب تسرب الدارسيالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: كيف يمكن أن نحد ونقلص من 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السكتجابات أفكراد العينكة حكول الحلكول 

نكت م فكي األردن، وكاتعليم الكبار ومحو االمية في مكديريات التربيكة والتعلكي من مراكزالمقترحة للحد من نسب تسرب الدارسين 

 النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
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 (25جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول

 مراكز تعليم الكبار ومحو االمية ة للحد من نسب تسرب الدارسين من الحلول المقترح

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

درجة 

 األهمية

الترتي

 ب

72 
حضانة لألمهات في مركز تعليم الكبار ومحو  المهم توفيرمن 

 األمية.
3.21 1.291 

كبيرة 

 جدا
3 

 1.229 3.22 من الضروري توفير بدل مواصالت للدارسين. 11
كبيرة 

 جدا
7 

79 
من المهم تعديل مواعيد الدواظ بالمركز بما يتناسب مع أوقات 

 الدارسين.
3.22 1.272 

كبيرة 

 اجد
1 

 1.211 3.21 من المهم تكريم الدارسين المميزين في المراكز. 13
كبيرة 

 جدا
3 

 1.212 3.19 .دارسين حسب فئاتهم العمريةمن المهم تصنيف ال 72
كبيرة 

 جدا
2 

72 
 جيرانن وأصدقاءهالملتحق بالمركز الدارس  أن يشجعالمهم من 

 مية.األميين لاللتحاق بمركز محو األ
3.12 1.919 

كبيرة 

 جدا
2 

 2 كبيرة  3.122 1.27 الدواظ في المركز.  للدارس خاللمن الضروري توفير وجبة طعاظ  72

 1.232 3.33 المتوسط العاظ 
كبيرة 

 جدا 
 

 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة حول الحلول المقترحة للحد من نسب تسرب 32ويبين الجدول )

(، 3.21 – 1.27تعليم الكبار ومحو االمية في مديريات التربية والتعليم في األردن تراوحت قيمها بين )ارسين من  مراكز الد

( والتي تنص 72( على درجات أهمية كبيرة جدا كان أعالها الفقرة رقم )72، 72، 13، 79، 11، 72حيث حصلت الفقرات )

ومحو األمية " حيث حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمتن  ركز تعليم الكبارعلى " من المهم  توفير حضانة لألمهات في م

( والتي تنص على " من الضروري توفير وجبة طعاظ للدارس  خالل الدواظ في 72(، في حين حصلت الفقرة رقم )3.21)

 ( ودرجة أهمية كبيرة.1.27المركز " على أقل متوسط حسابي وقيمتن )

ن ال بكد مكن وضكع مجموعكة مكن المقترحكات التكي يمككن تطبيقهكا بحيكث تحكد الفقرات أعكاله أنكويتضح لنا من خالل نتائج 

  الحلول:وتقلل من مشكلة تسرب الدارسين من مراكز تعليم الكبار ومحو األمية ومن أبرز هذه 

 توفير حضانة لألمهات في مركز تعليم الكبار ومحو األمية. -

مجتمكع المحلكي بتكوفير المنظمات الدوليكة ومؤسسكات ال تم من خالل توجين، ويمكن أن يتوفير بدل مواصالت للدارسين -

 وزارة التربية والتعليم. ةبنود ميزاني، في ضوء عدظ توفر المخصصات المالية في بدل مواصالت

 تعديل مواعيد الدواظ بالمركز بما يتناسب مع أوقات الدارسين. -

 تكريم الدارسين المميزين في المراكز. -

  .عمريةين حسب فئاتهم التصنيف الدارس -
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األميين لاللتحكاق بمراككز محكو األميكة، وهكذا  نن وأصدقاءهجيرابتشجيع أهمية وضرورة قياظ الدارس الملتحق بالمركز  -

 يستوجب التركيز من قبل المعلمين لزرع هذه القناعة في ذهن الدارس الملتحق بالمركز.

 مركز.الدواظ في ال فترة للدارس خاللتوفير وجبة طعاظ  -

يكدل علكى  جكدا، وهكذا( ودرجة أهميكة كبيكرة 3.33لجدول حصول اجمالي الفقرات على متوسط حسابي قيمتن )كما يبين ا

تعليم الكبكار ومحكو االميكة فكي مكديريات  من مراكزأن جميع هذه الفقرات تمثل الحلول المقترحة للحد من نسب تسرب الدارسين 

 التربية والتعليم في األردن.

 

  التوصيات:

 وى الكتب الخاصة ببرنامج تعليم الكبار ومحو األمية والعمل على تطويرها.مراجعة محت .3

 تصنيف الدارسين حسب فئاتهم العمرية.  .7

 تعديل مواعيد الدواظ بالمركز بما يتناسب مع أوقات الدارسين. .1

محكو األميكة وتعلكيم الكبكار  ككزتفعيل دور المشرف التربوي والتأكيد على ضرورة قيامن بزيكارات ميدانيكة لمتابعكة مرا .3

 وتقييم الدارسين والمعلمين. 

 في فصل الصيف. الشتاء والتبريدتحسين البيئة التعليمية المادية للمراكز من حيث توفير وسائل التدفئة في فصل  .2

 توفير حضانة للدارسات لألمهات في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية. .2

مككن المنظمككات الدوليككة  التربيككة والتعلككيمل شككركاء وزارة بككدل نقككدي مككن خككال تككوفير وسككائل للمواصككالت للدارسككين أو .2

 الداعمة للبرامج التعليمية. 

 توفير وجبة طعاظ للملتحقين ببرنامج تعليم الكبار ومحو االمية.  .2

 مية وبشكل دوري. تكريم الدارسين المتميزين في مراكز تعليم الكبار ومحو األ .9

لاللتحكاق بمراككز محكو األميكة، وهكذا األميين من أصكدقائهم وجيكرانهم  على حشدكز ابالمر الدارسين الملتحقينتشجيع  .31

 يستوجب التركيز من قبل المعلمين لزرع هذه القناعة في ذهن الدارس الملتحق بالمركز.

 

 : المصادر والمراجع

اء الحمدانية، و األمية في قض(: "صعوبات الدارسين والمعلمين والمشرفين في مشروع مح3922إبراهيم، يوسف ) -

 وحلولهم المقترحة لها"، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بغداد، العراق. 

(: "جدوى برامج محو األمية: دراسة من وجهة نظر الدارسين والدارسات بالمملكة 3991الحميدي، عبد الرحمن ) -

 العربية السعودية"، السعودية.

رنامج محو األمية في محافظتي مسقط وظفار وسبل تطويره من معوقات تطبيق ب(: "7137الصعيري، ناصر ) -

 (، سوريا.3(، العدد )72وجهة نظر القائمين علين "دراسة ميدانية تحليلية""، رسالة دكتوراة، مجلة جامعة دمشق، المجلد )

هة نظر اإللزامي من وج(: "المشكالت التي تعترض سير العمل في ميدان محو األمية 3929المنصوري، محسن ) -

 الدارسين والعاملين فين في القطر العراقي"، العراق. 
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"مشكالت مراكز محو األمية في محافظة ميسان من وجهة نظر العاملين فيها"، مجلة كلية (: 3923جاسم، شاكر ) -

 (، العراق. 2التربية، جامعة البصرة، العدد )

حو األمية وتعليم الكبار من وجهة نظر الدارسين سين في مراكز م(: "أسباب تسرب الدار3922حمادنة، أديب ) -

 والعاملين فيها"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، األردن. 

(: "العوامل المؤثرة على تسرب األميين من مراكز محو األمية، دراسة ميدانية بمركز أسيوط". 3999سيد، أسامة ) -

 رسالة ماجستير، جامعة أسيوط، مصر.  

(: "المشكالت التي واجهها الدارسون في مراكز محو األمية من وجهة نظرهم في محافظة 7111)صوالحة، فاطمة  -

 إربد"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، األردن.

(: "التحديات التي تواجن مشروع محو األمية في محافظة بابل 7132العويدي، عبد األمير رباط، وعلوان، حسين ) -

 .1، العدد 71ل، العلوظ اإلنسانية، المجلد مجلة جامعة باب"، 7137-7131

(: "مسح وتصنيف المشكالت التي تواجن مراكز محو األمية وتعليم الكبار في محافظة 3923منصور، حمزة ) -

 العاصمة من وجهة نظر الدارسين والعاملين"، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، األردن. 

التقويمية الشاملة لبرنامج محو األمية في األردن"، وزارة التربية والتعليم، (: "الدراسة 7112مؤتمن، منى وآخرون ) -

 عمان، األردن. 

( 33( والمادة )2، نظاظ تعليم الكبار ومحو األمية صادر بمقتضى الفقرة )ط( من المادة )7112( لسنة 23نظاظ رقم ) -

 .3993( لسنة 1من قانون التربية والتعليم رقم )
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