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الخالصة
ىدف ىذا البحث إلى دراسة ظاىرة اإلعادة  ،لمعرفة أسبابيا  ،وآثارىا  ،باعتبارىا واحدة
من أىم المشكالت التي تعاني منيا مرحمة التعميم األساسي سواء كان ذلك عمى المستوى
الدولي أو اإلقميمي أو المحمي  ،وبتحديد أكثر فان البحث يحاول اإلجابة عن األسئمة اآلتية :
 - 1ما ىي األسباب وراء ظاىرة اإلعادة بمرحمة التعميم األساسي بمحمية بورتسودان ؟
 - 2ما ىي اآلثار اإليجابية المترتبة عن ظاىرة اإلعادة ؟
 - 3ما ىي اآلثار السالبة المترتبة عن ظاىرة اإلعادة ؟

مجتمع البحث :
شمل :
 - 1مدارس التعميم األساسي بمحمية بورتسودان وعددىا  187مدرسة .
 - 2كبار موجيي مرحمة التعميم األساسي وعددىم ستة .
 - 3موجيي مرحمة التعميم األساسي وعددىم  46موجياً وموجية .

 - 4معممي مرحمة التعميم األساسي وعددىم  2412معمماً ومعممة .

عينة البحث :

تم اختيار عينة عشوائية شممت :

- 1

 22مدرسة من مجموع مدارس التعميم األساسي بالمحمية .

- 2

عدد  18م وجياً من مجموع كبار موجيي مرحمة التعميم األساسي وموجيي

- 3

عدد  154معمماً ومعممة من مجموع معممي المرحمة .

المرحمة .

أدوات البحث :

وتمثمت في :
 - 1مقابمة مع مدير إدارة التعميم األساسي بمحمية بورتسودان .
 - 2مقابمة مع كبير موجيي محمية بورتسودان .

 - 3مقابمة مع كبار موجيي وحدات التنسيق بالمحمية .
 - 4مقابمة مع موجيي مرحمة التعميم األساسي .
 - 5االستبيان لمدراء ومعممي مدارس التعميم األساسي بالمحمية .
وقد أسفرت نتائج البحث اإلجابة عن التساؤالت السابقة والتي تمثمت في اآلتي:
التعمي األساسي بمحمية بورتسودان ىي :
م
 -1أىم األسباب وراء ظاىرة اإلعادة بمدارس
أ ) قصور برامج تأىيل وتدريب معممي المرحمة .
ب) عدم توفر الدعم المالي الالزم لمواجية مشكالت التالميذ .
ج) طرق التدريس التقميدية التي تركز عمى الجوانب النظرية وتيمل الجوانب التطبيقية ،
وذلك يرجع إلى قمة توفر الوسائل التعميمية  ،وانعدام المعامل  ،وحجرات األنشطة في معظم
مدارس التعميم األساسي بمحمية بورتسودان .
 - 2أفادت نتائج البحث أن اآلثار اإليجابية لإلعادة انحصرت في أنيا تعمل عمى تحسين
مستوى التحصيل الدراسي لدى بعض التالميذ .
 - 3تعددت اآلثار السالبة لإلعادة حيث أكدت نتائج ا لبحث أنيا ذات مردود غير مرغوب
فيو عمى العممية التربوية  ،واالقتصادية ألنيا تؤدي إلى :
أ  /التقميل من التكيف االجتماعي لمتالميذ  ،وتؤثر سمباً عمى نموىم النفسي

ب /اإلعادة ذات عالقة إيجابية بظاىرة التسرب .

ج /تؤدي إلى تزايد أعداد التالميذ داخل الفصل  ،وتعوق من أداء المعمم .
وقد الحظ الباحث أن اآلثار السالبة لإلعادة أكثر من آثارىا اإليجابية .

Abstract
This research aims at studying the phenomenon of repetition in
primary education, its causes and results because it is one of the
most important problems which face primary education
internationally , regionally , and locally. Definitely , the research
tries to answer the following questions :1/ What are the reasons behind this phenomenon in primary
education in Port Sudan ?
2/ What are the positive effects of this phenomenon ?
3/ What are its negative effects or results ?

The research population :It includes :1/ Primary schools in Port Sudan ( 187 schools )
2/ Chief primary education supervisors (6 supervisors )
3/ Primary education supervisors ( 46 supervisors )
4/ Teachers of primary education ( 2412 teachers )

The research sample :A random sample is selected . It includes :1/ (22) primary schools .
2/ (18) supervisors .
3/ (154) teachers .

The articles of this research include :1/ An interview with the director of primary education in Port
Sudan .
2/ An interview with the chieftain supervisor in Port Sudan .
3/ An interview with the chief supervisors of coordinating units in
Port Sudan .
4/ An interview with primary education supervisors
5/ Questionnaire ( headmasters and teachers of primary schools )
The final results of this research reveal the answers to the previous
questions. That includes :

1/ The reasons behind the phenomenon of repetition in Port Sudan
are :(A) Shortage of teachers qualifying and training Programmers .
(B) Financial support for solving pupils problems is not available
(C) Teaching methods concentrate on theoretical sides not on
practical ones that is due to scarcity of Laboratories , few
educational facilities in most primary schools.
2/ This research reveals that the only positive result is that the
repetition phenomenon improves the level of some pupils.
3/ The several negative results of the phenomenon stress the fact
that it has an undesirable feedback on educational and
economical operation because it :(A) negatively affects the psychological development and reduces
the social adaptation of the pupil .
(B) has a strong positive relation with schools’ dropping out .
(C) leads to an increase in number of pupils in classes and
impedes teachers task.
As a researcher I notice that the negative results
of repetition phenomenon are greater more than its positive ones .
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ثانياً  -:نتائج البحث -:

من أىم النتائج التي تم التوصل إلييا ما يأتي -:

( أ ) األسباب وراء ظاهرة اإلعادة بمدارس التعميم األساسي بمحمية بورتسودان -:
أشارت نتائج االستبيان والمقابالت مع

أفراد عينة البحث بان ىناك مجموعة من

األسباب وراء ظاىرة اإلعادة بالمحمية تتم ثل في -:
- 1طرق التدريس التقميدية التي تركز عمى الجوانب النظرية لقمة الوسائل التعميمية ف ي بعض
المدارس.
- 2ازدحام اليوم الدراسي بالدروس النظرية وقمة ا لجوانب التطبيقية واألنشطة المدرسية ويرجع
ذلك إلي انعدام المعامل وحجرات األنشطة في معظم مدارس التعميم األساسي بالمحمية.
- 3أنظمة االمتحانات التي تيمل األنشطة اليومية لمتالميذ  ،والتركيز عمى الدرجات التي
ي امتحانات الفترة لترفيعو أو إبقائو لإلعادة.
يحصل عمييا التمميذ ف
- 4الصعوبة التي يجدىا التالميذ في فيم واستيعاب بعض المقررات الدراسية مثل الرياضيات
والمغة اإلنجميزية.
- 5قصور برامج تأىيل وتدريب معممي مرحمة التعميم األساسي بالمحمية.
- 6عدم توفر الدعم المالي الالزم لمدارس التعميم األ ساسي بمحمية بورتسودان  ،والمتمثل في
مال التسيير لمواجية مشكالت التالميذ.
- 7ارتفاع أعداد التالميذ داخل الفصول في بعض المدارس يعوق من أداء المعمم ومتابعتو
ليم.
- 8عدم اكتمال األثاثات المدرسية في بعض المدارس تحول دون توفر المناخ المدرس
المناسب لعمل المعمم.
ي بعض الكتب الدراسية.
- 9اشتراك أكثر من تمميذ ف
 - 10تدنى الظروف الصحية لبعض التالميذ يؤدى إلي رسوبيم واعادتيم لمصف.

ي

ذكاء يشكمون النسبة األعمى من تال ميذ اإلعادة لعدم وجود دورات أو
 - 11التالميذ األقل
ً
برامج أو فصول دراسية خاصة لحل مشكالتيم بتمك المدارس.
 - 12انخفاض المستوى االقتصادي لبعض األسر وعدم قدرتيم عمى تقديم المساعدات المالية
الالزمة لمتمميذ لسد احتياجاتو الدراسية.
 - 13انشغال بعض التالميذ بالعمل لمساعدة أسره م الفقيرة.
 - 14المشكالت االجتماعية مثل الطالق واالنفصال بين األزواج وغيرىا تعد من أىم األسباب
وراء ظاىرة اإلعادة.
 - 15إىمال التالميذ وعدم متابعتيم من قبل بعض أوليائيم وضعف عالقتيم بالمدرسة
يعرضيم لمرسوب واإلعادة.
 - 16ارتفاع نسب األمية في المجتمع الذي يحيط بالمدرسة ذو عالقة إيجابية بظ اىرة الرسوب
واإلعادة.
ي التعميم.
 - 17عدم وعى بعض األسر بأىمية التعميم يقمل من رغبة األبناء ف
 - 18انخفاض المستوى التعميمي لبعض األباء يقمل من فرص اكتساب التمميذ لمخبرات
الالزمة لتقدمو الدراسي.
 - 19انشغال بعض التالميذ بمشاىدة التمفاز لفترات طويمة عمى حساب التحصيل الدراسي.
ي قبل المدرسي مثل الخالو ي ورياض
 - 20عدم قيام بعض األسر بإلحاق أبنائيم بالتعل م
األطفال إلكسابيم الخبرات الالزمة التي تساعدىم في مرحمة التعميم األساسي.

[ب] أشارت نتائج البحث أن لإلعادة آثار إيجابية وأخرى سالبة عمى العممية
التربوية وأهمها اآلتي -:

اآلثار اإليجابية لإلعادة -:
السبقة أن اإلعادة تعمل عمى تحسين مستوى التحصيل الدراسى لدى بعض
تؤكد النتائج ا
السبقة والتي كانت وراء إعادتيم لمصف.
االىتام والرعاية بحل مشكالتيم ا
م
التالميذ اذا وجدوا

اآلثار السالبة لإلعادة -:
أشارت النتائج السابقة أن ل إلعادة مضاعفات خطيرة على العممية التربوية حيث أنيا
تعمل عمى -:
ي التقدم المدرسي.
ي نفوس التالميذ لشعورىم بالفشل ف
أ  -بناء خبرات سالبة ف
ب -تحد اإلعادة من التكيف االجتماعي للتالميذ.
ج -اإلعادة ذات عالقة إيجابية بظاىرة التسرب ويزداد ىذا االتجاه إذا تكررت اإلعادة اكثر من
مرة.

د -اإلعادة تشكل عب ما يلاً كبيًء اًر عمى األسر الفقيرة من حيث الصرف عمى عد د سنوات
الدراسة التي يقضييا التمميذ في المدرسة.

هـ – تؤدى اإلعادة إلى تزايد أعداد التالميذ في بعض الفصول الدراسية األمر الذ ي يؤثر سمباً
عمى أداء المعمم.

و -اإلعادة تشكل ضغطاً إضافياً عمى إمكانيات المدرسة البشرية والم الية المتاحة لمتالميذ.

الخالصة -:

يتبين من خالل نتائج هذا البحث أن اآلثار الس البة لإل عادة أكثر من آثارها اإل يجابية

بحيث تشكل اتجاهات خطيرة عمى العممية التربوية  ،وباأل خص اذا كانت بنسبة مرتفعة  ،أما
أهم األسباب وراء هذه الظاهرة يعتقد الباحث أنها تندرج تحت ستة محاور هى -:

( )1المنيج الدراسي

( )2المعمم

( )4اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي

( )3المباني والتجييزات المدرسية

( )5التالميذ ( )6األسرة والمجتمع.

ويخمص الباحث مما سبق أن أىم األسباب وراء ظاىرة اإلعادة يمكن إيجازىا في اآلتي
-:
أ -قصور برامج تأىيل وتدريب معممي مرحمة التعميم األساسي بمحمية بورتسودان.
ب -عدم توفر مال التسيير الالزم لمدارس التعميم األساسي لمواجية مشكالت التالميذ.

ج -طرق التدريس التقميدية الت ي تركز عمى الجوانب النظرية ويرجع ذلك

إلي قمة الوسائل

التعميمية.
د -انخفاض الم ستوى التعميمي واالقتصادي لبعض األسر.
هـ – عدم قيام بعض أولياء األمور بمتابعة التمميذ والتعاون مع المدرسة في حل مشكالتو.

ثالثاً  :التوصيات -:

بعد تقديم ما تم من بحث وتقييم وتحميل لنتائج ا الستبيان والمقابالت التي تمت مع المسؤولين

وبناء ا عمى ما تم من دراسات سابقة
والموجيين بمرحمة التعميم ا ألساسي بمحمية بورتسودان ،
ً
ذات صمة بالموضوع حول ظاىرة اإلعادة كواحدة من أىم المشكالت التي تواجو النظم التعميمية
عمى كافة المستويات  ،ولما ليا م ن

عالقة إيجابية بظاىرة التسرب  ،ومردودىا السالب

عمى العممية التربوية واالقتصادية  ،باعتبار التعميم أداة الكساب الفرد القيم واإل تجاىات وأ نماط
السموك الذى يمكنو من التفاعل مع الجماعة والتأثر بيا والتأثير عمييا  ،كما يعمل التعميم عمى
إعداد القوى البشرية لمنيوض بتنمية المجتمع وتحقيق أىداف التنمية ا الجتماعية وا القتصادية ،
لذلك يصبح البحث فى أساليب تجويد التعميم ورفع كفايتو أمر دائم األ ىمية من خالل الوقوف
عمى مستوى األ نظمة التعميمية وبحث مشكالتيا وايجاد حمول ومقترحات لتوجيو مسارىا وجية
صحيحة  ،والتقميل من الفاقد التربو ي إلى أقل ما يمكن  ،وباعتبار اإلعادة واحدة من

أىم

عواممو  ،لذلك يقتر ح الباحث التوصيات اآلتية سعياً نحو تقديم بعض اإل سيامات فى الحقل
التربوي وال شك أن السودان يسعى لبناء المجتمع الحضاري  ،ويمكن إيجازىا فى اآلتي -:
- 1إعطاء األسبقية لتدريب وتأىيل معممي مرحمة التعميم األ ساسي م ن خريجي مرحمة التعميم
يب حتى اآلن.
الثانوي والذين لم ينالوا تدر اً

- 2زيادة الدعم المادي لم دارس التعميم األ ساسي بحيث يعمل عمى تحسين العممية التربوية
وزيادة إنتاجيتيا  ،ويتطمب ذلك البحث عن مصادر أخرى لتمويل التعميم واإلنفاق عميو من
خالل مشاركة المجتمع.
التريب المستمر أثناء
- 3إعداد الكوادر اإلدارية وقيادات التوجيو واإلشراف التربوي من خال ل د
الخدمة واتاحة الفرص لتبادل الخبرات بين واليات السودان المختمفة.

- 4توفير الوسائل التعميمية الحديثة وتزويد المدارس بالمختبرات والمكتبات المدرسية واأل دوات
الرياضية وغيره ا من الوسائل المساعدة في تنوع وتعدد األنشطة.
ي المناىج الدراسية واشراك المعممين في وضعيا .
- 5تأكيد الجانب العممي ف
- 6تعزيز عمميات اإلرشاد الطالبي والتوجيو  ،لتوجيو التالميذ إلى أنواع التعميم المختمفة التي
تناسب قدراتيم واستعداداتيم في ظل مقررات دراسية متنوعة تمبى حاجات الفرد والمجتمع.
- 7فتح فصول لمفئات الخاصة من التالميذ و

إلحاقىم بالمدارس العادية وتأه يل وتدريب

المعممين لمواجية مشكالتيم.
- 8توعية األسر عن طريق المدارس ووسائل اإلعالم بأىمية التعميم.
- 9تكثيف حمالت محو األمية والعمل عمى زيادة برامجيا.

 - 10العمل عمى تقميل نسب الرسوب واإلعادة والتسرب بمدارس التعميم األساسي.

 - 11االىتمام بالخالوي ورياض األطفال لتييئة التالميذ قبل إلحاقيم بالمدارس.

 - 12العمل بنظام الفريق المتكامل داخل المدرسة من معمم  ،ومرشد

نفسي  ،ومختص

اجتماعي  ،ووحدة عالجية  ،واالستعانة بالبطاقة المدرسية  ،وتنظيم عالقات التالميذ عمى
أساس التعاون والمصمحة العامة.
 - 13اعتماد منيجية الخريطة التربوية والمدرسية ف ي التخطيط لتوفير األبنية بالمستوى
المطموب.
 - 14العمل بنظام النقل التمقائي في الحمقتين األولى والثانية بمرحمة التعميم األساسي بمحمية
بورتسودان لمحد من اآلثار السالبة لظاىرة اإلعادة.

