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 الملخص
هاجساً يؤرق المسؤولين ومتخذي القرار في وزارة التربية والتعليم في دولة االمارات العربية المتحدة، لما  مهنة التدريسعد ظاهرة عزوف الذكور عن ت

ي االجابة عن التساؤل لها من أثار بالغة في خطط التنمية الشاملة، وانعكاسات سلبية على واقع العملية التعليمية في المدارس، لذا جاءت هذه الدراسة سعياً ف

لمعالجتها ولجذب المواطنين  المقترحة عزوف المواطنين الذكور عن االلتحاق بمهنة التعليم في إمارة أبوظبي؟ وما هي الحلولتالي: "ما أسباب الرئيس ال

يمة لتحقيق أهداف هذه العل استخدم المنهج الوصفي التحليلي )أو ما يسمى بالمسح االجتماعي( الذي يعد أنسب المناهجوقد تم  الذكور للعمل في هذا المجال؟

( طالب من الطالب الذكور في كلية التقنية العليا بأبوظبي في مختلف التخصصات 284، وقد تكونت عينة الدراسة من )االدراسة واالجابة على تساؤالته

 والتعليم األساسي.

ستبانة صادقة فيما أعدته لقياسه اال وقد تأكدت الباحثة أن لدراسات السابقة،وا األدبياتالباحثة بتصميمها بناًء على  كما تم االعتماد على استبانة محكمة قامت

 .وثابتة بدرجة عالية

 الدراسة ما يلي: نتائج أظهرت وقد 

 سبابدية، األعلى الترتيب: )األسباب االقتصا هي االلتحاق بمهنة التعليم في إمارة أبوظبي، نتأثيراً في عزوف المواطنين الذكور ع األكثراألسباب الرئيسة 

 ة(.جتماعياال سبابل، األتتعلق ببيئة العم التي
المستقبل الوظيفي للعديد ) أهم االسباب االقتصادية التي تؤثر على عزوف المواطنين الذكورعن االلتحاق بمهنة التعليم في إمارة أبوظبي، هي على الترتيب: 

الحوافز والبدالت التي يتقاضها المعلم بخالف راتبه  ، وظيفي مشجع للترقية في وظيفة المعلمال يوجد كادر ، من المهن أفضل من المستقبل الوظيفي للمعلم

أهم االسباب المتعلقة ببيئة العمل التي تؤثر على عزوف المواطنين الذكورعن االلتحاق بمهنة التعليم في  .(األساسي ضئيلة جدا مقارنة بغيرها من الوظائف

يُعاني المعلم من كثرة الحصص ، مهنة التدريس تحتاج للكثير من الصبر وتحمل ضغط العمل عند التعامل مع الطالب) :إمارة أبوظبي، هي على الترتيب

، يتعرض المعلم لمشاكل عند تعامله مع أولياء األمور بالمدارس، ال يتيح وقت العمل الطويل الفرصة للمعلم لإلبداع واالبتكار، اليومية واألعباء الكتابية بالعمل

أهم االسباب االجتماعية التي تؤثر على عزوف  .(مهنة التعليم تناسب المرأة بصورة أكبر مقارنة بالذكور تعامل الطالب بشكل غير الئق مع معلميهم.ي

من ، م في المجتمعال تهتم وسائل اإلعالم بإظهار دور ومكانة المعل) المواطنين الذكورعن االلتحاق بمهنة التعليم في إمارة أبوظبي، هي على الترتيب:

ال تُشجع العائالت أبنائها على االلتحاق بكليات التربية التي ، الصعب مالحظات االنجازات التي يحققها المعلم مقارنة بالمهن األخرى كاألطباء والمهندسين

المجتمع نظرة سلبية للحاصلين على المؤهالت ينظر ، مهما ترقى المعلم فسينظر المجتمع له نظرة أقل من زمالئه في المهن األخرى، يتخرج منها المعلم

على معالجة مشكلة عزوف المواطنين الذكورعن االلتحاق بمهنة التعليم في إمارة أبوظبي، وتجذبهم للعمل في  تساعد التي المقترحة أهم الحلول .(التربوية

وضع سلم ترقيات واضح  إعادة هيكلة رواتب المعلمين.، دود مع المعلمينسن العقوبات المناسبة للطلبة الذين يتجاوزون الح) هذا المجال، هي على الترتيب:

ين، وفعال للمعلمين توفير التدريب الكافي ،  تقديم أجور اضافية لمن يعملون ساعات اضافية من المعلمين ، تقديم التحفيز المعنوي المناسب للمعلمين الُمجد ِّ

وضع خطة تُشارك ، توفير امتيازات خاصة للعاملين في السلك التربوي، تُحف ِّزهم على االلتحاق بالمهنةللمعلمين الجدد بصورة تكفل تطوير مهنة التعليم و

توفير منح دراسية للملتحقين بمختلف الكليات لتشجيعهم على االلتحاق بمهنة  ،فيها مختلف المؤسسات والجهات تهدف إلى تغيير الثقافة السائدة عن المعلم

 .(من ساعات العمل اليومي في المدرسة إلتمام مهام المعلمينتخصيص أوقات ض ،التعليم
 الدراسة بعدد من التوصيات، نذكر منها: انتهت وقد

 يجب وضع سلم ترقيات واضح وفعال. •

 .العمل على منح الجوائز التربوية على مستوى اإلمارة لتحفيز المعلمين وتطوير أدائهم •

 التعليم. يجب توفير تشريعات كفية تحمي المعلم في مهنة •

 العمل على تقليل المشكالت والصراعات بين المعلمين واإلداريين في المدارس. •

 االهتمام بتحفيز اآلباء المقدم ألبنائهم لاللتحاق بكليات التعليم.  •

 يجب اصدار تشريعات وقرارات ملزمة ومحفزة الستقطاب المواطنين الذكور للتدريس في مدارس اإلمارة. •

سة على عينة مختلفة في مناطق مختلفة، ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج تلك الدراسات للحصول على صورة أوضح مشكلة إجراء مثل هذه الدرا

 عزوف المواطنين الذكور عن االلتحاق بمهنة التعليم في كلية التقنية العليا في امارة ابوظبي.
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