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العوامل ذات العالقة بتسرب معلمات المدارس األهلية في التعليم العام
من وجهة نظر مالك المدارس ومقترحات حلولها
)*(

وفاء بنت إبراهيم الفريح

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

) هـ1437/8/11  وقبل للنشر يف، هـ1436/7/15 (قدم للنشر يف
 والوقوف على العوامل ذات العالقة بالبيئة املدرسـية، والتعرف على العوامل املادية، هدفـت هذه الدراسـة إىل تقيص العوامل الشـخصية:ملخـص الدراسـة
 إضافة إىل، والتوصـل إىل مقرتحات تسـهم يف احلـد من هـذه العوامـل،لـدى املعلمات يف املـدارس األهليـة بالتعليـم العـام مـن وجهـة نظر ملاك املـدارس
 وتم، ونسـبة السـعودة املطلوبة يف املدرسـة، وسـنوات اخلربة، واجلنسـية،التعـرف على الفـروق ذات الداللـة اإلحصائيـة بني ملاك املـدارس يف التخصص
 متثلـت العوامل الشـخصية ذات العالقة بالتسرب لدى املعلمات يف املدارس:  وقد توصلت الدراسـة إىل نتائج مـن أمهها،تطبيـق املنهـج الوصفـي املسـحي
 كام متثلت. أما أبـرز العوامل املادية فتمثلـت يف اإلعالن عن الوظائـف احلكومية خالل العام الـدرايس،األهليـة بالتعليـم العـام يف ضعف التأهيـل األكاديمي
 وكانـت أهم املقرتحـات تفعيـل الدعم املـادي للمدارس،أهـم العوامـل ذات العالقـة بالبيئـة املدرسـية يف عـدم وضـوح الترشيعـات املنظمة لعمـل املعلمة
. سـنوات10 – 5  وتوصلـت الدراسـة إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة لصالح أفراد الدراسـة الذين ختصصهـم تربوي والذيـن خربهتم من،األهليـة
. التعليم األهيل، معلامت املدارس، الترسب الوظيفي: الكلامت املفتاحية
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املقدمة:

فاملعلمة ترتك املدرسة متى ما وجدت وظيفة أفضل ،كام

تعد الرتبية يف املجتمعات اإلنسانية هي املسؤولة

أن املدرسة قد تستغني عن املعلمة يف أي وقت (العنزي،

التعليم بعناية كبرية يف اململكة العربية السعودية.
ويعد التعليم األهيل رافد ًا مهام من روافد التعليم

ويشري شفي (1422هـ) إىل وجود عدد من

املشكالت التي تواجهها املعلمة يف التعليم األهيل،

ظهر اجتاه يشجع عىل إعطاء دور للقطاع اخلاص يف

بسبب تطبيق نظام اليوم الدرايس الكامل أو وجود مواد

1423هـ).

عن تطوير الثقافة ،وقيادة التغري االجتامعي ،لذا حيظى

أمهها تدين الرواتب الشهرية طول فرتة الدوام الرسمي

بجميع مستوياته ،حيث إنه مع تطور املجتمع السعودي

وأنشطة إضافية ،وعدم االهتامم بتدريب املعلامت أو

إنشاء املؤسسات الرتبوية (احلامد1425 ،هـ).

إحلاقهم بدورات تطويرية.

ومن خالله متكنت وزارة التعليم من حتقيق إنجازات

ورغم أهداف خطط التنمية املتوالية بتوفري فرص

ضخمة يف جمال سعودة التعليم يف التعليم األهيل ،وتبذل
اململكة جهود ًا كبرية يف تطوير إعداد املعلم كمي ًا ونوعي ًا

عمل للمواطنني ،وقرار جملس الوزراء رقم ()260

أفضل العنارص لاللتحاق بمؤسسات إعداد املعلم

اخلاص وفق منظور اسرتاتيجي متكامل تتضافر

بتاريخ  1430-8-5بسعودة الوظائف يف القطاع

خالل مراحل التكوين املهني للمعلم ،التي تبدأ باختيار

اجلهود فيه للتطوير لضامن االستجابة النوعية والكمية

(الغامدي و نور الدين  ،عبد اجلواد1426 ،هـ).

لالحتياجات التنموية واملجتمعية إال أن نسبة ترسب

واملعلم هو حمور العمل الرتبوي ،ومهام بذل من

املعلامت من التعليم األهيل مازالت مستمرة (العيل،

جهد يف تطوير املناهج الدراسية ،واملعامل ،واملكتبات،

1436هـ ،ص.)40:

وأدوات التعلم وتقنياته ،فلن يتم النجاح ألهداف
العملية التعليمية دون معلم ُأحسن إعداده (فرج،

حيث يعد ترسب املعلامت من األمور التي تقلق

وتعد املدارس األهلية من املؤسسات املنافسة يف

العمل بل يربك املدرسة من خالل البحث عن معلمة

مالك املدارس األهلية ،ألنه ال يعني فقط االنقطاع عن

2009م).

بديلة ،مما يرتتب عليه انخفاض غري مرغوب يف انتاجية

جذب املعلامت املؤهالت للعمل فيها بعد إقرار اخلطة

املدرسة ويف توطني الوظائف.

الزمنية إلحالل املعلامت السعوديات مكان املتعاقدات

يف املدارس األهلية ،حيث بدأت املعلامت السعوديات

مشكلة الدراسة:

بااللتحاق هبذه املدارس ،ولكن بقاء املعلامت يف هذه
املدارس ال يستمر طوي ً
ال،ألن االلتزام القانوين واألديب

رغم أن الدولة تشجع التعليم األهيل ،ورغم توفر

رغبة لدى العديد من األرس إلحلاق أبنائها بمدارس

مفقود بني املعلامت السعوديات واملدارس األهلية،
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وجهة نظر مالك املدارس األهلية.

املختلفة ،ومن أمهها ترسب املعلامت.

أسئلة الدراسة:

حيث إنه مع إقرار السعودة يف املدارس األهلية،

الدراسة احلالية حتاول اإلجابة عن السؤال الرئيس

بدأت املعلامت السعوديات بااللتحاق هبذه املدارس،
ولكن بقاء املعلامت عادة ال يستمر طوي ً
ال ،فاملعلمة

التايل:

حكومية (الغانم1424 ،هـ).

األهلية يف التعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس

ما العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس

ترتك املدرسة األهلية عند حصوهلا عىل وظيفة

ومقرتحات حلوهلا؟

ويف هذا اإلطار أوضحت العديد من الدراسات

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

مثل (العنزي1432 ،هـ) و(الرضيس1428 ،هـ)

1.1ما العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب

و(العمر1428 ،هـ) و(السلامن1420 ،هـ) أسباب

لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم

ترسب املعلامت لدى املعلامت السعوديات من

العام من وجهة نظر مالك املدارس؟

وجهة نظرهن ،حيث كانت نتائج الدراسات أن

2.2ما العوامل املادية ذات العالقة بالترسب لدى

من أسباب الترسب كثرة املناهج ،وعدد احلصص،

املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام من

وكثرة األنشطة التي متارسها املعلمة ،وكثرة الضغوط

وجهة نظر مالك املدارس؟

واألعامل املكلفة هبا مقابل تدين الرواتب ،مما أدى إىل

3.3ما العوامل ذات العالقة بالبيئة املدرسية

عدم شعور املعلمة باألمن الوظيفي ،وازدياد ظاهرة

وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية

الترسب يف املدارس األهلية.

وحيث إن ما تم الوصول إليه من نتائج كانت من

بالتعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس؟

نظر مالك املدارس األهلية ،رغم ما يمثل هلم الترسب

بترسب معلامت املدارس األهلية يف التعليم

4.4ما املقرتحات للحد من العوامل ذات العالقة

وجهة نظر املعلامت أو املديرات فقط دون معرفة وجهة

العام من وجهة نظر مالك املدارس؟

من تكلفة كبرية من حيث التوظيف والتدريب وإجياد

5.5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني

املعلمة البديلة ،كام يرتتب عىل هذه الظاهرة خلل

مالك املدارس يف إدارك هذه العوامل تعود

وإرباك يف توزيع األعامل واملهام نتيجة النقص يف عدد

إىل املتغريات التالية (التخصص ،اجلنسية،

املعلامت الناتج عن الترسب يف املدارس األهلية يف

سنوات اخلربة يف امتالك املدرسة األهلية،

التعليم العام ،وهذا ما يؤكد احلاجة إىل معرفة العوامل

نسبة السعودة املطلوبة من قبل الوزارة)؟

ذات العالقة بترسب معلامت املدارس األهلية من
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أهداف الدراسة:

ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف
املدارس األهلية بالتعليم العام من وجهة نظر

1.1تقيص العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب

مالك املدارس.

لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام

2.2تقدم مقرتحات تسهم يف احلد من العوامل ذات

من وجهة نظر مالك املدارس.

العالقة بترسب معلامت املدارس األهلية يف

2.2التعرف عىل العوامل املادية ذات العالقة

التعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس.

بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية

3.3ختدم وزارة التعليم ومالك املدارس يف مواجهة

بالتعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس.

3.3الوقوف عىل العوامل ذات العالقة بالبيئة

ظاهرة ترسب معلامت املدارس األهلية يف

األهلية بالتعليم العام من وجهة نظر مالك

أعداد املعلامت املترسبات يف السنوات األخرية

التعليم العام ،حيث إنه من املالحظ تزايد

املدرسية وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس

كام تشري بذلك إحصائيات وزارة التعليم.

املدارس.

4.4التوصل إىل مقرتحات تسهم يف احلد من

4.4تساعد نتائجها متخذي القرار يف وزارة التعليم

األهلية يف التعليم العام من وجهة نظر مالك

معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام

يف مواجهة العوامل ذات العالقة بترسب

العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس

وتقديم احللول واملقرتحات.

املدارس.

5.5التعرف عىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية

حدود الدراسة:

–إن وجدت-للحد من العوامل ذات العالقة

1.1احلدود املوضوعية :اقترص موضوع الدراسة

بترسب معلامت املدارس األهلية يف التعليم

عىل التعرف عىل العوامل ذات العالقة بترسب

العام من وجهة نظر مالك املدارس.

معلامت املدارس األهلية واملتعلقة بالعوامل

ومقرتحات حلها تبعا إىل املتغريات التالية

الشخصية ،والعوامل املادية ،والعوامل ذات

(التخصص ،اجلنسية ،سنوات اخلربة يف امتالك املدرسة

العالقة بالبيئة املدرسية ،ومقرتحات حلها من

األهلية ،نسبة السعودة املطلوبة من قبل الوزارة).

وجهة نظر مالك املدارس.

أمهية الدراسة:

2.2احلدود املكانية :املدارس األهلية يف مدينة

تأيت أمهية الدراسة يف أهنا :

الرياض والتي تشمل مراحل التعليم األهيل
العام (االبتدائية ،املتوسطة ،الثانوية).

1.1تسعى للكشف عن العوامل الشخصية واملادية
78

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1439هـ 2018 /م)

107-75

3.3احلدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة يف الفصل

وعرف(الغانم1424 ،هـ ،ص« )10:الترسب

مصطلحات الدراسة:

وعىل ضوء التعريفات السابقة نستخلص أن

الدرايس الثاين 1436هـ2015/م.

بأنه توقف الفرد عن عضويته يف إحدى املنظامت التي
يتقاىض منها تعويض ًا نقدي ًا »

 - 1الترسب الوظيفي:

الترسب الوظيفي يف التعليم األهيل هو انتقال املعلامت

تعرفه الدراسة احلالية بأنه :ترك املعلمة العمل يف

من مدرسة أهلية إىل أخرى ،أو عن طريق االستقالة

املدارس األهلية يف التعليم العام عن طريق االستقالة،

االختيارية ،أو النقل.

أو االنقطاع عن العمل ،أو االنتقال إىل منظمة أخرى.

 - 2املدارس األهلية :يقصد هبا يف هذه الدراسة

ب /أنواع الترسب لدى املعلامت يف التعليم األهيل

أجور معينة .مع االلتزام بتعليامت وزارة التعليم فيام

عرفت الئحة تنظيم املدارس األهلية الصادرة بقرار

كل تعليم عام للبنات يتم يف مدارس غري حكومية لقاء

العام:

يتعلق باملنهج الدرايس واإلرشاف الرتبوي يف اململكة

جملس الوزراء يف 1395/8/13هـ رقم  1006بأهنا

العربية السعودية.

كل منشأة غري حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم
العام أو اخلاص قبل مرحلة التعليم العايل (وردت يف

أدبيات الدراسة

الغامدي وعبد اجلواد2008 ،م).

أ /الترسب الوظيفي:

أشار العتيق (1420هـ) إىل أنواع الترسب لدى

«تعد ظاهرة الترسب عملية ديناميكية مستمرة بنائية

املعلامت يف التعليم األهيل العام بأنه من حيث النتيجة

سواء أكانت تعليمية أو جتارية أو اقتصادية »(حلواين،

 )1إما سلبي ًا :وهو خروج املعلمة من مدرسة إىل

وغري ثابتة ،وتعني بحركة املوظفني كل داخل مؤسسته

يكون :

2001م ،ص.)17:

مدرسة أخرى بناء عىل رغبتها،وينتج عنه آثار

وعرف (عبد الرمحن1984 ،م ،ص« )15:الترسب

سلبية عىل سبيل املثال :احتامل عدم حتقيق

بأنه هو انتقال املوظف من منظمة إىل أخرى ،أو ترك

توقعات املعلمة يف الوظيفة اجلديدة ،أو فقدان

العمل بطريقة غري نظامية».

املعلمة لزميالت العمل.
 )2إجيابي ًا :وهو خروج املعلمة من مدرسة إىل

ويصف (الصباغ1403هـ)150 ،الترسب الوظيفي

بأنه دوران العاملني أي االستقالة االختيارية للعاملني،

أخرى بناء عىل رغبتها،وينتج عنه آثار إجيابية

ويشتمل الطرد أو االستغناء عن اخلدمة.

مثل زيادة املردود املادي الذي حتصل عليه
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فرص عمل بديلة يدفعهن إىل الترسب.

املعلمة ،أو التقدم يف املجال الوظيفي ،أو زيادة

3.3أسباب شخصية :تتعلق بالقيم واالحتياجات

الرضا الوظيفي للمعلمة يف الوظيفة اجلديدة.

جـ /أسباب الترسب الوظيفي للمعلامت يف التعليم

والدوافع واالجتاهات والعمر ومدة اخلدمة،

عدم الرضا عن العمل لسوء املناخ التنظيمي،

بطريقة أفضل ،كام أنه كلام كانت الرغبات

باملناخ التنظيمي مثل األجور والصالحيات والعالقات

كبري كان معدل الترسب أقل ،ومن الدوافع عدم

األهيل العام:

فالقيم مثل الرغبة يف احلصول عىل تعليم لألبناء
الشخصية واملتطلبات الوظيفية متشاهبة إىل حد

ويكون عدم الرضا نتيجة عدم توفر املزايا املتعلقة

التوافق بني احلاجات التي تشعر هبا املعلامت يف

واالتصاالت.

املدرسة واحلوافز التي تقدمها هلن اإلدارة،

وصنف احلريب (1425هـ) أسباب الترسب إىل:

باإلضافة أنه كلام زادت املسؤولية االجتامعية

1.1أسباب تنظيمية :خاصة باألجور والرضا

واألرسية كلام زادت مسؤوليات املعلمة كلام
كان دافع ًا هلا عن البحث عن بدائل أفضل من

الوظيفي وحجم العمل ،مثل مقدار األجور
واملرتبات بكافة أنواعها ،عدم الشعور باألمان

وظيفتها احلالية.

يف العمل ،املركزية يف العمل ،عدم التقويم

مما سبق يتضح أنه مهام كانت األسباب تنظيمية أو

الصحيح ملحتوى الوظيفة ،عدم وجود فرص

اقتصادية أو شخصية يف الترسب فإنه يتضح ارتباطهام

للتقدم والتطوير املهني ،ضعف العالقات

معا باحلوافز وبالرضا وباالغرتاب الوظيفي.

واالتصاالت وعدم االندماج بني املعلامت.

د /نامذج الترسب الوظيفي:

2.2أسباب اقتصادية :خاصة بالتضخم والبطالة

1.1نموذج موبيل :يوضح نموذج موبيل يف الترسب

وتركيبة القوى العاملة ،حيث إن التضخم
يشجع عدد ًا أكرب من املعلامت يف الدخول إىل

أن قرار ترك العمل يبدأ بالتفكري يف ترك العمل

العايل يوفر فرص عمل متعددة قد حتفز املعلمة

لذلك ،وتتلخص خطوات نموذج موبيل يف أن

إىل الرغبة يف تركه ،ثم اختاذ القرار النهائي

سوق العمل ،إضافة إىل مستويات التوظيف

املوظف قبل اختاذه قرار ترك العمل يمر بعدة

إىل ترك عملها واالنتقال إىل مدرسة أخرى،

خطوات،وهي (تقييم الوظيفة احلالية ،الشعور

حيث كلام ارتفعت نسبة البطالة تنخفض

بالرضا أو عدم الرضا ،الشعور بالرغبة يف ترك

معدالت الترسب ،كام أن تركيبة القوى العاملة

العمل ،الرغبة يف البحث عن بدائل ،تقييم

من املعلامت وما متثله نسبة الشباب هلا دور،

تكاليف ترك العمل ،البحث عن البدائل ،تقييم

فوجود نسبة كبرية من املعلامت الشابات وتوافر
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البدائل ،املقارنة بني الوظيفة البديلة والوظيفة

جهة ،ولطبيعة النفس البرشية من جهة أخرى ،وبالتايل

(احلريب1425 ،هـ).

عىل جعل معدالهتا ضمن احلدود املرغوبة ،وتستطيع

احلالية ،البقاء أو ترك العمل ،ترك العمل

فإن احلل األنسب ملواجهة مشكلة الترسب هو العمل

2.2نموذج برايس :ويقوم النموذج عىل افرتاض أنه

وزارة التعليم السيطرة عىل خفض معدالت الترسب

إذا توافرت الفرصة الوظيفية كان هناك دافعية
للرتك ،وخصوص ًا بتداخل عوامل أخرى مثل:

عن طريق ماييل (اهلليل1424 ،هـ ):
 -وضع سياسات سليمة.

الروتني واملركزية وعبء العمل ،بينام إذا كانت

 -العمل عىل توفري سبل االستقرار الوظيفي

هناك رواتب جيدة واتصال مناسب وعدالة

للمعلامت.

تنظيمية ،وإمكانية للرتقية كانت الدافعية للرتك

 -حتديد مسؤولية الوزارة يف مشكلة الترسب بني

أقل ،كام أشار نموذج برايس إىل تداخل حمددات

املدارس األهلية التابعة للوزارة.

أخرى مثل التدريب واملسؤولية وحجم التنظيم

-

 -الرتكيز عىل برامج التوعية جتاه الترسب.

و /مسؤوليات مالك املدارس:

برايس (يف الرضيس1428 ،هـ).

 -إقامة اتصاالت وثيقة مع املديرات ومساعدهتم

يالحظ من النامذج السابقة أهنا تتفق يف أن

عدم الرضا له دور كبري يف الترسب للموظفني ،وهو ما

يف توفري االحتياجات املستقبلية من املعلامت

جيب عىل مالك املدارس األهلية يف التعليم األهيل العام

وختفيض حاالت االستبعاد املؤقت.

وضعه يف عني االعتبار عند الترسب الوظيفي للمعلامت

 -العمل عىل وضع سياسات واضحة لزيادة

من حيث التوصل إىل حمددات مرتبطة بالترسب للتغلب

عليه.
-
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رواتب املعلامت.

كام أنه من املهم مواكبة التغريات احلاصلة يف وزارة

وضع كل من موبيل وبرايس حمددات رئيسة

التعليم ،ورضورة تقليل الفوارق بني امتيازات املعلامت

التعليم األهيل العام ،وكذلك عرض موبيل خطوات

بني املعلامت ،وذلك لتحقيق االستقرار الوظيفي هلن

يف التعليم احلكومي واألهيل واملساواة يف االمتيازات

للترسب الوظيفي ينطبق بطبيعة احلال عىل املعلامت يف

واحلد من معدالت الترسب.

تسبق قرار ترك العمل.

هـ /سبل حل مشكلة الترسب يف التعليم األهيل

ز /سياسة التعليم األهيل يف اململكة العربية

من الصعب أن يتم القضاء عىل الترسب يف التعليم

نصت سياسة التعليم يف اململكة عىل « تشجيع

السعودية:

العام:

الدولة التعليم األهيل يف كافة مراحله ،وخيضع اإلرشاف

األهيل العام بشكل تام ،وذلك لطبيعة العالقات من
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اجلهات التعليمية املختصة فني ًا وإداري ًا ».

العلمي لدى الطالب والطالبات.

حيث واكبت سياسة التعليم األهيل يف اململكة

3.3استخدام بعض الوسائل التعليمية والتقييمية

رضورة ،وذلك إلجياد روافد متعددة لتعليم املواطنني

املعلمني (احلقيل1432 ،هـ) .وبالرغم من

احلديثة يف تقديم املادة العلمية لرفع مستوى

االجتاه املعارص ،الذي يرى يف نرش التعليم األهيل

اجلهود املثمرة التي يبذهلا كثري من مالك املدارس

وحتقيق املشاركة املجتمعية (احلامد1425 ،هـ).
ونظر ًا ملا توليه اململكة من اهتامم فقد أفردت له
فص ً
ال كامال يف وثيقة سياسة التعليم يف اململكة (وزارة

الرتبوية والتعليمية وتطويرها وجتديدها لرفع

1.1تشجع الدولة التعليم األهيل يف كافة مراحله.

الترسب من قبل املعلامت يبدد مثل هذه اجلهود.

اخلاصة من أجل حتسني برامج مدارسهم

مستوى التحصيل العلمي للمتعلمني ،إال أن

املعارف1416 ،هـ)جاء فيه:

2.2الرتخيص بافتتاح املدارس األهلية خاص

الدراسات السابقة:

باجلهات التعليمية.

3.3يوضح نظام التعليم األهيل الرشوط التي جيب

هدفت دراسة النصار ،خالد (1425هـ) إىل

4.4حيقق إرشاف الدولة عىل التعليم األهيل ضامن

املعلم السعودي يف املدارس األهلية من وجهة نظر

5.5ضامن صحة اجتاه املدرسة وفق مقتضيات

مدى اختالف وجهات نظر عينة الدراسة يف إدارك

6.6تقرير مدى املساعدة املالية التي تقرر للمدارس.

الدراسية ،اخلربة) والتوصل إىل مقرتحات تسهم يف حل

وتشري الزيادة املتنامية يف افتتاح املدارس األهلية

عىل عينة عشوائية من معلمي املدارس األهلية ومديرهيا

والطالبات عىل االلتحاق باملدارس األهلية ومن مظاهر

و 503معلم وإستخدام الباحث االستبانة ،وتوصلت

التعرف عىل املشكالت اإلدارية والفنية التي يواجهها

توافرها فيه والواجبات التي يلتزم هبا.

املعلمني ومديري املدارس ،كام هدفت إىل التعرف عىل

مستوى مناسب من الرتبية والتعليم.

هذه املشكالت وفق متغري (الوظيفة ،املؤهل ،املرحلة

اإلسالم.

تلك املشكالت ،وتم تطبيق الدراسة باملنهج املسحي

يف التعليم العام ،حيث بلغ عدد املديرين  107مدير،

إىل تقديم تعليم متميز شجع أكرب عدد من الطالب

الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها:

هذا التنامي:

 -إن املشكالت اإلدارية يف التعلم العام األهيل

1.1تقديم برامج تربوية ترتقي ملنسويب املدارس.

تتمثل يف انخفاض الراتب ،وعدم وجود عقد

2.2إثراء املناهج التعليمية الرسمية بفاعليات

موحد ،وعدم احتساب اجلهات الرسمية

إضافية علمية وعملية  ،لرفع مستوى التحصيل
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خدمة املعلم السعودي يف املدارس األهلية عند

التعرف عىل أسباب الترسب الوظيفي لدى املعلامت

 -متثلت املشكلة الفنية بدرجة كبرية جد ًا يف نظرة

من وجهة نظر املعلامت واملديرات ،وحتديد معدل

لتحقيق النجاح ،يف حني أن أقل املشكالت

من الترسب .وتوصلت الباحثة إىل أن من أهم أسباب

السعوديات يف املدارس األهلية الثانوية بالرياض

التحاقه بالعمل احلكومي.

الترسب ،والتعرف عىل املقرتحات التي تساعد يف احلد

الطالب للمدارس األهلية عىل أهنا وسيلة

الترسب الوظيفي من وجهة نظر املعلامت انخفاض

اإلدارية كانت ضعف اهتامم مدير املدرسة

الراتب وعدم وجود حوافز ،وعدم الشعور باألمن

األهلية بحل مشكالت املعلم السعودي.

هدفت دراسة الدورسي ،راشد (1428هـ) إىل

الوظيفي وقرص إجازة األمومة  .وعدم منح املعلمة

التعليم األهيل بمدينة الرياض ،واقرتاح حلول مناسبة.

وهتدف دراسة الشثري ،عبدالعزيز (1429هـ)

إجازه اضطرارية.

إيضاح املشكالت التي يواجها املعلم السعودي يف

إىل إيضاح أهم املشكالت التي تواجهها اإلدارة

واستخدام الباحث املنهج املسحي واالستبانة أداة

املدرسية يف املدارس األهلية ،وتتعلق باملعلمني ومالك

للدراسة ،وتم تطبيقها عىل  360معلم يف التعليم األهيل

املدرسة ،والطالب ،وأولياء األمور ،وإرشاف اجلهات

الثانوي ،وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من

احلكومية ،واألسباب التي تؤدي إىل حدوث املشكالت

أمهها أن املعلم يواجه مشكالت تعليمية واجتامعية

واملقرتحات املؤدية لذلك ،واستخدمت الدراسة املنهج

واقتصادية ونفسية ،باإلضافة إىل تكليف املعلم بأعباء

الوصفي املسحي وأداة الدراسة كانت االستبانة،

إدارية ،كام أنه اليوجد مالءمة بني الراتب ومتطلبات

وتكون جمتمع الدراسة من مجيع مدراء املدارس الثانوية
بالرياض وعددهم  86مدير ًا.

احلياة االجتامعية.

هدفت دراسة العمري ،عيل (1428هـ) إىل الكشف

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها أن

عن العوامل املؤثرة يف االنسحاب الوظيفي للمعلمني

مشكالت املعلم يف التعليم األهيل ترك العمل يف

السعوديني من التعليم األهيل،واستخدم الباحث املنهج

املدرسة أثناء العام الدرايس ،وضعف إدارة الصف،

الوصفي واالستبانة أداة جلمع املعلومات وتكون جمتمع
الدراسة من  38مدير ًا و  140معلم .وخلصت الدراسة

وعدم الدقة يف منح الدرجات ،وعدم اجلدية يف العمل،

االنسحاب من التعليم األهيل الثانوي قلة األجر ،وعدم

هدفت دراسة العنزي ،نايف (1432هـ)إىل بيان

وقلة استخدام الوسائل التعليمية.

إىل جمموعة من النتائج أمهها أن من أهم مسببات

أهم أسباب الترسب الوظيفي لدى املعلمني السعوديني
يف املدارس األهلية الثانوية ،وهدفت -أيض ًا -إىل

الرتقي وانعدام األمان الوظيفي.

هدفت دراسة نوره الرضيس1428( ،هـ) إىل
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التعرف عىل املقرتحات واحللول للحد من ظاهرة

وبمراجعة الدراسات السابقة تبني بوضوح

وتكون جمتمع الدراسة من مجيع املعلمني السعوديني يف

وأسباب الترسب الوظيفي من التعليم األهيل حيث

املشكالت التي يعاين منها معلم املدارس األهلية

الترسب واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل،

اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف التايل :

املدارس الثانوية األهلية من الفصل الدرايس الثاين لعام

-

1432هـ وتم تطبيقها عىل ( )139معلم.

املشكالت التي تواجه معلمي التعليم

وخلصت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها:

األهيل مثل دراسة (النصار1425 ،هـ) و(الدورسي،

راتب املعلمني ،وندرة فرص الرتقي الوظيفي ،وندرة

أسباب الترسب الوظيفي من التعليم األهيل

1428هـ) و (الشثري1429 ،هـ).

تتمثل أسباب الترسب يف التعليم األهيل يف تفاوت

-

مثل دراسة (العمري1428 ،هـ) و (نوره الرضيس،

االبتعاث ،والعمل لساعات أكثر مقارنة مع معلمي

1428هـ) و (العنزي1432 ،هـ) و (ماك كريث

املدارس احلكومية ،ومتثلت أهم املقرتحات التي

برنوكوتا2005 ،م) .

توصلت إليها الدراسة للحد من الترسب الوظيفي لدى

واختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة

املعلمني السعوديني يف حتديد عدد الساعات واحلصص

يف بعض اجلوانب ،منها :جاءت الدراسة احلالية

للمعلمني ،ووضع حد أدنى للرواتب ،وزيادة العائد

ملعرفة العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس

املادي الذي حيصل عليه املعلم باملدارس األهلية.

األهلية يف التعليم العام بمراحله الثالث االبتدائي

وهدفت دراسة ماك كريث وبرونكوتا (Prihciotta

& Mc Grath, 2005إىل معرفة أسباب الترسب

واملتوسط والثانوي ،كام تسعى الدراسة احلالية إىل

يف الواليات املتحدة اإلمريكية ،وتم تطبيقها عىل

مالك املدارس ومقرتحاهتا من خالل نتائج الدراسة يف

معرفة العوامل ذات العالقة بالترسب من وجهة نظر

الوظيفي لدى املعلمني يف مجيع أنواع املدارس األهلية

حني كانت الدراسات السابقة تقترص عىل معرفة وجهة

مجيع املعلمني املترسبني بني عامي (2001-1999م)

نظر املعلمني واملديرين ،دون اعتبار لوجهة نظر مالك

وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها :أن من

املدارس األهلية.

أسباب الترسب الوظيفي ضعف دعم اإلدارة املدرسية،

وقد أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة

وعدم رضا أفراد العينة عن الراتب ،وعدم انتظام الطلبة

يف بعض اجلوانب  ،منها :بلورة مشكلة الدراسة واختيار

داخل الفصول ،وحمدودية دور املعلمني يف القرارات

منهجها وهو املنهج الوصفي املسحي ،وبناء أداة

املدرسية ،وأن املعلمني املترسبني أمجعوا عىل ضعف

الدراسة ،وحماورها واألساليب اإلحصائية املستخدمة

طبيعة املنظامت املدرسية يف مجيع املدارس التي عملوا

فيها وإجراءاهتا ،حيث تم ربط نتائج الدراسة احلالية

فيها.
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بنتائج الدراسات السابقة والبدء من حيث انتهت ،وبناء

107-75

للتحليل اإلحصائي.

ج -أداة الدراسة:

أدبيات الدراسة احلالية.

قامت الباحثة بتصميم استبانتها باألفادة من

الدراسات السابقة املشاهبة ،ومن ثم قامت باخلطوات

منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

التالية ،للتحقق من صالحيتها للتطبيق امليداين .
د -صدق أداة الدراسة:

أ -منهج الدراسة:

 1 .1الصدق الظاهري لألداة :

اتبعت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،ملناسبته

للتعرف عىل مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما

لطبيعة الدراسة وأسئلتها ،واملنهج املسحي ال يتوقف

وضعت لقياسه تم عرضها عىل ()11من املحكمني،

عىل وصف الظاهرة فقط ،بل يتعدى ذلك ملحاولة

ويف ضوء آرائهم قامت الباحثة بإعداد أداة هذه الدراسة

الكشف عن الظاهرة واملتغريات املؤثرة فيها دون أن

بصورهتا النهائية.

يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج األسباب

 .2صدق االتساق الداخيل لألداة :

(العساف1995 ،م ،ص.)191:
ب -جمتمع وعينة الدراسة:

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة
قامت الباحثة بتطبيقها ميداني ًا وعىل بيانات العينة قامت

تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع مالك املدارس

الباحثة بحساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق

األهلية يف التعليم العام يف مدينة الرياض والبالغ

الداخيل لالستبانة ،حيث تم حساب معامل االرتباط

عددهم (  ) 118مالك .
عينة الدراسة:

بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كام توضح ذلك

تم تطبيقها عىل مجيع أفراد املجتمع البالغ ()118

اجلداول التالية:

مالك وكان عائد االستبانة ()80استبانة صاحلة

الجدول رقم ()1
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3

4

معامل االرتباط بالمحور
**0.425
**0.688
**0.578
**0.688

رقم العبارة
5
6
7
8

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
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معامل االرتباط بالمحور
**0.669
**0.553
**0.506
**0.505
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الجدول رقم ()2
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3

5

رقم العبارة
6
8
9
10

معامل االرتباط بالمحور
**0.747
**0.581
**0.836
**0.435

معامل االرتباط بالمحور
**0.855
**0.758
**0.666
**0.526

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل
الجدول رقم ()3
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
4
5

معامل االرتباط بالمحور
**0.468
**0.926
**0.684
**0.924

رقم العبارة 		
6
7
8
-

معامل االرتباط بالمحور
**0.834
**0.874
**0.843
-

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل

الجدول رقم ()4
معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
2
3
4
5
6

معامل االرتباط بالمحور
**0.642
**0.723
**0.656
**0.769
**0.810
**0.800

رقم العبارة 		
7
9
10
11
12
-

معامل االرتباط بالمحور
**0.734
**0.883
**0.759
**0.608
**0.672
-

** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل

إحصائي ًا عند مستوي الداللة ( )0.01فأقل مما يدل عىل

يتضح من اجلداول ( )4 – 1أن قيم معامل ارتباط

صدق اتساقها مع حماورها.

كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبة ودالة
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هـ -ثبات أداة الدراسة:

عليها يف التطبيق امليداين للدراسة .

و -أساليب املعاجلة اإلحصائية :

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة (االستبانة)

استخدمت الباحثة (معادلة ألفا كرو نباخ) للتأكد من

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التي

ثبات أداة الدراسة ،واجلدول رقم ( )5يوضح معامالت

تم جتميعها ،فقد تم استخدام العديد من األساليب

ثبات أداة الدراسة.

اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم

االجتامعية Statistical Package for Social

. Sciences

جدول رقم ()5
معامل ألفا كرو نباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
محاور االستبانة
العوامل الشخصية ذات العوامل
الشخصية ذات العالقة بالتسرب
لدى المعلمات في المدارس
األهلية بالتعليم العام من وجهة
نظر مالك المدارس
العوامل المادية ذات العالقة
بالتسرب لدى المعلمات في
المدارس األهلية بالتعليم العام من
وجهة نظر مالك المدارس
العوامل ذات العالقة بالبيئة
المدرسية وبالتسرب لدى
المعلمات في المدارس األهلية
بالتعليم العام من وجهة نظر مالك
المدارس
مقترحات للحد من العوامل ذات
العالقة بتسرب معلمات المدارس
األهلية في التعليم العام من وجهة
نظر مالك المدارس
الثبات العام
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عدد
العبارات

وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إىل احلاسب

اآليل ،ولتحديد طول خاليا املقياس الثالثي ( احلدود

ثبات
المحور

الدنيا والعليا ) املستخدم يف حماور الدراسة ،تم حساب
املدى(  ،)2=1-3ثم تقسيمه عىل عدد خاليا املقياس

للحصول عىل طول اخللية الصحيح أي( =3/2

8

0.7694

8

0.7485

7

0.9068

11

0.9073

• من  2.35إىل  3.00يمثل (موافق ) نحو كل

34

0.8663

وبعد ذلك تم حساب املقاييس اإلحصائية التالية :

 )0.67بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة
يف املقياس ( أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح)،

وذلك لتحديد احلد األعىل هلذه اخللية ،وهكذا أصبح
طول اخلاليا كام يأيت :

• من  1إىل  1.67يمثل (غري موافق) نحو كل
عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

• من  1.68إىل  2.34يمثل (موافق إىل حد ما)
نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قياسه.
عبارة باختالف املحور املراد قياسه.

1.1التكرارات والنسب املئوية للتعرف عىل

يتضح من اجلدول رقم ( )5أن معامل الثبات
العام ٍ
عال ،حيث بلغ (  ) 0.8663وهذا يدل عىل أن

اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة

الدراسة وحتديد استجابات أفرادها جتاه

االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتامد
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عبارات املحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة

6.6تم استخدام اختبار حتليل التباين األحادي

(املرجح)

الفروق بني إجابات أفراد الدراسة باختالف

ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة

7.7تم استخدام اختبار شيفيه ،لتوضيح صالح

الدراسة.

2.2املتوسط

احلسايب

املوزون

« ،»One Way ANOVAلتوضيح داللة
سنوات اخلربة يف امتالك املدرسة األهلية.

« »Weighted Meanوذلك ملعرفة مدى

الفروق التي بينها اختبار حتليل التباين األحادي

الدراسة عىل كل عبارة من عبارات متغريات

«.»One Way ANOVA

الدراسة األساسية ،مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب

العبارات حسب أعىل متوسط حسايب موزون.

نتائج الدراسة وتفسريها:

3.3املتوسط احلسايب « »Meanوذلك ملعرفة

أ :النتائج املتعلقة بوصف أفراد الدراسة:

مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد

عينة الدراسة عن املحاور الرئيسة (متوسط

جدول رقم ()6

متوسطات العبارات) ،مع العلم بأنه يفيد يف

توزيع أفراد الدراسة وفق متغير التخصص

ترتيب املحاور حسب أعىل متوسط حسايب.

التخصص
تربوي
غير تربوي
المجموع

4.4تم استخدام االنحراف املعياري «Standard

 »Deviationللتعرف عىل مدى انحراف
استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة

من عبارات متغريات الدراسة ،ولكل حمور

التكرار
59
21
80

النسبة
73.8
26.3
100%

يتضح من اجلدول رقم ( )6أن ( )59من أفراد

الدراسة يمثلون ما نسبته  73.8%من إمجايل أفراد

من املحاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب.

الدراسة ختصصهم تربوي وهم الفئة األكثر من أفراد

ويالحظ أن االنحراف املعياري يوضح التشتت

الدراسة ،بينام ( )21منهم يمثلون ما نسبته  % 26.2من

يف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من

إمجايل أفراد الدراسة ختصصهم غري تربوي.

عبارات متغريات الدراسة ،إىل جانب املحاور
الرئيسة ،فكلام اقرتبت قيمته من الصفر تركزت

االستجابات وانخفض تشتتها بني املقياس.

5.5تم استخدام اختبار « ت Independent :

 » Sample T-testلتوضيح داللة الفروق بني
إجابات أفراد الدراسة باختالف ختصصهم.
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الدراسة سنوات خربهتم يف امتالك مدرسة أهلية من 5

جدول رقم ()7
توزيع أفراد الدراسة وفق متغير الجنسية
الجنسية
سعودي
المجموع

التكرار
80
80

107-75

إىل  10سنوات ،و ( )5منهم يمثلون ما نسبته  6.3%من
إمجايل أفراد الدراسة سنوات خربهتم يف امتالك مدرسة

النسبة
100.0
100%

أهلية أقل من  5سنوات.

يتضح من اجلدول رقم ( )7أن ( )80من أفراد

الدراسة يمثلون ما نسبته  100%من إمجايل أفراد

الدراسة سعوديون وهم مجيع أفراد الدراسة.

جدول رقم ()9
توزيع أفراد الدراسة وفق متغير نسبة السعودة المطلوبة
من قبل الوزارة متحققة في المدرسة
نسبة السعودة المطلوبة من قبل
الوزارة متحققة في المدرسة
نعم
المجموع

جدول رقم ()8
توزيع أفراد الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة في امتالك
المدرسة األهلية
سنوات الخبرة
أقل من 5سنوات
من 5إلى 10سنوات
أكثر من 10سنوات
المجموع

التكرار
5
31
44
80

النسبة
6.3
38.8
55.0
100%

التكرار

النسبة

80
80

100.0
100%

يتضح من اجلدول رقم ( )9أن مجيع أفراد الدراسة

البالغ عددهم ( )80حققوا نسبة السعودة املطلوبة من

قبل الوزارة يف مدارسهم.

يتضح من اجلدول رقم ( )8أن ( )44من أفراد

الدراسة يمثلون ما نسبته .55٪من إمجايل أفراد الدراسة

سنوات خربهتم يف امتالك مدرسة أهلية أكثر من 10

سنوات  ،وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة ،بينام

( )31منهم يمثلون ما نسبته  38.8%من إمجايل أفراد
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ب :النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة:
السؤال األول« :ما العوامل الشخصية ذات العالقة
بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم
العام من وجهة نظر مالك املدارس »؟
للتعرف عىل العوامل الشخصية ذات العالقة
بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام

من وجهة نظر مالك املدارس تم حساب التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات
املعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عىل عبارات
حمور العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى
املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام ،وجاءت
النتائج كام يوضحها اجلدول رقم :10

جدول رقم ()10
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور العوامل الشخصية ذات العالقة بالتسرب لدى المعلمات في المدارس األهلية
بالتعليم العام مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
رقم
العبارة
1
3
2
8
6
4
5
7

العبارة
ضعف التأهيل
األكاديمي للمعلمة
المتقدمة للعمل في
المدارس األهلية
ضعف الدافعية
لدى المعلمة نحو
االستمرار في العمل
كثرة أعباء المعلمة
األسرية واالنشغال
بأكثر من مسؤولية
افتقاد المدرسة األهلية
إلى حضانة تعتني
بأطفال المعلمة
قصر إجازة األمومة
في المدارس األهلية
صعوبة حصول
المعلمة على إجازات
مرضية واضطرارية
عدم احترام المعلمة
من قبل الطالبات في
المدارس األهلية
جهل المعلمة بطريقة
الحصول على حقوقها

التكرار
النسبة

موافق

ك
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درجة الموافقة
موافق إلى
غير موافق
حد ما
1
6

%

91.3

7.5

1.3

ك

68

9

3

%

85.0

11.3

3.8

ك

44

26

10

%

55.0

32.5

12.5

ك

5

59

16

%

6.3

73.8

20.0

ك
%
ك

2
2.5
4

65
81.3
37

13
16.3
39

%

5.0

46.3

48.8

ك

2

38

40

%

2.5

47.5

50.0

2
ك
2.5
%
المتوسط العام

27
33.8

51
63.8
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

2.90

0.341

1

2.81

0.480

2

2.42

0.708

3

1.86

0.497

4

1.86

0.413

5

1.56

0.592

6

1.53

0.551

7

1.39

0.539

8

2.04

0.226
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من خالل النتائج املوضحة باجلدول رقم  ١٠يتضح أن
أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل العوامل الشخصية
ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية
بالتعليم العام بمتوسط ( 2.04من  )3.00وهو متوسط
يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي (من 1.68
إىل  )2.34وهي الفئة التي تشري إىل خيار (موافق إىل
حد ما) عىل أداة الدراسة .ومن خالل النتائج املوضحة
أعاله يتضح أن هناك تفاوت ًا يف موافقة أفراد الدراسة عىل
العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف
املدارس األهلية بالتعليم العام حيث تراوحت متوسطات
موافقتهم عىل العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام ما بني
( 1.39إىل  ) 2.90وهي متوسطات تقع يف الفئتني األوىل
و الثالثة من فئات املقياس الثالثي واللتني تشريان إىل (غري
موافق  /موافق) عىل أداة الدراسة مما يوضح التفاوت يف
موافقة أفراد الدراسة عىل العوامل الشخصية ذات العالقة
بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام ،
حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون إىل حد
ما عىل ثالثة من العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف
العبارات رقم ( )2 ،3 ،1والتي تم ترتيبها تنازلي ًا حسب
موافقة أفراد الدراسة عليها إىل حد ما كالتايل:
 .1جاءت العبارة رقم ( )1وهي«ضعف التأهيل
األكاديمي للمعلمة املتقدمة للعمل يف املدارس
األهلية» باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد
الدراسة عليها إىل حد ما بمتوسط ( 2.90من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )3وهي«ضعف الدافعية
لدى املعلمة نحو االستمرار يف العمل» باملرتبة
الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها إىل
حد ما بمتوسط ( 2.81من .)35
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 .3جاءت العبارة رقم ( )2وهي«كثرة أعباء املعلمة
األرسية واالنشغال بأكثر من مسؤولية» باملرتبة
الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها إىل
حد ما بمتوسط ( 2.42من .)3
كام يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون إىل حد
ما عىل اثنني من العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثالن
يف العبارتني رقم ( )6 ،8واللتني تم ترتيبهام تنازلي ًا حسب
موافقة أفراد الدراسة عليهام إىل حد ما كالتايل:
 .1جاءت العبارة رقم ( )8وهي «افتقاد املدرسة
األهلية إىل حضانة تعتني بأطفال املعلمة» باملرتبة
األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها إىل
حد ما بمتوسط ( 1.86من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )6وهي«قرص إجازة األمومة
يف املدارس األهلية» باملرتبة الثانية من حيث موافقة
أفراد الدراسة عليها إىل حد ما بمتوسط ( 1.86من
.)3
كام يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة غري موافقني
عىل ثالثة من العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام ،تتمثل يف
العبارات رقم ( )7 ،5 ،4والتي تم ترتيبها تنازلي ًا حسب
عدم موافقة أفراد الدراسة عليها كالتايل:
 .1جاءت العبارة رقم ( )4وهي«صعوبة حصول
املعلمة عىل إجازات مرضية واضطرارية» باملرتبة
األوىل من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها
بمتوسط ( 1.56من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )5وهي«عدم احرتام املعلمة
من قبل الطالبات يف املدارس األهلية» باملرتبة
الثانية من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها
بمتوسط ( 1.53من .)3
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يتفق مع دراسة( الدورسي1429 ،هـ)
السؤال الثاين« :ما العوامل املادية ذات العالقة بالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام من وجهة
نظر مالك املدارس»؟
للتعرف عىل العوامل املادية ذات العالقة بالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام من وجهة
نظر مالك املدارس ،تم حساب التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب
الستجابات أفراد الدراسة عىل عبارات حمور العوامل
املادية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس
األهلية بالتعليم العام  ،وجاءت النتائج كام يوضحها
اجلدول رقم :11

 .3جاءت العبارة رقم ( )7وهي«جهل املعلمة بطريقة
احلصول عىل حقوقها» باملرتبة الثالثة من حيث
عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط (1.39
من .)3
من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أبرز
العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت
يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف ضعف التأهيل
األكاديمي للمعلمة املتقدمة عىل العمل يف املدارس
األهلية ،وتفرس هذه النتيجة بأن ضعف التأهيل األكاديمي
للمعلمة املتقدمة عىل العمل يف املدارس األهلية يزيد من
صعوبة العمل التدرييس وتعرضها لضغوط عمل نتيجة
لضعف مهاراهتا مما يزيد من ترسهبا من وظيفتها ،وهذا ما

جدول رقم ()11
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور العوامل المادية ذات العالقة بالتسرب لدى المعلمات في المدارس األهلية
بالتعليم العام مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
درجة الموافقة
التكرار
المتوسط االنحراف
رقم
إلى
موافق
غير
الرتبة
العبارة
موافق
النسبة
الحسابي المعياري
العبارة
حد ما
موافق
11
69
ك
اإلعــان عــن الوظائــف
الحكوميــة خــال العــام
1
0.347
2.86
1
ا لد ر ا ســي
13.8
86.3
%
3
8
69
ك
تلقــي عــروض أفضــل مــن
2
0.471
2.83
5
مدرســة أهليــة أخــرى
3.8
10.0
86.3
%
8
11
61
ك
تفــاوت راتــب المعلمــة مــن
3
0.655
2.66
2
مدرســة أهليــة إلــى أخــرى
10.0
13.8
76.3
%
7
50
23
ك
اقتطــاع راتــب المعلمــة خــال
4
0.582
2.20
3
اإلجــازات الرســمية
8.8
62.5
28.8
%
20
37
23
ك
قلــة العائــد المــادي الــذي
5
0.737
2.04
6
تحصــل عليــة المعلمــة
25.0
46.3
28.8
%
قلـــة الحوافـــز المعنويـــة
51
4
25
ك
لتشـــجيع المعلمات المتميزات
6
0.925
1.67
8
63.8
5.0
31.3
%
فـــي المدرســـة األهلية
51
26
3
ك
ضعــف األمــان الوظيفــي فــي
7
0.565
1.40
9
المــدارس األهليــة
63.8
32.5
3.8
%
تحمــل المعلمــة أعبــاء ماليــة
76
1
3
ك
مــن قبــل المدرســة األهليــة ال
8
0.396
1.09
10
95.0
1.3
3.8
%
تتناســب مــع راتبهــا الشــهري
المتوسط العام
0.328
2.09
92
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من خالل النتائج املوضحة باجلدول رقم  11يتضح أن
أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل العوامل املادية ذات
العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم
العام بمتوسط ( 2.09من  )3.00وهو متوسط يقع يف الفئة
الثانية من فئات املقياس الثالثي (من  1.68إىل  )2.34وهي
الفئة التي تشري إىل خيار موافق إىل حد ما عىل أداة الدراسة.
ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن هناك تفاوت ًا
يف موافقة أفراد الدراسة عىل العوامل املادية ذات العالقة
بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام،
حيث تراوحت متوسطات موافقتهم عىل العوامل الشخصية
ذات العوامل املادية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف
املدارس األهلية بالتعليم العام ما بني (  1.09إىل )2.86
وهي متوسطات تقع يف الفئتني األوىل و الثالثة من فئات
املقياس الثالثي واللتني تشريان إىل (غري موافق  /موافق)،
عىل أداة الدراسة مما يوضح التفاوت يف موافقة أفراد الدراسة
عىل العوامل املادية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف
املدارس األهلية بالتعليم العام  ،حيث يتضح من النتائج أن
أفراد الدراسة موافقون عىل ثالثة من العوامل املادية ذات
العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم
العام تتمثل يف العبارات رقم ( )2 ،5 ،1والتي تم ترتيبها
تنازلي ًا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( )1وهي« اإلعالن عن الوظائف
احلكومية خالل العام الدرايس» باملرتبة األوىل من
حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط (2.86
من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( )5وهي« تلقي عروض أفضل
من مدرسة أهلية أخرى» باملرتبة الثانية من حيث
موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 2.83من
.)3
3.3جاءت العبارة رقم ( )2وهي«تفاوت راتب املعلمة
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من مدرسة أهلية إىل أخرى» باملرتبة الثالثة من حيث
موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 2.66من
.)3
كام يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون إىل حد
ما عىل اثنني من العوامل املادية ذات العالقة بالترسب لدى
املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف العبارتني
رقم ( )6 ،3واللتني تم ترتيبهام تنازلي ًا حسب موافقة أفراد
الدراسة عليهام إىل حد ما كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( )3وهي«اقتطاع راتب املعلمة
خالل اإلجازات الرسمية » باملرتبة األوىل من حيث
موافقة أفراد الدراسة عليها إىل حد ما بمتوسط
( 2.20من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( )6وهي« قلة العائد املادي
الذي حتصل علية املعلمة » باملرتبة الثانية من حيث
موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 2.04من
.)3
كام يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة غري موافقني عىل
ثالثة من العوامل املادية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت
يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف العبارات رقم (،8
 )10 ،9والتي تم ترتيبها تنازلي ًا حسب عدم موافقة أفراد
الدراسة عليها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( )8وهي« قلة احلوافز املعنوية
لتشجيع املعلامت املتميزات يف املدرسة األهلية»
باملرتبة األوىل من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة
عليها بمتوسط ( 1.67من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( )9وهي«ضعف األمان
الوظيفي يف املدارس األهلية» باملرتبة الثانية من
حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط
( 1.40من .)3
3.3جاءت العبارة رقم ( )10وهي« حتمل املعلمة أعباء
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و(العنزي1432 ،هـ).
السؤال الثالث«- :ما العوامل ذات العالقة بالبيئة
املدرسية وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية
بالتعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس »؟
للتعرف عىل العوامل ذات العالقة بالبيئة املدرسية
وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم
العام من وجهة نظر مالك املدارس تم حساب التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات
املعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة عىل عبارات
حمور العوامل ذات العالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى
املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام وجاءت النتائج

مالية من قبل املدرسة األهلية ال تتناسب مع راتبها
الشهري » باملرتبة الثالثة من حيث عدم موافقة
أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 1.09من .)3
من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أبرز
العوامل املادية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف
املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف اإلعالن عن
الوظائف احلكومية خالل العام الدرايس وتفرس هذه
النتيجة بأن اإلعالن عن الوظائف احلكومية خالل العام
الدرايس جيعل املعلامت يف املدارس األهلية يتجهن للعمل
يف الوظائف احلكومية التي توفر هلن وضع ًا مادي ًا أفضل،
مما يزيد من ظاهرة ترسب املعلامت من املدارس األهلية،
وهذا ما يتفق مع دراسة كل من (الرضيس 1428 ،هـ)

كام يوضحها اجلدول رقم : 12

جدول رقم ()12
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور العوامل ذات العالقة بالبيئة المدرسية وبالتسرب لدى المعلمات في المدارس
األهلية بالتعليم العام مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
درجة الموافقة
التكرار
موافق
المتوسط االنحراف
رقم
غير
الرتبة
العبارة
حد
إلى
موافق
النسبة
الحسابي المعياري
العبارة
موافق
ما
عدم وضوح التشريعات المنظمة
7
42
31
ك
لعمل المعلمات السعوديات في
1
0.624
2.30
1
العام
المدارس األهلية في التعليم
8.8
52.5 38.8
%
4
7
6
8
2
5

ك
طول اليوم الدراسي في المدارس
األهلية
%
االفتقاد إلى وجود إجراءات تسهم
ك
في ترقية المعلمة وظيفيا في
%
المدرسة االهلية
ك
قلة الدورات التدريبة في مجال
التخصص
%
ك
الضغوط من قبل إدارة المدرسة
%
ك
تعدد المقررات الدراسية عند
المعلمة في المدارس األهلية
%
ك
قلة الحوافز المعنوية لتشجيع
المعلمات المتميزات
%
المتوسط العام

11
13.8
14
17.5
12
15.0
10
12.5
11
13.8
12
15.0
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49
61.3
17
21.3
19
23.8
19
23.8
10
12.5
4
5.0

20
25.0
49
61.3
49
61.3
51
63.8
59
73.8
64
80.0

1.89

0.616

2

1.56

0.777

3

1.54

0.745

4

1.49

0.711

5

1.40

0.722

6

1.35

0.731

7

1.65

0.566
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من خالل النتائج املوضحة باجلدول رقم  12يتضح أن
أفراد الدراسة غري موافقني عىل العوامل ذات عالقة بالبيئة
املدرسية وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية
بالتعليم العام بمتوسط ( 1.65من  )3.00وهو متوسط
يقع يف الفئة األوىل من فئات املقياس الثالثي (من  1.00إىل
 )1.67وهي الفئة التي تشري إىل خيار غري موافق عىل أداة
الدراسة .ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن هناك
تفاوت ًا يف موافقة أفراد الدراسة عىل العوامل ذات العالقة
بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية
بالتعليم العام من حيث تراوحت متوسطات موافقتهم عىل
العوامل ذات عالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى املعلامت
يف املدارس األهلية بالتعليم العام ما بني (  1.35إىل )2.30
وهي متوسطات تقع يف الفئتني األوىل و الثانية من فئات
املقياس الثالثي واللتان تشريان إىل (غري موافق  /موافق إىل
حد ما ) عىل أداة الدراسة مما يوضح التفاوت يف موافقة أفراد
الدراسة عىل العوامل ذات عالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام  ،حيث
يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل
اثنني من العوامل ذات العالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف
العبارتني رقم ( )4 ،1واللتني تم ترتيبهام تنازلي ًا حسب
موافقة أفراد الدراسة عليهام إىل حد ما كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( )1وهي«عدم وضوح
الترشيعات املنظمة لعمل املعلامت السعوديات يف
املدارس األهلية يف التعليم العام» باملرتبة األوىل
من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها إىل حد ما
بمتوسط ( 2.30من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( )4وهي« طول اليوم الدرايس
يف املدارس األهلية » باملرتبة الثانية من حيث موافقة
أفراد الدراسة عليها إىل حد ما بمتوسط ( 1.89من
.)3
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كام يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة غري موافقني عىل
مخسة من العوامل ذات العالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف
العبارات رقم ( ،)5 ،2 ،8 ،6 ،7والتي تم ترتيبها تنازلي ًا
حسب عدم موافقة أفراد الدراسة عليها كالتايل:
1.1جاءت العبارة رقم ( )7وهي« االفتقاد إىل وجود
إجراءات تسهم يف ترقية املعلمة وظيفيا يف املدرسة
األهلية» باملرتبة األوىل من حيث عدم موافقة أفراد
الدراسة عليها بمتوسط ( 1.56من .)3
2.2جاءت العبارة رقم ( )6وهي«قلة الدورات
التدريبية يف جمال التخصص» باملرتبة الثانية من
حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط
( 1.54من .)3
3.3جاءت العبارة رقم ( )8وهي«الضغوط من قبل
إدارة املدرسة » باملرتبة الثالثة من حيث عدم موافقة
أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 1.49من .)3
4.4جاءت العبارة رقم ( )2وهي«تعدد املقررات
الدراسية عند املعلمة يف املدارس األهلية» باملرتبة
الرابعة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها
بمتوسط ( 1.40من .)3
5.5جاءت العبارة رقم ( )5وهي« قلة احلوافز املعنوية،
لتشجيع املعلامت املتميزات »باملرتبة اخلامسة من
حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط
( 1.35من .)3
من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أبرز
العوامل ذات عالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى
املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف عدم
وضوح الترشيعات املنظمة لعمل املعلامت السعوديات يف
املدارس األهلية يف التعليم العام ،وتفرس هذه النتيجة بأن
عدم وضوح الترشيعات املنظمة لعمل املعلامت السعوديات
يف املدارس األهلية يف التعليم العام جيعل املعلامت يف
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بترسب معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام من وجهة
نظر مالك املدارس تم حساب التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب
الستجابات أفراد الدراسة عىل عبارات حمور مقرتحات
للحد من العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس
األهلية يف التعليم العام وجاءت النتائج كام يوضحها
اجلدول رقم :13

املدارس األهلية يشعرن بالغموض وعدم االستقرار ،مما
يزيد من ترسهبن ،وهذا ما يتفق مع دراسة كل من (النصار،
1425هـ) و(الشثري1429 ،هـ).
السؤال الرابع « :ما املقرتحات للحد من العوامل ذات
العالقة بترسب معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام من
وجهة نظر مالك املدارس »؟
للتعرف عىل مقرتحات للحد من العوامل ذات العالقة

جدول رقم ()13
استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور مقترحات للحد من العوامل ذات العالقة بتسرب معلمات المدارس األهلية في
التعليم العام مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
درجة الموافقة
التكرار
موافق
المتوسط االنحراف
رقم
غير
الرتبة
العبارة
النسبة موافق إلى حد
الحسابي المعياري
العبارة
موافق
ما
1
1
78
ك
تفعيل الدعم المادي للمدارس األهلية عند تجديد
1
0.249
2.96
11
الرخصة بتخصيص إعانة لكل طالب
1.3
1.3 97.5
%
1
1
78
ك
تفعيل دعم صندوق الموارد البشرية بعد سنة
2
0.249
2.96
3
دارسية من توظيف المعلمة في المدارس األهلية
1.3
1.3 97.5
%
1
2
77
ك
االلتزام بالعقود المبرمة لمدة سنة وتكون منصفة
3
0.271
2.95
12
للطرفين وتخضع لنظام العمل والعمال
1.3
2.5 96.3
%
2
78
ك
اإلعالن عن الوظائف الحكومية في نهاية كل
4
0.314
2.95
1
عام دراسي فقط
2.5
97.5
%
1
4
75
ك
تفعيل دور هيئة الرقابة والمتابعة في المدارس
5
0.309
2.93
2
األهلية
1.3
5.0 93.8
%
2
5
73
ك
تفعيل نظام العالوة السنوية والحوافز والبدالت
6
0.390
2.89
10
التي تمنح للمعلمة بشكل رسمي
2.5
6.3 91.3
%
2
6
72
ك
دعم وتسهيل حضور المعلمة في المدرسة
7
0.402
2.87
7
األهلية الدورات في مجال التخصص
2.5
7.5 90.0
%
تطبيق العقوبات المنصوص عليها من قبل
3
6
71
ك
إدارات التعليم مثل (تعدد المناهج زيادة النصاب
8
0.453
2.85
9
3.8
7.5 88.8
%
تأخير الرواتب)
4
6
70
ك
وضع حد أدني لسلم الرواتب من قبل وزارة
9
0.497
2.83
6
التربية والتعليم يتناسب مع جهد المعلمة المبذول
5.0
7.5 87.5
%
5
4
71
ك
العمل بنظام التفرغ الجزئي للمعلمات الالتي
10
0.522
2.83
4
لديهن أطفال في سن الحضانة
6.3
5.0 88.8
%
7
6
67
ك
تخفيض العبء التدريسي عن المعلمات
11
0.606
2.75
8.8
7.5 83.8
%
5
المستجدات في ميدان التعليم
100.0
%
المتوسط العام
0.267
2.81
96
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من خالل النتائج املوضحة باجلدول رقم  13يتضح

من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط

العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس األهلية

2.2جاءت العبارة رقم ( )3وهي«تفعيل دعم

( 2.96من .)3

أن أفراد الدراسة موافقون عىل مقرتحات للحد من

صندوق املوارد البرشية بعد سنة دارسيه من

يف التعليم العام بمتوسط ( 2.81من  )3.00وهو

توظيف املعلمة يف املدارس األهلية» باملرتبة

متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي

الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها

(من  2.35إىل  )3.00وهي الفئة التي تشري إىل خيار

بمتوسط ( 2.96من .)3

موافق عىل أداة الدراسة.

3.3جاءت العبارة رقم ( )12وهي «االلتزام

ومن خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن هناك
جتانس ًا يف موافقة أفراد الدراسة عىل مقرتحات للحد من

بالعقود املربمة ملدة سنة  ،وتكون منصفة

يف التعليم العام ،حيث تراوحت متوسطات موافقتهم

الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها

للطرفني وختضع لنظام العمل والعامل» باملرتبة

العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس األهلية

بمتوسط ( 2.95من .)3

عىل مقرتحات للحد من العوامل ذات العالقة بترسب

معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام ما بني ( 2.75

4.4جاءت العبارة رقم ( )1وهي«اإلعالن عن

فئات املقياس الثالثي والتي تشري إىل (موافق) عىل أداة

فقط» باملرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد

الوظائف احلكومية يف هناية كل عام درايس

إىل  ) 2.96وهي متوسطات تقع يف الفئة الثالثة من

الدراسة عليها بمتوسط ( 2.95من .)3

الدراسة ،مما يوضح التجانس يف موافقة أفراد الدراسة

5.5جاءت العبارة رقم ( )2وهي«تفعيل دور هيئة

عىل مقرتحات للحد من العوامل ذات العالقة بترسب

الرقابة واملتابعة يف املدارس األهلية» باملرتبة

معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام ،حيث يتضح

اخلامسة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها

من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون عىل أحد عرش
مقرتح ًا للحد من العوامل ذات العالقة بترسب معلامت

بمتوسط ( 2.93من .)3

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أن أبرز

املدارس األهلية يف التعليم العام ،أبرزها تتمثل يف

املقرتحات للحد من العوامل ذات العالقة بترسب

العبارات رقم ( )2 ،1 ،12 ،3 ،11والتي تم ترتيبها
تنازلي ًا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها كالتايل:

معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام تتمثل يف

املادي للمدارس األهلية عند جتديد الرخصة

الرخصة بتخصيص إعانة لكل طالب وتفرس هذه

تفعيل الدعم املادي للمدارس األهلية عند جتديد

1.1جاءت العبارة رقم ( )11وهي«تفعيل الدعم

النتيجة بأن تفعيل الدعم املادي للمدارس األهلية عند

بتخصيص إعانة لكل طالب» باملرتبة األوىل
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فيام يتعلق باجلنسية ونسبة السعودة كانت مجيع

جتديد الرخصة بتخصيص إعانة لكل طالب ،حيسن من

اإلجابات يف خيار واحد ،ولذلك مل يتم حساب الفروق

الوضع املادي باملدارس األهلية ،ويسهم يف هتيئة البيئة

باختالف هاذين املتغريين.

املناسبة للعمل للمعلامت ،مما يقلل من ظاهرة ترسب

املعلامت .

الفروق باختالف متغري التخصص:

السؤال اخلامس « :هل توجد فروق ذات داللة

للتعرف عىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية
يف إجابات أفراد الدراسة طبق ًا إىل اختالف متغري

اخلربة يف امتالك املدرسة األهلية ،نسبة السعودة املطلوبة

الفروق بني إجابات أفراد الدراسة وجاءت النتائج كام

إحصائية بني مالك املدارس يف إدارك هذه العوامل

تعود إىل املتغريات التالية (التخصص ،اجلنسية ،سنوات

التخصص استخدمت الباحثة اختبار “ ت « لداللة

من قبل الوزارة»؟

يوضحها اجلدول رقم :14

الجدول رقم ()14
نتائج اختبار «ت »Independent Sample T-test :للفروق بين إجابات أفراد الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير
التخصص
المحور
العوامل الشخصية ذات العوامل الشخصية
ذات العالقة بالتسرب لدى المعلمات في
المدارس األهلية بالتعليم العام
العوامل المادية ذات العالقة بالتسرب لدى
المعلمات في المدارس األهلية بالتعليم العام
العوامل ذات العالقة بالبيئة المدرسية
وبالتسرب لدى المعلمات في المدارس
األهلية بالتعليم العام
مقترحات للحد من العوامل ذات العالقة
بتسرب معلمات المدارس األهلية في التعليم
العام

التخصص
تربوي
غير تربوي

العدد
59
21

المتوسط
2.08
1.92

االنحراف
0.234
0.150

تربوي
غير تربوي
تربوي
غير تربوي

59
21
59
21

2.16
1.91
1.71
1.48

0.359
0.058
0.646
0.114

تربوي
غير تربوي

59
21

2.80
2.85

0.287
0.202

قيمة ت
2.961

5.120

الداللة
**0.004

**0.000

2.634

**0.010

0.790-

0.432

** دالة عند مستوى  0.01فأقل

واجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم غري تربوي

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله عدم وجود

حول (مقرتحات للحد من العوامل ذات العالقة

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل

بترسب معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام).

يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم تربوي
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بينام يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01فأقل يف
اجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم تربوي واجتاهات
أفراد الدراسة الذين ختصصهم غري تربوي حول (العوامل
الشخصية ذات العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب
لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام ،العوامل
املادية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس
األهلية بالتعليم العام ،العوامل ذات العالقة بالبيئة
املدرسية وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية
بالتعليم العام) لصالح أفراد الدراسة الذين ختصصهم
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تربوي.
الفروق باختالف متغري سنوات اخلربة يف امتالك
املدرسة األهلية:
للتعرف عىل ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة
إحصائية يف إجابات أفراد الدراسة طبق ًا إىل اختالف متغري
سنوات اخلربة يف امتالك املدرسة األهلية استخدمت الباحثة
« حتليل التباين األحادي» One Way ANOVA
لتوضيح داللة الفروق يف إجابات أفراد الدراسة طبق ًا إىل
اختالف متغري سنوات اخلربة يف امتالك املدرسة األهلية،
وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول رقم :15

الجدول رقم ()15
ً
نتائج « تحليل التباين األحادي »  One Way ANOVAللفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقا إلى اختالف متغير
سنوات الخبرة في امتالك المدرسة األهلية
الداللة
متوسط
درجات
مجموع
مصدر
قيمة ف
المحور
اإلحصائية
المربعات
الحرية
مربعات
التباين
بين
العوامل الشخصية ذات العوامل
0.260
2
0.520
الشخصية ذات العالقة بالتسرب
لدى المعلمات في المدارس األهلية
بالتعليم العام
العوامل المادية ذات العالقة
بالتسرب لدى المعلمات في
المدارس األهلية بالتعليم العام

العوامل ذات عالقة بالبيئة
المدرسية وبالتسرب لدى المعلمات
في المدارس األهلية بالتعليم العام

مقترحات للحد من العوامل ذات
العالقة بتسرب معلمات المدارس
األهلية في التعليم العام

** دالة عند مستوى  0.01فأقل

المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

3.509

77

0.046

4.029
0.994

79
2

00.497

7.522

77

0.098

8.516
0.075

79
2

0.038

25.189

77

0.327

25.264
0.087

79
2

0.044

5.541

77

0.072

5.628

79

99

5.710

5.087

0.115

0.605

**0.005

**0.008

0.891

0.549
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يتضح من خالل النتائج املوضحة باجلدول رقم

فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول (العوامل

مستوى  0.05فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول

بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم

الشخصية ذات العوامل الشخصية ذات العالقة

 15عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

العام ،والعوامل املادية ذات العالقة بالترسب لدى

(العوامل ذات عالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب

املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام) باختالف

لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام،

متغري عدد سنوات اخلربة يف امتالك املدرسة األهلية،

مقرتحات للحد من العوامل ذات العالقة بترسب

ولتحديد صالح الفروق بني كل فئات سنوات خربة

معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام) باختالف

يف امتالك املدرسة األهلية عىل حدة تم استخدام

متغري سنوات اخلربة يف امتالك املدرسة األهلية.

اختبار شيفية ،والذي جاءت نتائجه كام يوضحها

بينام يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01

اجلدول رقم : 16

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط
الحسابي

أقل من 5سنوات
العوامل الشخصية ذات العوامل
من 5إلى10
الشخصية ذات العالقة بالتسرب
سنوات
لدى المعلمات في المدارس األهلية
أكثر من 10سنو
بالتعليم العام
ات
أقل من 5سنوات
العوامل المادية ذات العالقة بالتسرب من 5إلى10
لدى المعلمات في المدارس األهلية
سنوات
بالتعليم العام
أكثر من10
سنـوات

5
31

1.75
2.10

44

2.04

5
31

2.00
2.23

44

2.01

جدول رقم ()16
يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين كل فئات سنوات خبرة على حدة

المحور

أقل من
5سنوات
-

من
5إلى10
سنوات
**

أكثر
من10
سنو ات
*

-

**
-

** دالة عند مستوى  0.01فأقل * دالة عند مستوي 0.05

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود

سنوات حول (العوامل الشخصية ذات العوامل

اجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم أقل من 5سنوات

املدارس األهلية بالتعليم العام) لصالح أفراد الدراسة

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01فأقل يف

الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف

واجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم من 5إىل10

الذين خرباهتم من 5إىل 10سنوات.
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كام يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود
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يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف:

1.1ضعف التأهيل األكاديمي للمعلمة املتقدمة

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05فأقل

للعمل يف املدارس األهلية.

يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم أقل من

2.2ضعف الدافعية لدى املعلمة نحو االستمرار يف

5سنوات واجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم أكثر

العمل.

من 10سنوات حول (العوامل الشخصية ذات العوامل

3.3كثرة أعباء املعلمة األرسية واالنشغال بأكثر من

الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف

مسؤولية.

املدارس األهلية بالتعليم العام) لصالح أفراد الدراسة

أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل اثنني من

الذين خرباهتم أكثر من 10سنوات.

كام يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله وجود

العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت

يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم من 5إىل10

1.1افتقاد املدرسة األهلية إىل حضانة تعتني بأطفال

من 10سنوات حول (العوامل املادية ذات العالقة

2.2قرص إجازة األمومة يف املدارس األهلية.

يف املدارس األهلية بالتعليم العام  ،تتمثالن يف:

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01فأقل

املعلمة.

سنوات واجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم أكثر

أفراد الدراسة غري موافقني عىل ثالثة من العوامل

بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم

الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف

العام من وجهة نظر مالك املدارس) لصالح أفراد

املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف:

الدراسة الذين خرباهتم من 5إىل 10سنوات.

1.1صعوبة حصول املعلمة عىل إجازات مرضية

أهم نتائج الدراسة:

أواضطرارية.

السؤال األول« :ما العوامل الشخصية ذات العالقة

2.2عدم احرتام املعلمة من قبل الطالبات يف

بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم

املدارس األهلية.

العام من وجهة نظر مالك املدارس » ؟

3.3جهل املعلمة بطريقة احلصول عىل حقوقها.

السؤال الثاين  « :ما العوامل املادية ذات العالقة

أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل العوامل

بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم

الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف

العام من وجهة نظر مالك املدارس » ؟

املدارس األهلية بالتعليم العام.

أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل العوامل املادية

أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل ثالثة من

ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية

العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت
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بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس

بالتعليم العام.

األهلية بالتعليم العام.

أفراد الدراسة موافقون عىل ثالثة من العوامل املادية

أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل اثنني من

ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية

العوامل ذات عالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى

بالتعليم العام تتمثل يف:

املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف:

1.1اإلعالن عن الوظائف احلكومية خالل العام

1.1عدم وضوح الترشيعات املنظمة لعمل املعلامت

الدرايس.

السعوديات يف املدارس األهلية يف التعليم

2.2تلقي عروضا أفضل من مدرسة أهلية أخرى.

العام.

3.3تفاوت راتب املعلمة من مدرسة أهلية إىل

2.2طول اليوم الدرايس يف املدارس األهلية.

أخرى.

أفراد الدراسة غري موافقني عىل مخسة من العوامل

أفراد الدراسة موافقون إىل حد ما عىل اثنني من

ذات عالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى املعلامت يف

العوامل املادية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف

املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف:

املدارس األهلية بالتعليم العام تتمثل يف:

1.1اقتطاع راتب املعلمة خالل اإلجازات الرسمية.

1.1االفتقاد إىل وجود إجراءات تسهم يف ترقية

أفراد الدراسة غري موافقني عىل ثالثة من العوامل

2.2قلة الدورات التدريبية يف جمال التخصص.

املعلمة وظيفيا يف املدرسة األهلية.

2.2قلة العائد املادي الذي حتصل علية املعلمة.

3.3الضغوط من قبل إدارة املدرسة.

املادية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس

4.4تعدد املقررات الدراسية عند املعلمة يف املدارس

األهلية بالتعليم العام تتمثل يف:

األهلية.

1.1قلة احلوافز املعنوية لتشجيع املعلامت املتميزات

5.5قلة احلوافز املعنوية لتشجيع املعلامت املتميزات.

يف املدرسة األهلية.

السؤال الرابع  « :ما املقرتحات للحد من العوامل

2.2ضعف األمان الوظيفي يف املدارس األهلية.

3.3حتمل املعلمة أعباء مالية من قبل املدرسة األهلية

ذات العالقة بترسب معلامت املدارس األهلية يف التعليم

السؤال الثالث  « :ما العوامل ذات عالقة بالبيئة

أفراد الدراسة موافقون عىل مقرتحات للحد من

العام من وجهة نظر مالك املدارس » ؟

ال تتناسب مع راتبها الشهري.

املدرسية وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية

العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس األهلية

بالتعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس » ؟

يف التعليم العام.

أفراد الدراسة موافقون عىل أحد عرش مقرتح ًا للحد

أفراد الدراسة غري موافقني عىل العوامل ذات عالقة
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من العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

1.1تفعيل الدعم املادي للمدارس األهلية عند

تربوي واجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم

2.2تفعيل دعم صندوق املوارد البرشية بعد سنة

الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف

 0.01فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم

األهلية يف التعليم العام أبرزها تتمثل يف:

غري تربوي حول (العوامل الشخصية ذات العوامل

جتديد الرخصة بتخصيص إعانة لكل طالب.

دارسيه من توظيف املعلمة يف املدارس األهلية.

املدارس األهلية بالتعليم ا لعام ،العوامل املادية ذات

للطرفني وختضع لنظام العمل والعامل.

بالتعليم العام ،العوامل ذات العالقة بالبيئة املدرسية

العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية

3.3االلتزام بالعقود املربمة ملدة سنة ،وتكون منصفة
4.4اإلعالن عن الوظائف احلكومية يف هناية كل

وبالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم

5.5تفعيل دور هيئة الرقابة واملتابعة يف املدارس

الفروق باختالف متغري سنوات اخلربة يف امتالك

السؤال اخلامس « :هل توجد فروق ذات داللة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

تعود إىل املتغريات التالية :التخصص ،اجلنسية ،سنوات

ذات العالقة بالبيئة املدرسية وبالترسب لدى املعلامت

العام) لصالح أفراد الدراسة الذين ختصصهم تربوي.

عام درايس فقط.

املدرسة األهلية:

األهلية.

إحصائية بني مالك املدارس يف إدارك هذه العوامل

 0.05فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة حول (العوامل

اخلربة يف امتالك املدرسة األهلية ،نسبة السعودة املطلوبة

يف املدارس األهلية بالتعليم العام ،مقرتحات للحد من

من قبل الوزارة»؟

العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس األهلية
يف التعليم العام) باختالف متغري سنوات اخلربة يف

فيام يتعلق باجلنسية ونسبة السعودة كانت مجيع

امتالك املدرسة األهلية.

اإلجابات يف خيار واحد ،ولذلك مل يتم حساب الفروق

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

باختالف هذين املتغريين.

الفروق باختالف متغري التخصص:

 0.01فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

أقل من 5سنوات واجتاهات أفراد الدراسة الذين

تربوي واجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم غري

ذات العوامل الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى

خرباهتم من 5إىل 10سنوات حول (العوامل الشخصية

 0.05فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين ختصصهم

املعلامت يف املدارس األهلية بالتعليم العام) لصالح

تربوي حول (مقرتحات للحد من العوامل ذات العالقة

أفراد الدراسة الذين خرباهتم من 5إىل 10سنوات.

بترسب معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام).
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.05

بالعقود املربمة ملدة سنة  ،وتكون منصفة

5سنوات واجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم أكثر

5.5يوجه البحث توصية لديوان اخلدمة املدنية بأن

للطرفني وختضع لنظام العمل والعامل.

فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم أقل من

يكون اإلعالن عن الوظائف احلكومية يف هناية

من 10سنوات حول (العوامل الشخصية ذات العوامل

كل عام درايس فقط.

الشخصية ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف

6.6يوجه البحث توصية لوزارة التعليم بتفعيل دور

املدارس األهلية بالتعليم العام) لصالح أفراد الدراسة

هيئة الرقابة واملتابعة يف املدارس األهلية.

الذين خرباهتم أكثر من 10سنوات.

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

7.7يوجه البحث توصية إىل إدارة التعليم األهيل

من 5إىل 10سنوات واجتاهات أفراد الدراسة الذين

يف كيفية احلد من العوامل ذات العالقة بترسب

بإقامة ورش العمل والندوات العلمية للبحث

 0.01فأقل يف اجتاهات أفراد الدراسة الذين خرباهتم

معلامت املدارس األهلية يف التعليم العام.

خرباهتم أكثر من 10سنوات حول (العوامل املادية

ذات العالقة بالترسب لدى املعلامت يف املدارس األهلية

اخلامتة:

بالتعليم العام من وجهة نظر مالك املدارس) لصالح

التعليم األهيل يعد رافد ًا مهام من روافد التعليم يف

أفراد الدراسة الذين خرباهتم من 5إىل 10سنوات.

اململكة العربية السعودية ،حيث متكنت وزارة التعليم

توصيات الدراسة:

من حتقيق إنجازات ضخمة يف جمال سعودة التعليم،

ولضامن حتقيق االحتياجات التنموية واملجتمعية

1.1يوجه البحث توصية إىل وزارة التعليم باحلد من

للمجتمع وباعتبار أن املعلم هو حمور العمل الرتبوي،

العوامل ذات العالقة بترسب معلامت املدارس

البد من العمل عىل احلد من ترسب معلامت املدارس

األهلية يف التعليم العام .

األهلية يف التعليم العام .

2.2يوجه البحث توصية إىل وزارة التعليم بتفعيل
الدعم املادي للمدارس األهلية عند جتديد

الرخصة بتخصيص إعانة لكل طالب.

املصادر واملـراجـع:
أوال :املـراجـع العربية:

3.3يوجه البحث توصية لصندوق املوارد البرشية
لتفعيل دورها ،بحيث يكون بعد سنة دارسية
من توظيف املعلمة يف املدارس األهلية.

4.4يوجه البحث توصية لوزارة العمل عىل االلتزام

احلامد ،حممد معجب1425( .هـ)  .التعليم يف اململكة :رؤية
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وعالقتها باألداء :دراسة تطبيقية يف اململكة العربية
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