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الملخص:
هدفت هذه الدراسة الى التعرف دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب
من وجهة نظر مدراء المدارس ،ومعرفة إن كان هناك دور لألسرة في الحد من التسرب المدرسي من وجهة نظر مدراء المدارس
في سحاب تعزى لمتغيرات :الجنس ،المؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات الخبرة في اإلدارة ،العمر.
ولإلجابة عن هذه األسئلة بنيت استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت على ( )13فقرة موزعة الى بعدين.
وتكونت عينة الدراسة من ( )05من مدراء المدارس في سحاب خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ( .)9595-9532اختيروا
بطريقة عشوائية ،وبعد جمع البيانات أدخلت إلى الحاسوب لتعالج بواسطة البرنامج االحصائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSوقد
استخدمت النسب المئوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) .وبتحليل البيانات التي جمعت كشفت نتائج الدراسة أن دور
األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس كانت مرتفعة
على البعد األول حيث كانت نسبتها المئوية ( ،)%80،37وكانت متوسطة على البعد الثاني حيث كانت نسبتها المئوية ()20،19
وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية ( .)%85،90كما وأظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس
األساسية األردنية في سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس تعزى لمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،التخصص ،سنوات الخبرة
في اإلدارة ،العمر على األبعاد كافة وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اًكبر من ( ،)5050وبنا ًء عليه فقد
أوصت الباحثة بالتالي :زيادة االهتمام بظاهرة التسرب المدرسي ووضع الخطط والبرامج الكفيلة لمعالجتها قدر المستطاع ،والعمل
على مساعدة االسر الفقيرة ماديا لغرض تغطية النفقات الدراسية ألبنائها ،وفرض قوانين العمل ومنع تشغيل الطلبة.
الكلمات المفتاحية :األسرة ،التسرب المدرسي ،طلبة المدارس األساسية األردنية ،مدراء المدارس ،سحاب.
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The role of the family in controlling the school dropout for Jordanian primary school students
in Sahab from the viewpoint of school principals

Abstract
This study aimed to identify the role of the family in reducing school dropout for Jordanian
basic school students in Sahab from the viewpoint of school principals, and to know if there is a
role for the family in reducing school dropout from the viewpoint of school principals in Sahab
attributed to variables: gender, educational qualification, Specialization, years of experience in
management, age.
To answer these questions, a questionnaire was built to collect data from the study sample,
which included (31) items distributed in two dimensions. The study sample consisted of (50) school
principals in Sahab during the second semester of the school year (2019-2020). They were chosen
randomly. After collecting the data, they were entered into the computer for processing by the
Statistical Program for Social Sciences (SPSS). We used the weighted percentages and means and
the test (T). By analyzing the data collected, the results of the study revealed that the role of the
family in reducing school dropout for Jordanian basic school students in Sahab from the viewpoint
of school principals was high on the first dimension, where its percentage (75,18%), It was medium
on the second dimension, where its percentage (65,32) and the percentage of the response to the
total score was high in terms of percentage (70.25%). The results also showed that there were no
statistically significant differences at the level of significance )α ≤ 0.05( in the role of the family in
reducing the school dropout for students of Jordanian basic schools in Sahab from the viewpoint of
school principals due to the variables (gender, educational qualification, specialization, years of
experience in management Age on all dimensions and on the total degree where the level of
significance for the values of (P) on it was greater than (0.05), Accordingly, the researcher
recommended the following: Increasing attention to the phenomenon of school dropout, setting
plans and programs to address it as much as possible, and working to help poor families financially
for the purpose of covering the educational expenses of their children, imposing labor laws and
preventing student employment.
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مقدمة:
تعاني الدول بعامة والناس بخاصة من صراع دائم من أجل االرتقاء بمستوى التعليم لكل منها ،إذ يشكل التعليم عامال
أساسا في تقدمها االقتصادي واالجتماعي وغيره ،وفي سبيل ذلك تجد أنها ترصد جزءا كبيرا من ميزانياتها لالرتقاء بالمستوى
التعليمي لها ،وهذا قد يكون على حساب أمور أخرى ولكننا نجد تفاوتا بين الدول في حجم هذه النفقات مما ينعكس بشكل مباشر على
مستوى تقدم هذه الدول ورقيها.
وبذلك فإن معظم الدول تولي التعليم أهمية كبيرة مما جعلها تستنزف جز ًءا كبي ًرا من مواردها المالية وإمكاناتها البشرية،
"حتى غدا قطاع التعليم من أوسع القطاعات في أي بلد كان نظرً ا لضخامة األعداد العاملة فيه والمهمات الموكلة إليه" (أبو عسكر،
 ،9552ص.)9
وب الرغم من حاجة المجتمع إلى جهود أفراده إال أننا نرى أن هناك نسبة من الطالب ال بأس بها تنقطع عن الدراسة وال
تكمل مسيرتها الدراسية ،ومشكلة من أكثر مشكالت النظام التعليمي ،وهي مشكلة عالمية ،تشكو منها األنظمة التعليمية في معظم
دول العالم المتقدمة والنامية.
ولذا اهتم الكثير من الباحثين ورجال التربية والتعليم بمشكلة الهدر أو الفاقد التعليمي وذلك لما لها من أبعاد خطيرة
اجتماعياً واقتصاديا ً وسلوكياً ،حيث يشكل الهدر التعليمي خاصة في صورتيه :الرسوب والتسرب إهداراً حقيقياً للجهود التي تبذل
في إطار تخطيط واضح المعالم ،تقل آثارها وينخفض عائدها إلى الحد الذي ال يتيح الفرصة لوضع الخطط المرحلية المتكاملة بسب
انعدام االستقرار الواقعي إضافة إلى عوامل االنحراف الناتجة عن ذلك التسرب ،إذ يمثل المتسرب طاقة معطلة وخطرة على أمن
المجتمع ،بما في تخريب اقتصاده ،وإضعاف التماسك االجتماعي والوحدة الثقافية بين أفراد المجتمع ،وتقليل قدرة الفرد على
التكيف مع المجتمع ،والمشاركة بفاعلية في مجاالت التنمية (الحامد وآخرون9559 ،م ،ص.)113
وعليه فإن دراسة التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب تعد أولوية من أوليات البحث العلمي
نظراً لما يجلبه التسرب من آثار سلبية عديدة في جوانب الحياة االجتماعية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تبين مراجعة االدب التربوي والدراسات السابقة دراسة (أبوو غوديين( ،)9553 ،الشوخيبي( ،)2002،أبوو عسوكر)9552 ،
أن تسرب الطلبة من التعليم وغيابهم عن المدرسة يمثل مشكلة كبيرة ،وتعد من أخطر اآلفات التي تواجوه العمليوة التعليميوة ومسوتقبل
األجيال في المجتمعات المختلفة لكونها إهداراً تربويا ً ال يقتصر أثره على الطالب فحسب بل يتعدى ذلوك إلوى جميوع نوواحي المجتموع
فهي تزيد معدالت األمية والجهول والبطالوة وتضوعف البنيوة االقتصوادية واإلنتاجيوة للمجتموع والفورد وتزيود االتكاليوة واالعتمواد علوى
الغير ،كما يؤدي التسرب إلى خلق مشكالت متعددة خطيرة كعمالة األطفال واستغاللهم وظاهرة الزواج المبكر ..األمر الوذي يوؤدي
إلى زيادة حجم المشكالت االجتماعية كانحراف األحداث وانتشار السرقات واالعتداء على ممتلكات اآلخرين ،مما يؤدي إلى ضعف
المجتمع وانتشار الفساد فيه ،وتسبب مشكلة التسرب ضياعا ً وخسارة للتالميذ أنفسهم ألن هذه المشكلة تترك آثارها السلبية في نفسوية
التلميذ وتعطل مشاركته المنتجة في المجتمع.
وتشكل األسرة دوراً مهما في الحد من التسرب المدرسي من المدارس باعتبارها المؤسسوة االجتماعيوة األولوى التوي تعمول
على اكساب الناشئة المنظومة القيمة واألخالقية للمجتمع.
وبناء على ما تقدم ،فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس؟
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وينبع عن هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية األتية:
 هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ( )0.05≥αفي استجابات مدراء المدارس نحو دور االسرة في الحد منالتسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب تعزى للمتغيرات (الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي،
وسنوات الخبرة في اإلدارة)؟
 ما واقع التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب؟ -ما أسباب التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على العوامل واألسباب التي تؤدي إلى تسرب الطلبة من المدارس من وجهة نظر
مدراء المدارس .وتبدو أهمية البحث فيما يأتي:
 تستمد الدراسة الحالية اهميتها من أهمية هذا الموضوع على مستوى المدارس األساسية األردنية التي تهتم بتفعيل دوراألسرة في الحد من التسرب المدرسي.
 تميزت هذه الدراسة بأنها األولى التي أجريت في المدارس األساسية األردنية -في حدود علم الباحثة-التي تسعى لتفعيل دوراألسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس.
 قد تسهم الدراسة الحالية في وضع خلفية نظرية حول دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي وبالتالي تسهل علىالباحثين المهتمين للرجوع اليها.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة الى ما يلي:
 التعرف على دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب. الكشف عما إذا كان هناك فروق في استجابات مدراء المدارس نحو دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبةالمدارس األساسية األردنية في سحاب تعزى للمتغيرات (الجنس ،والتخصص ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة في
اإلدارة).
 -التعرف على األسباب الرئيسية للتسرب الدراسي المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب.

حدود الدراسة:
 حد زمني :الفصل الثاني من العام الدراسي ()9595-9532 حد مكاني :المدارس األساسية األردنية بسحاب. -حد بشري :اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب.

فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق في استجابات مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو دوراألسرة في الحد من التسرب المدرسي تعزى لمتغير الجنس.
 ال توجد فروق في استجابات مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو دوراألسرة في الحد من التسرب المدرسي تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

4

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث عشر | تأريخ اإلصدار0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495
 ال توجد فروق في استجابات مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو دوراألسرة في الحد من التسرب المدرسي تعزى لمتغير التخصص.
 ال توجد فروق في استجابات مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05نحو دوراألسرة في الحد من التسرب المدرسي تعزى لمتغير سنوات الخبرة في اإلدارة.

مصطلحات الدراسة:
 الدور :األعمال التي يمارسها الفرد نتيجة إلشغاله منصبا معينا من أجل إحداث تغيير (أبو عسكر ،9552 ،ص.)35 األسرة :هي الخلية األولى في البناء االجتماعي ووحدة تفاعل اجتماعي يتكون من رجل وامرأة على األقل يرتبطان بطريقةمنظمة اجتماعيا ً ويزيد عدد أفرادها باإلنجاب أو انتماء بعض األقارب لها (زيد ،9550 ،ص.)3
 -التسرب :بأنه" ترك الطالب الدراسة قبل نهاية المرحلة التي سجل فيها" (الغامدي ،9559 ،ص.)95

الدراسات السابقة
الدراسة العربية:
دراسةةة أبة عرفةةة ورخةةرون  )0200بعنة ان :التسةةرب المدرسةةي فةةي مةةدارس القةةدس الشةةروية المسةةببات والةةدواف .
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة مجتمعية هامة ،أال وهي ظاهرة تسرب طلبة المدارس في مدينة القودس .هودفت هوذه
الدراسة إلى تمحيص االرقام للتعرف على حجم هذه الظاهرة والدوافع من وراء التسرب وسبل منع تفاقم هوذه الظواهرة والحود منهوا
ومعالجتها .وقود جواءت نتوائج هوذه الدراسوة موضوحة لنتوائج متداولوة سوابقة فوي مجوال تسورب الطوالب مون المودارس ،ودالالت تلوك
االرقوام ،والسويما التبواين الكبيور بينهوا ،واسوتنتجت بالتوالي النسوبة ربموا االكثور قربوا الوى الواقوع .توزداد قضوية التسورب المدرسوي
وتداعياتها االجتماعية تعقيداً في القدس ،فتعدد المرجعيات والسلطات التربوية فوي المدينوة )إسورائيلية ،حكوميوة فلسوطينية ،خاصوة،
ووكالة غوث إضافة الى الشركات الخاصة(  ،والوضع السياسي واألمني في المدينة ،وعمل بلدية القودس الغربيوة ألسورته األجهوزة
الخدماتية بما فيها المدارس الخارجة عون نطواق ادارتهوا ،تشوكل كلهوا عوامول إضوافية ضواغطة توؤثر فوي نسوب التسورب مون ناحيوة،
ومحدودية الوقاية منها وعالجها من الناحية األخرى.
دراسة أب عسكر  )0222بعن ان" :دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثان ية في م اجهة ظاهرة التسرب
المدرسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله"هدفت الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانوية في
مواجهة ظاهرة التسرب المدرسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله ،والوقوف على واقع التسرب في هذه المدارس ومعرفة درجة
ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في الحد من هذه الظاهرة ومعرفة أثر كل من سنوات الخدمة في اإلدارة والمؤهل العلمي ومكان
السكن على درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في الحد من هذه الظاهرة من وجهة نظر عينة الدراسة البالغ عددهم ()27
مديرة أي ما نسبته ( )%355من مجتمع الدراسة األصلي .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي موظفًا استبانة واحدة كأداة
للدراسة مكونة من ( )12فقرة موزعة على مجالين هما المجال التربوي والمجال االجتماعي إضافة إلى سؤال مفتوح حول سبل
مقترحة لتفعيل دور اإلدارة المدرسية للحد من ظاهرة التسرب .وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :حصل المجال التربوي على
المرتبة األولى بوزن نسبي ) (%80.94والذي يبين قيام مديرات المدارس بواجبهن في كثير من الجوانب التربوية وهي مقبولة
بالنسبة ألداء مديرات المدارس من اجل الحد من ظاهرة التسرب في المدارس الثانوية للبنات ،و حصل المجال االجتماعي على
المرتبة الثانية بوزن نسبي ) (80.17%والذي يبين العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي من أجل الحد من ظاهرة التسرب
المدرسي وهو بحاجة إلى تفعيل،
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و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من متغير سنوات الخدمة في اإلدارة والمؤهل العلمي والمديرية التي تتبع لها
المدرسة ،وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بما يلي :أوال :توصيات تتعلق باإلدارة المدرسية :تنظيم رحالت ترفيهية
للطالبات وزيارة األماكن األثرية البارزة التي تتحدث عنها المناهج ،و إشاعة جو المحبة والود بين المعلمات والطالبات.
دراسة ونديل  )0222بعن ان :ظاهرة تسرب الطالب من المدارس واثارها السلبية .هدفت هذه الدراسة لتسليط الضووء
علووى ظوواهرة سوولبية فووي الميوودان التربوووي فووي دولووة االمووارات العربيووة المتحوودة :تعريفهووا ،واسووبابها ،وآثارهووا ،وتحليلهووا بنوواء علووى
االحصائيات السنوية التي تقوم بها وزارة التربية ،وترصدها في نشراتها اإلحصائية المختلفة ،وسنحاول ان نستشرف بعض الحلول
المقترحة للحد منها ،وذلك من خالل السعي الى تحقيوق األهوداف التاليوة :التعورف علوى األسوباب والعوامول الحقيقيوة التوي تقوف وراء
تسرب الطلبة من المدارس ،وبحث فعالية بعض اإلجراءات العالجية التي تساعد على عودة المتسربين الى مقاعد الدراسة.
دراسة أب غةديين  )0222بعنة ان" :التسةرب المدرسةي فةي المرحلةة الثان يةة العامةة الحك ميةة وعالوتةه باألوضةا
السياسية واالجتماعية واالوتصادية في محافظات غزة ".هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلوى حجوم التسورب المدرسوي لودى طلبوة
المرحلة الثانوية 2003م .وفقا إلحصائيات وزارة  / 2002 -99/العامة الحكومية بمحافظات غزة لألعوام 98التربية والتعليم.
كما وهدفت للكشف عن العوامل التي تؤدي إلى التسرب المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية الحكوميوة بمحافظوات غوزة مون وجهوة
نظر المديرين والمديرات ،كذلك هدفت للكشف عن االختالفات في درجة تقدير العوامل المؤدية للتسرب الدراسي يعزي للمتغيرات
اآلتية (الجنس.المؤهل العلمي.سنوات الخدمة في اإلدارة.المنطقة) واستخدم الباحث.المنهج الوصف التحليلوي ،وتوصولت الوى النتوائج
التالية :ارتفاع نسبة التسورب لودى اإلنواث عنوه لودى الوذكور /الثانويوة العاموة ،وتختلوف اسوتجابة أفوراد العينوة حوول ترتيوب العوامول
المؤدية إلى التسرب وفقا لمتغيرات (الجنس.المؤهل العلمي.سنوات الخدمة في اإلدارة.المنطقة) ،أوصى الباحث بإجراء دراسة حالة
لبعض المدارس التي ترتفع فيها نسبة التسرب المدرسي ،و المرونة في عودة المتسربين لمدارسوهم بغوض النظور عون الظوروف ،و
إجراء دراسة الحقة تعنى بالتسرب المدرسي من وجهة نظر المتسربين وأولياء األمور والمرشدين التربويين.
الدراسات األجنبية:
تقريةر مسسسةةة اوتشةا  )0200بعنة انOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied :
 Palestinian, UCHA, and East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns.تطورق التقريور الوى وضوع التعلويم فوي
القدس ،وحدد ان اهم مشكلة هي النقص في عدد الصفوف المدرسية التي تقدر بنحو  1555غرفة صفية .وتشير األرقام التي اوردها
لوجود  4555طفل فلسطيني ال يحضرون إلى مدارسهم في القدس الشرقية بسبب عدم توفر غرف صفية تستطيع استيعاب الطالب
في المدارس الحكومية ،وفي ذات الوقت ،ال يستطيع أولئك الطلبة تحمل عبء مصاريف الدراسة في المدارس الخاصة.
دراسة كالي س ريتشارد  )2001بعن ان انتظام الطلبة وتسربهم في مدارس تكساس الحك ميةة ".هودف التقريور إلوى
إلقاء الضوء على مدى التزام الطلبة في مدارسهم الحكومية وحجم 2000للمرحلة الثانوية في تكسواس حيوث وصول عودد  -التسورب
المدرسي في العام الدراسي  1999الطلبوة الملتحقوين فوي ذلوك العوام الدراسوي 9555-3222تسورب مونهم عودد وقودره ()910038
بنسبة قدرها ( )%30وكما هدفت الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عن معدل التسرب  ،2000وهدف التقرير أيضوا إلوى إبوراز
أثر  -الدراسي في والية تكسواس األمريكيوة للعوام 1999األصوول العرقيوة التوي ينحودر منهوا الطلبوة نحوو التسورب المدرسوي وذلوك
للطلبة الملتحقين في المرحلة اإلعدادية في المدارس الحكومية وقد اتبع التقرير المنهج الوصفي التحليلي لمالءمة التقارير لمثل هوذا
المنهج ،أما عينة هذه الدراسة فتمثلت في طلبة المدارس في المرحلة الثانوية  2000وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من
-في والية تكساس األمريكية للعام  3222أهمها :ارتفاع نسبة التسرب المدرسي لدى الطلبة الذين ينحدرون من أصول إفريقية مع
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انخفاضها لدى الطلبة البيض ،وضعف قدرة الطلبة الذين ينحدرون من أصول إفريقية باجتياز المرحلوة اإلعداديوة أو الثانويوة قياسًوا
بالطلبة البيض.

التعقيب على الدراسات السابقة
تناولت الدراسات السابقة دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب من
وجهة نظر مدراء المدارس ،إال أن بعضها أجري في مجتمعات عربية كدراسة (أبو عرفة وآخرون ،)9539 ،ودراسة (أبو
عسكر )9552 ،وأخرى أجريت في مجتمعات اجنبية كدراسة (مؤسسة اوتشا( ،)9533 ،كاليوس ،ريتشارد.)2001،
وقد اتفقت تلك الدراسات مع هذه الدراسة في تناول مشكالت التسرب المدرسي من حيث أهميته ،والعوامل المؤثرة فيه،
وكيفية تالفيه ،والتقليل من آثاره تمهيداً لمعالجته والحد منه .واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة حيث أن
العينات المستهدفة في بعض الدراسات السابقة اقتصرت على العاملين في اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية.
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأن هذه الدراسة بأنها الوحيدة التي أجريت في محافظة قلقيلة ،والتي تبحث دور األهل
في الحد من التسرب المدرسي بينما الدراسات السابقة بحثت عن دور اإلدارة المدرسية وغيرها ولم توجد دراسات بحثت عن دور
االهل ،وهذا ما تميز به بحثي هذا عن الدراسات السابقة.

مجتم الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (-9532
.)9595

عينة الدراسة:
أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )05من مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب خالل الفصل الثاني من العام
الدراسي ( ،)9595-9532اختيروا بطريقة العيمة العشوائية البسيطة ،والجداول( )3( ،)1( ،)9( ،)3توزيع عينة الدراسة تبعاً
لمتغيراتها المستقلة.
جدول روم  :)1ت زي عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجنس
التكرار

النسبة المئ ية )%

الجنس
ذكر

14

28.0

انثى

36

72.0

50

100.0

المجم

جدول روم  :)2ت زي عينة الدراسة تبعا ً لمتغير المسهل العلمي
التكرار

النسبة المئ ية )%

المسهل العلمي
بكالوريوس فأقل

48

96.0

دراسات عليا

02

4.0

50

100.0

المجم
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جدول روم  :)3ت زي عينة الدراسة تبعاً لمتغير التخصص
التكرار

النسبة المئ ية )%

التخصص
كليات علمية

12

24.0

كليات انسانية

38

76.0

50

100.0

المجم

جدول روم  :)2ت زي عينة الدراسة تبعا ً لمتغير سن ات الخدمة في اإلدارة
التكرار

النسبة المئ ية )%

سن ات الخدمة في اإلدارة
أقل من ( )0سنوات

15

30.0

من ( )30-2سنة

14

28.0

أكثر من ( )30سنة

21

42.0

50

100.0

المجم

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالءمته طبيعتها حيث يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراء التحليل
اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحث والدراسات السابقة واستشارة الخبراء بنيت استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة اشتملت
على بعدين كما في الجدول رقم ()0
جدول روم  :)5فقرات االستبانة تبعا ألبعاد الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

#

األبعاد

3

البعد األول :البعد االجتماعي

93

93-53

9

البعد الثاني :البعد االقتصادي

35

13-99

صدق األداة:
عرضت أداة الدراسة على مجموعة من المختصين بالجامعات األردنية والمشرفين بوازرة التربية والتعليم األردنية
وأوصى بصالحيتها بعد جراء التعديالت عليها وقد اجريت تلك التعديالت وأخرجت االستبانة بصورتها النهائية.

ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة استخدمت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج الثبات فبلغت نسبته الكلية علوى فقورات االسوتبانة ()5077
وهي نسبة ثبات تؤكد إمكانية استخدام األداة.
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المعالجة اإلحصائية:
بعد جمع البيانات أدخلت بياناتها للحاسب لتعالج بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعيوة ( ،)SPSSوقود اسوتخدمت
النسووب المئويووة والمتوسووطات الحسووابية الموزونووة ،واختبووار() ،)t-Testواختبووار تحليوول التبوواين األحووادي (،)One way anova
ومعادلة كرونباخ الفا.

نتائج الدراسة ومناوشتها
أوال :النتائج المتعلقة بالسسال األول الذي نصه :ما دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسةية األردنيةة
في سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس؟
من أجل اإلجابة عون هوذا السوؤال  ،اسوتخدمت المتوسوطات الحسوابية والنسوب المئويوة لكول فقورة مون فقورات كول مجوال مون
مجاالت االستبانة.
وقوود أعطووي للفقوورات ذات المضوومون اإليجووابي ( )0درجووات عوون كوول إجابووة (موافووق بشوودة) ،و( )3درجووات عوون كوول إجابووة
(موافق) ،و( )1درجات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة (معارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض بشودة)،
ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات:
جدول روم  :)6ميزان النسب المئ ية لالستجابات
النسبة المئ ية

درجة االستجابات

أقل من %05

منخفضة جدا

من %02-%05

منخفضة

من %22- %25

متوسطة

من %82- %85

مرتفعة

من  %75فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )،7 ،8النتائج ،ويبين الجدول ( )2خالصة النتائج
 )0النتائج المتعلقة بالبعد األول البعد االجتماعي)
جدول روم  :)2المت سطات الحسابية والنسب المئ ية للبعد األول
روم

الفقرات

الفقرة

يؤدي التفكك االسري إلى تسرب الطلبة من المدارس.

3

عمل الطلبة أثناء دراستهم يجبرهم على التغيب عن المدارس مما يؤدي

9

إلى تسربهم.
تؤثر االمراض التي يعاني منها أحد أفراد األسرة في انخفاض دافعية

1

الطلبة نحو الدراسة وبالتالي تسربهم من المدارس.
يؤثر مكان السكن الذي تعيش فيه األسرة على نفسية الطلبة ،مما يؤدي

3

إلى تدني رغبته في الدراسة.

9

مت سط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئ ية

االستجابة

4.36

87.2

مرتفعة جدا

4.50

90

مرتفعة جدا

3.68

73.6

مرتفعة

3.30

66

متوسطة
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0

يؤثر مستوى تعليم األبوين على دافعية الطلبة مما يؤدي إلى تسربهم من

3.32

66.4

متوسطة

3.52

70.4

مرتفعة

4.38

87.6

مرتفعة جدا

3.78

75.6

مرتفعة

4.06

81.2

مرتفعة جدا

35

يؤدي عدم شعور الطالب باألمان إلى تدني دافعيته نحو الدراسة.

3.78

75.6

مرتفعة

33

يؤدي عدم شعور الطالب بالمحبة إلى تدني دافعيته نحو الدراسة.

3.88

77.6

مرتفعة

39

يؤدي عدم شعور الطالب بالقبول إلى تدني رغبته في الدراسة.

3.88

77.6

مرتفعة

31

يحضر أولياء األمور االجتماعات السنوية لمجالس أولياء االمور

3.28

65.6

متوسطة

33

البيئة االسرية منفرة للتعلم مما يدفعهم للتسرب من المدرسة

3.36

67.2

متوسطة

30

ينمي العقاب البدني رغبة الطالب بترك المدارس.

3.74

74.8

مرتفعة

3.84

76.8

مرتفعة

3.68

73.6

مرتفعة

3.94

78.8

مرتفعة

3.50

70

مرتفعة

3.82

76.4

مرتفعة

3.34

66.8

متوسطة

3.76

75.18

مرتفعة

2
8
7
2

32
38
37
32
95
93

المدارس.
يساعد غياب أحد األبوين عن البيت على تسرب األبناء عن المدرسة.
تعمل متابعة األهل بما فيها اهتمامهم بأبنائهم على الحد من تسربهم من
المدرسة.
يبدي أولياء األمور اهتماما ً متدنيا ً بحل مشكالت أبناءهم مما يخفض من
تحصيلهم الدراسي.
تساعد معاملة الوالدين السيئة على تكوين اتجاهات سلبية نحو التعلم
وبالتالي إلى تسربهم من المدارس.

يؤدي العقاب النفسي إلى تدني رغبة األبناء في التعلم مما يؤدي إلى
التسرب من المدارس
الجو العام في البيت متوتر مما يؤدي الى تسربهم من المدارس.
يواجه االبوين صعوبة في متابعة الواجبات البيتية نظرا لصعوبة المنهاج
الدراسي مما يؤدي إلى تدني التحصيل الدراسي
تعامل االسرة ابناءها بقسوة مما يؤدي إلى خلق اتجاهات سلبية نحو
المدرسة
يؤثر نمط التنشئة األسرية على التحصيل الدراسي للطلبة.
يؤثر التمييز بين األبناء على التحصيل الدراسي للطلبة مما قد يؤدي إلى
تسربهم من المدرسة
الدرجة الكلية

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )8السابق أن دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في
سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس على البعد االجتماعي كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )2 ،8 ،9 ،3حيث كانت نسبتها
المئوية أكثر من ( ،)%75وكانت مرتفعة على الفقرات ( )95 ،32 ،37 ،38 ،32 ،30 ،39 ،33 ،35 ،7 ،2 ،1حيث كانت
نسبتها المئوية من ( )%82-%85وكانت متوسطة على الفقرات ( )93 ،33 ،31 ،0 ،3حيث كانت نسبتها المئوية من (-%25
 )%22وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المئوية (.)%80،37
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وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم وجود فروق كبيرة بين أماكن السكن لألب األردني ،كما أن االبوين المتعلمين غالبا ً ما يكون
لديهم وضع اجتماعي ومادي كفيل بتوفير متطلبات األوالد غير المحدودة مما يقلل من دافعيتهم للدراسة ويشغلهم بمقتضيات أخرى،
كما ويكون تأثير سلبي على الطلبة عند انف صال الزوجين او غياب أحد األبوين عن البيت ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع
نتيجة دراسة (أبو عرفة وآخرون )9539 ،واختلفت مع دراسة (قنديل.)9558 ،
 )0النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (البعد الوتصادي)
جدول روم  :)8المت سطات الحسابية والنسب المئ ية للبعد الثاني
روم

الفقرات

الفقرة
99
91
93
90

يساعد انخفاض مستوى دخل األسرة على تسرب الطلبة من المدارس.
يؤثر الضعف الجسمي على التحصيل الدراسي مما قد يؤدي الى التسرب
المدرسي
يؤدي عدم توفير مكان للدراسة للطالب في البيت إلى تسرب الطالب من
المدرسة
تشتت المشاكل االسرية انتباه الطالب مما يؤدي الى ضعف في التحصيل
الدراسي

مت سط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئ ية

االستجابة

3.24

64.8

متوسطة

3.12

62.4

متوسطة

3.08

61.6

متوسطة

4.02

80.4

مرتفعة جدا

يؤثر غياب الرقابة االسرية على المواد اإلعالمية (التلفاز ،االنترنت،
92

 )...التي يطلع عليها على التحصيل الدراسي لهم وبالتالي التسرب من

3.68

73.6

مرتفعة

المدرسة
98
97
92
15
13

تسبب قلة الترفيه لألبناء الى الملل من الدراسة وبالتالي التسرب منها
تؤثر كثرة عدد افراد االسرة على تدني مستوى المعيشة لألسرة مما
يؤدي الى التسرب المدرسي
يؤثر الوضع االقتصادي لألسرة على قدرتها توفير متطلبات التعلم
لألبناء مما يتسبب بانخفاض التحصيل الدراسي لهم
يعمل تردي الوضع المالي لألسرة على اضعاف الدافعية للطلبة نحو
المدرسة مما يؤدي الى التسرب منها.
يساعد انخفاض مستوى دخل االسرة على تسرب األبناء من المدرسة.
الدرجة الكلية

3.20

64

متوسطة

3.00

60

متوسطة

3.20

64

متوسطة

3.06

61.2

متوسطة

3.06

61.2

متوسطة

3.27

65.32

مت سطة

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )7السابق أن دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في
سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس على البعد الوتصادي كانت مرتفعة جدا على الفقرة ( )90حيث كانت نسبتها المئوية
(،)%75،3
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وكانت مرتفعة على الفقرات ( )92حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%81،2وكانت متوسطة على الفقرات (،98 ،93 ،91 ،99
 )13 ،15 ،92 ،97حيث كانت نسبتها المئوية من ( )%22-%25وكانت النسبة المئوية لالستجابة على الدرجة الكلية متوسطة
بداللة النسبة المئوية (.)%20،19
ونعزو الباحثة النتيجة إلى أن دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي له أثر كبير على الطلبة ،وتبين من النتائج أن
المشاكل األسرة والمالية في األسرة تؤثر على نفسية ا لطلبة وتعمل على تشتيت انتباههم للدراسة ،كما وأن المشاكل االقتصادية
تؤدي الى تسرب الطلبة للعمل من اجل تأمين متطلباتهم ومساعدة األسرة في تأمين حاجاتهم اليومية ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه
الدراسة مع نتيجة دراسة (أبو غدين )9553 ،واختلفت مع تقرير (مؤسسة اوتشا.)9533 ،
 )3خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول روم  :)2المت سطات الحسابية والنسب المئ ية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
مت سط

النسبة

االستجابة*

المئ ية

3

البعد األول :البعد االجتماعي

3.76

75.18

مرتفعة جدا

9

البعد الثاني :البعد السلوكي للطلبة

3.27

65.32

متوسطة

3.51

70.25

مرتفعة

المجال

الروم

الدرجة الكلية

درجة االستجابة

*أقصى درجة للفقرة ( )0درجات
يتبين من الجدول رقم ( )2السابق أن دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبةة المةدارس األساسةية األردنيةة فةي
سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس كانت مرتفعوة علوى البعود األول حيوث كانوت نسوبتها المئويوة ( ،)%80،37وكانوت متوسوطة
على البعد الثاني حيث كانت نسوبتها المئويوة ( )20،19وكانوت النسوبة المئويوة لالسوتجابة علوى الدرجوة الكليوة مرتفعوة بداللوة النسوبة
المئوية (.)%85،90
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسسال الثاني الذي نصه :هل ت جد فروق ذات دالله إحصائية عند مست ى  )α ≤ 0.05في استجابات
مدراء المدارس نح دور االسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب تعزى للمتغيرات
الجنس والتخصص والمسهل العلمي وسن ات الخبرة في اإلدارة)؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( )31( ،)39( ،)33( ،)35نتائج فحصها.
نتائج فحص الفرضية األولى التي نصها :ال توجد فروق في استجابات مدراء المدارس األساسوية األردنيوة فوي سوحاب عنود مسوتوى
الداللة ( )α≤ 0.05نحو دور االسرة في الحد من التسرب المدرسي تعزى لمتغير الجنس
لفحص الفرضية استخدمت اختبار ( )tوالجدول رقم ( )35يبين النتائج
جدول روم  :)02نتائج اختبار ت) تبعا ً لمتغير الجنس
#
3
9
12

األبعاد

الجنس

العدد

المت سط

االنحراف

البعد األول :البعد

ذكر

14

3.7517

.44756

االجتماعي

انثى

36

3.7619

.28229

البعد األول :البعد

ذكر

14

3.3143

.17913

ت

مست ى الداللة

-.079-

.938

.928

.359
www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث عشر | تأريخ اإلصدار0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495
االجتماعي
الدرجة الكلية

انثى

36

3.2472

.32469

ذكر

14

3.5330

.24794

انثى

36

3.5046

.22228

.712

.374

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()5050
يتبين من الجدول رقم ( )35السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في استجابات
مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب نحو دور االسرة في الحد من التسرب المدرسي تعزى لمتغير الجنس على الدرجة
الكلية وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5050وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
ونعزو الباحثة ذلك إلى أن الحد من ظاهرة التسرب هي مواجهة عامة ال يتدخل بها عامل الجنس لمعلمي ومعلمات
المدارس حيث تواجه هذه الظاهرة بصورة متشابهة للحد منها ،وهذا تبين من خالل إجابة عينة الدراسة على االستبانة وعدم وجود
فروق بين استجابات عينة الدراس ة ،وهذا بسبب أن ظاهرة التسرب المدرسي من الظواهر التربوي واالجتماعية الخطيرة على جيل
المستقبل ،وعلى المجتمع اجمع ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (أبو عسكر )9552 ،واختلفت مع دراسة (أبو
غدين.)9553 ،
نتائج فحص الفرضية الثانية التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللوة ( )α ≤ 0.05فوي دور األسورة فوي
الحد من التسرب المدرسي لطلبوة المودارس األساسوية األردنيوة فوي سوحاب مون وجهوة نظور مودراء المودارس تعوزى لمتغيور المؤهول
العلمي.
لفحص الفرضية استخدم اختبار ( )tوالجدول رقم ( )33يبين النتائج
جدول روم  :)00نتائج اختبار ت) تبعاً لمتغير المسهل العلمي
#
3

9

األبعاد
البعد األول :البعد
االجتماعي
البعد األول :البعد
االجتماعي
الدرجة الكلية

المسهل العلمي

العدد

المت سط

االنحراف

بكالوريوس فأقل

48

3.7649

.33390

دراسات عليا

2

3.6190

.33672

بكالوريوس فأقل

48

3.2729

.29444

دراسات عليا

2

3.1000

.14142

بكالوريوس فأقل

48

3.5189

.22963

دراسات عليا

2

3.3595

.09765

ت

مست ى الداللة
.649

.600

1.591

.302

2.081

.212

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()5050
يتبين من الجدول رقم ( )33السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في استجابات
مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب نحو دور االسرة في الحد من التسرب المدرسي تعزى لمتغير الجنس على الدرجة
الكلية وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5050وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
ونعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن مفهوم التسرب المدرسي والحد من هذه الظاهرة لها نفس المنظور من قبل مدراء
المدارس بل والمجتمع ولهذا السبب لم يكن هناك فروق في استجابة عينة الدراسة على هذا الموضوع،
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ولهذا السبب كانت هذه النتيجة ،ومن ناحية أخرى بأن مدراء المدارس تدعو األهل والمجتمع في التدخل للحد من هذه الظاهرة
الخطيرة ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (كاليوس ،ريتشارد.)9553 ،
نتائج فحص الفرضية الثالثة التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللوة ( )α ≤ 0.05فوي دور األسورة فوي
الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس تعزى لمتغير الخبرة.
لفحص الفرضية استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )39يبين النتائج
جدول روم  :)00نتائج اختبار ت) تبعاً لمتغير الخبرة في اإلدارة
#
3

9

الخبرة في اإلدارة

العدد

المت سط

االنحراف

األبعاد
البعد األول :البعد

كليات علمية

12

3.7579

.25071

االجتماعي

كليات انسانية

38

3.7594

.35651

البعد األول :البعد

كليات علمية

12

3.3000

.33845

االجتماعي

كليات انسانية

38

3.2553

.27870

كليات علمية

12

3.5290

.18662

كليات انسانية

38

3.5073

.24101

الدرجة الكلية

مست ى الداللة

ت
-.016-

.988

.416

.683

.325

.748

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()5050
يتبين من الجدول رقم ( )39السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في استجابات
مدراء المدارس األساسية األردنية في سحاب نحو دور االسرة في الحد من التسرب المدرسي تعزى لمتغير الخبرة على الدرجة
الكلية وعلى األبعاد كافة حيث كان مستوى الداللة لقيم (ت) عليها اًكبر من ( )5050وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
ونعزو الباحثة ذلك إلى أن مواجهة ظاهرة التسرب هي مواجهة عامة ال يتدخل بها عامل سنوات الخدمة في اإلدارة،
فذوي الخدمة المرتفعة والمنخفضة يواجهون هذه الظاهرة بصورة متشابهة للحد منها ،وهذا يعزز نتائج السؤال األول الذي أظهر
أن نسبة مواجهة ظاهرة التسرب كانت عالية ،وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (أبو عرفة واخرون.)9539 ،
نتائج فحص الفرضية الرابعة التي نصها :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في دور األسورة فوي
الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس تعزى لمتغير العمر
لفحص الفرضية استخدم تحليل التباين األحادي ( )ANOVAوالجدول ( )31يبين النتائج
جدول روم  :)03نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في دور األسرة في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس
األساسية األردنية في سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس تبعا لمتغير العمر
األبعاد
البعد األول

البعد الثاني

14

درجات

مت سط

ويمة

مست ى

االنحراف

الحرية

المربعات

ف)

الداللة

بين المجموعات

.060

2

.030

داخل المجموعات

5.335

47

.114

.263

.770

المجموع

5.394

49

بين المجموعات

.039

2

مصدر التباين

مجم

مربعات

.019

.222

.801
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الدرجة
الكلية

داخل المجموعات

4.113

47

المجموع

4.152

49

بين المجم عات

.001

2

.000

داخل المجم عات

2.536

47

.054

2.537

49

المجم

.088

.008

.993

يتبين من الجدول رقم ( )31السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في دور األسرة
في الحد من التسرب المدرسي لطلبة المدارس األساسية األردنية في سحاب من وجهة نظر مدراء المدارس تعزى لمتغير العمر
على األبعاد كافة وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم (ف) عليها اًكبر من ( )5050وبهذا تقبل الفرضية الصفرية.
نعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن مواجهة ظا هرة التسرب هي مواجهة عامة ال يتدخل بها عامل العمر ،فذوي العمر الكبير
والصغير والمتوسط لهم نفس وجهة النظر في موضوع التسرب المدرسي ،وهم يواجهون هذه الظاهرة بصورة متشابهة للحد منها،
وبذلك اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (قنديل.)9558 ،

الت صيات:
من خالل ما توصلت الباحثة إليه من نتائج الدراسة ،يمكن عرض مجموعة من التوصيات كما يلي:
 القيام بدراسات من حين آلخر لتوفير قاعدة بيانات إحصائية عن نسب التسرب وأسبابه. القيام بحملة توعية شاملة توضح ضرورة الحد من المشاكل االسرية التي تؤثر على الطلبة. زيادة االهتمام بظاهرة التسرب المدرسي ووضع الخطط والبرامج الكفيلة لمعالجتها قدر المستطاع. العمل على مساعدة االسر الفقيرة ماديا لغرض تغطية النفقات الدراسية ألبنائها. إجراء دراسة من أجل تقييم المواد المقررة ونظام االختبارات لتحديد مدى مناسبتها لقدرات ومستوى الطالب. فرض قوانين العمل ومنع تشغيل الطلبة. القيام بحملة توعية شاملة توضح اهمية التعليم للفرد والمجتمع. إيجاد آلية للتعرف على الطالب المعرضين لخطر التسرب ولتشجيعهم ورفع معنوياتهم وبذل كل جهد لمساعدتهم بالبقاء فيالمدرسة وإتمام تعليمهم.
 -تشجيع

الطالب

المتسربين

للعودة

إلى

المدرسة

وإيجاد

حوافز

للذين

يعودون

ويتمون

دراستهم.

السعي لتطبيق نظام يجعل التعليم إلزاميا ً حتى المرحلة الثانوية.
 المتابعة الدقيقة من قبل األخصائي النفساني واالتصال بولي أمر الطالب للتشاور وتبادل اآلراء حول مستوى الطالبوالمصاعب التعليمية التي تواجه الطالب من أجل المساعدة في حلها.
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وائمة المصادر والمراج
المراج العربية
 أبو عرفة ،عبد الرحمن .العالول ،سامي .خوري ،وفاء .الزغير ،هنادي ( )9539التسرب المدرسي في مدارس القدسالشروية المسببات والدواف  ،مشروع اصالح التعليم في القدس الشرقية معالجة ظاهرة التسرب من المدرسة ،القدس.
 أبو عسكر ،محمد فؤاد سعيد (" .)9552دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثان ية في م اجهة ظاهرة التسربالمدرسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله" رسالة ماجستير منشورة من جامعة اإلسالمية ،غزة-فلسطين.
 أبو غديين ،باسمة" ). (2004التسرب المدرسي في المرحلة الثان ية العمة وعالوته باألوضا السياسية واالجتماعيةواالوتصادية في محافظات غزة"  ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة
 بالعنترو ،عائشة .وآخرون( .)9553التسرب المدرسي -موعدك التربوي رقم  – 9553/2المركز الوطني للوثائقالتربوية ،الجزائر.
 الحامد ،محمد معجب ،وآخرون (9559م) .التعليم في المملكة العربية السع دية رؤية الحاضر واستشراف المستقبل،مكتبة الرشد ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 الريماوي ،محمد عودة .وآخرون ( .)9557علم النفس التط ري ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين. عابدين ،محمد" ). (2001إجراءات م اجهة التسرب في مدينة القدس وض احيها كما يراها المديرون والمعلم ن" ،مجلةدراسات المجلد  28العدد2.
 عابدين ،محمد" ). (2001اإلدارة المدرسية الحديثة" ،الشروق للنشر والتوزيع ،عمان. علي ،سعيد ( .)9530الخصائص االجتماعية للمتسربين دراسيا ً وعالوتها بالتسرب المدرسي رسالة ماجستير منشورة،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،السعودية.
 الغامدي ،حمدان أحمد ،عبد الجواد :نور الدين محمد(9559م) .تط ر نظام التعليم في المملكة العربية السع دية ،مكتبةتربية الغد ،الرياض.
 غربــوج ،عبد الفتاح .وآخرون ( .)9533التسـرب المدرسـي – األسبـاب والعـالج  ،-مذكرة تخرج ،معهد تكوينمستخدمي التربية وتحسين مستواهم – مريم بوعتـورة – قسنطينـــة ،الجزائر.
 قنديل ،محمد عيسى إبراهيم ( .)9558ظاهرة التسرب الطالب من المدارس ورثارها السلبية ،ورقة بحثية. المهنا ،إبراهيم عبد الكريم ( .)9553ع امل التسرب المدرسي لدى المنحرفين ،مؤسسة اليمامة الصحفية ،الرياض ،العدد.29
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