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فـي   عـن الـدوام الرسـمي    يـاب المعلمـين  أسـباب غ ف استهدفت الدراسة تعـرّ  :ملخص
 ومكـان العمـل  متغير النوع، والخبرة، والحالـة االجتماعيـة،    أثرسلطنة عمان، وتعرف 

 توزعـت ، سـببا ) 75(مـن   مكونـة لتحقيق ذلك، تم تطوير اسـتبانة  . في أسباب الغياب
وبعد التحقق من صدق االستبانة وثباتهـا، تـم تطبيقهـا علـى عينـة      . على ستة محاور

. معلما ومعلمة تم اختيارهم مـن خمـس منـاطق تعليميـة    ) 660(وائية مكونة من عش
وباستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة، ومعامـل ارتبـاط بيرسـون،      

أهم أسباب غياب المعلمين تتعلـق  توصلت الدراسة إلى أن . وتحليل التباين المتعدد
ج اإلعــداد المهنــي للمعلــم، ثــم الكفــاءة   بالرضــا الــوظيفي، يليهــا أســباب تتعلــق ببــرام  

االجتمـــاعي  ، فالوضــع المتعلقــة بالمهنــة   ، ثــم األنظمــة والقــوانين   للمدرســة  الداخليــة 
أما المتغيـرات الديمغرافيـة فقـد كانـت لهـا      . الوضع الصحي للمعلم، وأخيرا األسريو

وفـي   الـذكور، الفروق دالة إحصـائيا لصـالح   إحصائيا؛ ففي متغير النوع كانت أثر دال 
ذوي الخبـــرة األقـــل، وفـــي متغيـــر الحالـــة الفـــروق دالـــة لصـــالح متغيـــر الخبـــرة كانـــت 

ت كانـ كـان العمـل   العـزاب، وأخيـرا فـي متغيـر م    الفـروق دالـة لصـالح     تكانـ  االجتماعية
الغيــاب، : الكلمــات المفتاحيــة( .العــاملين خــارج منطقــة ســكنهمالفــروق دالــة لصــالح 

  ).ة عمانأسباب الغياب، غياب المعلمين، سلطن

  

  
  

  
تحرص النظم التربوية على وضع التشريعات والقـوانين   :مقدمة

التي تضبط ساعات حضور المعلـم وانصـرافه، أو غيابـه، حرصـا منهـا      
للحفاظ على فاعلية أدائها؛ فوجود المعلم يعد من األمور المهمـة فـي   
ــى         ــن الفوضـ ــدا عـ ــه بعيـ ــه، وتنظيمـ ــث إدارتـ ــن حيـ ــي مـ ــل التعليمـ العمـ

إلــــى جانــــب أدائــــه -كمــــا أن حضــــوره الفاعــــل . )2002اإلبــــراهيم، (
هــو أحــد العوامــل الرئيســة التــي تعمــل علــى تحســين نــواتج   -المتميــز

تعليميــــة ذات صــــلة وثيقــــة بمتطلبــــات اقتصــــاد الســــوق وحاجاتــــه       
ــا ــاهماته    .المتجـــددة وتطويرهـ ــم لـــدوره ومسـ ــم المعلـ ــإن فهـ كـــذلك فـ

ة التــي وواجباتــه ومــا هــو متوقــع منــه تعــد مــن المؤشــرات األساســي        
ــدأ         ــه لمبـ ــه وتطبيقـ ــة وعيـ ــه، ودرجـ ــاءة أدائـ ــتوى كفـ ــن مسـ ــف عـ تكشـ

 .المساءلة والمحاسبية في التعليم

لقد حظيت ظـاهرة غيـاب المعلـم باهتمـام كبيـر مـن المسـؤولين        
ــة،    ــة التعليميـــــ ــى العمليـــــ ــرفين علـــــ ــين والمشـــــ ــويين واإلداريـــــ   التربـــــ

_________________________  
 .السلطان قابوس مّمول من المنح الداخلية بجامعة *

  .كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، مسقط، ُعمان* 
 .ربد، األردن، أ2011حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the reasons of 
teachers' absenteeism from school in the Sultanate of Oman. It also 
examined the effects of some demographic variables on the teachers' 
absence. To achieve the objectives of the study, a questionnaire of 
(75) items was developed. The items were divided into six domains. 
The sample of this study consisted of (660) male and female teachers 
from different regions in Oman. The data were statistically analyzed 
by using means and standard deviations, Pearson correlation, and 
Multivariate. The results indicated that the most important reasons of 
teachers' absenteeism were lack of job satisfaction followed by 
weakness of teachers' preparation programs, the inefficiency of school 
facilities, vagueness in rules and regulations related to the profession, 
and the social, family and health conditions. The results also showed 
that there were differences related to gender in favour of males and to 
the profession experience in favour of smaller number of years 
experience. There were also statistically significant differences 
attributed to the social status in favour of males, bachelor degree 
holders and those who live outside their home region.(Keywords: 
Omani teacher, absenteeism, Sultanate of Oman, teacher's 
absenteeism). 

  
  

مما يجعل دراستها والوقـوف علـى أسـبابها ضـرورة الزمـة، مـن       
أجــل تحليــل انعكاســاتها وآثارهــا الســلبية فــي أداء العمليــة التعليميــة،  

 & Rosenblatt)ومن أجل رفع مستوى الكفـاءة الداخليـة للمدرسـة    

Shirom, 2005) .  إلــى أن ارتفـاع معــدل  ) 2001(ويشــير الرشـدان
يعــد مــن المؤشــرات الســلبية ) الكامــل( الغيــاب بشــكليه الجزئــي والتــام

في العمل التربوي، وتعمل على تهديد كيانـه وزعزعـة اسـتقراره، لمـا     
كمـــا يعـــد . يســـببه مـــن تفـــاقم الهـــدر التعليمـــي، وانخفـــاض إنتاجيتـــه  

حضــور المعلــم والتزامــه مــن المعــايير التــي يقــاس فــي ضــوئها الكفــاءة 
ــة  اإلنتاجيــة للتعلــيم؛ حيــث أن نجاحهــا أو فشــلها، ي    توقــف علــى نوعي

المعلــم، ومــدى كفاءتــه، وحســن توجيهــه، ومســتواه الفكــري والعلمــي   
والثقافي، وهذه مجتمعة تعكس مدى التزامه باألنظمة والقوانين التـي  

  .تضبط حضوره اليومي والتزامه
إن مشــكلة الغيــاب ال تقتصــر علــى المعلمــين فــي الــدول الناميــة   

الصــــناعية أيضــــا، فقــــط، فهــــي مــــن المشــــكالت التــــي تواجــــه الــــدول 
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كسويسرا والسويد؛ حيث أن نسبة غياب المعلمين في تلك الـدولتين  
  .من معدل ساعات العمل األسبوعية%) 6-%1.8(تتراوح ما بين 

إن غيــاب المعلمــين يــؤثر ســلبا فــي مســتوى األداء المدرســي،  
فهــو مــن أســباب انخفــاض أداء الطلبــة، وتــدني تحصــيلهم، فضــال عــن 

ــارة ما  ــه يشــــكل خســ ــة   كونــ ــرية والماديــ ــوارد البشــ ــة، وهــــدرا للمــ ديــ
  .(Bradlelya, Green & Leevesd, 2007)للمدرسة 

وُيعد الغياب عن العمل ظاهرة مقلقة ال بد مـن معالجتهـا؛ فهـي    
مـــن المشـــكالت التـــي تعـــاني منهـــا المؤسســـات المجتمعيـــة علـــى حـــٍد 
سواء اإلنتاجية منها أو الخدميـة؛ فالغيـاب يشـكل أحـد أنمـاط الفاقـد       

بشري في العمل، كما وأن الخطـط التنمويـة فـي المجتمعـات تعتمـد      ال
أساسا على القوى البشـرية، وبالتـالي فـإّن فقـدانها سـوف يـؤثر سـلبا        

  ). 2006العريني، (على كفاءتها، أو أدائها اإلنتاجي 
ويعزى الغيـاب عـن العمـل إلـى أسـباب عديـدة يصـعب حصـرها،         

ــنيفها   ــن تصــ ــه يمكــ ــتها -إال أنــ ــهيل دراســ ــة،   -لتســ ــى عوامــــل ماديــ إلــ
ويمكـــن أن تعـــزى . واجتماعيـــة، ونفســـية، وبيئيـــة، وصـــحية، وغيرهـــا 

لعوامــل عديــدة تــرتبط بالبيئــة الفيزيقيــة، وطبيعــة األنظمــة اإلداريــة،        
 ةوطبيعـة العالقــات اإلنسـانية المرتبطــة بطبيعـة الممارســات االجتماعيــ   

بــــين األفــــراد داخــــل المؤسســــة، والتــــي ترجــــع إلــــى طبيعــــة الثقافــــة   
،  (Jacobson, Gibson & Bamming, 1993)تنظيميــة فيهــاال

وتختلف حدة تلـك األسـباب مـن مجتمـع إلـى آخـر، ومـن مؤسسـة إلـى          
 (Duflo & Hanna, 2005)أخرى؛ فقد أشارت دراسة دوفلـو وهنـا   

إلى أن مشكلة غياب المعلم ُتعد من المشـكالت الشـائعة فـي المنـاطق     
  . الريفية السيما في البلدان النامية

إن البيئــة المدرســية بثقافتهــا ونظامهــا تــؤثر فــي شــعور المعلــم    
والتزامه تجاه متطلبات العمل وواجباته المهنية، األمر الذي يؤثر فـي  

، (Scribner, 1999)تعلــم طالبــه، ومــن هنــا أكــدت دراســة ســكربنر   
أهميــة إيجــاد بيئــة مدرســية تــدعم  ) 2004(ودراســة عيســان وجمعــة 
ــزز الت   ــوالء للمهنــة، وتع ــة المســتمرة للمعلمــين، وتعــزز     ال نميــة المهني

أدوارهــم، وتنميهــا مــن خــالل المتابعــة المســتمرة واإلشــراف المباشــر  
إلدارة المدرســــة، وإشــــاعة العالقــــات اإلنســــانية التــــي تــــنظم العمــــل   
وترقيــــه، وتحفــــز االتصــــال الفّعــــال، وهــــي جميعــــا عوامــــل مترابطــــة   

افري وقــــد وجــــد كــــل مــــن ســــ . ومتداخلــــة ال يمكــــن الفصــــل بينهــــا
 (Savery, Travaglione & Firns, 1998)وترافجليـون وفيـرنس   

أن معــدل نســبة الغيــاب لهــا عالقــة ارتبــاط ســالبة مــع مســتوى الــوالء     
  . في المؤسسة يللعمل، أو الوالء التنظيم

أّما بخصوص تحديـد مفهـوم الغيـاب عـن الـدوام الرسـمي، فقـد        
ــة، إلــى انــه  أشــار تعريــف مكتــب العمــل بالواليــات المتحــدة األمريك      : ي

عدم حضور العامل إلى عمله في أيـام العمـل المقـررة، والـذي يعنـي      "
انقطاعــه عــن الحضــور، بســبب المــرض، أو اإلصــابة التــي تعيقــه عــن      
العمـــل، فضـــال عـــن التغيـــب غيـــر المّصـــرح بـــه ألســـباب إراديـــة، أو ال  

فــي حــين جــاء تعريــف كاســيو    ).189، ص2005الــدقس، " (إراديــة
ــه  ــاب بأن ــى مكــان العمــل، حســب       فشــل: "للغي العامــل فــي حضــوره إل

 ,Cascio, 2003)"الجدول المقرر للحضـور ألي سـبب مـن األسـباب    

p.45)  . انقطــاع : "وأضــاف تعريــف كــل مـن بــرايس ومــولر علــى انــه

الفرد عن العمل فـي الوقـت الـذي يجـب أن يحضـر فيـه وفـق الجـدول         
ين فـي حـ  .  (Price & Mueller, 1986, p.17)"الزمنـي المحـدد لـه   

فـي تعريفـه للغيـاب بـين      (Bowers, 2001, p.136)    ميـز بـاورز   
  .مفهوم الغياب بدون عذر، أو بعذر مرضي

أمـــا بالنســـبة ألســـباب غيـــاب المعلـــم عـــن الـــدوام الرســـمي فـــي   
إلـى  ) 2006(المملكة العربية السعودية فقد أشـارت دراسـة الجـابري    

، والمتعــددة عــود لجملــة مـن األســباب المتداخلــة أن غيـاب المعلمــين ي 
إال أن معظمهــا ترجــع إلـــى ممارســات إداريــة خاطئـــة تقــوم بهـــا إدارة      
ــايا      ــع القضـ ــل مـ ــوعية، أو التعامـ ــى الموضـ ــر إلـ ــة، والتـــي تفتقـ المدرسـ
ــراءات        ــاذ اإلجـ ــي اتخـ ــفافية فـ ــداقية والشـ ــن المصـ ــيء مـ ــور بشـ واألمـ

حيث يوجـد هنـاك    ؛األداء الوظيفي للمعلمالالزمة، وخاصة في تقدير 
المدارس فـي تطبيـق النظـام علـى      بعض مديريلدى اون تهنوع من ال

 العشــوائية والمحابــاةفضــال عــن الممارســات  الغــائبين أو المتــأخرين، 
  .وضبطها المعلمين إلى المدارسعملية حضور  توجيه في

وفــي ســلطنة عمــان فــإن ظــاهرة غيــاب المعلمــين عــن المدرســة   
به مــن فاقــد  تعــد الهــاجس األكبــر لــوزارة التربيــة والتعلــيم، ومــا يســب    

بشــري يصــعب تــوفير البــديل المناســب، ســواء باالنتــداب، أو بــاألجر   
ــومي ــاء     . اليـ ــا أعضـ ــدم بهـ ــازات التـــي يتقـ ــباب اإلجـ ــم أسـ ــود معظـ وتعـ

باسـتثناء إجـازة األمومـة    -الهيئات التدريسية والوظـائف المرتبطـة بهـا    
ورعاية طفل، اللتين يكون سبب استحقاقهما واضحا وصـريحا ضـمن   

  :إلى سببين هما -المدنية قانون الخدمة
        ــي ــة فـ ــدريس، والرغبـ ــة التـ ــل بمهنـ ــة للعمـ ــود الدافعيـ ــدم وجـ عـ

االنتقــال إلــى وظيفــة إداريــة فــي المدرســة أو المنطقــة التعليميــة  
  .أو الوزارة

           الرغبة فـي االنتقـال مـن منطقـة التعيـين التـي وافـق المعلـم علـى
يانـا  العمل فيها في ظل الشواغر إلى منطقة إقامته أو واليته أح

  .إن كان تعيينه قد تم في ذات منطقته
تمـنح   -القصيرة منها أو الطويلـة -ولما كانت اإلجازة المرضية  

ــة المختصــة وفــق المــادة      ــة الطبي ــة   ) 72(مــن الجه ــانون الخدم مــن ق
المدنيــة، ولـــيس لجهــة اإلدارة المدرســـية ســـلطة منحهــا؛ فقـــد ســـعت    

زيــد علــى ثالثــة  وهــي القصــيرة والتــي ال ت -الــوزارة للحــد مــن األولــى  
ــام ــم         -أي ــين فــي وزارة الصــحة؛ حيــث ت ــع المعني ــاءات م ــد عــدة لق بعق

دراســتها ووضــع ضــوابط واضــحة بشــأنها، وخاصــة تلــك التــي تتعلــق     
كمــا أّن هنــاك . باإلجــازات المرضــية الطويلــة، وإجــازة مرافقــة مــريض  

بعــض الحــاالت التــي ســجلت بانقطــاع بعــض المعلمــين لفتــرة تتجــاوز    
؛ حيـــث تقـــوم الــوزارة بإنهـــاء خـــدماتهم حســـب نـــص  المــدة القانونيـــة 

وزارة الخدمــة المدنيــة،  (مــن قــانون الخدمــة المدنيــة   ) 145(المــادة 
مــن هنــا جــاء هــدف الدراســة ليكشــف عــن األســباب التــي         ). 2004

تؤدي إلى غياب المعلـم عـن الـدوام الرسـمي لمـا لهـا اثـر سـلبي علـى          
جـل اقتـراح بعـض    األداء التعليمي بالمدرسـة فـي سـلطنة عمـان، مـن أ     
  .الحلول التي قد تساهم في التقليل من هذه الظاهرة

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
ُيعد التزام المعلم بالـدوام الرسـمي وحضـوره اليـومي للمدرسـة      

كمـا وأّن تكـرار غيـاب المعلـم     . أحد مؤشـرات جـودة األداء المدرسـي   
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لتربويـة  له الكثير من االنعكاسات السـلبية علـى العمليـة ا    ةعن المدرس
برمتها، متمثلة في تدني مستوى التحصيل الدراسي لـدى المتعلمـين   

 ,.Bradlelya et al)وانخفــاض جــودة األداء التعليمــي بالمدرســة 

مــن هنــا تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي الوقــوف علــى أســباب     . (2007
غيــاب المعلــم عــن الــدوام الرســمي بســلطنة عمــان، وذلــك مــن خــالل     

  :تييناإلجابة عن السؤالين اآل
مـــا أســـباب غيـــاب المعلمـــين عـــن الـــدوام الرســـمي فـــي ســـلطنة   .1

  عمان؟
هــــل تختلــــف أســــباب غيــــاب المعلمــــين عــــن الــــدوام الرســــمي    .2

 باختالف النوع، والخبرة، والحالة االجتماعية، ومكان العمل؟

  : أهمية الدراسة
تتجلى أهميـة دراسـة أسـباب غيـاب المعلـم عـن الـدوام الرسـمي         

المعلــم علــى أدائــه المدرســي، وعلــى أداء    فــي التــأثير الســلبي لغيــاب  
وبشـكل عـام   . طلبته، ومن ثم أداء المدرسـة والنظـام التعليمـي برمتـه    

  :يمكن تلخيص أهمية الدراسة في النقاط اآلتية
تفيد نتائجها في الكشف عـن األسـباب الرئيسـة التـي تـؤدي إلـى        .1

  .غياب المعلم في مدارس السلطنة
غيرات الديمغرافية التـي لهـا   تساعد نتائجها في الكشف عن المت .2

 .تأثير كبير في غياب المعلم

ــي الكشــف عــن ممارســات اإلدارة المدرســية       .3 ــا ف تســاعد نتائجه
 .التي تؤدي إلى غياب المعلم

تفيد نتائجها في الكشف عن دور برامج اإلعداد المهني للمعلم  .4
 .في تكوين ثقافة حب مهنة التعليم وااللتزام بأخالقياتها

ــيم فــي ســلطنة     تزويــد متخــذي ا  .5 لقــرار فــي وزارة التربيــة والتعل
عمـــان بتوصـــيات تســـاعد فـــي حـــل مشـــكلة غيـــاب المعلـــم عـــن  

  .المدرسة

  :التعريف اإلجرائي لغياب المعلم عن الدوام الرسمي
اعتمدت الدراسة في تعريف غيـاب المعلـم عـن الـدوام الرسـمي      

عدم حضور المعلم إلى المدرسـة فـي سـاعات الـدوام الرسـمي      ": بأنه
ســــبب (، أو غيــــر مشــــروع )ســــبب ال إرادي(واء بعــــذر مشــــروع ســــ

بـرامج  : ، التي تعود إلى المحاور التي اعتمدتها الدراسة وهـي )إرادي
ــة،      ــاءة الداخليــ ــوظيفي، والكفــ ــا الــ ــم، والرضــ ــي للمعلــ ــداد المهنــ اإلعــ
ــع      ــاعي، والوضـــ ــري واالجتمـــ ــع األســـ ــوانين، والوضـــ ــة والقـــ واألنظمـــ

  ".الصحي

  السابقة الدراسات
، حــول )2008-1994(عــة الدراســات الســابقة للفتــرة  تــّم مراج

أســـباب غيـــاب المعلمـــين عـــن الـــدوام الرســـمي، حيـــث جـــاءت دراســـة 
للكشف عـن العالقـة بـين الهـدر التربـوي المترتـب       ) 1994(المسعود 

في غيـاب المعلمـين عـن الـدوام المدرسـي وبـين الكفايـة الداخليـة فـي          
ــة فــي األردن    ــة الحكومي ــ. المــدارس الثانوي ــة الدراســة مــن   تكون ت عين

جميــع المعلمــين والمعلمــات ممــن ثبــت فــي ملفــاتهم الشخصــية وقــائع   
معلمـــا ومعلمـــة فـــي مدينـــة البتـــراء فـــي  ) 364(التغيـــب ومجمـــوعهم 

وقد أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن متوسـط غيـاب المعلمـات        . األردن

أعلى من متوسـط المعلمـين فـي جميـع أنـواع الغيـاب، وأعلـى متوسـط         
يوما بسبب األمومة، ثـم متوسـط   ) 14، و7(ياب كان لفئتي ألنواع الغ

يومــا للــذكور واإلنــاث، وأن متوســط غيــاب  ) 4.08(الغيــاب المرضــي 
المعلمــين والمعلمــات حــديثي الخبــرة أعلــى مــن متوســط ذوي الخبــرة  
الطويلــة، وأن متوســط غيــاب المعلمــين والمعلمــات المــؤهلين بدرجــة  

اجســـتير، ومتوســـط غيـــاب البكـــالوريوس أقـــل مـــن متوســـط حملـــة الم
ــاب        ــط غيـ ــزوجين، ومتوسـ ــر المتـ ــط غيـ ــن متوسـ ــى مـ ــزوجين أعلـ المتـ
المعلمـــين المقيمـــين فـــي أمـــاكن بعيـــدة عـــن مواقـــع العمـــل أعلـــى مـــن 

  .متوسط الذين يقيمون في أماكن قريبة من مواقع العمل
فقـد هـدفت إلـى تعـرف األسـباب      ) 1995(أما دراسة أبـو الوفـا   

ن بالحلقـة األولـى مـن التعلـيم األساسـي      التي تؤدي إلى غياب المعلمـي 
ودور اإلدارة المدرســــــية فــــــي مواجهتهــــــا فــــــي محافظــــــة القليوبيــــــة 

) 26(وقــد تــم تطبيــق اســتبيان مكــون مــن  . بجمهوريــة مصــر العربيــة
مـدير مدرسـة فـي المدينـة،     ) 14(موجها تربويـا، و ) 25(سببا، على 

ــى    ) 12(و ــافة إلـ ــرى، إضـ ــي القـ ــة فـ ــدير مدرسـ ــن  ) 254(مـ ــا مـ معلمـ
أظهـرت  . معلما في مـدارس بالمنـاطق الريفيـة   ) 95(مدارس المدن، و

عــدم تحقيــق : النتــائج أن األســباب التــي تــؤدي إلــى غيــاب المعلــم هــي 
رغبة المعلم فـي االنتقـال مـن مدرسـة إلـى أخـرى يرغـب فـي التـدريس          
فيها، وعدم شعور بعض المعلمين بالمسـؤولية الملقـاة علـى عـاتقهم،     

علـم، وتكليـف المعلـم بتـدريس مـواد فـي غيـر        وعدم قبول اسـتقالة الم 
ــأة       ــدم مكافـ ــي، وعـ ــام الدراسـ ــاء العـ ــي أثنـ ــاق النفسـ ــه، واإلرهـ تخصصـ
المعلمــين المنتظمــين فــي الــدوام، واإلجهــاد الجســمي للمعلــم بســبب    

كمــا أظهــرت النتــائج عــدم داللــة الفــروق  . كثــرة واجباتــه فــي المدرســة
هين، وكـذلك عـدم   بين معلمي القرى والمدن، وبين المديرين والمـوج 

 . وجود فروق دالة تعزى إلى الحالة االجتماعية

أســــباب مــــرض  (Bowers, 2001)وتناولــــت دراســــة بــــاورز 
المعلمــين وعالقتــه بالغيــاب، وقــد تــم جمــع المعلومــات ذات العالقــة        
ــا وأمريكــا، وتحليلهــا وتوضــيح مفــاهيم       بهــذه المشــكلة مــن دول أورب

هــا هــذه الــدول بهــذا الشــأن، غيــاب المعلمــين، واإلجــراءات التــي تطبق
وتـم مقارنـة   . وتأثير ذلك في انضباط حضور الطالب، وأداء المدرسة

نســب الغيــاب وتكــراره فــي المــدارس ومؤسســات القطــاع العــام عامــة،   
وتــم التطــرق . وتــم كــذلك تحليــل األنظمــة والقــوانين وكيفيــة تطبيقهــا 

ــة توظيــف الم       ــى احتماليــة التقاعــد المبكــر للمعلمــين، وكيفي علمــين إل
وخلصت الدراسـة إلـى أن   . والعاملين في الميدان ذوي الكفاءة العالية

نســبة غيــاب المعلمــين أعلــى مــن نســبة غيــاب العــاملين فــي القطاعــات  
الحكومية المختلفة، وأن إدارة المدرسة وحجمها يؤثران علـى ارتفـاع   
ــم، فكلمــا زاد عــدد المعلمــين فــي المدرســة         ــاب المعل عــدد مــرات غي

  .ت نسب الغيابالواحدة زاد
 ,Rogers)وقــــام روجــــرز ولوبيزكــــالكس وشــــيظري وهمــــر  

Lopez-Calix, Chaudhury & Hammer, 2004)    بدراسـة حـول
العالقة بين غياب المعلم والحـوافز فـي مـدارس التعلـيم االبتـدائي فـي       

ــي تســبب       . اإلكــوادور ــد مــن العوامــل الت ــائج وجــود العدي كشــفت النت
ــة ب   ــاب المرتبطـ ــبة الغيـ ــادة نسـ ــة   زيـ ــة المحيطـ ــة االجتماعيـ ــة البيئـ طبيعـ

ــة؛        ــرة أم غني ــة، فقي ــة حضــرية أم ريفي بالمدرســة، مــن حيــث كونهــا بيئ
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حيث تزداد نسبة الغياب فـي البيئـات التـي تتنـوع فيهـا األقليـات، وفـي        
البيئـــات الفقيـــرة، وخاصـــة تلـــك التـــي تفتقـــد إلـــى اإلشـــراف التربـــوي،  

لـى أن بعـد المدرسـة    والمتابعة المستمرة من الموجهين، هذا إضافة إ
. من دائرة التعليم يعد من العوامل التي تسبب زيادة غيـاب المعّلمـين  

ولــم يظهــر أي أثــر لنــوع البنــاء المدرســي، وطبيعــة البيئــة الداخليــة         
للمدرســة، وعالقــة المعلــم بــالمجتمع المدرســي الداخليــة، علــى نســبة  

ائلـة بـأن   كما وأن نتائج الدراسة لـم تـدعم الفكـرة الق   . غياب المعلمين
التعليم غير النظامي أو التعليم عـن طريـق تعيـين معلمـين بعقـود هـو       
الســبيل الوحيــد لحــل مشــكلة غيــاب المعلمــين، إال أن للحــوافز التــي     
تمنح للمعلمين والتشجيع الذي يتلقوه يعدان مـن أكثـر العوامـل التـي     

  .تقلل من نسبة غيابهم
كريمــر  وعــن تفشــي ظــاهرة غيــاب المعلــم فــي الهنــد، فقــد قــام    

 ,Kremer, Chaudhury)وغـودبري وميرالـدرهارن وهمـر وروجـرز    

Muralidharan, Hammer & Rogers, 2005)  بدراســة حــول
مـــن المعلمـــين  %) 25(كشـــفت نتـــائج الدراســـة أن   . غيـــاب المعلـــم 

يتغيبــون عــن المدرســة، وحــوالي نصــف المعلمــين يقومــون بالتــدريس  
المعلــن عنهــا التــي يقــوم تــم جمــع البيانــات مــن الزيــارات غيــر . الفعلــي

بها ممثلون عن مديريات التربية والتعليم علـى المسـتوى القـومي فـي     
فـي  %) 15(وقد كشفت تلـك التقـارير أن نسـبة الغيـاب بلغـت      . الهند

فــي منطقـة جهاركــا، فـي حــين   %) 42(منطقـة مهارشـا، ووصــلت إلـى    
ــا كشــفت أن         ــرة، كم ــات الفقي ــاطق والوالي ــي المن ــر ف ــد النســبة أكث تزي

كمـا أظهـرت النتـائج أن    . مرتب الشهري ليس له عالقة بنسبة الغيابال
المعلمــين مــن ذوي الخبــرة الطويلــة فــي التعلــيم، والمعلمــين األوائــل    

Head Teachers       وبالرغم مـن األجـور العاليـة التـي تـدفع إلـيهم، إال ،
ــة      ــبة لفئــ ــوظ، وبالنســ ــكل ملحــ ــرر بشــ ــزال تتكــ ــاب ال تــ ــبة الغيــ أن نســ

وفئة الذين يعملون بعقد مؤقت، فإن معدل نسبة  المعلمين الدائمين،
غيابهم متقاربة، وكـذلك بالنسـبة للمعلمـين الـذي يعملـون فـي منـاطق        
فقيرة، فبالرغم مما يتقاضـونه مـن أجـور عاليـة إال أنـه مـا تـزال نسـبة         

كما أظهرت النتـائج أن سـبب الغيـاب هـو ضـعف      . الغياب بينهم مرتفعة
ــى المد   ــور إلــ ــين للحضــ ــع المعلمــ ــدوام، وأن  دافــ ــام بالــ ــة واالنتظــ رســ

المــدارس التــي تقــل فيهــا نســبة الغيــاب هــي تلــك التــي تخضــع لزيــارة     
المــوجهين باســتمرار، إضــافة إلــى جــودة بنيتهــا التحتيــة، وقربهــا مــن     

من حيث القرب -كما أظهرت النتائج أن مكان السكن . الطرق المعبدة
أمــا . ينلــيس لــه أثــر علــى نســبة غيــاب المعلمــ  -والبعــد عــن المدرســة

بالنسبة لنوع المدرسـة فـان نسـبة غيـاب المعلمـين فـي المـدارس غيـر         
النظامية التي تشرف عليها السلطة المحلية أعلى بكثير من المـدارس  

ــا الدولـــة  كمـــا أن نســـبة غيـــاب المعلمـــين الـــذين  . التـــي تشـــرف عليهـ
يعملــون فــي المــدارس الخاصــة تقــل عــن نظــائرهم الــذين يعملــون فــي 

%) 8(يث تصـل نسـبة الفـروق بيـنهم إلـى حـوالي       مدارس حكومية؛ ح
  .في اإلقليم الواحد

أما حول األسباب التي تؤدي إلى غياب المعلمـين المتكـرر فقـد    
بدراسة للكشف عن تلك األسباب، وخاصة في ) 2006(قام الجابري 

الدراسـة علـى    تاعتمـد . المدارس الحكوميـة للبنـين بالمدينـة المنـورة    
الجــو : بــارة، توزعــت علــى ســتة محــاور    ع) 71(اســتبانه مكونــة مــن   

ــة     ــة، والبيئــــ ــة اإلداريــــ ــية، واألنظمــــ ــة المدرســــ ــي، واألنظمــــ المدرســــ
االجتماعيــة والصــحية، وشخصــية المعلــم، وكيفيــة إعــداده، وتكونــت       

ومــن أبــرز نتــائج   . معلمــا) 108(مــديرا و) 90(عينــة الدراســة مــن   
لـى  الدراسة أن محوري الجو المدرسـي، واألنظمـة اإلداريـة حصـلتا ع    

عـدم  : وأن األسباب الرئيسة التي تـؤدي إلـى الغيـاب هـي    . أعلى معدل
رضا المعلمين عن التدريس في المرحلة التي يدرسـون فيهـا، وتبـاين    
تعامل مديري المدارس بين المعلمين في مسألة االسـتئذان بـالخروج   
لظـــــروف طارئـــــة، وضـــــغط الجـــــدول المدرســـــي، ويتفـــــق المعلمـــــون 

اإلداريـة تـؤدي إلـى الغيـاب بدرجـة كبيـرة        والمديرون على أن األنظمة
انعدام العقاب من الـرئيس المباشـر، وانعـدام المصـداقية     : وتتمثل في

فــي تقــدير األداء الــوظيفي، وتكليــف المعلــم الحاضــر بتغطيــة حصــص 
ــى      ــام علـ ــي تطبيـــق النظـ ــديرين فـ ــاون بعـــض المـ ــب، وتهـ ــم الغائـ المعلـ

  .الغائبين والمتأخرين
إلـى تعـرف أهـم العوامـل التـي       )2006(ي العرينـ  هدفت دراسـة و

المخصــص للعمليــة التعليميــة فــي المــدارس    تــؤدي إلــى هــدر الوقــت 
مــن وجهــة  فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية   االبتدائيــة

المؤهـل العلمـي، الـدورات    (وبيان أثر المتغيرات التالية ، مديريها نظر
ــة ــرة فــــ    التدريبيــ ــنوات الخبــ ــت، ســ ــال إدارة الوقــ ــي مجــ ي اإلدارة فــ
تـــم و. التعليميـــة علـــى هـــدر الوقـــت المخصـــص للعمليـــة) المدرســـية

المضـيعة للوقـت فـي     عـامال مـن العوامـل   ) 37(استبانة تحـوي  تطبيق 
ا مـن مـديري   مـدير ) 88(وعددهم  المدارس على أفراد عينة الدراسة

المـدارس   مـن مـديري  %) 25(ويشـكلون نسـبة    المـدارس االبتدائيـة،  
نتــائج بينــت وقــد . تابعــة لــوزارة المعــارف بالريــاضالبتدائيــة العامــة الا

عــدم : هــي الدراســة أن أكثــر األســباب التــي تــؤدي إلــى هــدر الوقــت    
، وجـــود بـــديل فـــوري للمعلـــم الـــذي يغيـــب بصـــورة مفاجئـــة وطويلـــة 

تــــأخر الدراســــة فــــي بدايــــة العــــام نتيجــــة لعــــدم اكتمــــال المعلمــــين  و
فـي الحفـاظ علـى    وضعف الشـعور بالمسـؤولية    ،الالمباالة، وبالمدارس

حضــــور معلــــم بــــديل للمعلــــم ، والوقــــت مــــن قبــــل بعــــض المعلمــــين
غيــاب المعلــم عــن حضــور    ، واألساســي ألجــل حفــظ النظــام بالفصــل    

  .بعض حصصه
وأجرى الكزار وروجرز وشيظري وهمر وكريمر وميرالـدرهارن  

 & Alcázar, Rogers, Chaudhury, Hammer, Kremer)دراسة 

Muralidharan, 2006) اهرة زيـادة معـدل غيـاب المعلمـين،     حول ظ
الحرجة التي تواجه عملية التعليم فـي الـدول    تالتي تعد من المشكال

تـــم جمـــع البيانـــات مـــن خـــالل إجـــراء مســـح عـــام لعـــدد مـــن  . الناميـــة
ــرو    ــة بي ــة فــي دول ــاطق اإلقليمي ــات    . المن ــم الحصــول علــى بيان وقــد ت

ــة الـــو    ــارير الوطنيـ ــابهم مـــن التقـ ــرر غيـ اردة مـــن المعلمـــين الـــذين يتكـ
المــدارس االبتدائيــة الحكوميــة، التــي تــم جمعهــا مــن خــالل الزيــارات      
المفاجئة التي يقوم بهـا الموجهـون، وخاصـة فـي المـدارس التـي يكثـر        

فــي %) 11(وبشــكل عــام بلغــت نســبة الغيــاب . فيهــا غيــاب المعلمــين
% 16(مــدارس المرحلــة االبتدائيــة، وترتفــع هــذه النســبة لتصــل إلــى   

طق الفقيـــرة والبيئـــات المنعزلـــة فـــي بيـــرو علـــى      فـــي المنـــا %) 21و
كما أظهرت النتائج أن أسـباب غيـاب المعلمـين فـي المـدارس      . التوالي

الحكومية تعـود أساسـا إلـى الحالـة السـيئة للبيئـة المحليـة التـي تحـيط          
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ــى مســتوى الفقــر        بالمدرســة التــي تتميــز بشــدة الفقــر، وقــد تصــل إل
ــروابط االجت   ــعف الــ ــى ضــ ــافة إلــ ــدقع، إضــ ــين  المــ ــين المعلمــ ــة بــ ماعيــ

والمجتمع المحلي المحيط بالمدرسة، فمعظم هؤالء المعلمـين الـذين   
يتكرر غيابهم هم ممن يعملون بعقد، إضافة إلى ضعف الـدافع الـذاتي   

  .نحو المهنة، وقلة الحوافز المالية
إلى معرفة غياب المعلمين وأثـره   )2007(رابي  هدفت دراسةو

ــة المر  فــي ا ــدنيا فــي مــدارس    لتحصــيل العلمــي لطلب ــة األساســية ال حل
مكونة  تم تطبيق استبانة. وجهة نظر أولياء األمور مدينة قلقيلية من

ــارة ) 20(مــن  ــة  عب مــن أوليــاء أمــور    )33( عشــوائية بلغــت علــى عين
أظهــرت النتــائج أن اســتجابات أوليــاء أمــور الطلبــة نحــو أثــر     . طلبــةال

مرتفعــة جــدا  تغيــب المعلمــين والمعلمــات فــي تحصــيل أبنــائهم كانــت     
، وأظهرت الدراسـة عـدم وجـود فـروق     %)83(بداللة النسبة المئوية 

ذات داللــة إحصــائية فـــي اســتجابات أوليـــاء أمــور الطلبـــة تعــزى إلـــى      
متغيـــر المؤهـــل العلمـــي أو النـــوع، وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن غيـــاب  
ــه أثــر ســلبي فــي تحصــيل الطلبــة العلمــي،       المعلمــين عــن مدارســهم ل

وقدرتهم على مواكبة األساليب التعليميـة الحديثـة،   وأدائهم السلوكي، 
وأوصت الدراسة بالعمل الجـاد مـن اجـل التغلـب علـى هـذه المشـكلة،        

  .وعدم السماح بتحولها إلى ظاهرة
 & Bradlelya, Green)وسعت دراسة برادليا وجرين وليفزد 

Leevesd, 2007)      للكشف عن أسباب غيـاب المعلمـين اعتمـادا علـى
ي تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر نظــم المــوارد البشــرية  البيانــات التــ

أظهـــرت نتـــائج . الخاصـــة بالمـــدارس الحكوميـــة فـــي واليـــة كوينزالنـــد 
الدراسة أن غيـاب المعلمـين يعـود إلـى أسـباب عـدة، تـم تصـنيفها فـي          

ظروف األسرة واألمومة، والحـوادث التـي يتعـرض    : أربعة مجاالت هي
. ت مع زمالئهـم بالعمـل، والمـرض   لها المعلمون أثناء العمل، والخالفا

وبينــت النتــائج أن نســبة غيــاب المعلمــين ترتفــع لــدى معلمــي المرحلــة 
سنة، بينما وجد أن نسبة غياب ) 30(االبتدائية الذين تبلغ أعمارهم 

المعلمين ترتفع لـدى معلمـي المرحلـة الثانويـة والـذين تبلـغ أعمـارهم        
لثانوية ترتفع لتصـل  كما أن نسبة غياب معلمي المرحلة ا. سنة) 28(

) 40-31(بــين المعلمــين الــذين تتــراوح أعمــارهم بــين       %) 9(إلــى 
بينمـا  . سـنة فأقـل  ) 30(سنة، مقارنة بالمعلمين الذين تبلـغ أعمـارهم   

سـنة فـأعلى   ) 61(ترتفع لدى فئة المعلمين للمرحلة الثـانوي مـن فئـة    
، بينمــا تــنخفض لــدى معلمــي المرحلــة االبتدائيــة %)61(لتصــل إلــى 

وأن متغيــر النــوع لــيس لــه تــأثير دال فــي غيــاب %). 41(صــل إلــى لت
المعلمـــين، بينمـــا كـــان متغيـــر اللغـــة األم دال؛ حيـــث أن نســـبة غيـــاب   
المعلمــين الــذين تعــد اللغــة االنجليزيــة لغــتهم األم أقــل مــن المعلمــين   

ووجدت الدراسة أن نسـبة غيـاب المعلمـين المعـاقين ترتفـع      . اآلخرين

في المـرحلتين االبتدائيـة والثانويـة علـى      %)25و% 31(لتصل إلى 
أما بالنسبة لنوع عقـد العمـل، فـإن المعلمـين الـذين يعملـون       . التوالي

بعقد دائم تقل نسبة غيابهم عن زمالئهـم الـذين يعملـون بعقـد مؤقـت      
ــبة  ــين    %). 24-%22(بنسـ ــة أن المعلمـ ــائج الدراسـ ــفت نتـ ــا كشـ كمـ

تقــل نســبة غيــابهم  الــذين يكلفــون بمهــام إضــافية إلــى جانــب التــدريس
ــة  %) 40-%20(عـــــن زمالئهـــــم بنســـــبة   فـــــي المـــــرحلتين االبتدائيـــ
أمــا بالنســبة لمتغيــر نــوع المنطقــة فــان نســبة  . والثانويــة علــى التــوالي

غيــاب المعلمــين فــي مــدارس المنــاطق النائيــة والريفيــة تقــل عنــه فــي     
 .المناطق الحضرية

إلــــى الكشـــف عـــن غيــــاب   ) 2008(وهـــدفت دراســـة الحجـــري    
مــين وعالقتــه باإلشــراف التربــوي فــي مدرســتين بواليــة بوشــر        المعل

اشـــتملت عينـــة الدراســـة علـــى . بمحافظـــة مســـقط فـــي ســـلطنة عمـــان
اعتمــدت الدراســة اســتبانه مكونــة مــن   . معلمــة) 30(معلمــا، و) 27(
اإلدارة المدرســية، واإلشــراف : فقــرة موزعــة فــي ثــالث مجــاالت) 30(

لدراســة إلــى أن أهــم أســباب   وتوصــلت ا. التربــوي، والبيئــة التنظيميــة 
ــى األدوار        ــود إل ــي تع ــوي والت ــه باإلشــراف الترب ــم وعالقت ــاب المعل غي
المتعــــددة التــــي تفرضــــها اللــــوائح المدرســــية علــــى المعلــــم، وكثــــرة   
المطالـــب اإلشـــرافية التـــي تقـــف عائقـــًا أمـــام تطـــويره الـــذاتي، وعـــبء  
العمل المطلـوب منـه مـن المشـرف التربـوي، وشـعوره بعـدم مشـاركته         
ــويين بإنجازاتـــه        ــرفين التربـ ــام المشـ ــعف اهتمـ ــرار، وضـ ــنع القـ ــي صـ فـ

  .وأفكاره، وضيق الوقت المتاح إلنجاز األعمال الموكلة إليه
من خالل مـا تـم عرضـه مـن الدراسـات السـابقة، تبـين أن هنـاك         
العديد من األسباب التي تؤدي إلى غياب المعلم عن الـدوام الرسـمي   

سـب اللـوائح واألنظمـة المعمـول     والتي تختلـف مـن بيئـة إلـى أخـرى ح     
من هنا جاءت هذه الدراسة لتكشف عن واقـع غيـاب المعلـم عـن     . بها

   .الدوام الرسمي بسلطنة عمان

  مجتمع الدراسة وعينتها
تكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع المعلمـــين العمـــانيين فـــي        

التعلـيم األساسـي، ومـا بعـد األساسـي، والتعلـيم       (المدارس الحكوميـة  
) 38398(، والبـــالغ عـــددهم  2009-2008ام الدراســـي للعـــ) العـــام

مدرســة ) 1053(معلمــا ومعلمــة، يتوزعــون بشــكل غيــر متســاو علــى 
، كمــا يتوزعــون )مــدارس ذكــور، ومــدارس إنــاث، ومــدارس مشــتركة  (

منطقة تعليمية حسب إحصـائيات  ) 11(بشكل غير متساو أيضا على 
  .مع الدراسةيبين توزيع مجت 1والجدول . وزارة التربية والتعليم
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  مجتمع الدراسة موزع حسب المنطقة والمدرسة والمعلم والنوع1الجدول 

 المنطقة ت
 أعداد المعلمين أعداد المدارس

 المجموع إناث ذكور المجموع مشترك إناث ذكور

 6093 3997 2096 144 44 46 54 مسقط 1

 7600 4654 2946 181 55 62 64 الباطنة شمال 2

 4862 3128 1734 122 38 38 46 نة جنوبالباط 3

 5531 3473 2058 137 49 41 47 الداخلية 4

 3462 2204 1258 85 31 23 31 الشرقية جنوب 5

 2913 1765 1148 81 24 25 32 الشرقية شمال 6

 960 607 353 26 15 5 6 البريمي 7

 2830 1743 1087 84 28 24 32 الظاهرة 8

 3159 1910 1249 154 90 22 42 ظفار 9

 503 229 274 22 19 0 3 الوسطى 10

 485 295 190 17 8 3 6 مسندم 11

 38398 24005 14393 1053 401 289 363 المجموع

  
معلمـا ومعلمــة  ) 660(وقـد تـم اختيـار عينــة عشـوائية حجمهـا      

ــي    ــة هـ ــاطق تعليميـ ــس منـ ــن خمـ ــرقية   : (مـ ــة، والشـ ــقط، والداخليـ مسـ
ــار  مــدارس، وهــي تشــكل   ) 105(ين ، مــن بــ )جنــوب، والبريمــي، وظف

والجــدول . مــن حجــم مجتمــع المــدارس فــي الســلطنة  %) 10(نســبة 
  .يبين توزيع عينة الدراسة) 2(

  عينة الدراسة موزعة حسب متغير النوع والحالة االجتماعية ومكان العمل والخبرة في التدريس:)2(الجدول 
 النسبة المئوية العدد المتغير وفئاته

 النوع
 %32.7 216 ذكور

 %67.3 444 إناث

 الحالة االجتماعية

 %77.1 509 متزوج

 %20.2 133 أعزب

 %2.1 14 مطلق

 %0.6 4 أرمل

 مكان العمل
 %62 409 نفس منطقة المدرسة

 %38 251 خارج منطقة المدرسة

الخبرة في 
  التدريس

1-5  231  35%  
6-10  198  30%  
11-15  118  17.9%  

  %17.1  113  سنة فأكثر 16
 %100 660 المجموع

  

  : أداة الدراسة
تكونــت أداة الدراســة مــن جــزأين؛ يتضــمن الجــزء األول مقدمــة   
ــتجيبين      ــن المســ ــة عــ ــة، ومعلومــــات عامــ ــن الدراســ حــــول الغــــرض مــ

النوع، وعـدد سـنوات الخبـرة فـي التـدريس،      : كمتغيرات مستقلة وهي
ــل   ــان العمـ ــة، ومكـ ــة االجتماعيـ ــم  . والحالـ ــاني، فيتضـ ــزء الثـ ــا الجـ ن أمـ

ســـببا موزعـــة علـــى ســـتة محـــاور  ) 75(عبـــارات االســـتبانة، وعـــددها 

يعكـس كـل محـور األسـباب التـي تـؤدي إلـى غيـاب المعلـم عـن الــدوام           
الرســــمي والتـــــي تـــــم التوصـــــل إليهـــــا مـــــن مراجعـــــة األدب النظـــــري  

، ودراسـة  )2006(والدراسات السابقة والمتمثلة في دراسة الجابري 
، ودراسـة الكـزار وزمالئـه    (Kremer et al., 2005)كريمـر وزمالئـه   

(Alcázar et al., 2006) .       كمـا تـم وضـع مقيـاس ليكـرت الخماسـي
، )موافق بشدة، موافق، غير متأكد، غير موافق، غيـر موافـق بشـدة   (



  عيسان وأخرون

 7

على التـوالي، أمـام كـل سـبب،     ) 1، 2، 3، 4، 5(تعطى لها الدرجات 
  .3أما بالنسبة لمحاور الدراسة فهي موضحة في جدول 

  
توزيع أسباب غياب المعلمين عن المدرسة حسب المحـاور  : 3ل الجدو
  الستة

 عدد األسباب أرقام األسباب محاور أسباب غياب المعلم ت

ــي    1 ــداد المهنــــ ــرامج اإلعــــ بــــ
 للمعلم

01- 12 12 

 10 22 -13 الرضا الوظيفي 2

 16 38 -23 الكفاءة الداخلية 3

 13 51 -39 األنظمة والقوانين 4

 الوضـــــــــــــــــــع األســـــــــــــــــــري 5
 واالجتماعي

52- 61 10 

 14 75 -62 الوضع الصحي 6

 75    المجموع  
  

وأمــا مســتويات غيــاب المعلمــين، فــتم اعتمــاد المعيــار الثالثــي     
  :التالي في تفسير النتائج، وهو

  أسباب رئيسة للغياب  5.00 -3.51من 
  أسباب ثانوية للغياب 3.50 -2.51من 
  الغياب أسباب لها تأثير ضعيف في 2.50 -1.00من 

  
ومـــن أجـــل التحقـــق مـــن صـــدق االســـتبانة ، تـــم عرضـــها علـــى   
مجموعة مـن المحّكمـين مـن األسـاتذة المتخصصـين فـي علـم الـنفس،         
واإلدارة التربوية، وأصول التربية، وبعد تحليل اسـتجابات المحكمـين   

ــوا بنســبة ال تقــل عــن     ــة،    %) 80(اتفق ــى وضــوح تعليمــات اإلجاب عل

مسة، وصالحية العبارات في قيـاس أسـباب   ومناسبة بدائل اإلجابة الخ
  .الغياب، وأبدوا بعض المالحظات، وتم األخذ بها جميعها

ــدف معرفـــــة مـــــدى وضـــــوح صـــــياغة العبـــــارات،         وبهـــ
وتعليمات اإلجابة، تم تطبيق االسـتبانة علـى خمسـة معلمـين وخمـس      
معلمـــات مـــن غيـــر عينـــة الدراســـة، واتضـــح أن التعليمـــات والعبـــارات   

ن جميع أفراد العينة االستطالعية، وبذلك أصـبحت  واضحة ومفهومة م
  .األداة جاهزة للتطبيق على عينة الدراسة

وقــد تــم التحقــق مــن االتســاق الــداخلي الســتبانة أســباب غيــاب  
المعلمــين مــن خــالل حســاب ارتبــاط درجــة الفقــرة مــع الدرجــة الكليــة     

  :للمحور، وارتباط محاور االستبانة بعضها ببعض، وكما يلي
تـم التحقـق مـن     :لفقرة مع المحـور الـذي تنتمـي إليـه    عالقة ا .1

هذا المؤشر عن طريـق حسـاب معـامالت االرتبـاط بـين درجـات       
فقرات االستبانة وبين الدرجة الكليـة للمحـور الـذي تنتمـي إليـه      
الفقرة بعد حذف درجة الفقرة، وقد تراوحت معامالت االرتبـاط  

 .Rيبـل  ووفقا لمعيـار ا ). 0.732(و) 0.354(المحسوبة بين 

Eble ) ،ــاظم ــرات ذات  )2001كــ ، الــــذي يــــنص علــــى إن الفقــ
تعــد فقــرات ضــعيفة  0.18االرتبــاط الســالب، أو التــي تقــل عــن  

وينصــــح بحــــذفها، أمــــا الفقــــرات التــــي يتــــراوح ارتباطهــــا بــــين 
ــا    ) 0.19-0.38( ــغ ارتباطهـ ــا التـــي بلـ فهـــي فقـــرات جيـــدة، وأمـ
عـــد علـــى أســـاس هـــذا المعيـــار ت. فـــأكثر فهـــي ممتـــازة) 0.39(

يبـين   4والجـدول   .معظم فقرات استبانة أسباب الغيـاب ممتـازة  
  .ذلك

  
  

  معامالت االرتباط بين الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه في استبانة أسباب غياب المعلمين: 4الجدول 
ــداد   ــرامج اإلعـــــ بـــــ

الوضــــــع األســــــري   انيناألنظمة والقو  الكفاءة الداخلية  الرضا الوظيفي  المهني للمعلم
  الوضع الصحي  واالجتماعي

  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م
1 0.628  13 0.405 23 0.449 39 0.523  52  0.515  62 0.439  
2 0.673  14 0.542 24 0.519 40 0.673  53  0.483  63 0.378  
3 0.689  15 0.527 25 0.554 41 0.639  54  0.389  64 0.545  
4 0.673  16 0.538 26 0.516 42 0.661  55  0.354  65 0.540  
5 0.640  17 0.367 27 0.567 43 0.659  56  0.619  66 0.547  
6 0.680  18 0.515 28 0.581 44 0.604  57  0.514  67 0.368  
7 0.562  19 0.463 29 0.423 45 0.500  58  0.593  68 0.445  
8 0.661  20 0.475 30 0.522 46 0.604  59  0.412  69 0.572  
9 0.625  21 0.406 31 0.467 47 0.681  60  0.453  70 0.516  

10  0.732  22 0.461 32 0.520 48 0.633  61  0.414 71 0.539  
11  0.611     33 0.488 49 0.646     72 0.583  
12  0.624    34 0.458 50 0.536     73 0.598  
      35 0.453 51 0.355    74 0.535  
      36 0.462       75 0.421 

      37 0.496         
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      38 0.555         

تــم حســاب معــامالت ارتبــاط : مصــفوفة االرتباطــات الداخليــة .2
بيرســون بــين محــاور االســتبانة الســتة، وقــد تراوحــت معــامالت  

وجميعهـا دالـة عنـد    ) 0.699-0.116(االرتباط المحسوبة بين 
الــــدال بــــين جميــــع إن االرتبــــاط الموجــــب و. 0.01مســــتوى 

مكونــــات أســــباب الغيــــاب يشــــير وبوضــــوح إلــــى توجــــه جميــــع  
ــاب عــن         ــاس الشــيء نفســه، وهــو أســباب الغي المحــاور نحــو قي

  .يتضمن نتائج معامالت االرتباط 5والجدول . المدرسة

  معامالت ارتباط بيرسون بين المحاور الستة الستبانة أسباب الغياب: 5الجدول        
  6  5  4 3 2 1  محاور المقياس

             برامج اإلعداد المهني للمعلم
            *0.447  الرضا الوظيفي
          *0.699   *0.373  الكفاءة الداخلية

        *0.499   *0.485   *0.455  األنظمة والقوانين
      *0.351   *0.493   *0.373   *0.158  الوضع األسري واالجتماعي

   *0.613   *0.313   *0.445   *0.313   *0.116  الوضع الصحي

 *α0.01 

  
كمـــا تـــم حســـاب معامـــل ثبـــات االســـتبيان باســـتخدام طريقـــة        

ــن      ــة مـ ــة مؤلفـ ــى عينـ ــه علـ ــك بتطبيقـ ــا، وذلـ ــاخ ألفـ ــا ) 50(كرونبـ معلمـ
ومعلمة، وقد تراوحت معامالت االتساق الـداخلي للمحـاور السـتة مـا     

وهــي معــامالت ثبــات  ) 0.95(، ولالســتبانة ككــل )0.91-0.79(بــين 

يبين معامالت االتساق الداخلي للمحـاور السـتة    6جدول وال. مرتفعة
  .وللبعد الكلي لالستبانة

  

  معامالت االتساق الداخلي لمحاور استبانة أسباب غياب المعلمين عن المدرسة وللبعد الكلي: 6الجدول         
 معامل الثبات عدد األسباب محاور أسباب غياب المعلم ت

 0.91 12 لمبرامج اإلعداد المهني للمع 1

 0.79 10 الرضا الوظيفي 2

 0.87 16 الكفاءة الداخلية 3

 0.90 13 األنظمة والقوانين 4

 0.80 10 الوضع األسري واالجتماعي 5

 0.85 14 الوضع الصحي 6

 0.95 75 البعد الكلي

  
  إجراءات تطبيق األداة

تــم تطبيــق االســتبانة بشــكل فــردي علــى المعلمــين فــي خمــس      
يــة؛ حيــث قــام عضــو الفريــق بزيــارة المدرســة، وااللتقــاء  منــاطق تعليم

ــة عشــوائية مــن         ــار عين ــم اختي بمــديرها، وتوضــيح هــدف الدراســة، ث
وبعــــد أن يعــــرف بنفســــه ويوضــــح هــــدف . المعلمــــين فــــي المدرســــة

الدراســة يعطــي كــل معلــم نســخة مــن االســتبانة، ويطلــب إليــه قــراءة       
الحــق الســتالم  التعليمــات، واالطــالع علــى األســباب، ويعــود فــي وقــت

   .من المعلمين المشمولين بالتطبيق تاالستبيانا

  متغيرات الدراسة
تتبــع الدراســة المــنهج الوصــفي، وتتضــمن المتغيــرات المســتقلة   

  :والتابعة اآلتية

، والخبـرة فـي مجـال    )ذكـر، أنثـى  (النـوع  : المتغيرات المسـتقلة  .1
، فــــــوق 10-6، متوســــــطة مــــــن 5-1قليلــــــة مــــــن (التــــــدريس 

، والحالـة  )سنة فما فوق 16، كبيرة من 15-11المتوسطة من 
نفــــس منطقــــة (، ومكــــان العمــــل )متــــزوج، عــــازب(االجتماعيــــة 

  ).السكن، خارج منطقة السكن
ــابع  .2 ســتة (أســباب غيــاب المعلمــين عــن المدرســة    : المتغيــر الت

  ).محاور والمجموع الكلي
  الوسائل اإلحصائية

برنـامج   لإلجابة عـن أسـئلة الدراسـة أدخلـت البيانـات كملـف فـي       
SPSS  وتــــم اســــتخدام المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات ،

ــاين   ــة عــــــن الســــــؤال األول، وتحليــــــل التبــــ ــة لإلجابــــ  المعياريــــ
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، واختبار شيفية للمقارنات البعديـة  Multivariate (*)المتعدد
  .لإلجابة عن السؤال الثاني post hocالمتعددة 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

أسباب غياب المعلمين عـن الـدوام الرسـمي    ما  :نتائج السؤال األول
  في سلطنة عمان؟

لإلجابــة عــن الســؤال األول، تــم حســاب المتوســطات الحســابية    
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى المحـاور      

  .7الستة والمجموع الكلي لالستبانة، كما هو موضح في الجدول 
  

النحرافــات المعياريــة الســتجابات المتوســطات الحســابية وا: 7الجـدول  
  والمجموع الكلي لالستبانة لمحاور الستةاأفراد عينة الدراسة على 

أســـــباب غيـــــاب  محـــــاور   ت
  المعلم

المتوســــــــــــــط
  الحسابي

االنحــــــــــــــــــــــــــــراف
  المعياري

  0.73 3.38 الرضا الوظيفي 2
ــرامج اإلعــــداد المهنــــي   1 بــ

 للمعلم

3.31  0.86  

 0.73 3.07 الكفاءة الداخلية 3
 0.81 2.77 نظمة والقوانيناأل 4
الوضـــــــــــــــع األســـــــــــــــري  5

 واالجتماعي

2.66 0.70 

 0.66 2.25 الوضع الصحي 6
 0.53  2.89  المجموع الكلي

  
ــائ  ــى أن أعلــى متوســط حســابي ســجل     7الجــدول  جتشــير نت إل

ــاب التــــي تتعلــــق    ــباب الغيــ ــور أســ ــوظيفي "لمحــ ــا الــ ــغ " بالرضــ إذ بلــ
ببـرامج  "سباب التي تتعلـق  ، يليه في المرتبة الثانية محور األ)3.38(

، أمـا األسـباب   )3.31(بمتوسط حسابي بلـغ  " اإلعداد المهني للمعلم
فقـــد جـــاءت فـــي المرتبـــة الثالثـــة،  " بالكفـــاءة الداخليـــة"التـــي تتعلـــق 

ــغ    ــة    ). 3.07(بمتوســط حســابي بل أمــا محــور أســباب الغيــاب المتعلق
ــة الرابعــة بمتوســط قــد    " باألنظمــة والقــوانين " ره فقــد جــاءت بالمرتب
ــق     )2.77( ــي تتعلـ ــباب التـ ــور األسـ ــل محـ ــين حصـ ــي حـ ــع "، فـ بالوضـ

). 2.66(على المرتبـة الخامسـة بمتوسـط بلـغ     " األسري واالجتماعي
أقـل متوسـط   " بالوضـع الصـحي  "وسجل محـور األسـباب التـي تتعلـق     

  .، إذ جاء في المرتبة األخيرة)2.25(حسابي بلغ 
غيـاب   وللوقوف بشـكل تفصـيلي علـى األسـباب التـي تـؤدي إلـى       

ــة     ــابية واالنحرافـــات المعياريـ ــم حســـاب المتوســـطات الحسـ ــم، تـ المعلـ
الستجابات أفراد عينـة الدراسـة علـى األسـباب الـواردة فـي كـل محـور         

حيـث تشـير النتـائج إلـى أن هنـاك أسـبابا       ). 1ملحـق  (هو موضح فـي  
ــاك أســبابا لهــا قــوة        ــة، فــي حــين أن هن ــاب، وأخــرى ثانوي رئيســة للغي

فيمـا يتعلـق باألسـباب الرئيسـة هنـاك      . المعلـم  تأثير ضعيف فـي غيـاب  

                                                           
رابط بين محاور أسباب الغيـاب السـتة عـن طريـق     تم التحقق من الت (*)

مصفوفة االرتباطات، وكانت جميع معامالت ارتباط بيرسون دالة عنـد  
 .0.01مستوى 

اثنا عشر سـببا تـؤدي إلـى غيـاب المعلـم العمـاني عـن المدرسـة، كمـا          
  .8هو موضح في الجدول 

األسباب الرئيسة التي تؤدي إلى غياب المعلم العمـاني عـن   : 8الجدول 
  المدرسة

المتوســــــــــــــط   األسباب الرئيسة للغياب  ت
  الحسابي

  المحور 
ــذي  الـــــــــ
ــي  تنتمـــــــ

  هإلي
ــد بــرامج إعــداد المعلــم إلــى تكــوين       3 تفتق

  حب االنتماء لمهنة التعليم
بــــــــــرامج   3.68

ــداد  إعـــــــ
  المعلم

ــرات     11 ــم خب ــرامج إعــداد المعل ال تتضــمن ب
  .تتعلق بدوره اإلداري في المدرسة

3.63  

  4.22  فترة الدوام المدرسي مرهقة 13

ــا  الرضـــــــ
  الوظيفي

غيــاب معيــار محــدد للترقيــة يعتمــد عليــه   19
ــزام   فـــي الحكـــم علـــى حســـن األداء وااللتـ

  بالحضور

4.10  

الحـــــوافز واألجـــــور ال تتناســـــب وحجـــــم   18
  العمل الذي أقوم به

3.95  

  3.57  فرة افرص النمو المهني للمعلم غير متو 15
ــاب    25 ــرا لغيــ ــاط نظــ ــد حصــــص االحتيــ ســ

  المعلمين المتكرر
3.83  

الكفـــــــاءة 
  الداخلية

  3.83  المقرر زيادة العبء التدريسي عن الحد 37
  3.69  تعدد اللجان المكلف بها داخل المدرسة 24
ــاعات     35 ــارج ســ ــافية خــ ــال إضــ ــاز أعمــ انجــ

  الدوام الرسمي
3.58  

  3.51 كثرة المناوبات أثناء الدوام 28
يــرتبط غيــابي بمــرض أحــد أفــراد األســرة   55

  الطارئ
الوضــــــــع   4.00

  األسري
  

ئيســّيين يعــودان إلــى أن هنــاك ســببين ر 8تشــير نتــائج الجــدول 
بـرامج إعـداد   : إلى محور برامج اإلعداد المهني للمعلم والمتمثلة فـي 

المعلم تفتقد إلى تكوين حب االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلم، كما 
وأنهــا تفتقــد إلــى إكســاب المعلمــين مهــارات تتعلــق بــدورهم اإلداري     

دافعيـة  بالمدرسة، وبالتالي فـإن هـذين السـببين يؤديـان إلـى انخفـاض       
ــزام بالحضـــور      ــة التعلـــيم، وااللتـ ــم نحـــو مهنـ ــير المهـــري  . المعلـ ويشـ

إلــى أنــه ال يــزال هنــاك قصــور فــي إعــداد المعلــم مهنيــا فــي   ) 2009(
بــرامج إعــداد المعلــم بكليــات التربيــة بالســلطنة؛ حيــث ال تــزال نســبة    
المقررات التربوية التي تنمي لدى الطالب المعلـم حـب المهنـة متدنيـة     

مقررات األخـرى، علمـا أن لهـذه المقـررات أهميـة كبيـرة فـي        مقارنة بال
تنميــة قدراتــه، وإكســابه مهــارات قياديــة، إضــافة إلــى أنهــا تســاعد فــي  

  .تكوين اتجاهات ايجابية نحو مهنة التعليم
كما وتشير النتائج إلى أن هناك أسبابا رئيسة أخـرى تعـود إلـى    

العماني يعاني  انخفاض مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلم؛ فالمعلم
من طول فترة الدوام، وغياب معيـار محـدد للترقيـة، كمـا أّن الحـوافز      
واألجور التي يتقاضاها ال تتناسب وحجم العمل الذي يقـوم بـه، هـذا    

المهني ال زالت غير متوافرة بالشكل الـذي  إضافة إلى أن فرص النمو 
جــاءت هــذه النتيجــة متفقــة مــع مــا توصــلت إليــه    . يطمــح إليــه المعلــم 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 10

، التـي أشـارت إلـى    (Alcázar et al., 2006)دراسـة الكـزار وزمـالءه    
أن تكــرار غيــاب المعلــم تعــود إلــى ضــعف الحــوافز الماليــة، وفقــدان         

معلمـين الـذين يعملـون    األمان الوظيفي، ونسـبة الغيـاب تـزداد لـدى ال    
 ,.Rogers et al)بعقد، كما تتفق مع نتيجـة دراسـة روجـرز وزمالئـه     

التي أشارت إلى أن الحوافز التي تمـنح للمعلمـين، والتشـجيع     (2004
ــين      ــبة الغيـــاب بـ ــة، مـــن العوامـــل التـــي تقلـــل مـــن نسـ ــة المهنيـ والترقيـ

  .المعلمين
ليـة للمدرسـة   أما األسباب الرئيسة التي تعـود إلـى الكفـاءة الداخ   

فنجــد أن لهــا مــن التــأثير الواضــح علــى تكــرار غيــاب المعلــم، ومــن          
تكليــف المعلــم بســد حصــص : األســباب التــي تمــت اإلشــارة إليهــا هــي

نظرا لغياب معلـم آخـر، وزيـادة العـبء التدريسـي عـن الحـد         طاالحتيا
المقرر، وكذلك تعدد اللجان التي يكلـف بهـا المعلـم داخـل المدرسـة،      

م ســاعات إضــافية بعــد انتهــاء الــدوام، وكثــرة المناوبــات  وعمــل المعلــ
كــل هـــذه األســـباب تعــد أساســـية، وتشــكل نوعـــا مـــن    . أثنــاء الـــدوام 

جــاءت هــذه النتيجــة  . الضــغوط التــي تــؤدي إلــى تكــرار غيــاب المعلــم   
فـــي أن ضـــغط الجـــدول ) 2006(متفقـــة مـــع نتيجـــة دراســـة الجـــابري  

اوبة في تدريس حصـص  التدريسي للمعلم، وكثرة تكليف المعلم بالمن
. لمعلم غائب تعد من األسباب الرئيسة التـي تـؤدي إلـى غيـاب المعلـم     

فـي أن  ) 1995(كما تتفق نتيجة هـذه الدراسـة مـع دراسـة أبـو الوفـا       
ــرة          ــى كث ــر تخصصــه، إضــافة إل ــي غي ــواد ف ــدريس م ــم بت تكليــف المعل

  .تكليفه بواجبات إضافية، من األسباب الرئيسة لغياب المعلم

ســبة لألســباب الرئيســة لتكــرار غيــاب المعلــم التــي تعــود   أمــا بالن
إلى الوضع األسري واالجتماعي فقد كشفت نتائج الدراسـة عـن سـبب    
رئيسي واحد يرتبط بمـرض أحـد أفـراد األسـرة، وهـذه النتيجـة تتفـق        

في أن التزام المعلـم بمراجعـة مـن    ) 2006(مع نتائج دراسة الجابري 
األســباب الرئيســة للغيــاب فــي يعــولهم شــرعا بســبب المــرض هــو أحــد 

 Bradlelya)المملكة العربية السعودية، وكذلك تتفق مع نتائج دراسة

et al., 2007)         التي أشـارت إلـى أن أسـباب غيـاب المعلـم تعـود إلـى ،
  . ظروفه االجتماعية المتمثلة، بالرعاية األسرية واألمومة

ب أمـــا بالنســـبة لألســـباب الثانويـــة التـــي تـــؤدي إلـــى تكـــرار غيـــا  
سببا، كما أّن مضمونها ال يقـل أهميـة   ) 43(المعلم، فقد بلغ عددها 

عن األسباب الرئيسة، وأن إهمالها قد يؤدي إلـى زيـادة تأثيرهـا فيمـا     
بعــد، لتصــبح مــن األســباب الرئيســة؛ لــذا البــد مــن الوقــوف عنــدها          

  .لمعرفة مسبباتها والبحث عن حلول سريعة للتقليل من حدتها
ب الثانوية يختلف من محور إلى آخـر، إال  ونجد أن عدد األسبا
قلـــة تركيـــز بـــرامج "كـــان لســـبب ) 3.48(أن أعلـــى متوســـط حســـابي 

، فــي حــين بلــغ  "إعــداد المعلــم علــى تكــوين ثقافــة مهنيــة عــن المعلــم   
بيئـة الصـفوف الفيزيقيـة غيـر     "للسـبب  ) 2.50(أدنى متوسط حسـابي  

ــاب المع   9، والجــدول "صــحية ــة لغي لــم عــن  يتضــمن األســباب الثانوي
  .المدرسة

  بعض األسباب الثانوية للغياب التي حصلت على متوسطات عالية: 9الجدول 

  بعض من  ت
  األسباب الثانوية للغياب

المتوسط 
 الحسابي

  المحور
  الذي تنتمي إليه

  3.48  برامج إعداد المعلم على تكوين ثقافة مهنية عند المعلم قلة تركيز  1

بـــــــرامج اإلعـــــــداد  
  المهني

الخبــرات والمهــارات الخاصــة بالتواصــل مــع   إلــى تنميــةرامج إعــداد المعلــم بــ تفتقــر 12
  أفراد المجتمع المحلي

3.47  

والتـي ال تـرتبط   فـي المدرسـة    أدوارهأهميـة   فـي إظهـار  برنامج إعداد المعلم  إغفال  9
  بالتدريس

3.46  

  الكفاءة الداخلية  3.40  فترات الراحة بين الحصص الدراسية غير كافية 27
  3.35  كثافة الفصول الدراسية وازدحامها بالطالب 23
  الوضع الصحي  3.49  يتطلب العمل المدرسي مني الوقوف لفترة طويلة أثناء الدروس  63
  

إلــى أن أكثــر األســباب الثانويــة للغيــاب   9تشــير نتــائج الجــدول  
تعود إلـى محـور بـرامج اإلعـداد المهنـي للمعلـم، يليهـا محـور الكفـاءة          

وهنا البـد مـن اإلشـارة    . مدرسة، ثم محور الوضع الصحيالداخلية لل
إلى أن برامج إعداد المعلم المتمثل في كليات التربية ال تـزال تحتـاج   
إلى إعادة النظر في مكوناتها، وخاصة في مكون الثقافة المهنية، التـي  
لهــا مــن التــأثير المباشــر علــى دافعيــة الطالــب المعلــم فــي زيــادة حبــه     

تنمي لديـه قـيم اإلخـالص فـي تأديـة الواجبـات، وقـيم        لمهنة التعليم، و
بـــاركي (االنتمـــاء وااللتـــزام بممارســـات مهنيـــة تعليمـــة عميقـــة وثابتـــة  

  ).2005وستانفورد، 

أمــا بالنســبة لألســباب الثانويــة األخــرى، التــي تعــود إلــى محــور    
الكفاءة الداخلية للمدرسة، فإن إدارات المدارس مـا تـزال تحتـاج إلـى     

ــي تقســيم      إعــادة النظــر   ــة المرتبطــة ف ــة والفني فــي الممارســات اإلداري
العمل بين المعلمين؛ ألن ضغط العمل، وكثـرة التكليـف تجعـل المعلـم     
يبحث عـن أي سـبب أو حجـة ليغيـب عـن المدرسـة، وهـذا مـا أشـارت          

ــة  ) 2006(إليـــه دراســـة الجـــابري   فـــي أن ضـــعف الممارســـات اإلداريـ
درسـة تعـد مـن األسـباب التـي      وتهاونها في إدارة الكفاءة الداخليـة للم 

  . تؤدي إلى تكرار غياب المعلم
أمــا األســباب المتعلقــة بالوضــع الصــحي للمعلــم، فــإن لمعظمهــا    
ــة       ــع دراسـ ــق مـ ــة تتفـ ــذه النتيجـ ــم، وهـ ــاب المعلـ ــي غيـ ــًا فـ ــأثيرًا ثانويـ تـ
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(McKevitt, Morgan, Dundas & Holland, 1997)  فــي أن
الرئيســة للغيــاب عــن الوضــع الصــحي للعــاملين، لــم يعــد مــن األســباب  

العمــل، وهــذا يعــود إلــى تحســن الجانــب الصــحي العــام لألفــراد فــي          
ــيهم      ــا فـ ــه، بمـ ــين مختلـــف فئاتـ ــوعي الصـــحي بـ ــار الـ ــع، وانتشـ المجتمـ

  .المعلم

هل تختلف أسباب غياب المعلمين عن الـدوام   :نتائج السؤال الثاني
الرســــمي بــــاختالف النــــوع، والخبــــرة، والحالــــة االجتماعيــــة، ومكــــان  

 عمل؟ال

لمعرفــة أثــر متغيــر النــوع فــي أســباب غيــاب   : متغيــر النــوع -1
المعلمــين، تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة   

. للـــذكور واإلنـــاث فـــي المحـــاور الســـتة والمجمـــوع الكلـــي لالســـتبانة  
  .يبين ذلك 10والجدول 

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة للمحــاور   : 10الجــدول 
  الستة والمجموع الكلي الستبانة أسباب الغياب وفقا لمتغير النوع

  محاور
المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط العدد  النوع  أسباب غياب المعلم

 برامج اإلعداد المهني 
  0.86  3.40 216  ذكور
  0.86  3.27 444  إناث

 الرضا الوظيفي
  0.73  3.47 216  ذكور
  0.73  3.33 444  إناث

 ءة الداخليةالكفا
  0.74  3.09 216  ذكور
  0.73  3.06 444  إناث

  األنظمة والقوانين
  0.85  2.93 216  ذكور
  0.78  2.69 444  إناث

  الوضع األسري واالجتماعي
  0.74  2.78 216  ذكور
  0.68  2.61 444  إناث

  الوضع الصحي
  0.69  2.21 216  ذكور
  0.64  2.27 444  إناث

  األسباب بشكل عام
  0.54  2.96 216  ذكور
 0.53  2.86 444  إناث

          

أن هنــــــاك فروقــــــا ظاهريــــــة بــــــين  10يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
المتوســـطات الحســـابية للمحـــاور الســـتة والمجمـــوع الكلـــي الســـتبانة   
أسباب الغياب، ولمعرفة داللة الفـروق فـي المتوسـطات الحسـابية بـين      
الـــــــذكور واإلنـــــــاث، تـــــــم اســـــــتخدام تحليـــــــل التبـــــــاين المتعـــــــدد       

Multivariate ويلكـــس (، وأظهـــرت نتـــائج التحليـــل األولـــي أن قيمـــة
المقابلـة  " ف"وقيمـة  ) 0.941(تسـاوي  ) Wilks' Lambdaالمبـدا  

، وهذه الداللـة  0.001وهي دالة عند مستوى ) 6.863(لها تساوي 
 11تشير إلى أن لمتغّير النوع تـأثيرًا فـي غيـاب المعلمـين، والجـدول      

  .يبين نتائج تحليل التباين المتعدد
  

  نتائج تحليل التباين المتعدد لمعرفة أثر متغير النوع في أسباب الغياب: 11الجدول 

  محاور  مصدر التباين
  أسباب الغياب

مجمـــــــــــــــــــــــــــوع
ــة المربعات  متوسط  درجات الحرية  المربعات "ف"قيمـــــــــــــــــــــ

 الداللة اإلحصائية  المحسوبة

  0.062  3.494  2.586 1 2.586  برامج اإلعداد المهني  النوع
  0.020  5.481  2.912 1 2.912 ا الوظيفيالرض

  0.565  0.331  0.177 1  0.177 الكفاءة الداخلية
  0.001  13.078  8.356 1 8.356 األنظمة والقوانين

  0.002  9.450  4.626 1 4.626 الوضع األسري واالجتماعي
  0.291  1.117  0.480 1  0.480  الوضع الصحي

  0.021  5.356  1.520 1 1.520  األسباب بشكل عام
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      0.740 658 486.936 برامج اإلعداد المهني  الخطأ

      0.531 658 349.590 الرضا الوظيفي
      0.534 658 351.116 الكفاءة الداخلية

      0.639 658 420.437 األنظمة والقوانين
      0.489 658 322.082 الوضع األسري واالجتماعي

      0.430 658 282.994  ضع الصحيالو
      0.284 658 186.747  األسباب بشكل عام

              
              

المحسوبة دالة في ثالثة " ف"أن قيمة  11يتضح من الجدول 
ــاور  ــع األســـري      (محـ ــوانين، والوضـ ــوظيفي، واألنظمـــة والقـ ــا الـ الرضـ

، وفــــي الدرجــــة الكليــــة، وبــــالرجوع إلــــى المتوســــطات  )واالجتمــــاعي
يتضـــح أن متوســـطات الـــذكور أعلـــى مـــن   ) 10الجـــدول، (ة الحســـابي

اإلناث، مما يدل على أن أسباب الغياب عنـد الـذكور أعلـى منهـا عنـد      
  . اإلناث

تختلف نتيجة الدراسة الحالية فـي متغيـر النـوع مـع مـا توصـلت       
من أن متوسط غياب اإلناث أعلـى مـن   ) 1994(إليه دراسة المسعود 

التــي  (Bradlelya et al., 2007)الــذكور، كمــا تختلــف مــع دراســة 
  .توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين

ويمكن تفسير أسباب غيـاب الـذكور بمعـدالت أعلـى مـن اإلنـاث       
في الدراسة الحالية إلى أن اإلناث أكثر حرصا فـي االلتـزام بالحضـور،    

فـي   وأكثر التزامًا بالقوانين واألنظمة المدرسية، خاصـة وأنهـن يعشـن   
ــة  ــة محافظـ ــع ذي ثقافـ ــم   . مجتمـ ــود الســـبب إلـــى أن معظـ ــا قـــد يعـ كمـ

ــا مـــن المهـــن      ــة علـــى غيرهـ ــيم كمهنـ ــلن التعلـ الفتيـــات العمانيـــات يفضـ

األخــرى، ربمــا لطبيعــة ثقافــة المجتمــع، وتحقيقــا لرغبــة األهــل فــي أن   
الفتــاة العمانيــة بصــورة عامــة ال يمكــن أن تعمــل بكفــاءة إال فــي قطــاع  

ــ. التعلـــيم ر، يمكـــن تفســـير هـــذه النتيجـــة بـــأّن لمعظـــم  مـــن جانـــب آخـ
الذكور التزامات أخرى، فبعضهم لديه عمـل آخـر إضـافي يمارسـه، أو     
ــال أو ولـــي     ــور الرجـ ــة تتطلـــب حضـ ــرية واجتماعيـ ــه التزامـــات أسـ لديـ
األمــر، وبالتــالي فــإن المتوســطات الحســابية الســتجابات الــذكور حــول 

  .أسباب الغياب جاءت عالية مقارنة باإلناث

لمعرفة أثـر متغيـر الخبـرة فـي أسـباب غيـاب       : غير الخبرةمت -2
المعلمــين، تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة   

. لكل فئة من فئات الخبرة في المحاور السـتة والبعـد الكلـي لالسـتبانة    
  .يبين ذلك 12والجدول 

  

  الستة والبعد الكلي الستبانة أسباب الغياب وفقا لمتغير الخبرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمحاور : 12الجدول 
  محاور 

  المتوسط  العدد  فئات الخبرة  أسباب غياب المعلم
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 برامج اإلعداد المهني  -1

  0.88  3.21  231  5-1قليلة من 
  0.92  3.42  198  10-6متوسطة من 

  0.73  3.38  118  15-11فوق المتوسطة من 
  0.83  3.24  113  سنة فأكثر 16كبيرة من 

 الرضا الوظيفي -2

  0.69  3.40  231  5-1قليلة من 
  0.76  3.41  198  10-6متوسطة من 

  0.78  3.35  118  15-11فوق المتوسطة من 
  0.71  3.30  113  سنة فأكثر 16كبيرة من 

 الكفاءة الداخلية -3

  0.69  3.10  231  5-1قليلة من 
  0.74  3.14  198  10-6متوسطة من 

  0.76  3.01  118  15-11فوق المتوسطة من 
  0.75  2.96  113  سنة فأكثر 16كبيرة من 

  األنظمة والقوانين -4

  0.75  2.73  231  5-1قليلة من 
  0.86  2.79  198  10-6متوسطة من 

  0.83  2.76  118  15-11فوق المتوسطة من 
  0.80  2.81  113  سنة فأكثر 16كبيرة من 
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  ع األسري واالجتماعيالوض -5

  0.69  2.79  231  5-1قليلة من 
  0.67  2.62  198  10-6متوسطة من 

  0.67  2.54  118  15-11فوق المتوسطة من 
  0.78  2.62  113  سنة فأكثر 16كبيرة من 

  الوضع الصحي -6

  0.63  2.31  231  5-1قليلة من 
  0.65  2.21  198  10-6متوسطة من 

  0.63  2.17  118  15-11فوق المتوسطة من 
  0.74  2.28  113  سنة فأكثر 16كبيرة من 

  األسباب بشكل عام

  0.50  2.91  231  5-1قليلة من 
  0.56  2.92  198  10-6متوسطة من 

  0.52  2.85  118  15-11فوق المتوسطة من 
 0.57  2.85  113  سنة فأكثر 16كبيرة من 

  
أن هنــــــاك فروقــــــا ظاهريــــــة بــــــين  12يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 

الحسابية للمحـاور السـتة والبعـد الكلـي السـتبانة أسـباب       المتوسطات 
الغياب، ولمعرفة داللة الفروق في المتوسـطات الحسـابية بـين الـذكور     

ــدد     ــاين المتعــ ــل التبــ ــتخدام تحليــ ــم اســ ــاث، تــ ، Multivariateواإلنــ
 'Wilksويلكــس المبــدا  (وأظهــرت نتــائج التحليــل األولــي أن قيمــة   

Lambda ( تســـاوي)المقابلـــة لهـــا تســـاوي   " ف"وقيمـــة  ) 0.948

، وهـذه الداللـة تشـير إلــى    0.01.وهـي دالـة عنـد مسـتوى     ) 1.938(
  . أن متغير الخبرة له تأثير في غياب المعلمين

ــة        ــت قيمـ ــد كانـ ــدد، فقـ ــاين المتعـ ــل التبـ ــائج تحليـ ــا نتـ " ف"أمـ
برامج اإلعداد المهني، والوضع األسري (المحسوبة دالة في محورين 

  .يبين نتائج تحليل التباين المتعدد 13والجدول ). واالجتماعي

  
  

  نتائج تحليل التباين المتعدد لمعرفة أثر متغير الخبرة في أسباب الغياب: 13الجدول 
مصــــــــــــــــدر 

  التباين
  محاور 

  أسباب الغياب
ــوع  مجمـــــــــــــــــ

  المربعات
ــات  درجــــــ

  الحرية
متوســــــــــــــط 

  المربعات
ــة  " ف"قيمــــــ

  المحسوبة
الداللــــــــــــــــــــــة 

  اإلحصائية
  0.047  2.668  1.967 3 5.900  ي برامج اإلعداد المهن  الخبرة

  0.590  0.639  0.343 3 1.028 الرضا الوظيفي
  0.131  1.884  1.000 3 3.000 الكفاءة الداخلية

  0.792  0.346  0.226 3  0.678 األنظمة والقوانين
  0.007  4.080  1.995 3 5.984 الوضع األسري واالجتماعي

  0.205  1.533  0.658 3 1.973  الوضع الصحي
  0.596  0.630  0.180 3  0.541  األسباب بشكل عام

      0.737 656 483.621 برامج اإلعداد المهني   الخطأ
      0.536 656 351.474 الرضا الوظيفي
      0.531 656 348.292 الكفاءة الداخلية

      0.653 656 428.115 األنظمة والقوانين
      0.489 656 320.723 الوضع األسري واالجتماعي

      0.429 656 281.501  لوضع الصحيا
      0.286 656 187.727  األسباب بشكل عام
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ولمعرفـة اتجـاه الفــروق فـي المحــورين الـدالين، تــم اللجـوء إلــى      
ــة المتعــددة    ــار شــيفية،    post hocالمقارنــات البعدي واســتخدام اختب

  .يبين نتائج اختبار شيفية 14والجدول 

  يفية لمعرفة أثر الخبرة في محورين من محاور أسباب الغيابنتائج اختبار ش: 14الجدول 

ــرق   فئات الخبرة  المحور فـــــــــــــــــــــــــــــ
  المتوسطات

الداللـــــــــــــــــــــــــة 
  اتجاه الفروق  اإلحصائية

ــداد   ــرامج اإلعـــــــ بـــــــ
  المهني 

  )10-6(الخبرة المتوسطة  0.012 0.216-  6-10  1-5
1-5 11-15 -0.169 0.083 --  
  -- 0.788 0.027-  سنة فأكثر 16 1-5
6-10 11-15 0.042 0.676 --  
  -- 0.069 0.184  سنة فأكثر 16 6-10

  -- 0.208 0.142  سنة فأكثر 16  11-15

ــري   ــع األســــــ الوضــــــ
  واالجتماعي

  )5-1(الخبرة القليلة  0.014 0.167  6-10  1-5
  )5-1(الخبرة القليلة  0.002 0.249 11-15 1-5
  )5-1(الخبرة القليلة  0.035 0.170  سنة فأكثر 16 1-5
6-10 11-15 0.081 0.317 --  
  -- 0.975 0.003  سنة فأكثر 16 6-10

  -- 0.392 0.079-  سنة فأكثر 16  11-15
            

ــن الجـــدول   ــور    14يتضـــح مـ ــة بمحـ ــباب الغيـــاب المتعلقـ أن أسـ
، )ســنوات 10-6(بــرامج اإلعــداد المهنــي تتــأثر بــالخبرة المتوســطة      
الوضـــــع األســـــري بينمـــــا تتـــــأثر أســـــباب الغيـــــاب المتعلقـــــة بمحـــــور  

  ).سنوات 5-1(واالجتماعي بالخبرة القليلة 
 Kremer et)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة كريمر وآخـرون  

al, 2005)  التــي توصــلت إلــى أن ذوي الخبــرة الكبيــرة بــالتعليم أكثــر
) 1994(غيابا من ذوي الخبـرة القليلـة، وتتفـق مـع دراسـة المسـعود       

ي الخبرة أكثر غيابـا مـن المعلمـين    التي توصلت إلى أن المعلمين قليل
  .كبيري الخبرة

إلــى أن المعلمــين مــن   " متغيــر الخبــرة "ويمكــن تفســير نتيجــة   
ذوي الخبرة القليلة يفتقدون القـدرة علـى تحمـل المسـؤولية، ومهـارة      
التعامل مع ضغوط العمل، وخاصة في انجاز أعمال إضـافية أو العمـل   

مزدحمـة، كـل ذلـك يتطلـب     في لجان متعددة، أو فـي إدارة الصـفوف ال  
وقتا الكتسابهم خبرة كافية لمثل هذه المهارات، وبالتالي يلجـؤن إلـى   

أمـا بالنسـبة إلـى المعلمـين مـن      . الغياب أكثر مـن ذوي الخبـرة الكبيـرة   

ذوي الخبرة الكبيرة قـد يكـون معظمهـم قـد اسـتقروا مهنيـا، وتكونـت        
، كمــا وأن لــديهم مهــارات كافيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع ضــغوط العمــل 

مســـؤولياتهم األســـرية أصـــبحت واضـــحة ومفهومـــة، وبالتـــالي يمكـــنهم  
التعامل معها بسهولة؛ لذا جاءت المتوسـطات الحسـابية السـتجاباتهم    

  .أقل من ذوي الخبرة القليلة

بما أن حجم فئات متغير الحالة : متغير الحالة االجتماعية -3
، 133 ، والعــــــزاب509المتــــــزوجين (االجتماعيــــــة غيــــــر متجــــــانس 

ــين  ــل 14والمطلقـــ ــة    )4، واألرامـــ ــر الحالـــ ــر متغيـــ ــة أثـــ ــإن معرفـــ ، فـــ
االجتماعيــة فــي أســباب غيــاب المعلمــين، تــم مــن خــالل المقارنــة بــين   
المتزوجين والعزاب، من خالل اختيار عينـة عشـوائية مـن المتـزوجين     
مســــــاوية لعــــــدد العــــــزاب، وتــــــم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية   

ما في كل محور من محاور االسـتبانة،  واالنحرافات المعيارية لكل منه
  .يبين ذلك 15وفي الدرجة الكلية للغياب، والجدول 
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الحالة االجتماعية في محاور أسباب غياب المعلمين: 15الجدول 
  محاور 

  أسباب غياب المعلم
ــة  الحالــــــــــــــــــــــــــــ

  المتوسط  العدد  االجتماعية
  بيالحسا

  االنحراف
  المعياري

 برامج اإلعداد المهني 
  0.91  3.18  133  متزوج
  0.88  3.31 133  عازب

 الرضا الوظيفي
  0.75  3.08  133  متزوج
  0.67  3.47 133  عازب

 الكفاءة الداخلية
  0.77  2.86  133  متزوج
  0.68  3.07 133  عازب

  0.81  2.42  133  متزوج  األنظمة والقوانين
  0.74  2.75 133  عازب

  0.60  2.44  133  متزوج  الوضع األسري واالجتماعي
  0.70  2.66 133  عازب

  0.56  2.08  133  متزوج  الوضع الصحي
  0.63  2.25 133  عازب

  0.51  2.66  133  متزوج  األسباب بشكل عام
 0.48  2.90 133  عازب

          

أن هنــــــاك فروقــــــا ظاهريــــــة بــــــين  15يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
اور السـتة والبعـد الكلـي السـتبانة أسـباب      المتوسطات الحسابية للمحـ 

الغيــــاب، ولمعرفــــة داللــــة الفــــروق فــــي المتوســــطات الحســــابية بــــين   
المتزوجين والعـزاب، تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين المتعـدد، وأظهـرت        

) 0.900(تســاوي ) ويلكــس المبــدا(نتــائج التحليــل األولــي أن قيمــة  

عنـد مسـتوى    وهـي دالـة  ) 4.780(المقابلة لها تسـاوي  " ف"وقيمة 
، وهذه الداللة تشير إلى أن متغير الحالة االجتماعية له تأثير 0.001

ــاين   16فــــي غيــــاب المعلمــــين، والجــــدول   ــائج تحليــــل التبــ يبــــين نتــ
  .المتعدد

  نتائج تحليل التباين المتعدد لمعرفة أثر متغير الحالة االجتماعية في أسباب الغياب: 16الجدول 
مصـــــــــــــــــدر 

  التباين
  محاور 
  الغيابأسباب 

ــوع  مجمــــــــــــــ
  المربعات

درجـــــــات 
  الحرية

ــط  متوســــــــــــــــ
  المربعات

ــة  " ف"قيمــــــ
  المحسوبة

الداللــــــــــــــــــــــة 
  اإلحصائية

الحالــــــــــــــــــة  
  االجتماعية

  0.231  1.439  1.162 1 1.162  برامج اإلعداد المهني 
  0.001  19.584  9.894 1 9.894 الرضا الوظيفي
  0.014  6.078  3.189 1 3.189 الكفاءة الداخلية
  0.001  11.991  7.152 1 7.152 انيناألنظمة والقو

  0.006  7.723  3.272 1 3.272 الوضع األسري واالجتماعي
  0.025  5.095  1.796 1 1.796  الوضع الصحي

  0.001  15.067  3.716 1 3.716  األسباب بشكل عام
      0.808 264 213.275 برامج اإلعداد المهني   الخطأ

      0.505 264 133.367 الرضا الوظيفي
      0.525 264 138.504 الكفاءة الداخلية

      0.596 264 157.452 األنظمة والقوانين
      0.424 264 111.831 الوضع األسري واالجتماعي

      0.353 264 93.063  الوضع الصحي
      0.247 264 65.111  األسباب بشكل عام

  
ــة  16يتضـــح مـــن الجـــدول   ــة فـــي  " ف"أن قيمـ المحســـوبة دالـ

ــاور   ــة محــ ــة   (خمســ ــة، واألنظمــ ــاءة الداخليــ ــوظيفي، والكفــ ــا الــ الرضــ
، وكـذلك  )والقوانين، والوضع األسـري واالجتمـاعي، والوضـع الصـحي    
الجــدول، (فــي الدرجــة الكليــة، وبــالرجوع إلــى المتوســطات الحســابية   
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يتضــح أن متوســطات العــزاب أعلــى مــن المتــزوجين، ممــا يــدل      ) 15
العـزاب عـن المدرسـة،    على أن تلك األسـباب تمثـل دافعـا أكبـر لغيـاب      

) 1994(وهذه النتيجة تختلف مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة المسـعود       
ــين      ــتجابات المعلمـ ــابية السـ ــطات الحسـ ــى أن المتوسـ ــارت إلـ ــي أشـ التـ
المتزوجين ألسباب الغياب جاءت أعلى من العـزاب، وكـذلك مـع نتـائج     

في عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية     ) 1995(دراسة أبو الوفا 
  .تجابات المتزوجين والعزاب حول أسباب الغياببين اس

ويمكـــــن تفســـــير ذلـــــك إلـــــى أن المتـــــزوجين هـــــم أكثـــــر وعيـــــا 
بالمســؤولية، وااللتــزام بضــوابط العمــل، وأكثــر فهمــا للنظــام، كمــا أن   
لــديهم التزامــات عائليــة واجتماعيــة تجعلهــم أكثــر تحمــال للمســؤولية،  

لنسبة للعزاب فقـد  أما با. ومحافظة على مكانتهم ووضعهم االجتماعي

يكــون معظمهــم حــديثي التعيــين، ولــيس لــديهم الفهــم الجيــد للقــوانين  
واألنظمــة والتشــريعات المرتبطــة بمكــان عملهــم، ممــا يصــعب علــيهم     
فهم المواقف المدرسية وكيفية التعامل معهـا، أو مواجهتهـا، وبالتـالي    

  .يلجؤون إلى الغياب عن المدرسة

ثــر متغيــر مكــان العمــل فــي    لمعرفــة أ: متغيــر مكــان العمــل  -4
أســــــباب غيــــــاب المعلمــــــين، تــــــم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابية  
واالنحرافات المعياريـة للعـاملين فـي مـدارس تقـع فـي منـاطق سـكنهم،         
وللعاملين في مدارس خارج مناطق سكنهم في كل محـور مـن محـاور    

  .يبين ذلك 17االستبانة وفي األسباب بشكل عام، والجدول 

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعـاملين فـي مـدارس فـي منـاطق سـكنهم وللعـاملين فـي مـدارس خـارج منـاطق سـكنهم فـي              المت: 17الجدول 
  محاور أسباب غياب المعلمين

  محاور 
 المعياري االنحراف  الحسابي المتوسط  العدد  مكان العمل  أسباب غياب المعلم

 برامج اإلعداد المهني 
  0.87  3.32 409  في نفس المنطقة
  0.85  3.29 251  خارج المنطقة 

 الرضا الوظيفي
  0.74  3.32 409  في نفس المنطقة
  0.71  3.47 251  خارج المنطقة 

 الكفاءة الداخلية
  0.71  3.04 409  في نفس المنطقة
  0.76  3.12 251  خارج المنطقة 

  0.80  2.77 409  في نفس المنطقة  األنظمة والقوانين
  0.82  2.77 251  خارج المنطقة 

  0.67  2.58 409  في نفس المنطقة الوضع األسري واالجتماعي
  0.74  2.81 251  خارج المنطقة 

  0.64  2.20 409  في نفس المنطقة  الوضع الصحي
  0.68  2.33 251  خارج المنطقة 

  0.53  2.86 409  في نفس المنطقة  األسباب بشكل عام
 0.55  2.94 251  خارج المنطقة 

  
  

أن هنــــــاك فروقــــــا ظاهريــــــة بــــــين  17لجــــــدول يتضــــــح مــــــن ا
المتوسطات الحسابية للمحـاور السـتة والبعـد الكلـي السـتبانة أسـباب       
الغياب، ولمعرفة داللة الفروق في المتوسطات الحسابية بين العـاملين  
في نفس منطقة سكنهم، والعاملين خـارج مكـان السـكن، تـم اسـتخدام      

هـــرت نتـــائج التحليـــل   ، وأظMultivariateتحليـــل التبـــاين المتعـــدد   

" ف"وقيمـــة ) 0.960(تســـاوي ) ويلكـــس المبـــدا(األولـــي أن قيمـــة 
، 0.001وهـــي دالـــة عنـــد مســـتوى  ) 4.692(المقابلـــة لهـــا تســـاوي 

ــه تــأثير فــي غيــاب        ــة تشــير إلــى أن متغيــر مكــان العمــل ل وهــذه الدالل
  .يبين نتائج تحليل التباين المتعدد 18المعلمين، والجدول 
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  تائج تحليل التباين المتعدد لمعرفة أثر متغير مكان العمل في أسباب الغيابن: 18الجدول 
مصــــــــــــــــدر 

  التباين
  محاور 

  أسباب الغياب
ــوع  مجمـــــــــــــــــ

  المربعات
ــات  درجــــــ

  الحرية
متوســــــــــــــط 

  المربعات
ــة  " ف"قيمــــــ

  المحسوبة
الداللــــــــــــــــــــــة 

  اإلحصائية
  0.675  0.175  0.131 1  0.131  برامج اإلعداد المهني  مكان العمل

  0.013  6.247  3.315 1 3.315 فيالرضا الوظي
  0.209  1.583  0.843 1  0.843 الكفاءة الداخلية

  0.909  0.013  0.009 1  0.009 األنظمة والقوانين
  0.001  16.599  8.039 1 8.039 الوضع األسري واالجتماعي

  0.016  5.818  2.485 1 2.485  الوضع الصحي
  0.045  4.020  1.143 1 1.143  األسباب بشكل عام

      0.744 658 489.391 برامج اإلعداد المهني   الخطأ
      0.531 658 349.186 الرضا الوظيفي
      0.533 658 350.449 الكفاءة الداخلية

      0.652 658 428.784 األنظمة والقوانين
      0.484 658 318.669 الوضع األسري واالجتماعي

      0.427 658 280.990  الوضع الصحي
      0.284 658 187.124  بشكل عاماألسباب 

  
المحسوبة دالة في ثالثة " ف"أن قيمة  18يتضح من الجدول 

ــا الـــوظيفي(محـــاور  ــع ، والوضـــع األســـري واالجتمـــاعي ، والرضـ الوضـ
، وفــــي الدرجــــة الكليــــة، وعنـــد الرجــــوع إلــــى المتوســــطات  )الصـــحي 

يتضـح أن متوسـطات المعلمـين العـاملين فـي      ) 17جدول، (الحسابية 
خارج مناطق سكنهم أعلى من المعلمين العاملين في مـدارس  مدارس 

فــي منــاطق ســكنهم، ممــا يــدل علــى أن أســباب الغيــاب تــأثرت بمكــان    
  . العمل

تتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة فــي متغيــر مكــان العمــل مــع مــا          
 Alcázar):ودراسـة كـل مـن   ) 1995(توصلت إليه دراسة أبـو الوفـا   

et al., 2006; Bradlelya et al., 2007; Rogers et al., 2004) 
مــن أن الغيــاب يــزداد عنــد المعلمــين العــاملين فــي المنــاطق البعيــدة،    

التـي توصـلت إلـى     (Kremer et al., 2005)كمـا تختلـف مـع دراسـة     
  .أن بعد المسافة أو قربها ليس له أثر

ويمكـــن تفســـير أســـباب غيـــاب المعلمـــين العـــاملين فـــي منـــاطق  
ســافة بــين المدرســة ومكــان الســكن مــع خــارج ســكنهم إلــى أن بعــد الم

ضـــرورة االلتـــزام بالحضـــور المبكـــر إلـــى المدرســـة تـــدفع المعلـــم إلـــى  
. الغيــاب لعــدم تمكنــه مــن الحضــور المبكــر وااللتــزام بســاعات الــدوام    

كما وأن تكليف المعلم الـذي يسـكن فـي أمـاكن بعيـدة بأعبـاء إضـافية        
ــ. تجعلـــه يلجـــأ إلـــى الغيـــاب هروبـــا مـــن انجازهـــا  ور الوضـــع وفـــي محـ

األســرية للمعلــم التــي تتطلــب منــه   تاألســري واالجتمــاعي؛ فااللتزامــا 
انجازهــا تحتــاج إلــى وقــت، خاصــة إذا كــان مكــان ســكن المعلــم بعيــدا  
عــن المدرســة، وكمــا هــو معــروف فالســلطنة تتميــز بطبيعــة جغرافيــة      
متنوعة، وأن التجمعات السـكانية فيهـا متراميـة ومتباعـدة، إضـافة إلـى       

ار، وبعــض المعلمــين لــيس لديــه وســيلة النقــل أو القــدرة  الطقــس الحــ
على قيادة السيارة لمسافات خصوصا المعلمات، كل ذلـك قـد يسـبب    
ضغطا على المعلم الذي يسكن فـي أمـاكن بعيـدة عـن المدرسـة، ممـا       

يحتاج إلى وقت زمني لقضاء التزاماتـه األسـرية واالجتماعيـة، والـذي     
  .اته المهنيةيكون على حساب عدم وفائه بالتزام

  :التوصيات
المعلــم ثقافــة -توجيــه بــرامج إعــداد المعلــم إلــى إكســاب الطالــب   .1

مهنية تنمي لديـه حـب االنتمـاء لمهنـة التعلـيم وقيمهـا ومبادئهـا        
ــل         ــرتبط بإعــداد جي ــة إنســانية ت ــه مــن خدم ــا تقدم الســامية، لم

  .متعلم واع، مما يفّعل لديه التزامه الوظيفي بعد التخرج
ــه المســئول  .2 ــيم إلــى تفعيــل العمــل      توجي ين بــوزارة التربيــة والتعل

بنظــام الحــوافز والترقيــة المهنيــة للمعلمــين، ليكــون حــافزا لهــم     
 .لحب المهنة، واإلخالص فيها

توجيــه بــرامج اإلعــالم التربــوي إلــى نشــر ثقافــة مجتمعيــة تعــزز     .3
مكانة المعلم في المجتمع، وترقي من منزلته االجتماعية مقارنـة  

 .بالمهن األخرى

أن تقـــوم وزارة التربيـــة والتعلـــيم بمـــنح فـــرص متكافئـــة لإلنمـــاء  .4
ــي      ــذي ينمـ ــرتبط بالجانـــب الـ ــا يـ ــة مـ ــين، وخاصـ ــي للمعلمـ المهنـ
كفاياتهم المهنية وفق المسـتجدات التربويـة، بمـا يسـهل علـيهم      

 .القيام بأدوارهم التربوية

ــاتها     .5 ــر فــــي ممارســ ــادة النظــ ــى إعــ ــه إدارات المــــدارس إلــ توجيــ
فــي توزيــع المهــام واألعمــال علــى المعلمــين،   اإلداريــة المرتبطــة 

من لجان أو مناوبـات أو تكليـف أو سـد حصـة معلـم غائـب إلـى        
غيرهـــا مـــن الممارســـات التـــي تضـــبط حضـــور المعلـــم والتزامـــه 

 .بساعات الدوام

العمل على إنشاء جمعيـة أو نقابـة مهنيـة للمعلمـين، تسـهم فـي        .6
ــي احتي     ــة، وتلبـ ــالء المهنـ ــين زمـ ــي بـ ــوعي المهنـ ــر الـ ــاتهم نشـ اجـ

المهنية المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم، مـن خـالل األنشـطة التـي     
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ســتقوم بهــا هــذه الجمعيــة، بمــا يعــزز الــوالء المهنــي والــوظيفي   
 . لدى المعلمين بالسلطنة

  المقترحات
استكماال لما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يقترح فريـق    

  :البحث القيام بالدراسات اآلتية
أســباب غيــاب المعلمــين وبعــض المتغيــرات  دراســة العالقــة بــين   .1

االتجــاه نحــو مهنــة التــدريس، والرضــا الــوظيفي،  : النفســية مثــل
  .والضغوط النفسية، واالحتراق النفسي، وغيرها

دراســـة نوعيـــة ألســـباب الغيـــاب بـــين المعلمـــين األكثـــر غيابـــا         .2
  .والمعلمين األقل غيابا

 pathتحليـل المسـار  : مثــل(اسـتخدام نمـاذج رياضـية متقدمـة      .3

analysis (     ــين غيــاب المعلمــين ــة ب فــي دراســة العالقــة المتبادل
وبعــــــض المتغيــــــرات النفســــــية والديمغرافيــــــة التــــــي تناولتهــــــا 

  .الدراسات السابقة

  :المراجعالمصادر و
تربويــــة، مدرســــية، : اإلدارة). 2002(بــــراهيم، عــــدنان بــــدري اإل

مؤسســـة حمـــادة للدراســـات الجامعيـــة والنشـــر : اربـــد .صـــفية
  . والتوزيع

أهــم األســباب التــي تــؤدي إلــى     ). 1995(أبــو الوفــا، جمــال محمــد    
غيـــاب المعلمـــين بالحلقـــة األولـــى مـــن التعلـــيم األساســـي ودور   

  .46-1، 24، مجلة كلية التربية ببنها. اإلدارة في مواجهتها
ــت  ــاركي، فوورسـ ــي   ،بـ ــتانفورد بيفيرتـ ــن التـــدريس  . )2005(وسـ فـ

يــونس عبــد  ميســون: ترجمــة .مســتقبلك فــي مهنــة التــدريس 
: فلســطين -محمــد طالــب الســيد ســليمان، غــزة : اللــه، مراجعــة

  دار الكتاب الجامعي للنشر
أســباب غيــاب المعلمــين المتكــرر ). 2006(الجــابري، ســلمان ســعود 

من وجهة نظر مـديري   في المدارس الحكومية بالمدينة المنورة
مجلـــة . المـــدارس والمعلمـــين والحلـــول المقترحـــة للحـــد منهـــا

 2009أغسـطس   5تاريخ الزيـارة  ( 124، السعودية -المعرفة
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&

id=1421..(  
ــا ســلطان راشــد    ــه   ). 2008(الحجــري، ري ــاب المعلمــين وعالقت غي

باإلشراف التربوي في مدارس والية بوشر مـن وجهـة نظـر    
جامعـة   -، كليـة التربيـة  )دراسة غير منشورة( .مدراء المدارس
  .السلطان قابوس

. علــم االجتمــاع الصــناعي ). 2005(الــدقس، محمــد عبــد المــولى   
 .مكتبة مجدالوي: عمان

غياب المعلمـين والمعلمـات وأثـره فـي     . )2007(رابي، عبد الناصر 
ــي     ــدنيا فـ ــية الـ ــة األساسـ ــة المرحلـ ــي لطلبـ ــيل العلمـ التحصـ

 تاريخ( .مدارس مدينة قلقيلية من وجهة نظر أولياء األمور
ــارةا ــ 9 لزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :2009و يونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://pulpit.alwatanvoice.com/content75208.html( 
ــي    ــه زاهــ ــدان، عبداللــ ــيم   ).2001(الرشــ ــاديات التعلــ اقتصــ

 .دار وائل: عمان ).1ط(

ــي، عبــد العزيــز    عوامــل هــدر الوقــت المخصــص    ). 2006(العرين
فـي المـدارس االبتدائيـة مـن وجهـة نظـر        للعمليـة التعليميـة  

 :2009طس ـــــــــ أغس 5زيــــــــارة تــــــــاريخ ال( .مـــــــديريها 

http://www.angelfire.com/ia/ibrahima/hadrtime.ht
ml(  
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العالقــة بــين الهــدر التربــوي   ). 1994(ســعود، ثابــت محمــد رجــا   الم
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  )1ملحق (

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أسباب الغياب وفقا لكل محور على حدة

  طالمتوس  أسباب غياب المعلم  ت  الرتبة  المحاور
  الحسابي

  االنحراف
 المعياري

ول
 األ

ور
مح

ال
 :

علم
للم

ي 
مهن

 ال
داد

إلع
ج ا

رام
ب

  

  1.20  3.68  تفتقد برامج إعداد المعلم إلى تكوين حب االنتماء لمهنة التعليم  3  1
  1.18  3.63  .ال تتضمن برامج إعداد المعلم خبرات تتعلق بدوره اإلداري في المدرسة 11  2
  1.20  3.48  المعلم على تكوين ثقافة مهنية عند المعلم برامج إعداد قلة تركيز  1  3
الخبــرات والمهــارات الخاصــة بالتواصــل مــع    إلــى تنميــة بــرامج إعــداد المعلــم   تفتقــر 12  4

  أفراد المجتمع المحلي
3.47  1.16  

والتـي ال تـرتبط   فـي المدرسـة    أدوارهأهميـة   فـي إظهـار  برنـامج إعـداد المعلـم     إغفال  9  5
  بالتدريس

3.46  1.21  

  1.30  3.29  برامج إعداد المعلم التزامه بأخالقيات المهنة ضعف تنمية  2  6
قلة توعية بـرامج إعـداد المعلـم بـالقوانين المتعلقـة بااللتزامـات المهنيـة فـي سـلطنة            6  7

  عمان
3.29  1.25  

  1.20  3.27  ال تنمي برامج إعداد المعلم لديه االلتزام المهني  4  8
ــرا  10  9 ــة بـ ــعف تنميـ ــعور لديـــ  ضـ ــم الشـ ــداد المعلـ ــور   همج إعـ ــه بالحضـ ــؤولية التزامـ بمسـ

  والتفاعل مع المعلمين
3.22  1.23  

  1.08  3.15  ال تكّون برامج إعداد المعلم مهارات تواصل العمل لديه ضمن المؤسسة التعليمية  8  10
  1.25  2.92  في المدرسةقلة حث برامج إعداد المعلم على ضرورة التزامه بالحضور اليومي   5  11
  1.22  2.87  مهارات إدارة الصفإلى لمعلم اافتقار برامج إعداد   7  12

اني
 الث

ور
مح

ال
 :

في
ظي

الو
ضا 

الر
  

  1.13  4.22  فترة الدوام المدرسي مرهقة 13  1
ــى حســن األداء وااللتــزام           19  2 ــه فــي الحكــم عل ــاب معيــار محــدد للترقيــة يعتمــد علي غي

  بالحضور
4.10  1.08  

  1.20  3.95  ور ال تتناسب وحجم العمل الذي أقوم بهالحوافز واألج 18  3
  1.26  3.57  فرة افرص النمو المهني للمعلم غير متو 15  4
  1.20  3.34  قلما تتاح للمعلم فرصة في المدرسة للقيام باألعمال التي يتقنها 16  5
  1.27  3.28  توزيع الجدول المدرسي غير عادل  14  6
  1.35  3.28  لتدريس مواد غير مرتبطة بالتخصص) معلم بديلك(التكليف بسد الشواغر  17  7
 1.33  2.72  ضعف متابعة المشرف التربوي ألداء المعلم 22  8

  1.20  2.71  فقدان األمان الوظيفي  21  9
  1.24  2.58  تحقيق مهامهم الوظيفيةفي المعلمين بالمدير  ضعف ثقة 20  10

لث
الثا

ور 
مح

ال
 :

لية
اخ

الد
ءة 

كفا
ال

  

  1.22  3.83  حصص االحتياط نظرا لغياب المعلمين المتكررسد  25  1
  1.26  3.82  زيادة العبء التدريسي عن الحد المقرر 37  2
  1.22  3.69  تعدد اللجان المكلف بها داخل المدرسة 24  3
  1.37  3.58  انجاز أعمال إضافية خارج ساعات الدوام الرسمي 35  4
  1.28  3.51  كثرة المناوبات أثناء الدوام 28  5
  1.29  3.40  فترات الراحة بين الحصص الدراسية غير كافية 27  6
  1.41  3.35  كثافة الفصول الدراسية وازدحامها بالطالب 23  7
 1.26  3.30  الجو المدرسي ال يشجع على إظهار قدرات المعلمين ومهاراتهم 38  8

  1.33  3.14  تغيير الجدول المدرسي المفاجئ 26  9
  1.33  2.94  فر الحجرات والمرافق المخصصة للمعلمينال تتو 33  10
  1.31  2.87  عدم صالحية المرافق الصحية بالمدرسة 32  11
  1.28  2.72  كبر حجم المدرسة    36  12
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  1.21  2.50  غير صحية) الخ...اإلضاءة، التهوية(بيئة الصفوف الفيزيقية  30  13

  

  1.23  2.46  وجود فوضى وعدم االنضباط في المدرسة 34  14
  1.12  2.05  الخالفات المستمرة بيني وبين مدير المدرسة 29  15
  1.00  1.95  الزميالت بالمدرسة/ وجود خالفات بيني وبين أحد الزمالء 31  16

ابع
الر

ور 
مح

ال
 :

ين
وان

الق
 و

ظمة
ألن

ا
  

  1.12  3.29  أنظمة وضوابط غياب المعلمين ال تتالءم والمستجدات في النظام التعليمي 45  1
  1.27  3.22  آلية نسب االستقطاع من الراتب في حالة الغياب بدون عذر غير واضحة 44  2
ال يوجــد دليــل إرشــادي يوضــح مســؤولية المعلــم واإلدارة فيمــا يخــص بــإجراءات       48  3

  غياب المعلمين
2.95  1.25  

 1.30  2.82  يصر المعلمون على استنفاذ اإلجازات االضطرارية دون الحاجة الفعلية لها 51  4

  1.26  2.81  ليس لدي معرفة باإلجراءات المحاسبية للغياب 43  5
ــا ورد فـــي اللـــوائح  ) بـــدون عـــذر(ال تعتمـــد آليـــة محاســـبة المعلـــم الغائـــب   42  6 علـــى مـ

  المعتمدة
2.77  1.28  

  1.14  2.77  عدم إلمامي بأنظمة وضوابط الغياب المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية 49  7
  1.26  2.72  الغياب غير واضحة وغير معلنة أنظمة 40  8
  1.21  2.69  أنظمة الغياب والحضور تتميز بالفجوات التي تؤدي إلى تسيب المعلمين 41  9
  1.21  2.65  عدم انضباط المعلمين في الحضور واالنصراف في المواعيد الرسمية 50  10
  1.17  2.58  ن بالمدرسةفر البيانات واألنظمة الخاصة بالغياب للمعلمياعدم تو 47  11
  1.15  2.45  إدارة المدرسة لوضع مبررات لغياب المعلم دون اللجوء للقوانين واألنظمة لجوء  39  12
  1.14  2.29  فقدان المتابعة اإلدارية المستمرة لغياب المعلم بالمدرسة 46  13

س
خام

 ال
ور

مح
ال

 :
عي

تما
الج

 وا
ري

ألس
ع ا

وض
ال

  1.09  4.00  د األسرة الطارئيرتبط غيابي بمرض أحد أفرا 55  1
  1.32  3.20  كثرة مسؤولياتي العائلية 52  2
  1.33  3.19  اعتماد أفراد أسرتي علّي بشكل كامل 53  3
  1.35  3.12  .أثناء الدوام) الخ... استخراج جواز، رخصة قيادة(انجاز اإلعمال الحكومية  54  4
  1.28  2.74  الخ...والدي والدتي/ رعاية كبار السن من أقربائي 57  5
  1.39  2.46  بعد المدرسة عن مكان سكني 59  6
  1.00  2.10  حل النزاعات األسرية 56  7
  0.99  1.98  وجود خالفات أسرية مستمرة 58  8
  1.01  1.96  صعوبة االندماج بأفراد المدرسة الختالفهم عن ثقافتي 60  9
 1.01  1.88  زيادة دخلي بممارسة أعمال مختلفة 61  10

الم
س

ساد
 ال

ور
ح

 :
حي

لص
ع ا

وض
ال

  
  1.35  3.49  يتطلب العمل المدرسي مني الوقوف لفترة طويلة أثناء الدروس  63  1
  1.36  2.93  أجد صعوبة في الحصول على إجازة مرضية من المستشفيات 68  2
  1.24  2.81  أشعر بالتعب بسرعة 64  3
  1.27  2.66  أرافق أحد أفراد أسرتي بسبب حالتهم الصحية 67  4
  1.14  2.35  ستمرمأعاني من صداع  65  5
  1.21  2.33  على صحتي ) الخ...تبريد، إضاءة، تهوية(تؤثر البيئة الصفية  74  6
  1.19  2.07  أعاني من مرض مزمن يتطلب مراجعة المستشفيات باستمرار 62  7
  1.12  2.06  تؤثر شدة الحرارة على جهازي التنفسي 73  8
  1.11  1.96  )طبع حاد( يتصف مزاجي بالحدة 70  9
  1.05  1.96  أعاني من ضعف في البصر 71  10
 1.16  1.92  أتغيب ألخذ قسطا من الراحة بين فترة وأخرى 75  11

  0.80  1.71  أعاني من مرض نفسي 66  12
  0.86  1.68  أعاني من ضعف في السمع 69  13
  0.83  1.58  أعاني من إعاقة جسدية 72  14
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