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 الملخص
حجم  في وازديادهدر تربوي  لما ينتج عنها من ،ل المجتمعاتلكظاهرة التسرب المدرسي ظاهرة مقلقة ُتعد 

تم إجراء  من هذه الظاهرة، ،كغيرها ،وكون فلسطين تعاني ،عيق تطور المجتمع ونموهوي والجهل األمية والبطالة
محاولة الكشف عن أهم أسباب و ، من جهة واقع التسرب المدرسي في فلسطينتعرف الى هذه الدراسة لل

ن مجتمع الدراسة من وتكو   ،هذه الظاهرةل . استخدم الباحثان المنهج الوصفيمن جهة أخرى  سيالتسرب المدر 
جميع مديري المدارس الحكومية والمرشدين التربويين  في مديرية التربية والتعليم العالي في يطا، والبالغ 

أسلوب لباحثان ( فردًا. استخدم ا96( فردًا، في حين بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )125عددهم )
األداة أما  ،من مصادرها الرسمية البيانات اإلحصائيةاألولى في  أداتهمثلت ،  ت) Triangulationالتثليث)

للتعرف الى  اتم استخدامه ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت،44، مكونة من )ةعبارة عن استبان فهي الثانية
والمرشدين التربويين في مديرية التربية والتعليم المدارس  ي ر يأسباب التسرب المدرسي من وجهة نظر مد

أما األداة الثالثة فكانت  ،من صدقها وثباتها بالطرق التربوية واإلحصائية المناسبة التأكد، وتم العالي في يطا
المقابلة مع ذوي العالقة في مديرية التربية والتعليم في يطا، وعدد من المديرين والمرشدين التربويين في 

جاءت متقاربة مع النسب في العديد  فلسطين مدارس نسب التسرب فين أأظهرت نتائج الدراسة وقد  ها.مدارس
ى من بين مديريات وزارة التربية علاأل هي مديرية يطا نسبة التسرب في مدارس وتبين أن من الدول العربية، 

مجال األسباب التي تعود للطالب ن فقد أظهرت النتائج أأسباب التسرب الدراسي بخصوص أما  .والتعليم العالي
على أعلى  تقد حصلكانت متوسطات تقديراتهم متساوية و  المتسرب ومجال األسباب التي تعود لألسرة

، أما مجال ياس ليكرت الخماسي، وفق مقلكل من المجالين المذكورين (3.5) المتوسطات الحسابية، وهي
األسباب التربوية (، في حين جاء مجال 3.3الحسابي ) ةفكان متوسط األسباب األمنية المتعلقة باالحتالل

. كما أشارت النتائج إلى (2.9وبمتوسط حسابي قدره ) الرابعةفي المرتبة  المتعلقة بالمدرسة والمعلم والمنهاج 
 تعزى لمتغير ألسباب التسرب المدرسيوجود فروق ذات دالله إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  ،لصالح المرشد التربوي  دير، مرشد( وكان ذلك)م الوظيفة
لمتغيرات: سنوات الخبرة، جنس المدرسة، المرحلة الدراسية، بعد أو قرب ألسباب التسرب تعزى إحصائية 

أكثر عمقًا حول إلقاء الضوء بصورة ت نتائج المقابلة استطاعو  ،المدرسة من مناطق التماس مع االحتالل
  ظاهرة التسرب في مديرية تربية يطا.

 .وعلى ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، أوصى الباحثان بمجموعة من التوصيات 
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Abstract 

The phenomenon of school dropout is a worrying phenomenon for all societies 

because of the educational waste, the increase in illiteracy, unemployment and 

ignorance, and impedes the development of the society and its growth. Because of the 

fact that Palestine suffers like others from school dropout, study was conducted to 

identify the status of school dropout in Palestine, through three tools (Triangulation) 

of research The first tool is by locking in the figures and ratios contained in the annual 

educational statistical book for 2018 issued by the Palestinian Ministry of Education 

and Higher Education, The second tool is a questionnaire used to identify the causes 

of school dropout from the point of view of school principals and educational 

counselors in the Directorate of Education and Higher Education in Yatta, the third 

tool was the interview. The study population composed of all the principals of public 

schools and educational counselors in the Directorate of Education and Higher 

Education in Yatta, (125) individuals, while the sample consisted of (96) individuals. 

The questionnaire consisting of (44) items distributed into four aspects, the validity 

and consistency of the questionnaire has been verified by educational methods. The 

results of the study, in terms of the status of school dropout, revealed that the 

percentage of dropping out in Palestine are close to those whom preceded us in 

building their educational institutions from the Arab countries. The dropout ratios in 

Palestine in terms of directorates were the highest level in Yatta. As for the reasons of 

dropping out of school, the results revealed that the field of reasons for the dropout 

student itself and the reasons for the family got equal  average of their estimates and 

got the highest averages of the calculation, namely (3.5) for each of these areas, 

according to the scale-five  of Likert , while the field of educational causes related to 

school (3.3), teacher and curriculum came in fourth rank with an average of (2.9). The 

results also indicate that there are statistically significant differences between the 

estimates of the sample of the study for the reasons of dropout due to the variable of 

the job (manager, counselor), this was in favor of the educational counselor. The 

results also showed no significant differences for reasons of dropout due to variables: 

years of experience, school gender, school level, and the school location. In light of 

the results of the study, the researchers recommended a set of recommendations. 
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 خلفية الدراسة
 

وية ب، وتكاد ال تخلو مؤسسة تر جديدة تعد ظاهرة التسرب من الظواهر التربوية العالمية، وهي ظاهرة قديمة
، سواء في الدول المتقدمة علميًا وتكنولوجيًا أم في الدول الفقيرة النامية. والعالم العربي عامة منها

 في ظاهرة التسرب المدرسي بينلتربوية. والفرق وفلسطين خاصة جزء من هذا العالم وجزء من ظواهره ا
 هذه الدول أو المجتمعات ما هو اال فرق بين نسب التسرب وأسبابه.

في ارتفاع حجم األمية في المجتمع، ويؤثر سلبًا  فاعلً  عاملً ومن الناحية التربوية يعد التسرب المدرسي 
ل الذي يحدثه التسرب المدرسي بين مدخلت على العملية التعليمية بمجملها، ويظهر ذلك في حجم الخل

التعليم المتمثلة بأعداد الطلبة الذين التحقوا بالمدرسة، وبأعدادهم عندما ينهوا مرحلة تعليمية مقررة. ومن 
الملحظ أن أعدادهم فترة تخرجهم من المدرسة تقل كثيرًا عن أعدادهم حين التحاقهم بالمدرسي. وال 

على الجانب التربوي فقط، بل تتعدى ذلك للجوانب  في المجتمع سرب المدرسيتقتصر اآلثار السلبية للت
، وهو المجتمع االجتماعية واالقتصادية واألمنية والسياسية، وال نبالغ اذا قلنا تشمل جميع جوانب حياة

بين َمن ُهم في سن  هذه الظاهرة . وبالتالي كلما زاد حجممكون أساس من مكونات الهدر التعليمي
 زادت المخاطر المترتبة على ذلك في المجتمع، وخاصة المجتمعات النامية.  ،ليمالتع

( أن من أصعب المشكلت التي تواجه االدارات المدرسية  ظاهرة التسرب المدرسي، 2005ويرى مساد)
لما هذه الظاهرة من آثار سلبية على الطالب المتسرب نفسه، وعلى أهله، وعلى المؤسسة التربوية،  

 تمع المحلي، والدولة.والمج
بأنه "ترك الطالب للمدرسة لسبب من األسباب قبل المدرسي  التسرب (40 :1973 )الدايم عبد ويعرف

" ( بأنه45:2015حمزة ) في حين يعرفهنهاية السنة األخيرة من المرحلة التعليمية التي يسجل فيها". 
تم المرحلة اب، عدا الوفاة، قبل أن يُ انقطاع أو انسحاب الطالب من المدرسة نتيجة سبب أو عدة أسب

 التعليمية التي يدرس فيها".
على  عدم قدرة المدرسة بأنهللتسرب  فهمهما( في 2008( واليونيسيف) Mahran, 1995ويتفق )

 وفي، (6: 2018ما وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية)أاالحتفاظ بالتلميذ بعد االلتحاق بالمدرسة". 
 بأنه الطالب"تسرب مال الطالب فتعرف ،2018/ 2017التربوي السنوي للعام الدراسي  حصائياإلالكتاب 

 ولم ينتقل الى مدرسة أخرى". الماضي الدراسي خلل العاملمدرسة نهائيًا  الذي ترك ا
 :المدرسي يتبين من مجمل التعريفات الواردة لمفهوم التسرب

  ى ترك المدرسةترك الطالب للمدرسة، او إجباره علأنه يعني. 
  المرحلة الثانوية بعينها.وقد يعني ترك المدرسة قبل اتمام أية مرحلة، أو 
 ولي أمره أجبره على  أن وقد يعني أنه مسؤولية الطالب، بأن ترك او انسحب هو من المدرسة، أو

 ة جهات أخرى كانت سببًا في تسربه.أو أيذلك، 
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 المرحلة  إلكمالتقدر على االحتفاظ بالطالب  وقد يعني أن التسرب مسؤولية المدرسة التي لم
 التعليمية.

  ًوهناك من يرى أن التسرب يشمل أيضًا من هم في سن التعليم المدرسي ولم يلتحقوا به أصل. 
  سنة  ايةهمع نالتسرب المدرسي يقاس من خلل النسبة المئوية للمتسربين  أن وهناك من يرى

لمرحلة الدراسة كاملة، أو لجميع  نسب تراكمية دراسية، في حين يرى آخرون أن التسرب هو
قد نجد اختلفًا في دالالت النسب المئوية للتسرب لهذا  وليست لعام واحد بعينه.سنوات المدرسة، 

 .، وفق ما تبناه هذا النظام أو ذاك لمفهوم التسرب المدرسيالمدرسي بين نظام تربوي وآخر
 ب، فيرى أن التسريب يعني اجبار الطالب على ترك وهناك من يفرق بين مفردتي التسرب والتسري

المدرسة، دون رضاه أو اختياره، مع رغبته في االستمرار في الدراسة، في حين يكون التسرب 
 (.2015باختياره) حمزة،

  هذا كله بعيدًا عن ما يعرف بالتسرب غير الظاهر، أو يمكن ان نسميه التسرب الخفي، ويتمثل
جسديًا، مجرد حضور، وال يشارك في فعاليات اليوم الدراسي وعلى  في حضور الطالب للمدرسة

 مدار السنة الدراسية.
 

لدراسة  ،التربويين وعلماء النفس واالجتماع واالقتصاد بجهود العديد منوقد تصدت العديد من الدراسات، 
ا، ومعالجة آثارها هذه الظاهرة، للتعرف الى أسبابها، والبحث عن أفضل السبل للوقاية منها، والتصدي له

حال حدوثها. وبالرغم من كل هذا الجهد العلمي التراكمي الطويل، والذي ساعد على الحد منها أحيانًا، 
وساعد على التعرف الى بعض أسبابها أحيانًا أخرى، اال أن ظاهرة التسرب المدرسي، سواء في المرحلة 

تقفز دائمًا أمامهم، ويشكون منها،  ،نيوالسياسي التربويين ماألساسية أم الثانوية، ظلت ظاهرة ماثلة أما
يستحيل الوصول بنسبتها التراكمية أو حتى و ، ال مفر منه يتعاملون معها على أنها أمر واقع ولكنهم

النسب حدود طبيعية في حال تجاوزت  رةولكنها تخرج عن كونها ظاه السنوية الى الصفر المئوي!!
على  بالتصدي لهذا الظاهرة بوضع الحلول،سارع الدول والمجتمعات المقبولة عالميًا. وعليه تالمئوية 

هناك دول وعليه  اعتبار أنها تهدد كيان الدولة التربوي واالجتماعي واالقتصادي واألمني على حد سواء.
غرامة  المتسرب، ففي  بريطانيا مثًل تصل هذه العقوبة الى نزع الحضانة، أوالطالب  تعاقب ولي أمر

فخفض نسب التسرب يعد أحد أهم المقاييس الدالة  .(2014)الناصر،رة، وحتى السجن أحياناً مالية كبي
 على قدرة النظام التعليمي والمجتمعي على االحتفاظ بالطلبة وزيادة فرص التعليم.

 
 أسباب التسرب المدرسي

راء بعض آد في ما يلي نور  من خلل االطلع على األدب التربوي المتعلق بأسباب التسرب المدرسي
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 المهتمين بهذا الموضوع.
حيث يرى بأن هناك أسباب تعود لألسرة في تسّرب أبنائها مثل الوضع   :(2018) حجازي  حيث يرى 

والزواج المبكر.  ا وبناتهاوتعليم أبنائه ،تجاه المدرسة من االسرة والنظرة السلبية ،االقتصادي السْي لألسرة
بعــض المعلميــن فــي التعامــل مــع اختلفــات القــدرات  عــفضك بأن هناك أسباب تربوية كويرى كذل

تمييــز بيــن الطلبــة واســتخدام العنــف كوســيلة للتعامــل مــع  الطلبــة ضعيفــي وال التعليميــة لطلبتهــم،
 الطلبة ن شــأنها أن تجعلوالتــي مــ ،التحصيــل، إضافــة الــى قلــة البرامــج اللمنهجيــة داخــل المدرســة

 .ضعف في ارشاد وتوجيه الطلبةكذلك ، و للمدرسةيشــعرون باالنتمــاء 

كقسوة الوالدين والخلفات األسرية  ،البيئة األسرية إلى أسباب التسرب رجعيف :(2015العاني )أما 
بعد السكن و  ي لألسرةانخفاض المستوى االقتصادو  المتكررة، أو الدالل الزائد، أو إهمال الوالدين للطفل

العوامل و  ،كضعف صحته العامة ،أسباب تتعلق بالطفل نفسهو  .وصعوبة المواصلت ،عن المدرسة
لعوامل ل اسباب ترجع و  .الشعور بالنقص أو االضطهادو النفسية كضعف الثقة بالنفس واالتكالية 

من رسوم الدراسة  ،لتعليمفي حاالت كثيرة ال يسمح وضع األسرة المادي بتحمل نفقات اف ،االجتماعية
مارس عمًل ما  والكتب واللباس المدرسي، باإلضافة إلى خسارة الدخل الذي يمكن للطفل أن يؤمنه إذا

 .البيئة المدرسية سوء علقاته باآلخرين سواء داخل األسرة أو خارجكذلك و  ،بداًل من الدراسة

المستويات المعيشية المتدنية  :مثل ةاقتصادي أسباب :تكمن أسباب التسرب في (2014الناصر) وعند
يدفع البعض منهم إلى ترك المدرسة بحثًا عن أعمال بأجور منخفضة  االمر الذي ،الطلبة لدى أسر

في عدم مراعاته الفروق الفردية بين التلميذ، لمعلم منها ما يرجع لأسباب تعليمية، و  .أسرهم إلعالة
تخدام العقاب البدني والمعنوي، واستخدامه لطرق تقليدية في وارهاقهم بالواجبات المنزلية الكثيرة، واس

عن تقديم خدمات ميسرة المدرسية االدارات  بعصعجز ومنها ما يرجع للمدرسة مثل  التدريس والتقويم.
على أداء  غياب الرقابة، و عدم إدخال وسائل تعليمية تكنولوجية حديثة للمدرسةللطلبة بتكلفة مناسبة، و 

الترفيع التلقائي للطلبة، والتهاون في متابعة غياب الطلبة و بالطلبة،  الصفوفواكتظاظ ، وسلوك المعلم
عرض المناهج بطريقة تقليدية تفتقد ، و ارتباط المناهج بحياة الطلبة والمنقطعين عن الدراسة، ضعف

 االنفعاليةو العوامل الصحية والجسمية  :مثل عوامل خاصة بالطالبوأسباب و  واالبتكار.والتطوير  لإلبداع
أمية أحد و كالتفكك االسري وضعف الحالة االقتصادية لألسرة،  ،اسريةوهناك أيضًا عوامل  .والعقلية

الذي يتلقاه االبناء  القسوة والعقاب البدني والضربوغياب المتابعة االسرية لألبناء ، و  ،األبوين أو كليهما
عد مكان سكن رمان البنات من التعليم، وبُ بعض العادات والتقاليد عند بعض االسر في حو في االسرة، 

 االسرة عن المدرسة.
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عود للطالب المتسرب نفسه ، كتدني التحصيل يأسباب  التسرب ما  منف (،2010ابوكشك )عند اما 
أسباب و  .العلمي ، وصعوبات التعلم وعدم االهتمام بالدراسة والزواج المبكر والخروج الى سوق العمل

، وأسباب لها علقة بالمدرسة مثل ابنائها، كسوء الوضع االقتصادي لألسرةتعود لألسرة في تسرب 
صعوبة المنهاج، والعنف والعقاب البدني والتمييز بين الطلبة، وبعد المدرسة عن البيت. وعوامل أسرية 
 ،كالتفكك االسري والوضع االقتصادي لألسرة الذي يدفع الطلبة لترك المدرسة وااللتحاق بسوق العمل

 ضعف التواصل بين االسرة والمدرسة. لك كذو 
 

أسباب تربوية تتعلق  ( أسباب التسّرب المدرسي الى خمسة عوامل هي:2009عسكر ) أبو وقد أرجع
 عن البيت هذه االسباب: بعد المدرسةمن و  ،بالنظام التعليمي المكون من المدرسة والمدرس والمنهاج

مناسبتها للطلبة، نقص المدرسين وضعف  ممناهج وعدوضعف التعاون بين المدرسة واالسرة، صعوبة ال
كفاياتهم واتباعهم ألساليب تدريس وتقويم تقليدية، ضعف المستوى التحصيلي للطلبة وقلة البرامج 

الترفيع التلقائي الذي يؤدي الى تدني مستمر في مستوى التحصيل الدراسي للطالب و  العلجية المناسبة
أسباب اجتماعية وتشمل عادات وتقاليد المجتمع  وظروفه و  .أمام أقرانهبالفشل والعجز  الدائم وشعوره

الحياتية والتي تنعكس على سلوك الطلبة ونفسياتهم ومنها: سوء معاملة الطالب في البيت والتفكك االسري 
دية ومن أسباب اقتصا ة السلبية لتعليم االناث.والنظر  والبطالة وغياب القدوة الحسنة والتدليل الزائد لألبناء

هذه االسباب: عدم قدرة االسرة على تغطية تكاليف دراسة االبناء، وترك الدراسة للبحث عن عمل إلعالة 
ة أسباب شخصية: وهذه أسباب تتعلق بشخص الطالب المتسّرب نفسه ومنها: سوء حالته الصحي االسرة.

وانخفاض مستوى الطموح وعدم واالنشغال باللعب وتفضيله عن الدراسة وصعوبات التعلم وغيابه المتكرر 
أسباب سياسية بسبب االحتلل وممارساته من اقتحامات واعتقال وحواجز على  الرغبة في التعلم.

 صعوبة مراقبة سلوك الطلبةومن ثم  عدم وصول بعض المدرسين الى مدارسهم لالطرقات والذي يؤدي 
 .رب الطلبةوكل ذلك يقود لتس انعدام المناخ التربوي في البيت والمدرسةو 

لتعليم عند االسرة مثل انخفاض قيمة امما سبق نجد ان من أهم اسباب التسرب هناك أسباب تعود لألسرة 
التفكك األسري من حيث وضعها االقتصادي الذي يحول دون تحمل االسرة لألعباء الدراسية ألبنائها أو و 

 نظرة السلبية لتعليم البنات والزواج المبكرمن حيث العادات والتقاليد التي تتبناها األسرة وخاصة في الأو 
مثل صعوبة المنهاج والترفيع التلقائي وغيرها ، كما أن هناك أسباب تربوية  والتدليل الزائد لألبناء

وكذلك ضعف االرشاد النفسي  وقلة االنشطة اللمنهجية واستخدام العقاب البدني والمعنوي ضد الطلبة
 متابعة الغياب المتكرر لبعض الطلبة وفي غير مناسبة وقصور في والمهني واستخدام أساليب تدريس

، وهناك أسباب وكذلك ضعف العلقة بين المدرسة واألسرة معالجة حاالت الضعف الدراسي عن الطلبة
تعود للطالب المتسرب نفسه مثل قلة الرغبة في التعلم وصعوبات في التعلم وصعوبات في التكيف مع 
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بسبب االحتلل ، وهناك أسباب أمنية وترك المدرسة للخروج للعمل صحية مجتمع المدرسة ومشاكل
 وحواجز على الطرقات.وهدم بيوت ومدارس وممارساته من اقتحامات واعتقال 

 

 الدراسات السابقة 

، للتعرف إلى واقعه من جهة، ظاهرة التسرب المدرسيل التصديحاولت العديد من الدراسات السابقة 
 رى، ووسائل الحد منه ومواجهته من جهة ثالثة. ومن هذه الدراسات:وأسبابه من جهة أخ

لدى طلبة المرحلة المتوسطة  الدراسيالكشف عن أسباب التسرب  هدفت فقد (2017حمزة )دراسة أما 
والتعرف على مستوى التسرب الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة  ،ودور المرشد التربوي في معالجتها

 ،أن المرحلة المتوسطة ليس لديهم تسرب دارسيتوصلت الدراسة الى النتائج التالية: وقد  .في العراق 
كمن في التعاون بين المدرسة و المنزل حيث أن اإلدارة المدرسية تقوم بمتابعة الطلبة يذلك  وتبين أن 

 باحثلتأو مجلس أولياء األمور و ا تقوم بعقد بعض الجلسات المتمثلة بمجلس المدرسين أو المعلمينو 
وسبل معالجتها بالتعاون عندهم  اسيالمستوى الدر  لطلبة و األسباب التي تعيق ا معهم بخصوص

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا لمتغير الجنس في كما توصلت الدراسة الى أنه  المشترك .
قبلهم من خلل بأهمية التعليم و زيادة وعي الطلبة بشأن مستة وذلك بسبب وعي األسر  ،مستوى التسرب

ما يتلقونه في المدرسة والمنزل باإلضافة إلى ثورة التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى ذلك الوضع األمني 
 .  المستقر

لى أسباب تسرب الطلبة من التعليم األساسي في مصر اهدف التعرف ب (2014الشريف )دراسة وجاءت 
التسرب التي تمثلت في التفكك االسري، كشفت الدراسة عن أهم اسباب  دوق .من وجهة نظر الطلبة

أمّية الوالدين و ، ت التعليموارتفاع نفقا ألسرل يمعيشالمستوى الانخفاض وصعوبة المناهج الدراسية، و 
انخفاض قيمة التعليم عند بعض األسر، والرسوب المتكرر للطلب و وانخفاض مستواهم الثقافي،  

 ،ية المحببة للطلبةصفاالهتمام الكافي باألنشطة الل وضعف البرامج العلجية لمشكلة الرسوب، وعدم
 والتي تشّجع الطلبة على االستمرار في المدرسة.

تدريب المعلمين على كيفية و ، العمل على توفير واستخدام الوسائل التعليمية الحديثةوقد أوصت الدراسة 
او اسبوعية لمساعدة  تخصيص حصص يوميةو ، الضعاف ومتدني التحصيل الدراسي الطلبةالتعامل مع 

حث المعلمين و ، الطلبةوالتغلب على مشكلة التأخر الدراسي لدي  ،على عمل الواجبات المدرسيةالطلب 
 ،توفير اخصائيين اجتماعيينو ، عدم استخدام العقاب البدنيو  ،الطلبعلى مراعاة الفروق الفردية بين 

 .التعليم ةبأهميباء واآل الطلبةعقد ندوات داخل المدرسة لتوعية و 
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المدرسي التي تزداد من سنة ألخرى  التسرب االنتباه إلى مشكلة ( لفتIoana, 2014وحاولت دراسة )
البيانات اإلحصائية التي يقدمها المعهد  ، وذلك باالعتماد على 2000في رومانيا خاصة بعد عام 

 أن ت الدراسةوكشف رومانيا،في  الوطني لإلحصاء والمديرية العامة للمساعدة االجتماعية وحماية الطفل
 تدنى دخل األسرة، تكررالغياب الم الثانوي وان أهم أسبابه هي:التعليم  فيالتسرب المدرسي يحدث  معظم

 ضعف قدرة األسر في توفير جو دراسي في المنازل.، وانخفاض مستوى تعليم الوالدين ، و 

في  هاحول التسرب من مدارس وكالة الغوثعلى مستوى  UNRWA (2013) ادراسة األنورو وأجريت 
نتائج  أظهرتو  .المرحلة االبتدائية والمرحلة االعدادية في كل من الضفة الغربية، غزة، االردن، لبنان

 ،تدني تحصيل الطالب المتسرب :اسباب التسرب في مدارس الوكالة في الضفة الغربية أن منالدراسة 
فكان  : ا عن أسباب التسرب في مدارس الوكالة في غزةأم .باإلضافة الى كثرة مشاهدة التلفاز واالنترنت

باإلضافة  ،وكذلك القلق من االمتحانات ،تدني التحصيل وتجاوز عمر الطالب للعمر المحدد لكل صف
والتي شكلت نسبة أقل من األسباب البارزة  ،الى أسباب تتعلق بالبيئات األسرية واالجتماعية واالقتصادية

 للتسرب في غزة.

التي يمكن لها ان تحد من  اإلداريةلى الممارسات االتعرف  تحاول فقد (2009ابو عسكر )سة دراأما 
وقد توصلت الدراسة الى ان اهم الممارسات  ،رس الثانوية للبنات في غزةالبات من المداتسرب الط

تطويرية قبل قيام المدرسة بالتخطيط ألنشطتها ال :االدارية في المجال التربوي والتي تحد من التسّرب هي
رة المدرسة اوكذلك حث ادارة المدرسة المعلمين للتنويع من أساليبهم التدريسية، وقيام اد ،بدء العام الدراسي

لى الطالبات المعرضات للتسرب. وعن اهم الممارسات االدارية في المجال االجتماعي والتي ابالتعرف 
رة المدرسة اللمسابقات المدرسية، وتواصل ادتحد من التسرب وهي ان ادارة المدرسة تهيء سبل النجاح 

مع أولياء أمور الطالبات متكررات الغياب، وكذلك قيام ادارة المدرسة بتفعيل دور أولياء األمور. كما 
بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في دور االدارة المدرسية في المدارس الثانوية  الدراسة تتوصل

سنوات الخبرة أو للمؤهل العلمي  ي اهرة التسرب المدرسي تعزى لمتغير للبنات في غزة  في مواجهة ظ
هناك فروق دالة احصائيَا تعزى لمتغير المديرية من مديريات التربية  تولكن كان ،)بكالوريوس، ماجستير(

 والتعليم في غزة.
التي حاولت الكشف عن أسباب التسرب المدرسي في المدارس اإلعدادية  (2009صالح )دراسة 

والمتوسطة في العراق من وجهة نظر المرشدين التربويين، وقد كشفت الدراسة عن أهم أسباب التسرب في 
عدة مجاالت منها: األسرة، والمدرسة، والمتعلم، ورفقاء السوء، والظروف األمنية، كما بينت الدراسة وجود 

جنس المرشد لصالح فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أسباب التسرب تعود لمتغير 
 المرشدات.
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بدراسة استقصائية لمعرفة أسباب التسرب لطلبة المرحلة  ( (Kirazoglu, 2009 كيرازوجلووقام 
( مدرسة ثانوية من مدارس 19الثانوية من وجهة نظر مدراء المدارس والمرشدين التربويين  في )

أسباب  أهممن  أنالدراسة  نتائج وأوضحت .اسطنبول التركية الحكومية،  والتي بها أعلى نسب تسرب
 ،وازدحام الصفوف بالطلبة ،والخلفات األسرية  ،الفقر وانخفاض المستوى التعليمي لألسرة :التسرب

 ومشاكل الطلبة مع المعلمين. 

االجتماعية واالقتصادية المترتبة على ظاهرتي  اآلثارفي دراسته التعرف الى  (2007ابراهيم )وقد حاول 
توجد أسباب اجتماعية  توصلت الدراسة الى أنهو في السودان،  رسوب ( في المرحلة الثانويةالو )التسرب 

، لها أثر كبير في التسرب والرسوبالتي مصاحبة رفقاء السوء  تدفع الطلب إلى التسرب والرسوب أهمها
سرب والرسوب أسباب اقتصادية تدفع الطلب إلى الت، و كثرة المشاكل األسرية والخلفات بين الوالدينو 

 ،لمستلزمات المدرسية من كتب ودفاتر وأدوات مدرسيةوا عدم توفير األسرة للمصروفات المدرسية أهمها
 مشاركة المجتمع في برامج محو األميةغياب : أسباب خاصة باألمية تؤدي إلى التسرب والرسوب أهمهاو 
عدم : إلى التسرب والرسوب أهمها أسباب مدرسية تؤديو  انخفاض المستوى التعليمي للوالدين واألبناءو 

توفر البيئة المدرسية الصالحة، حيث تعاني المدارس من ضعف اإلضاءة وسوء المباني إضافة إلى 
كثرة المناهج ، و عدم استخدام المعلمين للوسائل التوضيحية السمعية والبصريةو  بالطلب الصفوفازدحام 

أما أهم التوصيات فتمثلت في زيادة الدعم الرسمي  .الدراسية وصعوبتها وافتقارها ألساليب التشويق
 أهمية مساهمة المجتمع المدني في تحسين بيئة التعليمو  الحكومي وبخاصًة التعليم الثانوي والشعبي للتعليم 

  . إعفاء الطلب الفقراء من المساهمات المادية المتمثلة في رسوم الكتب واالمتحانات والمبانيو 

، بمعنى أن ظاهرة ًا عالميًا بهذه الظاهرة اهتمامهناك نلحظ أن دراسات سابقة بناًء على ما تقدم من 
في هذه الورقة العلمية و التسرب هي ظاهرة عالمية، وأن أسبابها قد تتشابه بين العديد من المجتمعات. 

م في في فلسطين عامة، وفي مديرية التربية والتعلي الباحثان الوقوف على واقع التسرب المدرسي يحاول
التربوي السنوي للعام الدراسي  اإلحصائياألرقام والنسب التي جاءت في الكتاب من خلل  يطا خاصة،

حاول الباحثان أيضَا التعرف على أهم األسباب التي تؤدي الى تسرب  كما وما سبقه. ،2017/2018
  لمدارس مديرية التربية والتعليم العالي في يطا. ،دراسة حالةمن خلل  ،الطلبة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
ع، لهـذا توالـت الدراسـات اهرة مـن آثـار علـى المجتمـظـتكمن مشكلة الدراسة في ظاهرة التسرب، وما لهذه ال

حــول هــذه الظــاهرة، ولــم تتوقــف، ســواء المتعلقــة بــالتعرف الــى واقعهــا، أم تلــك التــي تبحــث فــي أســبابها، أم 
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مكن أن تحد منها. وفي هذا السـياق جـاءت هـذه الدراسـة، التي تبحث عن الحلول وتقديم المقترحات التي ي
 من خلل األسئلة اآلتية:  

بشــكل عــام وفــي مــدارس يطــا  مــا واقــع التســرب المدرســي فــي مــدارس الســلطة الفلســطينيةالسؤؤؤال األول: 
 ؟بشكل خاص

 .؟يطا مدارس مديرية  المدرسي في التسرب عينة الدراسة ألسبابأفراد : ما تقديرات السؤال الثاني

موقـع  بـاختلف متغيـرات الدراسـة:سـباب التسـرب أل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة: هل السؤال الثالث
جــنس  ،لمرحلــة )أساســية، ثانويــة(،ا)مرشــد، مدير( يلــوظيفا ،المســمىالمدرســة )داخــل يطــا أو منطقــة نائية(

 المدرسة )ذكور، إناث، مختلطة(؟ 

 فرضيات الدراسة

 الصفرية التالية عن سؤال الدراسة الثالث:انبثقت الفرضيات 

≥وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة )تال : الفرضية األولى 0.05 αبـين تقـديرات ) 
 لموقع المدرسة. تعزى سباب التسرب أل أفراد عينة الدراسة

≥)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ت: ال الثانيةالفرضية  0.05 α)  بـين تقـديرات
 .يلوظيفا للمسمىأفراد عينة الدراسة ألسباب التسرب تعزى 

≥)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ت: ال الثالثةالفرضية  0.05 α)  بـين تقـديرات
 للمرحلة.أفراد عينة الدراسة ألسباب التسرب تعزى 

≥وى الداللـة )وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتتال  :الرابعةالفرضية  0.05 α بـين تقـديرات )
 .المدرسةلجنس أفراد عينة الدراسة ألسباب التسرب تعزى 

 

 أهمية الدراسة:
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وتعد   ،دول العالمموجودة في جميع  مشكلة كبيرة تستمد هذه الدراسة أهميتها من كون التسرب المدرسي
تزيد معدالت األمية والجهل و  ،من اخطر اآلفات التي تواجه العملية التعليمية لكونها إهدار تربوي 

األمر ، كعمالة األطفال واستغللهم وظاهرة الزواج المبكر ،كما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة ،والبطالة
 الذي يؤدي إلى زيادة حجم المشكلت االجتماعية.

التخطيط في قد يستفيد من هذه الدراسة أولياء أمور الطلبة المتسربين واالدارات المدرسية والقائمين على و 
 العملية التعليمية للتعرف على أسباب التسرب ومحاولة الحد من هذه األسباب.

 

 أهداف الدراسة:

 هدفت هذه الدراسة التعرف الى:

 الســـلطة الفلســـطينيةنســـب التســرب فـــي مـــدارس مـــن خـــلل ، فلســطينفـــي المدرســـي واقــع التســـرب  .1
 بشكل خاص. ونسب التسرب في مدارس يطا ،بشكل عام

 ن أسباب التسرب المدرسي من وجهة نظر مديري المدارس والمشرفين التربويين.الكشف ع .2
أفـــراد عينـــة الدراســـة ألســـباب التســـرب  اتتقـــدير  بـــين اإلحصـــائيةداللـــة الفـــروق ذات الالكشـــف عـــن  .3

والتــي تعــزى لمتغيــرات الدراســة: موقــع المدرســة )داخــل يطــا أو منطقــة نائيــة(، المســمى الــوظيفي 
 .، جنس المدرسة )ذكور، إناث، مختلطة( لة )أساسية، ثانوية()مرشد، مدير(، المرح

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة 

القـــائم علـــى جمـــع المعلومـــات المتصـــلة بالمشـــكلة وتحليلهـــا وتنظيمهـــا  المـــنهج الوصـــفي اناســـتخدم الباحثـــ
، وقــد اســتخدم الباحثــان دراســةمتــه لطبيعــة هــذه الئملوذلــك ل لتحقيــق أهــداف الدراســة، وترتيبهــا، ثــم تفســيرها

 .واختبار فرضيات الدراسة في عملية تحليل البيانات التي تم جمعها SPSSالحزمة البرمجية 

 وعينتها جتمع الدراسةم

فـي  المرشـدين التربـويينمـن جميـع مـديري المـدارس الحكوميـة و  ، الخـاص باالسـتبانة،ن مجتمع الدراسةتكوّ 
مـن ( فـردًا،  125والبـالغ عـددهم )  (،2018/2019في يطا للعـام الدراسـي) مديرية التربية والتعليم العالي 

وتم توزيـع االسـتبانة علـى جميـع أفـراد مجتمـع  .مرشدًا ومرشدة تربوية(  40( مديرًا ومديرة، و)  85) بينهم
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بنسـبة  مرشدًا تربويـاً ( 28، و)%80بنسبة  ( مديراً 68منهم ) ،( فرداً 96)  استجاب منهمالدراسة الكترونيًا. 
، وبالتــالي تــم التعامــل معهــا %77%، أمــا النســبة العامــة للعينــة بالمقارنــة مــع مجتمــع الدراســة فبلغــت 70

( توزيــع أفــراد عينــة الدراســة 2ويبــين الجــدول رقــم) .لمجتمــع الدراســة علــى اعتبــار أنهــا عينــة عشــوائية ممثلــة
 تبعًا لمتغيراتها المستقلة.

 زيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها المستقلةتو  :1جدول 

 العدد المستوى  المتغير الرقم
 68 مدير المسمى الوظيفي 1

 28 مرشد
 33 ثانوي  المرحلة الدراسية 2

 63 أساسي
 63 داخل يطا موقع المدرسة 3

 33 منطقة نائية
 32 إناث جنس المدرسة 4

 33 مختلطة
 31 ذكور

في عدد من ذوي العلقة في مديرية التربية والتعليم العـالي  تة الدراسة الخاصة بأداة المقابلة فتمثلعينأما 
مـن  ورئيس قسـم التخطـيط، وسـبعة مدير الدائرة اإلدارية، ورئيس قسم التعليم العام، (: 10عددهم) في يطا

  مديري المدارس والمرشدين التربويين.

 الدراسة تاو أد

بخصـــــوص أداة الدراســـــة األولـــــى، البيانـــــات (، أمـــــا Triangulationأســـــلوب التثليـــــث)اســـــتخدم الباحثـــــان 
خـلل مصـادرها الرسـمية،   اإلحصائية، فقد تـم الحصـول علـى البيانـات المتعلقـة بالتسـرب فـي فلسـطين مـن

ة، وبالتحديــد مــن الــدليل اإلحصــائي الصــادر عــن وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي الفلســطينية بأعــداده المختلفــ
وبيانات المديريات، أمـا بيانـات التسـرب فـي بعـض الـدول األخـرى فـتم الحصـول عليهـا مـن دراسـات سـابقة 

أســـباب التســـرب  عـــرف الـــىلتوذلـــك ل ئهـــا،ببنا انقـــام الباحثـــموثقـــة. امـــا اداة الدراســـة الثانية)االســـتبانة( فقـــد 
والمرشـدين مـن وجهـة نظـر المـديرين  في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعلـيم العـالي فـي يطـا المدرسي
مــن  وتكونــت االســتبانة، فــي هــذا المجــال ، وذلــك باالســتعانة بــاألدب التربــوي والدراســات الســابقةالتربــويين

، ت هـي: أسـباب تعـود للطالـب المتسـرب نفسـه، واسـباب تعـود لألسـرةمجـاال أربعةموزعة على  ،( فقرة44)
 .أمنية وأسبابأسباب تربوية، و 
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مـــن أســـاتذة الخبـــرة عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين، مـــن ذوي ب االســـتبانة مـــن صـــدق لتحقـــقتـــم او 
للطــلع علــى فقــرات للمحكمــين  ان،  حيــث توجــه الباحثــالجامعــات ومــدراء المــدارس والمرشــدين التربــويين

رتباطها ومجاالتها، وإبداء الرأي في هذه الفقرات، من حيث انتماء الفقرات إلى مجاالتها، ومدى ا االستبانة
وبعـد جمـع االسـتبانات  .بأهداف الدراسة، وتعديل وحذف وإضافة مـا يرونـه مناسـبا، ويخـدم أهـداف الدراسـة

 حيــث فــي صــورتها النهائيــة، ديلت المطلوبــة، وإخــراج االســتبانةبــرجراء التعــ الباحثــان مــن المحكمــين، قــام
 تكونت من قسمين: 

 متغيرات الدراسة المستقلة. مثليب، وت: يشمل المعلومات العامة عن المستجالقسم األول
 مجاالت هي: أربعةموزعة على  (44: يشمل فقرات االستبانة ألـ )القسم الثاني

 ( فقرة . 11)  ضم، ويأسباب تعود للطالب المتسّرب: المجال األول      
 ( فقرة. 11)  ضموي أسباب تعود لألسرة في تسّرب أبنائها،: المجال الثاني      
 ( فقرة. 14)  ضم، ويأسباب تربوية: لمجال الثالثا      
 .( فقرات 8)  ضم، ويأسباب أمنية تتعلق برجراءات االحتلل االسرائيلي: المجال الرابع      

ــ مقيــاس ليكــرت الخماســياســتخدام وتــم  ي: فــي وضــع البــدائل الخاصــة باالســتجابة علــى كــل فقــرة  كمــا يل
غيــر وأعطيـت ثـلث درجـات،  محايــدوأعطيـت أربـع درجـات،  موافـقوأعطيـت خمـس درجــات،  موافـق بشـّدة

  وأعطيت درجة واحدة. غير موافق بشّدةوأعطيت درجتان،  موافق

 ،ثباتالخاصة بال(Cronbach’s Alpha)كرونباخ ألفا ه بواسطة معادلةتم حسابأما ثبات األداة، فقد 
على أن االستبانة تتمتع بمستوى  وتدل مرتفعة،وهي قيمة  للدرجة الكلية، (0.92وكانت النتيجة هي  )

 .الثباتمن  عالي

فبعد أن تبين للباحثين قيم ونسب التسرب في مدارس التربية والتعليم العالي  هي المقابلة،و أما األداة الثالثة 
في يطا، واألوزان النسبية ألسباب التسرب كما جاء في أداة االستبانة، قام الباحثان ببناء أداة المقابلة، 

وجاءت األسئلة الرئيسة  المقابلة. جراءإ من أسئلة رئيسة، يمكن أن ينبثق عنها أسئلة أخرى لحظة تكونت
 بالشكل التالي:

 واقع التسرب في مدارس مديرية يطا/ مدرستك؟ل ما تقييمك .1
 من بين المديريات األخرى؟ مرتفعةالنسبة التسرب في مدارس مديرية يطا ما تفسيرك ل .2
 ه النسبة المرتفعة؟ما األسباب الرئيسة لهذ .3
  المديريات األخرى؟النسبة بمستوى أن تكون  الحد من هذه الظاهرة؟ أوكيف يمكن  .4

 ) ألداة االستبانة(متغيرات الدراسة
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 المتغيرات المستقلة: 

 . المسمى الوظيفي: وله مستويان: مدير ومرشد تربوي 
 . المرحلة الدراسية: وله مستويان: ثانوية وأساسية 

 داخل يطا، ومنطقة نائية: وله مستويان: موقع المدرسة. 
  .جنس المدرسة: وله ثلثة مستويات: ذكور، إناث، مختلطة 

 

 المتغير التابع:

 ألسباب التسّرب المدرسي في مدارس مديرية التربية والتعليم العالي في يطا.تقديرات أفراد عينة الدراسة 

 المعالجة اإلحصائية:
( لحســـاب المتوســـطات الحســـابية SPSSاإلحصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة) اســـتخدم الباحثـــان برنـــامج الرزمـــة

ـــة الدراســـة ألســـباب التســـرب، وكـــذلك لحســـاب معامـــل الثبـــات،  ـــديرات أفـــراد عين واالنحرافـــات المعياريـــة لتق
وتــم اعتمــاد المقيــاس الــوزني  حــادي.وفحــص فرضــيات الدراســة باســتخدام اختبــار)ت(، وتحليــل التبــاين األ

 توسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة:التالي لوصف الم

 (.2.34درجة منخفضة: إذا كان المتوسط الحسابي أقل من)

 (.3.66و  2.34درجة متوسطة: إذا كان المتوسط الحسابي محصورًا بين) 

 (.3.66درجة مرتفعة، إذا كان المتوسط الحسابي أكبر من)

 نتائج الدراسة وتحليلها
 قة بأداة الدراسة األولى) البيانات اإلحصائية(:أواًل: النتائج المتعل

ما واقع التسرب المدرسي في مدارس السلطة الفلسطينية بشكل عام وفي مدارس يطا السؤال األول: 
 ؟بشكل خاص

 مدارس السلطة لتسرب المدرسي فيلواقع اتحليلية  قراءة إجابة سؤال الدراسة األول من خلل جاءت
المتوفرة، وخاصة النسب المئوية لهذه الظاهرة في الدليل  اإلحصائيةالبيانات  نادًا الىتاس الفلسطينية
 .تلفةالمخ بأعداده الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني اإلحصائي
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التربوي السنوي للعام الدراسي  اإلحصائيرقام والنسب التي جاءت في الكتاب ألا مع البدايةاًل: و أ
 سنوية) لعام دراسي واحد(:مئوية ، وهي نسب 2017/2018
  وبشيء من (0.92%)كانتالنسبة المئوية للتسرب المدرسي لجميع الصفوف في فلسطين ،

 :التفصيل، نالحظ التالي
o (1.03للمحا )  ( ،للمحافظات الجنوبية 0.76فظات الشمالية ). 
o (1.06(  ،للذكور )0.78 )لإلناث. 
o (0.71)  للمرحلة األساسية: 

 .( في المحافظات الجنوبية0.59، ) (0.80)في المحافظات الشمالية          
o ( 2.44للمرحلة الثانوية): 

 ( في الجنوبية.2.02)مقابل ، (2.75)في المحافظات الشمالية           
o  ( 1.29للذكور في المحافظات الشمالية) ( للجنوبية. 0.76، مقابل ) 
o ( 2.5مقابل ) (.5.1) المحافظات الشمالية:(، 4.0 للصف الحادي عشر أدبي) أعلها

 فظات الجنوبية.افي المح
o ( 3.2أعلى نسبة تسر ب في فلسطين في جميع المراحل)مديرية   ، وكانت من نصيب

 .يطا
  وان النسبة  (،1253238أن عدد الطلبة في مناطق السلطة الفلسطينية للعام نفسه هو) علمناإذا

خلل عام دراسي واحد  يكون عدد الطلبة المتسربين %0.92العامة للتسرب في فلسطين هي 
 حا.يأر ( طالبًا. وهذا الرقم يعادل مجموع طلبة مديرية تربية 11530) هو

  الطلبة سيكون عدد ( ،161294ين العاشر والحادي عشر هو)د طلبة الصفدأن ع علمناوإذا 
طالبًا، وإذا  1484))، أكثر من التسرب المعلن عنها ، وفق نسبينالصف ينالمتسربين من هذ

، سيكون عدد المتسربين ( سنة دراسية12حسبنا هذه النسبة على مدى المرحلة المدرسية الكاملة)
 طالب. 17808هو 

 .مع التأكيد على أن هذه األعداد هي لسنة واحدة فقط 
 على مدى سنوات: لتسرب في فلسطينا ًا:ثاني

ية )بعد استلم السلطة مهام وزارة التربية اختلفت مؤشرات التسرب خلل السنوات العشرين الماض
%(، 4.0والتعليم(، ومع أنها كانت متفاوتة، اال انها متقاربة. وكانت هذه النسب في معظمها أقل من )

(، وكانت في للعام 2.6)2011/2012فمثًل،  كانت نسبة التسرب في المرحلة الثانوية للعام الدراسي 
( للمرحلة األساسية. في حين كانت في المرحلة األساسية 1.3ة، و)( للمرحلة الثانوي3.2) 2010/2011

 (، فهي نسب متقاربة، وان كانت متفاوتة.2.03) 1993/1994عام 
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التسرب التراكمي من المدارس في فلسطين: والمقصود به خلل المراحل الدراسية جميعها  :ثالثاً 

 ومجتمعة:
 يمكن التعرف عليه) بالتقريب( من خلل:

نفسه، يمكن قراءة النسب التراكمية للتسرب المدرسي،  اإلحصائيل ما جاء في الكتاب من خل .أ 
( ألفًا، 86( الفًا، وعدد طلبة الصف العاشر )126أن عدد طلبة الصف األول األساسي) فقد ورد

، وهي نهاية المرحلة ( ألفاً 70وهو نهاية المرحلة األساسية، وعدد طلبة الصف الثاني الثانوي )
( 40=  86–126بهذا يكون عدد الطلبة المتسربين حتى نهاية المرحلة األساسية هو)  .سيةالدرا

%، ) األعداد تقريبية(. أما عدد الطلبة المتسربين حتى نهاية المرحلة 32وهي تعادل ما نسبته
% من مجموع الطلبة الذين التحقوا بالصف 44(، وهي تعادل 56=  70–126الثانوية هو )

 .االول األساسي
بالرجوع الى بيانات إحدى مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية، وبالتحديد أعداد  .ب 

 2005)، وعددهم عندما كانوا في الصف األول األساسيفي العام الماضيطلبة الثاني الثانوي 
 ( طالبًا. وبهذا يكون عدد الطلبة5900( طالبًا، واصبحوا )9200، تبين أنهم كانوا )(2006/

 %(.36) قاربت( طالبًا، بنسبة مئوية 3300المتسربين )
في دراسة لألستاذ الدكتور محمود الجعفري أشار الى ان عدد الطلبة الذين التحقوا بالصف األول  .ج 

( ألفًا، 72( آالف، في حين تقدم لشهادة الثانوية العامة منهم )105كان ) 2004/2005عام 
 %(.31بة المئوية )( ألفًا، وبهذا تجاوزت النس33بفارق )

وحتى عندما نأخذ بعين االعتبار الوفيات واالعتقال، والتي ال تعد من التسرب، تبقى نسبة التسرب 
 مرتفعة.التراكمية 

 
 :مدارس مديرية يطا التسرب في: اً رابع

ففي العام الدراسي  ،أعلى نسب التسرب في فلسطين في السنوات الثلثة األخيرة تتصدر مديرية يطا
( وهي األعلى والنسبة العامة في فلسطين 2.8نسبة المئوية للتسرب في يطا )الكانت  2015/2016
( وهي 1.8نسبة المئوية للتسرب في يطا )الم كانت 2016/2017(، وفي العام الدراسي 1.7كانت )

م كانت النسبة 2017/2018وفي العام الدراسي  (،1.3األعلى والنسبة العامة في فلسطين كانت )
(، مع ملحظة ان 0.9( وهي األعلى والنسبة العامة في فلسطين كانت )3.2وية للتسرب في يطا )المئ

 (.2نسب التسرب في فلسطين تقل ونسب التسرب في مديرية يطا في ارتفاع )أنظر جدول رقم 
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كون يطا تتصدر أعلى نسب التسرب في فلسطين ومن خلل االطلع على هذه النسب للسنوات الثلثة 
يرة نجد بأن هذه النسب تزداد أحيانًا وتنخفض أحيانًا أخرى لكنها في المحصلة النهائية تزداد من سنة األخ

 .ألخرى 
o ( في مديرية يطا.3.2أعلى نسبة تسّرب في فلسطين في جميع المراحل  ) 
o ( في مديرية يطا.2.6أعلى نسبة تسّرب في فلسطين في المرحلة األساسية  ) 
o (  في مديرية يطا، في حين 9.5طين في المرحلة الثانوية )أعلى نسبة تسّرب في فلس

 (.4.7كانت النسبة في تربية جنوب الخليل)
(أعلى منها عند اإلناث 3.9وبالرجوع الى احصائيات السنة األخيرة نجد أن نسب التسرب عند الذكور )  
يظهر  اكم( 2.6اسية )( أعلى منها في المرحلة األس9.5(، ونسبة التسرب في المرحلة الثانوية )2.5)

 (.2ذلك في جدول رقم )
 

 : النسب المئوية للتسّرب في يطا آلخر ثالثة سنوات2جدول 

 السنة
 )سنة صدور الكتاب االحصائي(

 ثانوي  أساسي كافة المراحل
 كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين إناث ذكور

2015/2016 3.9 1.6 2.8 3.7 1.4 2.5 6.3 4.0 4.9 
2016/2017 2.7 0.9 1.8 2.6 0.9 1.7 4.7 1.4 2.7 
2017/2018 3.9 2.5 3.2 3.3 2.0 2.6 13.3 7.1 9.5 

 
 :العربية بعض الدول مدارس لتسرب فيا :خامساً 
 ( :للعام الدراسي 3.0األردن )2010/2011. 
 2015/2016%( للعام الدراسي 1.7: )االمارات العربية. 
 ( :للعام الدراسي 1.9المغرب  )%2015/2016. 
 ( :للعام الدراسي 6.5مصر )2012/2013. 

 بماذا نتفق ولماذا نختلف؟سًا: ساد
 :نأل  نتفق
 .التسرب ظاهرة عالمية 
  بينا وبين غيرنا ممن سبقونا في بناء مؤسساتهم التربوية.  متقاربةللتسرب النسب المئوية 
 تحرص على معالجة هذه الظاهرة وفق ظروفها وامكانياتها كل الجهات ذات العلقة. 
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ال يجوز أن  ،وامكانياتها ، لها عراقتهابيننا وبين دول أخرى  التشابه أو االتفاق في مستويات التسربهذا 
 تقاعس عن تقديم المبادرات والحلولنركن اليه، فنتوانى أو ن وأن ،ُيشعرنا بالرضا والطمأنينة لهذا األمر

أشد في فلسطين  المجتمعات، ولكنها في كل ، فهي فعًل خطيرةالخطيرة  للحد من هذه الظاهرة الجادة
 لماذا؟. خطورة
 :ألن نختلف
 ليس شماعة.حقيقة و ، االحتلل 
 التسريب سياسة احتللية ممنهجة في القدس ، لها خصوصية،القدس. 
 محدودة جداً  في فلسطين لتعليم التقنيا مجاالت. 
    لتعليم واألجهزة في ا األولى، بالدرجة محصوراً  في أراضي السلطة سوق العملالتنوع في

 .األمنية
  عمل بجميع أشكاله(، أواالحتللللعمل لدى  ، في غالبيتهم، سيتدفقون نيالمتسرب (..... 

 :ظاهرة التسرب المدرسيلهذا كله يمكن القول أن 
 خطيرة، على المدى القصير والبعيد. 
 ضة المنخف نسبها المئويةحتى ب بها، في فلسطين خصوصية تستدعي عدم االستهانة اله

 .المتقاربة مع النسب في البلد العربيةو 
 جهة بعينها، فهي مسؤولية مجتمعية) البيت، الطالب  ة التسرب من المدارسال تتحمل مسؤولي

 نفسه، المدرسة بمديرها ومرشدها ومعلميها، الوزارة.......(.
 .قد ترتبط ارتباطًا عضويًا بالقيمة األخلقية للمعلم وبمهنة التدريس 

 
 النتائج المتعلقة بأداة الدراسة الثانية) االستبانة(:ثانيًا: 

المدرسي في مدارس مديرية ما تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسباب التسرب : نتائج سؤال الدراسة الثاني
 يطا ؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني، قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
( قيم المتوسطات 3فراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة، ومجاالتها. ويبين الجدول رقم)الستجابات أ

 .واالنحرافات لمجاالت االستبانة وكذلك الدرجة الكلية

 لمجاالت االستبانة وكذلك الدرجة الكليةالمعيارية  قيم المتوسطات واالنحرافات :  3 جدول

 الدرجة االنحراف المعياري  يالمتوسط الحساب (المجال)أسباب... الرقم
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 متوسطة 0.53 3.50 تعود للطالب نفسه 1
 متوسطة 0.30 3.50 تعود لألسرة  2
 متوسطة 0.16 3.30 أمنية 3
 متوسطة 0.38 2.90 تربوية 4
 متوسطة 0.28 3.30  الدرجة الكلية   *

ة ألسباب التسرب في مدارس تقديرات أفراد عينة الدراس ( ان3يتبين من القيم الواردة في الجدول رقم)
وبمتوسط حسابي  ،للدرجة الكليةمتوسطة، ة جاءت بدرج الدراسة، أداة  أوردتهامديرية يطا، كما 

سباب التسرب جاءت في المجالين: أل تقديرات (، وكذلك لجميع المجاالت. وأن أعلى3.30قدره)
 الرابع) أسباب تربوية(.األول والثاني) الطالب نفسه واألسرة(، في حين كانت اقلها للمجال 

فيبينها اما بخصوص تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسباب التسرب كما جاءت في فقرات أداة الدراسة، 
عينة  أفرادالمتوسطات الحسابية لتقديرات  حقةالل الجداول يعرض الباحثان في، و (1الملحق رقم )

ضان أعلى خمس فقرات لكل مجال على الدراسة للفقرات العشر األعلى في االستبانة ككل، ثم يعر 
 حده.

 المجاالتاألسباب العشرة األولى التي حصلت على أعلى التقديرات في جميع : 4جدول 

المتوسط  (السببالفقرة )       م
 الحسابي

 4.2 عدم االهتمام بالدراسة وانخفاض قيمة التعليم لدى الطالب المتسّرب. 1
 4.1 لتعلمتدني التحصيل الدراسي وصعوبات ا 2
 3.9 عدم اهتمام األسرة بالتعليم وانخفاض قيمة التعليم عند االسرة 3
 3.9 عدم وجود تشريعات قضائية تعاقب اولياء االمور الذين يخرجون ابنائهم من المدرسة 4
 3.9 الشعور بالفشل والرسوب المتكرر 5
الدراسية وغير الدراسية  قلة زيارة أولياء األمور للمدرسة للطلع على أوضاع أبنائهم 6

 (ضعف التعاون بين البيت والمدرسة)
3.8 

 3.8 بين الوالدين توالمشكل األسري التفكك  7
 3.8 الخروج إلى سوق العمل للستقلل عن االسرة أو للمساعدة في إعالتها 8
 3.7 عدم وجود شخص يساعد الطالب ويشجعه على الدراسة داخل األسرة 9
 3.7 الخطوبة. ر أوالزواج المبك 10

  األسباب التي  تعود  مجالاألسباب الخمسة األولى التي حصلت على أعلى التقديرات في"
 :(5)جدول رقم موضحة في  لألسرة"

 "للطالب نفسه" األسباب التي  تعود  مجالاألسباب الخمسة األولى التي حصلت على أعلى التقديرات في : 5جدول
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 التقدير السبب م
 4.2 تمام بالدراسة وانخفاض قيمة التعليم لدى الطالب المتسّرب.عدم االه 1
 4.1 تدني التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم 2
 3.9 الشعور بالفشل والرسوب المتكرر 3
 3.8 الخروج إلى سوق العمل للستقلل عن االسرة أو للمساعدة في إعالتها 4
 3.7 الخطوبة. الزواج المبكر أو 5

 األسباب التي تعود  مجالمسة األولى التي حصلت على أعلى التقديرات في األسباب الخ "
 :(6)جدول رقم  لألسرة "

 " األسباب التي تعود لألسرة " مجالاألسباب الخمسة األولى التي حصلت على أعلى التقديرات في : 6جدول

 التقدير السبب م

 3.9 االسرة عدم اهتمام األسرة بالتعليم وانخفاض قيمة التعليم عند 1

 3.9 عدم وجود تشريعات قضائية تعاقب اولياء االمور الذين يخرجون ابنائهم من المدرسة 2

3 
قلة زيارة أولياء األمور للمدرسة للطلع على أوضاع أبنائهم الدراسية وغير الدراسية 

 وضعف التعاون بين البيت والمدرسة
3.8 

 3.8 التفكك االسري والمشاكل بين الوالدين 4
 3.7 عدم وجود شخص يساعد الطالب ويشجعه على الدراسة داخل األسرة 5

  األسباب التربوية مجالاألسباب الخمسة األولى التي حصلت على أعلى التقديرات في " 
 :(7)جدول رقم موضحة في "

 " األسباب التربوية" مجالاألسباب الخمسة األولى التي حصلت على أعلى التقديرات في : 7جدول

 التقدير السبب م
 3.6 الترفيع التلقائي للطلبة ضعيفي التحصيل 1
 3.4 عدم وجود برامج علجية للطلبة ضعيفي التحصيل 2
 3.4 كثافة المقررات وصعوبتها 3
 3.2 ضعف ارتباط المناهج بحياة الطلبة والبيئة التي يعشون فيها 4

 3.1 مينعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة من قبل المعل 5

  موضحة " األسباب األمنية "مجالاألسباب الخمسة األولى التي حصلت على أعلى التقديرات في
 :(7)جدول رقم في 

 " األسباب األمنية " مجالاألسباب الخمسة األولى التي حصلت على أعلى التقديرات في  :7جدول
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 التقدير السبب م

1 
لبة وحاالت االدمان عن طريق حماية منتجي مساهمة االحتلل في انتشار المخدرات بين الط

 ومروجي المواد المخدرة وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرته
3.4 

2 
انخفاض شعور الطالب باألمن والسلمة الشخصية وخاصة في المناطق التي تقع تحت 

 سيطرة االحتلل
3.4 

3 
طنين والجيش االسرائيلي وجود المدرسة في مناطق التماس مع المستوطنات وترهيب المستو 

 للطلبة
3.4 

4 
عمليات الهدم للبيوت والمدارس والترحيل التي يتعرض لها الطلبة وأسرهم وخاصة في 

 ج –المناطق المصنفة 
3.4 

 3.3 جدار الفصل العنصري يمنع وصول بعض الطلبة والمعلمين الى مدارسهم 5

اد عينة الدراسة ألسباب التسرب المدرسي في يتبين من خلل قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفر 
لجميع مجاالت اداة  متوسطةرية التربية والتعليم العالي في يطا أن هذه التقديرات جاءت بدرجة يمد

الدراسة، وهذا يعني أن األسباب الواردة في األداة تلمس الواقع، وان مديري المدارس يتفقون مع هذه 
لنتائج أعله نرى أن األسباب التي تعود لألسرة وللطالب المتسّرب نفسه وعند القاء نظرة على ا األسباب.

تتصدر مجاالت التسرب األخرى، حتى انها تقدمت على األسباب األمنية، والتي تعود للحتلل 
وممارساته. وكأن ممارسات االحتلل، حتى في المناطق النائية، ليس سببا رئيسًا للتسرب مقارنة مع 

 نفسه. حتى األسباب التربوية جاءت في ترتيب متأخر مقارنة مع هذين المجالين.   األسرة والطالب

(، 2007(، ودراسة ابراهيم )2009مثل مع دراسة صالح )فالملحظ في هذه الدراسة ودراسات سابقة 
، أن األسرة تلعب دورًا كبيرًا في تسّرب أبنائها، سواء كان ذلك بسبب وضع (2014ودراسة الشريف )

بالتعليم، أو جهل وأمية أحد الوالدين أو كليهما،  أو التفكك  األسرةاالقتصادي، أو عدم اهتمام  رةاألس
األسري، أو بعض العادات والتقاليد التي تمنع تعليم البنات أو التزويج المبّكر لهن، وكذلك األسباب التي 

 تكرر.تعود للمتسرب نفسه من صعوبات في التعلم والشعور بالفشل والرسوب الم

هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدراسة ألسباب التسـرب بـاختلف متغيـرات الدراسـة: : لثلسؤال الثانتائج ا
موقع المدرسة )داخل يطـا أو منطقـة نائيـة(، المسـمى الـوظيفي )مرشـد، مـدير(، المرحلـة )أساسـية، ثانويـة، 

 جنس المدرسة )ذكور، إناث، مختلطة(؟ 

 سة الثالث من خلل الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه اآلتية:تمت اإلجابة عن سؤال الدرا
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≥)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ال ت الفرضية األولى: 0.05 α) بـين تقـديرات 
 لموقع المدرسة. تعزى سباب التسرب أل أفراد عينة الدراسة

موقع  تبعًا لمتغير اإلحصائيةق داللة الفرو لعينتين مستقلتين لمعرفة  T-Testتم استخدام اختبار 
 (.8، ويبينها الجدول رقم)لمدرسة )داخل يطا، منطقة نائية(ا

 لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية تبعاً لمتغير موقع المدرسة T-Testاختبار : 8جدول 

المسمى  المتغير
 الوظيفي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 وبةالمحس

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة*

 0.261 94 1.13 0.49 3.3 65 داخل يطا موقع المدرسة
 0.49 3.2 31 منطقة نائية

لذلك نقبل   المحدد،أكبر من مستوى الداللة  0.261يتبين من النتيجة أعله أن مستوى الداللة 
النائية والقريبة من المستوطنات ، وقد يعزى ذلك الى أن عدد الطلبة في المدارس الفرضية الصفرية

حدث فرق جوهري بين التسرب في المدارس قليل بالمقارنة مع المدارس األخرى وهذا العدد القليل لم يُ 
، كما أن معظم الشعب الفلسطيني النائية والمدارس القريبة من مركز يطا وبالتالي في أسباب التسرب

مناطق التماس مع االحتلل والمستوطنين أو كان  يعاني من تبعات االحتلل سواء كان قريبًا من
 .بعيدًا عنها

≥)يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ال : الثانيةالفرضية  0.05 α) بـين تقـديرات 
 .لمتغير المسمى الوظيفي تعزى سباب التسرب أل أفراد عينة الدراسة

المسمى متغير ل داللة الفروق االحصائية تبعاً لعينتين مستقلتين لمعرفة  T-Testتم استخدام اختبار 
 (.9، كما في الجدول رقم)سباب التسربأل اتهم)مدير، مرشد( على تقدير  يالوظيف

 لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق االحصائية تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي T-Testاختبار : 9جدول 

المسمى  المتغير
 الوظيفي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة*

 0.017 94 2.43- 0.48 3.2 68 مدير المسمى الوظيفي
 0.47 3.5 28 مرشد تربوي 
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لذلك نرفض  المحدد،أقل من مستوى الداللة  0.017ان مستوى الداللة  تبينمن النتيجة أعله 
والذي كان متوسط تقديراته  ،لصالح المرشد التربوي  كانت ويتبين ان الفروق  ة.الصفري يةالفرض

 . 3.2ومتوسط تقديرات المدير هو  3.5ألسباب التسرب هو 

من مشاكل  التي قد تواجه الطلبة تا لتخصص المرشد التربوي الذي يهتم بالمشكلوقد يعزى هذ
 ا أن المرشد التربوي وبعض هذه المشاكل يكون سببًا لتسرب الطلبة كم اجتماعية ونفسية وتربوية

أقرب للطلبة ومشاكلهم من مدير المدرسة لذلك قد يكون األقدر على تشخيص  بطبيعة وظيفته
 مشاكلهم بما فيها أسباب التسرب المدرسي.

≥)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ال ت: الثالثةالفرضية  0.05 α) بـين تقـديرات 
 .لمتغير المرحلة الدراسية تعزى تسرب سباب الأل أفراد عينة الدراسة

متغير المرحلة ل داللة الفروق اإلحصائية تبعاً لعينتين مستقلتين لمعرفة  T-Testتم استخدام اختبار 
 (.10جدول رقم) والنتيجة تظهر في الدراسية )أساسية، ثانوية(

 تغير المرحلة الدراسيةلعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية تبعاً لم T-Test: 10جدول 

المسمى  المتغير
 الوظيفي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة*

 0.067 94 1.85- 0.49 3.2 63 أساسية المرحلة
 0.48 3.4 33 ثانوية

لذلك نقبل المحدد، الداللة أكبر من مستوى  0.067يتبين من النتيجة أعله أن مستوى الداللة 
 ، وقد يعزى ذلك كون المدير أو المرشد التربوي الذي يقوم بتقدير أسباب التسربالفرضية الصفرية

للطلبة بشكل عام وليس لطلبة مدرسته فأثناء إجابته على استبانة الدراسة قد يكون في ذهنه طالب أو 
ا الطالب المتسرب أو الطالبة ليسوا في ه أو من جيرانه أو من معارفه لكن هذئطالبة من أقربا

 .وبالتالي وقد ال يحدد بشكل دقيق مرحلة ذلك المتسّرب ،مدرسته

≥)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة ال ت: الرابعةالفرضية  0.05 α) بـين تقـديرات 
 المدرسة.جنس ل تعزى سباب التسرب أل أفراد عينة الدراسة
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متغير جنس ل تبعاً  اإلحصائيةداللة الفروق لمعرفة  One-Way ANOVAتم استخدام اختبار 
 (.12، كما في الجدول رقم)المدرسة

 لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية تبعاً لمتغير جنس المدرسة One-Way ANOVAاختبار : 12جدول 

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 داللة*ال

جنس 
 المدرسة

 0.375 1.042 0.249 2 0.50 بين المجموعات
 0.239 93 22.23 داخل المجموعات

 0.488 95 22.73 المجموع

، وقد ةالصفري يةلذلك نقبل الفرض المحدد،أكبر من مستوى الداللة  0.375مستوى الداللة  يتبين أن
وم بتقدير أسباب التسرب للطلبة بشكل عام وليس كون المدير أو المرشد التربوي الذي يقيعزى ذلك 

 .وبالتالي قد يغيب عنه كون المتسّرب من مدارس اإلناث أو مدارس الذكور لطلبة مدرسته

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بأداة الدراسة الثالثة) المقابلة(

في مدارس  ) المرتفع(رباستخدم الباحثان أداة الدراسة الثالثة، المقابلة، بعد أن تبين لهما واقع التس
مشكلة الدراسة، للستئناس بآرائهم في رصد هذه  إلىمديرية يطا، وذلك الستطلع آراء من هم أقرب 

ما يمكن أن يساعد في  إلى، إضافة أكثر عمقًا وشمواًل) واقعها وأسبابها( تكون  الظاهرة بكيفية
 المتاحة. اإلمكانياتالتصدي لها والحد منها، ضمن 

 ال نتائج أسئلة المقابلة في اآلتي:ويمكن إجم

 ،ويتحدثون عنها بمرارة. وبنسبها المرتفعة، يشعر الجميع بهذه الظاهرة 
  في الصفين العاشر والحادي عشر،  العالية جداً ارتفاع نسبة التسرب في مديرية يطا يعود للنسبة

 عمر الطالب فيهما مرحلة حرجة وخطيرة. يمثلالتي و 
  وذلك الجتماع اسباب التسرب في مرتفعة مقارنة مع المديريات األخرى، النسبة في مديرية يطا

يطا نفسها،  فقد يكون هناك سبب رئيس للتسرب في مديرية ما، وسبب آخر في مديرية أخرى، 
كون غالبية أولياء أمور الطلبة هم أيضا اجتمعت في مديرية يطا.  انهعها وكأيلكن األسباب جم

ال يجدون متسعًا من الوقت لمتابعة أبنائهم، وغير مهتمين بالتعليم من الطبقة العاملة، الذين 
 أساسًا.
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  ،السببان الرئيسان) األكثر شيوعًا( للتسرب في مديرية يطا هما: الخروج لسوق العمل لدى الذكور
. يضاف لهما أسباب أخرى أشار إليها من تمت ) علقة بين السببين(والزواج المبكر لدى اإلناث

 وخاصة للعائلت التي لديها العديد من األبناء، تكلفة التعليم الجامعي المرتفعة،مقابلتهم: 
غياب أفق الوظيفة مستقبًل، والتحصيل المتدني و المردود المالي المتدني للوظيفة المستقبلية، و 

 لدى غالبية الطلبة المتسربين.
 وخاصة المادة 2017م لعام للحد من هذه الظاهرة، اقترح بعضهم: تفعيل قانون التربية والتعلي ،

(، والتي تنص على معاقبة ولي أمر الطالب المتسرب في مرحلة التعليم األساسي 5رقم )
اإللزامي، وضرورة عقد دورات توعوية لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر، بمشاركة أولياء 

 األمور، وافتتاح مدارس مهنية فاعلة، وتعيين مرشد تربوي في كل مدرسة.

 صةالخال

ق معظم المجتمعات البشرية لما لها من آثار سلبية على المجتمع كون ظاهرة التسرب المدرسي ظاهرة تؤرّ 
ككل وعلى الطالب المتسّرب نفسه وألن المجتمع الفلسطيني ليس استثناًء فهو يعاني كغيره من هذه اآلفة 

 المدارس الحكومية الفلسطينية وفي ضوء ذلك أجرى الباحثات هذه الدراسة للوقوف على واقع التسرب في
مديري المدارس من وجهة نظر وعلى أهم األسباب التي تقف وراء مشكلة التسرب المدرسي في فلسطين 

ذج وحالة دراسية والمشرفين التربويين حيث تم أخذ مدارس مديرية التربية والتعليم العالي في يطا كنمو 
وألن هذه الورقة العلمية سيتم تقديمها لمؤتمر  شّكل أعلى نسب تسرب في فلسطينلكون مدارس يطا ت

 .التسرب المدرسي في جامعة القدس المفتوحة فرع يطا

استخدم الباحثان ثلثة أدوات لدراسة هذه الظاهرة ؛ األداة األولى هي الكتاب االحصائي التربوي السنوي 
عبارة عن استبانة صممها الباحثان  الذي تصدره وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين واألداة الثانية

وتم استخدامها بعد التأكد من صدقها وثباتها بالطرق المعروفة في هذا المجال، واألداة الثالثة هي إجراء 
 مقابلت مع بعض المدرين والمرشدين التربويين وخبراء في مجال التربية والتعليم.

اهرة تؤيدها نسب التسرب المدرسي في وقد كشفت الدراسة عن أن التسرب المدرسي في فلسطين ظ
االحصاء التربوي السنوي مع ان هذه النسب متقاربة مع دول الجوار، وان نسب التسرب في مديرية يطا 

 هي األعلى في فلسطين على األقل في السنوات الثلثة الماضية.
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تليها أسباب أمنية  وكشفت الدراسة أيضًا بأن أهم أسباب التسرب تعود للطالب المتسرب نفسة وألسرته
 تعود للحتلل وتأتي األسباب التربوية في المرتبة الرابعة واألخيرة.

وبينت الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات مدراء المدارس وتقديرات المرشدين التربويين 
المنطقة والمرحلة ألسباب التسرب، أما بقية متغيرات الدراسة األخرى؛ جنس المدرسة وسنوات الخبرة و 

 الدراسية فلم تحدث أي فروق ذات داللة إحصائية في أسباب التسرب.

 

 والمقترحات التوصيات
 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:

 ، وخاصة ما له علقة برلزامية التعليم.2017تفعيل قانون التربية والتعليم لعام  .1
 البيت والمدرسة وتفعيل مجالس أولياء األمور.توطيد العلقة بين  .2
 والمهني في المدارس بشكل أفضل. يالتربوي والنفس اإلرشادتفعيل دور  .3
 عمل برامج علجية للطلب الضعاف في المدارس. .4
 ية بشكل أكبر في المدارس والتي تحبب الطلبة أكثر بالمدرسة.صفتفعيل دور األنشطة الل .5
والتعليم العالي الفلسطينية برلغاء الترفيع التلقائي للطلبة الضعاف في  وزارة التربية التوصية لدى .6

 التحصيل.
ومديرية التربية في يطا بشكل خاص بعمل حملت  ،مديريات التربية بشكل عام ضرورة ان تقوم .7

على الطالب وأسرته وعلى المجتمع وآثارها ية للطلبة وأولياء األمور عن مخاطر التسّرب و توع
 بشكل عام.

 افتتاح مدارس مهنية الستيعاب الطلبة المتسربين من التعليم األكاديمي. .8
 إجراء دراسة على المتسربين أنفسهم لمعرفة أسباب التسرب من وجهة نظرهم.نقترح  .9

إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن السبب أو األسباب التي جعلت مديرية يطا نقترح  .10
 تتصدر أعلى نسب التسرب في فلسطين.
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 1ملحق رقم
 

 : متوسطات تقديرات أسباب التسرب التي تعود للطالب1جدول

 السؤال الفقرات
عدد 

 الوسط الحسابي االجابات

6 
عدم االهتمام بالدراسة وانخفاض قيمة التعليم لدى الطالب 

 المتسّرب.
96 4.2 

 4.1 96 تدني التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم 4

 3.9 96 الشعور بالفشل والرسوب المتكرر 3

8 
الخروج إلى سوق العمل لالستقالل عن االسرة أو للمساعدة 

 في إعالتها
96 3.8 

 3.7 95 الزواج المبكر أوالخطوبة. 7

 3.6 95 اصدقاء السوء سواء كان ذلك في المدرسة او الشارع 9

 3.5 96 الغياب المتكرر للطالب عن المدرسة 11

2 

ض النفسي من شعور بالنقص واالحباط  واالكتئاب المر
وعدم قدرة الطالب على التكيف مع البيئة المدرسية والحقد 

 على كل ما له عالقة بالمدرسة

96 3.2 

 3.0 96 المرض الجسدي او االصابة بعاهة جسمية 1

5 
عدم اشباع حاجات الطالب من الحرية في الحركة والكالم 

 واالحترام والعطف والحب
96 2.9 

 2.6 94 تأخر الطالب في الوصول للمدرسة 10

 
 : متوسطات تقديرات أسباب التسرب التي تعود لألسرة2جدول

 السؤال الفقرات
عدد 

 الوسط الحسابي االجابات

16 
 3.9 96 عدم اهتمام األسرة بالتعليم وانخفاض قيمة التعليم عند االسرة

21 
االمور الذين عدم وجود تشريعات قضائية تعاقب اولياء 

 يخرجون ابنائهم من المدرسة
96 3.9 

22 

قلة زيارة أولياء األمور للمدرسة لالطالع على أوضاع 
أبنائهم الدراسية وغير الدراسية وضعف التعاون بين البيت 

 والمدرسة

96 3.8 

 3.8 96 التفكك االسري والمشاكل بين الوالدين 17

15 
ى الدراسة عدم وجود شخص يساعد الطالب ويشجعه عل

 داخل األسرة
96 3.7 

13 
 3.6 96 المساعدة في أعمال المنزل والعناية ببقية أفراد األسرة

 3.6 96 سوء الوضع االقتصادي لألسرة 12

19 
حرمان البنات من التعليم بسبب العادات والتقاليد عند بعض 

 األسر
96 3.2 

14 
إجبار األسرة للطالب على ترك الدراسة ألي سبب من 

 سباب.األ
96 3.2 

20 
 3.1 95 بعد مكان سكن االسرة عن المدرسة وتنقلها من مكان آلخر
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 3.1 96 أميّة أحد الوالدين أو كليهما وضعف الثقافة عندهما 18

 
 : متوسطات تقديرات أسباب التسرب التربوية3جدول

 السؤال الفقرات
عدد 

 الوسط الحسابي االجابات

 3.6 95 يفي التحصيلالترفيع التلقائي للطلبة ضع 35

36 
 3.4 96 عدم وجود برامج عالجية للطلبة ضعيفي التحصيل

 3.4 96 كثافة المقررات وصعوبتها 23

27 
 3.2 96 ضعف ارتباط المناهج بحياة الطلبة والبيئة التي يعشون فيها

24 
 3.1 95 عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة من قبل المعلمين

26 
 3.0 96 لتربوي والمهني في المدرسةضعف االرشاد ا

29 
 2.9 96 العالقات السيئة بين الطالب داخل وخارج المدرسة

25 
استخدام العقاب البدني والمعنوي من قبل المعلمين بحق 

 الطلبة.
96 2.8 

 2.8 96 ازدحام الصفوف الدراسية بالطالب 28

34 
 2.7 96 ةالتهاون في متابعة غياب الطلبة وانقطاعهم عن  الدراس

30 

قلة االنشطة الالمنهجية التي تجعل الطالب يحب المدرسة 
 مثل االنشطة الفنية والثقافية والكشفية والرياضية

96 2.6 

31 
قلة اهتمام المعلمين بالعملية التعليمية بسبب عدم الرضا 

 الوظيفي واالقتصادي عند المعلمين
96 2.6 

32 
المدرسية على اداء  غياب الرقابة الجادة من بعض االدارات

 وسلوك المعلم
95 2.5 

33 
صرامة االدارات المدرسية في تنفيذ اللوائح والقوانين 

 واالجراءات المدرسية
96 2.5 

 
 : متوسطات تقديرات أسباب التسرب أمنية4جدول

 السؤال الفقرات
عدد 

 الوسط الحسابي االجابات

43 

وحاالت  مساهمة االحتالل في انتشار المخدرات بين الطلبة
االدمان عن طريق حماية منتجي ومروجي المواد المخدرة 

 وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرته

96 3.4 
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96 3.4 

39 
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96 3.4 

41 
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 ج -الطلبة وأسرهم وخاصة في المناطق المصنفة 
96 3.4 

42 
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96 3.3 
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