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اإلالدمت
هىان العدًد من اإلاشىالث التربىٍت و الخعلُمُت التي جىاحه اإلادازض و بالعبع لها جأزيراث طلبُت على العملُت الخعلُمُت
التي ًلىم بها اإلاعلم من حاهب و الخحصُل العالبي للعلبت في الفصىٌ الدزاطُت من حاهب آخس  ،و من أحد أهم و أبسش
هره اإلاشىالث التي جىاحهىا في آلاوهت ألاخيرة هي مشيلت حغُب بعض اإلاعلمين في اإلادازض .
مشيلت البحث
و للد الحظىا اهدشاز هره اإلاشيلت بشيل هبير  ،و ذلً ألطباب عدًدة مجها ما ًمىن كبىله مثل ؤلاحاشاث اإلاسضُت و مجها
ماال ًمىن كبىله و لعل أحد ألاطباب الىاضحت هي طهىلت الحصىٌ على الخلازٍس العبُت من اإلاظدشفُاث و اطخغاللها
بشيل خاظيء و مبالغ فُه  .و أًضا شعىز اإلاعلم باإلالل من السوجين الُىمي الري ًلىم به في عمله باإلادزطت و هرا الظبب
غير مىعلي و ال ًمىن جلبله فبئمياهه هى أن ًجعل عمله ممخع أو حعله زوجين ممل  .و مهما حعددث ألاطباب في الغُاب ،
إال أن لها مضاز و آزاز طلبُت عدًدة  .حُث أن غُاب اإلاعلم ٌعسكل العملُت الخعلُمُت و ًىدض الدزوض على العلبت و ًصٍد
من وظبت السطىب في فصل اإلاادة التي ًدزطها  ،و ًحسم العالب من الخعلم اإلاخىاصل اإلاخيامل  ،و غُاب اإلاعلم أًضا ًأزس
طلبا على جعبُم الخعت الصمىُت اإلاحددة للمىهج و وشاط اإلاادة  ،و جؤزس أًضا على الاجصاٌ الرهجي بين اإلاعلم و العالب و
ٌظاهم في حشخِذ العالب في فهم اإلاادة من معلم آلخس  ،و من حاهب آخس فئن غُاب اإلاعلم ٌظاهم في جالش ي الخىاصل
الىفس ي بين اإلاعلم و اإلاخعلم  ،و ًىصل زطالت غير إًجابُت لدي اإلاخعلم بأن الغُاب ش يء عادي مما ًجعل اإلاعلم كدوة
طِئت للعلبت  .و من حهت أخسي فئهه ًضغغ على حدوٌ شمالئه في العمل و ًصٍد من هصابهم  .و أخيرا فئن غُاب اإلاعلم في
اإلادازض ًجهد ميزاهُت الدولت حُث أًام العمل الللُلت ال جخيافأ مع الساجب العالي للمعلم خاصت بعد اليادز التربىي .

أهداف البحث :
يهدف البحث إلى :
 - 1الخعسف على ظاهسة غُاب اإلاعلمين وأزسها على العملُت الخعلُمُت والتربىٍت .
 - 2جحدًد ألاطباب والعىامل اإلاؤدًت الى حدور هره الظاهسة .
 - 3جلدًم اإلالترحاث التربىٍت والىفظُت والاحخماعُت التي حظاعد في عالج هره الظاهسة .
 - 4بُان مدي خعىزة اهدشاز هره الظاهسة .

أهمُت البحث :
 - 1إضافت أداة علمُت إلى الترار التربىي جخمثل في اطخبُان للخعسف على العىامل وألاطباب التي جؤدي الى ظاهسة غُاب
اإلاعلمين .
 - 2اطخفادة اإلاظئىلين من هخائج البحث في عالج الظاهسة أو الخخفُف من حدتها .
ي.
 - 3قلة الدراسات التي تعالج هذا الموضوع حسب معرفت
 -4حاجة المؤسسة التربوية لتوصيات حديثة وموضوعية حول موضوع البحث ،وهذا ما سيقوم البحث بتلبيته.
 -5لتشعب ،وتعدد ،واستمرارية وجود األسباب الدافعة لتغيب المدرسين ،وضرورة سبر أغوارها ،واتخاذ اإلجراءات
المناسبة تجاهها،

فسضُاث البحث :
 - 1ولما شاد غُاب اإلاعلم ولما اهخفض مظخىي العالب ( عالكت عىظُت ) .
 - 2ولما شاد غُاب اإلاعلم جأزسث العملُت الخعلُمُت بشيل س يء وهبير ( عالكت ظسدًت ) .
حدود البحث :
الحدود الصماهُت  1437 \ 5\ 1 :هـ الى  1437 1437 \ 6 \ 1هـ
الحدود اإلاياهُت  :اإلادازض الابخدائُت للبىين والبىاث في مدًىت عىيزة .
الحدود اإلاىضىعُت ً :لخصس البحث على دزاطت ظاهسة غُاب اإلاعلمين وأزسها على العملُت الخعلُمُت .

اخخُاز العُىت
العُىت العبلُت  Stratified Samplingحشمل العُىت معلمي ومعلماث اإلاسحلت الابخدائُت في مدًىت عىيزة .

مىهجُت البحث :
– اإلاىهج الىصفي أو الاطخىشافي Descriptive Method
فئن اإلاىهج الىصفي ٌعخمد على دزاطت الظاهسة هما جىحد في الىاكع ،ويهخم بىصفها وصفا دكُلا وَعبر عجها حعبيرا
هُفُا وهمُا.

أداة البحث Research Tool
وَعخمد اإلاىهج الىصفي حمع اإلاعلىماث عن الظاهسة أو اإلاشيلت اإلاساد بحثها بشيل مباشس على عدة أدواث مُداهُت
من أهمها :اإلالابلت الشخصُت ،الاطخلصاء (الاطخبُان) ،اإلاالحظت .وكد اطخخدمذ في بحثي :
- 1ؤلاطدباهتQuestionnaire
وهي ألاداة ألاهثر اطخخداما في الحصىٌ على اإلاعلىماث بعسٍلت مباشسة من اإلابحىزين.
حُث جم جىشَعها على مدازض البىين والبىاث للمسحلت الابخدائُت عن ظسي البرًد الالىترووي للمدازض .

الخىصُاث :
 إخالص الىُت في العمل وأداء ألاماهت على أهمل وحه .عدم كبىٌ جلازٍس ظبُت الا من حهاث معخمدة .حعىٍض الحصص الاحخُاظُت للمعلم الغائب بعد حضىزه للمدزطت .تهُئت بِئت مدزطُت محفصة ومشجعت للحضىز والبرٌ والععاء .إكامت بسامج جسبىٍت هادفت حظتهدف اإلاعلم هثير الغُاب .إكامت حللاث هلاش في اإلادزطت لجمُع اإلاعلمين للىكىف على أطباب الغُاب وظسق عالحها .إكامت الاحخماعاث الدوزٍت مع اإلاعلمين هثير الغُاب للىكىف على أطباب اإلاشيلت كد جىىن أطسٍت – صحُت –هفظُت و غيرها والخعسف على ظسق العالج اإلاىاطبت للحالت .
 ربط العالوة السنوية وتقارير الكفاءة والترقيات باألداء الوظيفي للمعلم ومقدار التزامه بدوامه وذلك كإجراء عملي ربط اإلجازات المرضية للمعلم بموافقة مدير المدرسة أو القسم الذي يشرف عليه. -ضرورة توجيه مساءلة للغائب عن العمل فور مباشرته للعمل بعد اإلجازة
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