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  داءــهإ
  

  ...إىل كل جماهد محل راية اجلهاد لكي يعيد هلذه األمة جمدها
  ... احلب والعطاءىل والدي ووالدتي الّذين غرسا يفإ

  ...إىل زوجيت وأبنائي وبناتي قرة عيين
  ... إخوتي وأخواتي األعزاءإىل

    نزار ريان/ إىل روح  الشهيد الدكتور 
رمز التضحية والفداء رأفت وأمحد/  الشهيدينإىل أرواح شقيقي...  
  ... البذل والعطاء عنوان خالد وعماد/  الشهيدينبينإىل أرواح ا

  ...إىل أصدقائي مجيعا
إىل كل من كان هلم حق علي...  
   هذاًهلم مجيعا أهدي حبثي

  
  

  א
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  شكر وتقدير
 

كي أنجـز   _ رغم الظروف الصعبة التي نعيشها    _ الحمد هللا الذي منحني القدرة    

  .هذا الجهد المتواضع

  :أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مشرفي الفاضل

  فؤاد علي العاجز/ األستاذ الدكتور

عله ذخـراً   الذي كان له األثر الكبير في إنجاز هذا البحث حفظه اهللا ورعاه وج            

  .لإلسالم والمسلمين

  :ى أعضاء لجنة المناقشةكما وأتقدم بخالص الشكر واالمتنان إل

  مناقشاً داخلياً   محمد األغا/  الدكتور

  مناقشاً خارجياً   أنور نصار/ والدكتور

الّذين ساهما في تطوير هذا الجهد المتواضع فكان بأفضل حال كما هو عليـه              

  .اآلن

ـ          وال يفوتني أن أتقد    ضل م بالشكر والتقدير للسادة المحكمين الذين كان لهـم الف

خليل حماد الذي تفضل بتنقيح     / األكبر في إخراج أداة الدراسة ، وكذلك إلى الدكتور        

  .هذه الرسالة لغوياً

كما وأخص بالشكر والتقدير وزارة التربية والتعليم التي قامت بتسهيل مهمتـي            

انوية لقطاع ، واألخوات مديرات مدارس الث     في جمع المعلومات من جميع مديريات ا      

  .اناتاللواتي قمن بتعبئة االستب

  .وأخيراً الشكر موصول لكل الذين قدموا لي المساعدة دون تردد
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  ملخص الدراسة

دور اإلدارة املدرسية يف مدارس البنات الثانوية يف مواجهة ظاهرة التسرب "
  "الدراسي مبحافظات غزة وسبل تفعيله

  فؤاد علي العاجز. د.أ: إشراف      محمد فؤاد سعيد ابو عسكر: الباحث

 إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانويـة فـي              هدفت الدراسة 

بمحافظات غزة وسبل تفعيله، والوقوف على واقع التسرب في          مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي   

 في الحـد مـن هـذه الظـاهرة          هذه المدارس ومعرفة درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها       

لمؤهل العلمي ومكان السكن على درجة ممارسـة اإلدارة         ثر كل من سنوات الخدمة وا     ومعرفة أ 

 ) 68(  المدرسية لدورها في الحد من هذه الظاهرة من وجهة نظر عينة الدراسة البالغ عددهم               

  . من مجتمع الدراسة األصلي)%100(  مديرة أي ما نسبته

دراسة مكونـة    إستبانة واحدة كأداة  لل     احث المنهج الوصفي التحليلي موظفاً    وقد استخدم الب  

فقرة موزعة على مجالين هما المجال التربوي والمجال االجتماعي إضافة إلى سـؤال             ) 39(من  

  .مفتوح حول سبل مقترحة لتفعيل دور اإلدارة المدرسية للحد من ظاهرة التسرب

  : النتائج التاليةىلإوتوصلت الدراسة 

والذي يبين قيام %) 80.94( حصل المجال التربوي على المرتبة األولى بوزن نسبي  -1

مديرات المدارس بواجبهن في كثير من الجوانب التربوية وهي مقبولة بالنسبة ألداء 

  .مديرات المدارس من اجل الحد من ظاهرة التسرب في المدارس الثانوية للبنات 

والذي يبين  %) 80.17(حصل المجال االجتماعي على المرتبة الثانية بوزن نسبي  -2

جل الحد من ظاهرة التسرب المدرسي وهو سة والمجتمع المحلي من أبين المدرالعالقة 

 .بحاجة إلى تفعيل 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من متغير  سنوات الخدمة  والمؤهل  -3

 العلمي والمديرية التي تتبع لها المدرسة 

   -:وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بما يلي 

  -: باإلدارة المدرسية توصيات تتعلق: أوال
تنظيم رحالت ترفيهية للطالبات وزيارة األماكن األثرية البارزة التـي تتحـدث عنهـا               .1

  .المناهج 

 .إشاعة جو المحبة والود بين المعلمات والطالبات  .2
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  .خالل العقول المبتكرة والمفكرة 
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 التنسيق مع وزارة األوقاف والشئون الدينية من اجل قيام الخطباء والوعاظ بحث األهالي              -*

على االهتمام بتربية وتعليم أبنائهم مسترشدين باآليات القرآنية واألحاديث الشريفة وإحضار           

  الوعاظ إلى المدارس لتوجيه الطالبات من خالل اإلذاعة المدرسية 

ة المخصصة في وسائل اإلعالم المختلفة للبرامج التربوية التعليمية للكبـار            زيادة المساح  -*

 والصغار 

 العمل على توعية األهالي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة من اجل متابعـة األبنـاء                -*

  ودفعهم للتعليم 
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.Abstract  
The Role of Secondary Girls  Schools' Administration in countering  the 
phenomenon of school leaving in Gaza strip governates and the ways of 
activating this role 
 
Researcher: Mohammed Foad Said Abu Asker 
Supervised By: Dr. Fouad Ali Alajez 
  
 The research aims at recognizing the role of Secondary Girls Schools' 
administration in countering the phenomenon of school leaving in Gaza and the 
ways of activating this role . Also, to determine the fact of this phenomenon and 
know to what extent the school administration practices its role to limit it . 
Besides, knowing the affect of service years, qualifications, place of residence 
upon the degree of practing the school administrative role in order to limit this 
phenomenon according to the point of view of the research sample that 
reaches(68headmistreses) and  represents 100% from the original research 
population. 
            The research used the analytical descriptive methodology, using a 
questionnaire as a research tool which consists of (89) paragraphs distributed into 
two fields educational and social . In addition to one open question to suggest 
ways to activate the role of school administration to limit the school leaving 
phenomenon. 
             
    The research concluded the following results : 

1. The educational field got the first rank with ratio weight (80.94%)which 
shows that headmistresses do their duties in most of the educational 
aspects . This ratio is accepted from the  headmistreses' performance  in 
order to limit the leaving phenomenon in Secondary Girls School. 

2. The social field got the second rank with ratio weight (80.17%) which 
shows the relationship between school and local society in order to limit 
the phenomenon of leaving school. So, it  needs activating. 

3. There  are no statistical differences refers to the variables(service years, 
qualifications and the directorate that the school follows)  

         
   According to the previous results, the research recommended the following 
: 
        
      First: Recommendations related to School Administration:  

1. Using school duties and home works to serve the educational environment 
and making follow up for these duties inside the class. 

2. Spreading friendly atmosphere between teachers and students. 
3. Students who are often absent should be linked with school activities such 

as school broadcasting. 
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4. Organizing journeys for students to visit distinguished vestigial places that 
mentioned in the curriculum. 

 
Second: Recommendations related to Ministry of Education: 
1. Rethinking in the policy of automatic upgrading for students with no    

reference to their real educational level which leads to deteriorating their 
level  
       and therefore leaving school. 

2.   Improving  the economical and social circumstances for teachers. 
3. Modifying the curriculum to be suitable to the Palestinian case and its  

ambitions.  
4.  Choosing the best efficient persons to manage the process of education in    
       Ministry of Education. 
 
Third: Recommendations related to parents: 
1. Parents should provide their daughters with the school and  life  needs. 
2. Parents should aware their daughters that the existent economical situation 

is not eternal or long lasting  but it is related mainly to the  current 
political situation. 

3. Parents should aware their daughters of the importance of education as a 
mean of achieving victory against the occupation through the innovative 
and creative minds. 

 
Fourth: Recommendations related to media means: 
1.  Coordinating with Ministry of Waqf  and Religious Affairs to activate the 

role  
of preachers  to encourage parents to give more attention to their  
daughters' education  under the guidance of Quraan and Hadeeth 
instructions. 

      Besides, bringing those preachers inside the school to direct and guide       
the students. 

2. Increasing the specified area for educational programs in different media 
means. 

3. Working on awaring parents of their role in following up their sons and 
daughters and pushing them towards education.          
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  :المقدمة
 المتقدمة يجد أنها في صراع دائـم مـن أجـل        م أ إن الناظر إلى حال الدول سواء النامية      

 التعليم عامال أساسا في تقدمها االقتصادي       فينها ترى    حيث إ  ،لكل منها االرتقاء بمستوى التعليم    

 ترصد جزءا كبيـرا مـن ميزانياتهـا لالرتقـاء           أنها وفي سبيل ذلك تجد      ،واالجتماعي وغيره 

  فـي  بين الدول أخرى ولكننا نجد تفاوتا    أمورمي لها وهذا قد يكون على حساب        يعلتبالمستوى ال 

  . ورقيها  بشكل مباشر على مستوى تقدم ورقي هذه الدول ينعكسمماحجم هذه النفقات 

 ليم أهمية كبيرة مما جعلهـا تـستنزف       تولي التع الدول  وبموجب هذه الرؤيا أخذت معظم      

  . من مواردها المالية وإمكاناتها البشرية كبيراًجزءاً

املة  الع عداداأل لضخامة   راًفي أي بلد كان نظ     القطاعات   أوسعحتى غدا قطاع التعليم من      "

  ."فيه والمهمات الموكلة إليه
  )36 :1990غنايم، (

تولي المجتمعات على كافة أشكالها اهتماماً وعناية ورعايـة بـالتعليم،            "وفي ضوء ذلك  

وذلك من منطلق أن التعليم هو أساس تقدم األمم ومعيار تفوقهـا فـي المجـاالت االجتماعيـة                  

ضرورة إلى تأكيد أن تنمية العنصر البشري هو        ولم تعد هناك    . واالقتصادية والسياسية والثقافية  

نتاج التربية في أي مجتمع من المجتمعات، فعن طريق التعليم يكتسب الفـرد المعرفـة وتقنيـة                 

العصر والقيم واالتجاهات التي تنمي شخصيته من جميع الجوانب، وتجعله قادراً على التكيـف              

صـدت  وجود هذه اإلمكانات الضخمة التي ر     ومع  . والتفاعل اإليجابي مع البيئة التي يعيش فيها      

بغية تحقيق أهداف النظام التعليمي فإن هذا النظام يواجه بمشكلة الهدر التعليمـي الـذي يعـوق                 

تحقيق أهدافه ويتسبب في ضياع الوقت والجهد والمال، وينعكس أثـره الـسلبي علـى الفـرد                 

  . والمجتمع وعلى التنمية االجتماعية واالقتصادية

هدر التعليمي قضية شائكة، ويشكل قوة مدمرة لكفاءة النظام التربـوي والجهـود             ويمثل ال 

المبذولة لتطويره، حيث أشارت إحصاءات التعليم في الدول العربية إلـى أن الهـدر التعليمـي                

 من مجمل ما ينفق سنوياً على التعليم في هذه الدول، وال تختص             )%20 (يستحوذ على أكثر من   

ن العالم، ولكن   اي بالدول العربية فقط، إذ إنها ظاهرة عالمية تعانيها معظم بلد          مشكلة الهدر التعليم  

  .بنسب متفاوتة
( http://edueast.gov.sa/vb/index.php?  14/12/2007 ) 
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لم يعد ينظر إلى العملية التعليمية كخدمة فقط بل أصبحت استثمارا يرجـي مـن ورائـه                 

مجال في  لذلك اهتم المخططون التربويون     ،  الجتماعيةالمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية وا     

 عليه مع حـساب تكلفتـه والنظـر إلـى           اإلنفاقاقتصاديات التعليم مركزين على تمويله وسبل       

موضوعات عديدة مؤثرة على تجديد العملية التعليمية وتطويرها          آخذين بعين االعتبار   ،مخرجاته

لهم وهو أحد مواضيع تخطيط     الكمي والكيفي   وذلك مثل موضوعات تتعلق بالمعلمين كالتخطيط       

القوى العاملة ومثل موضوعات أخرى تتعلق بالمتعلمين كموضوع تسرب الطلبة الذي يعد مـن              

   .مظاهر الفاقد في التعليم
  )102: 1997 ،الحمدان(

وعلى الرغم من الجهود المادية والبشرية التي تستثمرها الدول في هـذا المجـال إال أن                

 للنظام التعليمـي ولكـن      اإلنتاجية الكفاءةوية في معظم البلدان تعاني من ضعف في         النظم الترب 

   .بنسب متفاوتة

 للنظام التعليمي فإنهم يشيرون     اإلنتاجية التربية عن ضعف الكفاية      وحين يتحدث اقتصاديو  "

ن عادة إلى ظاهرة الهدر التربوي في النظام التعليمي وما تتضمنه من رسوب الطلبة من جهة وم               

 فالرسوب يؤدي إلى إعادة الصف والتسرب يـؤدي إلـى           ،تسربهم من المدرسة من جهة أخرى     

  .الت نسبة المخرجات إلى المدخإضعاف إلى وكالهما يؤدي ،ترك المدرسة قبل نهاية المرحلة
  )1: 1990 ،السعود والضامن(

إن العملية التعليمية هي بمثابة مدخالت وعمليات ومخرجـات فـأي خلـل فـي               وحيث  

المدخالت والعمليات سيؤثر سلبا على المخرجات التي بدورها ستكون الركيزة األولى في العملية             

  .دالتنموية ألي بل

وإذا ما تم تحديد النظام التعليمي من حيث مدخالته ومخرجاته وما بينهما مـن عالقـات                "

إحداث تغيرات   مما يؤدي إلى     مكن معالجة المدخالت والتعديل فيه    وحصر المؤثرات عليها فإنه ي    

في المخرجات باتجاه أهداف النظام ولما كان الهدف هو الوصول إلى نظام أفضل فـي ضـوء                 

معايير أبرزها الكلفة والكفاية والفعالية فإنه يمكن فحص واختبـار أدوات النظـام فـي ضـوء                 

  .ته ومخرجاته للحكم على إنتاجه مدخال
  )235: 1996،صبح(

التـي يـصعب   بوي من المـصطلحات الفـضفاضة   الهدر التروفي ضوء ما سبق يعتبر   

المسميات لنفس المفهوم و اختالف الكتابات التربويـة فـي           ها تعدد  أول ،تحديدها العتبارات عدة  
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المنطلقات الذي يوصل إلى االختالف في فهم الظواهر، و بالتـالي االخـتالف فـي توظيـف                 

به التسرب الذي يحـصل فـي        نعني   فإننانتحدث عن الهدر التربوي     وعندما  أحيانا   ،المصطلح

 لكن  يرد الحديث     رحلة معينة دون أن يستكمل دراسته،     مسيرة الطفل الدراسية التي تتوقف في م      

  في كتابات بعض التربويين بالفشل الدراسي الذي يرتبط لدى أغلبهم بـالتعثر            عن الظاهرة نفسها  

 و  ،الالتكيف الدراسي  و كما تتحدث مصادر أخرى عن التخلف      الدراسي الموازي إجرائيا للتأخر،   

ولوجيا التربية أداة لوضع الملمس على األسباب       كسيلمفاهيم التي تعمل في سبيل جعل       كثير من ا  

  .الداخلية للمؤسسة التربوية من خالل إنتاجها
(http://www.geocities.com/hadrmadrassi/khatm.htm    14/12/2007 ) 

 الفلسطينية تعطي مؤشرات على وجود ظاهرة الهدر التربوي         واإلحصائياتإن الدراسات   

 االعتبار احتمال تفاوتها من مكـان آلخـر فـي           م التعليمي في فلسطين مع األخذ بعين      في النظا 

لفة التعليم وتدني كفاءة العملية      هذه الظاهرة تؤدي إلى ارتفاع تك      ،محافظات الضفة الغربية وغزة   

 فالفرد المتسرب يبدد الجهود البشرية والمادية التي يقدمها له المجتمع ويهدر فرصـة              ،التعليمية

 كما تزداد خطورة التسرب في السنوات األولى من مرحلـة التعلـيم             ،االستفادة من هذه الجهود   

 قد يرده   )الدنيا( ياألساسمرحلة التعليم    من   األولىن تسربه في هذه السنوات       أل )الدنيا( ياألساس

 ،األميـة  ومكافحـة     مراكز محو  إلقامة تكلف وتستنزف ميزانيات الدول      األمية هذه   ،األميةإلى  

إضافة إلى أن كثرة أعداد المتسربين قد تؤدي إلى إعاقـة كافـة خطـط التنميـة االجتماعيـة                   

نة من حياته العملية ويبدد الجهـود        والفرد الراسب يخسر س    ،واالقتصادية التي تسعى لها الدول    

 ويكلف ميزانية التعليم سنة مالية جديدة كان من األولـى أن            ،التي يقدمها له المجتمع خالل سنة     

 كما يعمل الراسبون على زيادة معـدل اكتظـاظ الـصفوف            ،يستفيد منها فرد آخر من المجتمع     

 اإلدارتيندارية وتنظيمية لكل من      وإيجاد صعوبات إ   ،بالطلبة مما يؤدي إلى إعاقة عمل المعلمين      

           .المدرسية والتعليمية
  )54: 1991 ،اليونسكو(

 لهـا   األمـر  في نهاية    فإنها تربوية   أكاديمية آفة ظاهرة التسرب على الرغم من كونها        إن

 غيـر  إلى في كافة مجاالت الحياة كالمجاالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية       وأضرار  أخطار

 األساسية ضعف مجتمعنا  وتقويض دعائمه       إلى سيؤدي    حياتنا مما  المجاالت الحيوية في  ذلك من   

 كانوا جهلة   فإذا،   لألمة وهم الشباب الذين هم الثروة الحقيقية        األساسيةوخاصة الدعامة الرئيسية    

 فتتفشى ظاهرة الفساد والسرقة والقتل واالسـتغالل والـدمار          األمةسيشكلون خطرا كبيرا على     

والتـي ال   والجهل األمية إلىراب وخاصة المتسربين منهم من المرحلة االبتدائية وارتدادهم       والخ

  .يمكن عالجها على أي نطاق
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 ، وتشكل ظاهرة التسرب الدراسي عائقا يقف في وجه التقدم الـذي تبتغيـه المجتمعـات              

بـسيطة بـل     اجتماعيـة    أدوارا هؤالء المتسربين في المجتمع ليحتلوا       إدخال تعمل على    وأيضا

وذلك بسبب ضعف الخلفية الثقافية من ناحية       ،   الالزمة   اإلنتاجية ال تتسم بالكفاءة     وأيضاهامشية  

                       .أخرى المتسربين من ناحية ألولئك واألدائيةوانخفاض المهارات العقلية 
  )5: 1996 ،اشديفات(

رنتها بالمجتمعـات األخـرى     ولمعرفة حجم ظاهرة التسرب في المجتمع الفلسطيني ومقا       

   : المتقدم منه والنامي فإننا نالحظ ما يلي

حجم التسرب الدراسي في المرحلة الثانوية العامة في بعـض الـدول المتقدمـة مثـل                "

 اكولومبي نسبة تسرب دراسي كانت من نصيب والية         أعلى أن، نجد   األمريكيةالواليات المتحدة   (

 نسبة تسرب دراسـي     أدنى في حين بلغت     )%10.3 (نيفاديتليها والية   ) %10.6   (حيث بلغ ،  

  ."94/95 تليها والية شمال داكوتو وذلك للعام الدراسي )%2.7(   في والية تكساس

  )11: 1998 لإلحصائيات األمريكيالمركز الوطني القومي (

عندما يلتحـق   كالمغرب على سبيل المثال ف    فريقية   عن حجم التسرب في دول شمال إ       أما"

 إتمام قبل   %)14.5(نسبة  بمنهم ما يقدر    لثانوية يتسرب    وا اإلعداديةطالب في المرحلة    " 1000"

 سنتين ومنهم من    أو بعد تكرار سنة     إال منهم ال ينهون هذه المرحلة       %)60( و   اإلعداديةالمرحلة  

 أو سـنة    إعادة بعد تكرار    إالال ينهون المرحلة    % 50 الثاني الثانوي وحوالي     إنهاءيتسرب قبل   

  .نتينس

" 370 "أن  فنجد  االبتدائية األولىتلميذ بالسنة   " 1000" عند التحاق    هأنيظهر  ف في تونس    أما

 يحـصلون علـى     اًتلميذ" 62 "، يحصل على شهادة البكالوريا    اًتلميذ" 65"،  يلتحق بالتعليم الثانوي  

ـ " 38"شهادة التعليم الفني، في حين يحصل على شهادة التعليم العالي عدد يقدر ب             وهـذا  ،  اًذتلمي

لبتة وذلك تلميذ ال يحصلون على مؤهل دراسي أ "1000" أصل  مناً تلميذ "465"يظهر بان هناك    

 من نصف من لهـم      ألكثر نظام التعليم في تونس غير قادر على توفير حق التعليم            أنيدل على   

 األسر إلىن من حق التعليم ينتمون      إن هؤالء التالميذ المحرومي   ف أخرى ومن ناحية    ،حق التعليم 

% 35(ما بـين   )79- 73( لألعوامب الدراسي في تونس      وقد بلغ حجم التسر     ، الفقيرة والمعدمة 

  .)%40 إلى
  )91- 89 : 1993، بدران(
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بمراجعة نسب التسرب الدراسي في المرحلة الثانوية لدول الجوار المحيطـة بفلـسطين             و

التسرب الدراسـي لـدى الطلبـة       ارتفاع نسبة     : يظهر ما يلي   األردنيةعلى سبيل المثال المملكة     

دراسي لدى  في حين بلغت نسبة التسرب ال      ) %30.92( حيث بلغ    88/89ام الدراسي   الذكور للع 

 ب الدراسي لدى الطلبة الذكور إلـى     يعزى هذا االرتفاع بنسب التسر     و )%29.76 (اإلناثالطلبة  

الستقالل المـادي عـن     الرغبة الجامحة لدى الطلبة بااللتحاق بسوق العمل رغبة منهم لتحقيق ا          

  . ظاهرة الزواج المبكرإلى اإلناث، في حين يعزى التسرب لدى أسرهم
  )26 :1990 السعود والضامن،(

 حيث اختلقـت    بالتأرجح تفيما يتعلق بظاهرة التسرب في المجتمع الفلسطيني فقد اتسم        و

ى الـذكور    لد 93/94فبلغت نسبة التسرب في العام       ،خرآلالت التسرب المدرسي من عام      لومد

 في المرحلة   اإلناثفي حين بلغت النسبة الخاصة بالتسرب لدى         ،)%5.93(في المرحلة الثانوية    

        .%)7.61(الثانوية 
  )105 :1996 ، المركزية الفلسطينيةاإلحصاءدائرة  (

 فقد وصل معدل التـسرب      1994/1995أما التسرب الدراسي في المرحلة الثانوية للعام        

 أما اإلناث فقد وصـل      ،)%2.8(طلبة الذكور المتسربين في الفرع  العلمي إلى         الدراسي لدى  ال   

  .%)3.9(إلى 

 أما لدى   ،%) 10.9(أما في الفرع األدبي فقد وصل معدل التسرب الدراسي لدى الذكور            

  ).%13(اإلناث فقد وصل إلى 
   )105 :1997 ، المركزيةاإلحصاءدائرة (

 لدى الذكور نسبة     في المرحلة الثانوية   95/96ام للع في حين وصل معدل التسرب الدراسي     

   .)%8.1(بلغت ف اإلناث أما )6%(
    )48 ،1998 ،برنامج دراسات التنمية البشرية(

فقـد وصـل معـدل       96/97-95/96 التسرب الدراسي في المرحلة الثانوية للعامين        أما

   فقد  اإلناث أما ،)%1.3( إلى  العلمي  الفرع    الطلبة الذكور المتسربين في    التسرب الدراسي لدى    

  .)%4.3 (إلىوصل 

 لـدى   أما ، )%8.7( فقد وصل معدل التسرب الدراسي لدى الذكور         األدبي في الفرع    أما

  .)9.3 (إلى فقد وصل اإلناث
   )1997:102 ، المركزيةاإلحصاءدائرة (
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 تـرك الطـالب     إلـى  الفلسطينية   األراضيولقد ساعدت الظروف الراهنة التي تمر بها        

 نسبة التسرب الدراسـي فـي       أن)2002،   مصطفى أبو( دراسة قام بها     أوضحتهم حيث   مدارس

 للعـام   سخـان يـون    فـي محافظـة     التابعة لوكالة الغوث الدوليـة     اإلعداديةمدارس المرحلة   

  .اإلناثلدى % 1.61لدى الذكور و % 2.58 م حوالي 2001/2002

تـسرب لـدى     نـسبة ال   نأ )2004 ، غديين أبو( الدراسة التي قامت بها      أوضحتوكذلك  

  .اعلي منها لدى الذكور في الثانوية العامةاإلناث 

مما سبق يرى الباحث أن معدل التسرب الدراسي لدى طالب وطالبات المرحلة الثانويـة               

 إلى يسبب هدرا في الموارد بحاجة        مما اإلعدادية منه في المرحلة     أعلىفي األراضي الفلسطينية    

  .عالج

وان   لـه  وإهداراً التسرب يعد فاقدا في التعليم       أنق هذا الباب هو     والذي دفع الباحث لطر   

المتعلم المتسرب عرضة لالنحراف خاصة في وجود تربـة صـالحة لغـرس بـذور التـشرد                 

 فـي   وأهلنا التي يحياها شعبنا الفلسطيني عامة       االقتصادية الصعبة واالنحراف في ظل الظروف     

  .قطاع غزة خاصة

 وفـي هـذه   ، يقفوا عند مسئولياتهم كل حسب موقعهأنالجميع  لزاما على    أصبحوبالتالي  

كمـا أن مـن     . في مواجهة ظاهرة التسرب     المدرسية   اإلدارة على دور    األضواءالدراسة نسلط   

 قلة وجـود دراسـات فلـسطينية        موضوع التسرب هو  األسباب التي دفعت الباحث إلى دراسة       

 باإلناثخاصة فيما يتعلق    . علم الباحث  حافظات غزة في حدود   م في   عالج هذه الظاهرة    تناولت  

  .اًتحديد
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  :مشكلة الدراسة
  :تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

ما دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنات في مواجهة ظـاهرة التـسرب               

  الدراسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله؟

  :ة الفرعية التاليةويتفرع عن السؤال الرئيس األسئل

هرة التـسرب   ما دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنات في مواجهـة ظـا             -1

  ؟الدراسي بمحافظات غزة

ـ     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في       -2 دور اإلدارة  متوسط تقديرات أفـراد العينـة ل

بمحافظـات  المدرسية في المدارس الثانوية للبنات في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي           

 ؟"سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، المديرية(غزة تعزى لمتغيرات 

ما سبل تفعيل دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنات في مواجهـة ظـاهرة                -3

 التسرب الدراسي بمحافظات غزة؟

  

  :فرضيات الدراسة
 إلى التعرف إلى     يهدف  صيغة مسحية، والسؤال الثالث    ؤال ذو نظراً ألن السؤال األول هو س     

ن ال يحتاجان إلى فروض، ولكن اقتـضت        ور اإلدارة المدرسية، فإن هذين السؤالي     سبل تفعيل د  

  : التحقق من صحة الفروض التالية البحثية لإلجابة عن السؤال الثانيالضرورة

متوسـط  فـي    (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال   -1

دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنات فـي مواجهـة           نة ل تقديرات أفراد العي  

أقل من خمـس    (سنوات الخدمة   تعزى لمتغير   ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة      

 .) سنوات، عشر سنوات فأكثر10 إلى 6سنوات، من 
 متوسـط  فـي   (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  ال  -2

دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنات فـي مواجهـة           ل اد العينة تقديرات أفر 

بكـالوريوس،  ((المؤهل العلمي   تعزى لمتغير   ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة      

 .)ماجستير
 متوسـط  فـي   (α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  ال  -3

مدرسية في المدارس الثانوية للبنات فـي مواجهـة         دور اإلدارة ال  ل تقديرات افراد العينة  

شمال غـزة، شـرق      (المديريةتعزى لمتغير   ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة      

  .)غزة، غرب غزة، الوسطى، خان يونس، رفح
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   :أهداف الدراسة
مـن   بناتلل  الثانوية مدارسالفي    التسرب المدرسي  إلى العوامل المؤدية    أهم إلىالتعرف   .1

 . المدرسيةاإلدارةنظر وجهة 

 للحد مـن     ا لدوره  المدرسية في المدارس الثانوية للبنات     اإلدارة رسة مدى مما  الكشف عن  .2

  . ظاهرة التسرب

 المدرسـية فـي     اإلدارةممارسـة    ل إحصائية كان هنالك فروق ذات داللة       إذاالكشف عما    .3

سنوات ( متغيرات إلى  في الحد من ظاهرة التسرب تعزى      المدارس الثانوية للبنات لدورها   

 )الخدمة والمؤهل العلمي ومكان السكن

 للحـد مـن    المدرسية في المدارس الثانوية للبنـات  اإلدارةالتعرف على سبل تفعيل دور     .4

 .ظاهرة التسرب

  

   :أهمية الدراسة
 من كون ظاهرة الهدر التربوي أصبحت الشغل الشاغل للقائمين       أهميتهاتستمد هذه الدراسة     .1

 مظـاهر الهـدر     أهـم حد   التسرب أ  نإ حيث    أنظارهم وأنظار الباحثين   على التعليم ومحط  

  .التربوي

جاءت هذه الدراسة لتسد العجز الناجم عن قلة الدراسات في محافظات غزة والتي تناولت               .2

 . في الحد من ظاهرة التسرباإلدارة المدرسيةدور 

فـي    ين الجدد  أمام الباحث  التسربقد تكون هذه الدراسة محطة من محطات عالج ظاهرة           .3

الواقعيـة   إلى وضع الحلول     طرق كثيرا   الدراسات السابقة  لم تت    السيما أن   محافظات غزة   

 .لهذه الظاهرة 

لى التخطيط في العمليـة      والقائمين ع  اإلدارة المدرسية : قد يستفيد من هذه الدراسة كل من       .4

 .التعليمية

  

   :حدود الدراسة
ـ    اقتصرت/الحد الموضوعي  .1   المدرسـية فـي    اإلدارةدور  دراسـة   ى   الدراسة الحالية عل

   .التسرب  ظاهرةالحد من  في في محافظات غزة للبنات.الثانويةالمدارس 

 . غزةهذه الدراسة في محافظاتطبقت  /الحد المكاني .2

 .محافظات غزة في الثانوية للبنات المدارس /الحد المؤسسي .3
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 .محافظات غزةبفي المدارس الثانوية  للبنات  المدارس  مديرات/الحد البشري .4

 0 م 2009-2008 الدراسي  الدراسة في العامبإجراء الباحث قام /الحد الزماني .5

  

  : مصطلحات الدراسة
د نتيجة إلشغاله منصبا معينا مـن       األعمال التي يمارسها الفر   " :بأنه  يعرفه الباحث  :الدور .1

 ". تغييرإحداثجل أ

 وشـاملة لتطـوير المنظمـات       عملية مستمرة " :بأنها  )2001 ،نشوان( يعرفها     :اإلدارة .2

 مالئمـة   وأسـاليب  وأدواتيجابية واستخدام عمليات     من خالل حدوث تفاعالت إ     اإلدارية

 جهـد  بأقـل وفاعلية  والسياسات بكفاءة عالية    األهداف المتاحة لتحقيق    اإلمكاناتواستثمار  

 ".ووقت وتكلفة
  )21 :2001 ،نشوان(

 تـربطهم   األشـخاص ة يقوم بها بعـض       عملية شاملة مستمر   بأنها" :ويعرفها الباحث   

 المرجوة  األهدافجل تحقيق   مالئم من أ   المتاحة بشكل    اإلمكاناتعالقة معينة تستخدم فيها     

  . تكلفة ممكنةبأقله  تطوير المجتمع ورقَيبهدف

 والعمليات من واألنشطةجميع الجهود ": بأنها )2001 ،دياب(فها  ويعر : المدرسـية  اإلدارة .3

 والتي يقوم بها المدير مع العـاملين معـه مـن            )ابعة وتوجيه ورقابة  تخطيط وتنظيم ومت  (

 واجتماعيا  وأخالقياعقليا  ( التلميذ من جميع النواحي      وإعدادبغرض بناء    وإداريينمدرسين  

 يتكيف بنجاح مع المجتمـع ويحـافظ علـى بيئتـه            أن لمساعدته على    )ووجدانيا وجسميا 

 .المحيطة ويساهم في تقدم مجتمعه
  )99 :2001 ،دياب(

  . لشموليتهباحث التعريف السابقويتبنى ال

 محاولة التخفيـف    آوالمحاولة والحيلولة دون وقوعه     " بأنه   )2004 ،البشري( يعرفه   :الحد .4

  ".بقدر المستطاع من استخدامه
  )32 :2004 ،البشري(

   ."محاولة التخفيف والتقليل من وقوع الشيء قدر المستطاع ":بأنه ويعرفه الباحث
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 العليا وتتكون من صفي الحادي      األساسيةالمرحلة التي تلي المرحلة     " هي:لة الثانوية المرح .5

 ." عاما17-15  عشر حيث يكون عمر الطالب فيها ما بينعشر والثاني
 )3: 1999وزارة التربية والتعليم العالي، ( 

ربيـة  المدارس التابعة لـوزارة الت    ( :بأنها )2001 ،عابدين(يعرفها    :المدارس الحكومية  .6

  .)والتعليم الفلسطينية تمويال وإدارة وإشرافا من خالل مديريات التربية والتعليم
  )316: 2001،عابدين(

  .إجرائيويتبنى الباحث التعريف السابق كتعريف 

 جزء من الـسهل     بأنها )1997 ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي   ( تعرفها   :غزة محافظات .7

 ،شمال غـزة  (  خمس محافظات  إلى وينقسم   ،اً مربع اً كيلومتر 365الساحلي وتبلغ مساحته    

  .) رفح،سخان يون ، الوسطى،غزة
  )14 :1997 ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي(

  
  
  



 

- 12 - 

  
  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة
 

  التعليم في فلسطين: أوالً

  اإلدارة المدرسية :ثانياً

 مدير المدرسة الثانوية: ثالثاً

  يالتسرب المدرس: رابعاً
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  التعليم يف فلسطني: أوال

  -:التعليم في فلسطين

 أوارتبط التعليم ارتباطا وثيقا باألوضاع السياسية واالقتصادية السائدة مما انعكـس سـلبا              

 مإيجابا على التعليم في فلسطين حسب سياسة القائمين على الحكم فيها بما يتناسب مع مـصالحه               

 اإلدارة المـصرية  العثمانية أم االنتداب البريطاني أمذلك في مرحلة الدولة كان   أوأهدافهم سواء   

  . االحتالل اإلسرائيلي ومن ثم السلطة الوطنية الفلسطينيةمأ

بعد أن تولت السلطة الفلسطينية مسئولية إدارة التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة في              و

واجهت مجموعة مـن     ،والتعليم العالي   من خالل وزارتي التربية والتعليم،     1994شهر آب لعام    

  :كبر تلك التحديات هي،وكانت أالتحديات الضخمة الناتجة عن سنوات االحتالل العجاف 

إن البنية التحتية للمدارس الحكومية مدمرة حيث لم توفر لها سلطات االحتالل الحد األدنى               .1

 . ولم توفر لها التقنيات واألجهزة المساعدة،من العناية الدورية

الزدحام الصفي حيث لم تبن السلطات المحتلة المدارس الالزمة الستيعاب          ارتفاع معدالت ا   .2

 التزايد في إعداد التالميذ

وتفشي ظاهرة األمية المدرسية وظاهرة الغش في االمتحانـات         تدني مستوى نوعية التعليم،    .3

وانهيار االنضباط الدراسي وارتفاع معدالت التسرب من كـال الجنـسين نظـرا لتوجـه               

 .ى سوق العمل كنتيجة للظروف االقتصادية المتدنيةالمتسربين إل

غياب التأهيل والتدريب الالزمين للمعلمين واإلداريين في المدارس والمـديريات طـوال             .4

  .سنوات االحتالل

تشويه المناهج المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث عمدت السلطات المحتلـة       .5

وطنية والقضية الفلـسطينية مـشوهة الحقـائق        إلى حذف كل ما يمت بصلة إلى الهوية ال        

 .التاريخية
 )271-270:2001عابدين،(

،  تنادي باإلصالح التربوي الـشامل     وعلى الرغم من هذه التحديات إال أنه ظهرت أصوات        

هذا وقد صدرت قرارات    ،دارة وبتوسيع صالحيات اإلدارة المدرسية      وبتطبيق الالمركزية في اإل   

 ال مركزية التنفيذ وإنشاء مديريات التربيـة والتعلـيم التـي تقـوم              تؤكد على مركزية التخطيط   

  .                                           باإلشراف على التربية
  )73: 1996األغا واألغا ،(
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  -:وقد انقسم السلم التعليمي في فلسطين إلى مرحلتين هما

 :مرحلة التعليم األساسي .1

ذي تقوم عليه مراحل التعليم األخرى، ومدتها عشر سنوات         وهي قاعدة التعليم واألساس ال    

، وتلبي احتياجـات األطفـال الـذي    )دنيا ست سنوات، وعليا أربع سنوات   (وتقسم إلى مرحلتين    

 مـا كـان يعـرف       1994، وشملت هذه المرحلة قبل عـام        ) سنة 16-6(ينتمون للفئة العمرية    

وبعد ذلك قامت وزارة التربيـة      ) ات دراسية سنو3(واإلعدادية  ) سنوات6(بالمرحلتين االبتدائية   

 .حت اسم التعليم األساسيالتعليم بتوحيد هاتين المرحلتين تو

 :المرحلة الثانوية .2

تتألف هذه المرحلة من سنتين دراسيتين، وتأتي بعد المرحلة األساسية مباشرة وتلبي حاجة             

لمـدارس األكاديميـة    ، وهناك نوعان من المدارس الثانويـة، ا       ) سنة 17-16(الشباب من سن    

والمدارس الفنية وتبلغ فترة الدراسة في كل منها سنتين، ويتألف البرنامج األكاديمي من فـرعين               

هما الفرع العلمي، والفرع األدبي، ويتألف التعليم من أربعة أنماط هي التعليم التجاري، والتعليم              

  .الصناعي، التعليم الزراعي ثم التعليم التمريضي
  ).5: 1997أبو دحو، (

وبعد مجيء السلطة وإنشاء وزارة التربية والتعليم العالي أصدرت قرارات تؤكد علـى مبـدأ               

مركزية التخطيط ال مركزية التنفيذ وإنشاء مديريات التربية والتعلـيم فـي المحافظـات الفلـسطينية                

يني الذي يقسم   المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة التي قامت بمقتضى قانون الحكم المحلي الفلسط            

  .المناطق الفلسطينية إلى محافظات تقوم مديريات وإدارات التربية والتعليم فيها باإلشراف على التربية

م، وهي  1994ومنذ تسلمت وزارة التربية والتعليم مسؤولياتها تجاه التعليم الفلسطيني عام           

ث تسلمت نظاماً تربوياً    عاكفة على إحداث تغيير جوهري على العملية التعليمية في فلسطين، حي          

ويعاني من التردي في جميع المجاالت، ولكي تتجاوز الماضي وتعمل على           ، على وشك االنهيار  

إعادة بناء ما أحدثته سلطة االحتالل من تخلف في مجال التربية والتعليم، فإن الوزارة تعمل على              

 يعيد ارتباط األجيال الجديدة      وتتطلع إلى مستقبل   ،تنمية رؤى مستقبلية واضحة للتعليم الفلسطيني     

وانطالقاً من ذلك، تهتم الوزارة بتحـسين نوعيـة التعلـيم،    . بتاريخها وينير لها طريق المستقبل 

وتحسين البيئة التعليمية، ومساعدة األجيال الجديدة على تنمية قدراتهم وتفجير طاقاتهم وإكسابهم            

قافات المختلفة بروح ناقـدة، ولقـد سـارت         المهارات الحياتية والمرونة الالزمة للتفاعل مع الث      

-2001( الوزارة في البداية حسب خطط قصيرة األجل ولكنها قامت بتطبيق الخطة الخمـسية              

  .التي تم إقرارها لتفي بحاجة التربية والتعليم في جميع محافظات الوطن) 2005
  ).1: 2003خليفة، (
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  م0052-2001أهداف الخطة الخمسية لألعوام 

 :  التعليم الفلسطيني، وذلك من خاللتوحيد نظام .1

االستمرار في تطوير المناهج وتوحيدها، عن طريق تقييم النتائج والتكيف مع الظـروف        -

  .المتغيرة اجتماعياً واقتصادياً

إيجاد نظام شامل لتدريب المعلمين عن طريق برامج تدريبيـة مكثفـة أثنـاء الخدمـة،          -

 . الخدمةباإلضافة إلى نظام متكامل للتدريب ما قبل

 .تحضير وتنفيذ القانون األساسي للتعليم -

  :تحسين فرص االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي، وذلك من خالل .2

  .المحافظة على النسبة الحالية لاللتحاق بالصف األول األساسي -

، إلى  )الصف األول وحتى العاشر   (رفع النسبة اإلجمالية لاللتحاق في المرحلة األساسية         -

 .2004بحلول عام % 100ما يقارب 

  :تحسين نوعية التعليم وارتباطه بالواقع، وذلك عن طريق .3

رفع نوعية المعلمين، وتنفيذ برنامج تدريبي شامل يعتمد على المناهج الجديـدة، وعلـى        -

  .برنامج مدروس لتقييم أداء المعلمين، ويهدف إلى رفع مستوى المعلمين  أثناء الخدمة

خدم المناهج الجديدة بهدف رفع مستوى التحصيل عنـد         تنفيذ برنامج إصالح تربوي يست     -

 .الطالب وإلجراء عملية تقييم ومراقبة مستمرة لمستوى أدائهم

 :تطوير مستوى اإلدارة التربوية، وذلك عن طريق .4

  .تحديث وتقوية نظم اإلدارة التربوية -

 .تقوية الطاقات التخطيطية وآليات مراقبة األداء -

 .ند استخدام المصادر المتوفرةالتقليل من الهدر والتبديد ع -
 )3: 1999وزارة التربية والتعليم العالي، (

  

ومن خالل متابعة وتقييم التطوير الذي حدث في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال              

  :التعليم فإننا نالحظ اآلتي

تشير بناء عدد كبير من المدارس، بحيث تستوعب أعداد الطلبة المتزايد في دولة فلسطين، و              .1

مقارنـة بعـددها    ) 282(آخر اإلحصاءات إلى أن عدد المدارس في محافظات غزة قد بلغ            

 .م1993مدرسة سنة ) 142(زمن االحتالل الذي كان 
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إحداث نقلة نوعية في المبنى المدرسي الذي أصبح يتسع لكل األنشطة المدرسية من حيـث                .2

 .تالمكتبات، وقاعات للندوات والمكتباوالمختبرات،والمالعب،

إلنتـاج  خصص هذا المركـز     بناء مراكز للوسائل التعليمية في كل مديرية على حدة، حيث            .3

 .الوسائل التعليمية وتزويد المدارس بها بغية النهوض بالعملية التربوية

تعدد مديريات التربية والتعليم، حيث كانت مديرية واحدة فقط في قطاع غزة، أما اآلن فقـد                 .4

مديرية تـديرها   ) 14(أما مديريات التربية والتعليم في فلسطين       ،) 6(بلغ عدد مديريات غزة     

وزارة التربية والتعليم في رام اهللا والوزارة في غزة، سعياً من الوزارات إلحداث نقلة نوعية               

 .تجاه الالمركزية

، لسد النقص، وتخفيف األعبـاء      توظيف أكبر عدد ممكن من المعلمين بصورة واضحة جداً         .5

  المعلمين التابعين لمديريات التربية والتعليم في محافظات       د حيث بلغ عد   كاهل المعلمين، عن  

 )3170( كان عددهم قبل مجئ السلطة الوطنيـة          في حين  2003-2002سنة  ) 5073(غزة  

 .1993/1994سنة 
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  اإلدارة املدرسية: ًثانيا
  :اإلدارة المدرسية
حيداً فكانت تنشأ العالقات     يستطيع العيش و   بطبعه للعيش في جماعات ألنه ال     يميل اإلنسان   

في هذه التجمعات والتي كانت بحاجة لما ينظمها ومن هنا كانت حاجة اإلنسان لإلدارة، فـالفرد                 

 والجماعة بحاجة إليها من أجل الوصول إلى أفضل         ،يحتاجها من أجل تسيير وتنظيم أمور حياته      

  .النتائج

أسـماء  نا التاريخ القديم والحديث     عرفت اإلنسانية أشكاالً مختلفة من اإلدارة حيث سجل ل        

 فعال سواء فـي المجـال االجتمـاعي أم االقتـصادي أم           دارتها بشكل   كثيرة تزعمت بالدها وأ   

  .وإن لم تكن اإلدارة معروفة كعلم يدرس فقد كانت أفعاالً تمارس. العسكري

القـرن العـشرين     له أصوله وأسسه ومبادئه شيء حـديث مـن مواليـد       -كعلم-فاإلدارة

وقـد  " فريدريك تـايلور  "ن أول من تصدى لدراسة اإلدارة بشكل علمي هو          طيع أن نقول إ   ونست

                                                        .تأثرت اإلدارة في العالم بأفكاره
  ).21: 2002مصطفى،(

  :مفهوم اإلدارة
  ministration والثانيـة  to وتعنـي  adتتكون مـن  ) administration(إن كلمة إدارة

 أي أن الذي يعمل في مجـال اإلدارة   ، وتعني جميعها الخدمة serveوأصلها الالتيني ومعناها 

  .يقوم بخدمة اآلخرين

 فتنظيمه لحياته نـوع مـن أنـواع         ،وجدت اإلدارة العامة منذ وجد اإلنسان على األرض       "

ها لون من ألـوان اإلدارة العامـة        اإلدارة العامة وتنظيم المرأة لمنزلها وإشرافها على تربية أبنائ        

 فقد كانت بسيطة ومحدودة بينما اليـوم هـي          ،ولكنها تختلف اليوم عما كانت عليه في الماضي       

  "معقدة لتعقد العمل في القرن العشرين
  )10: 1964الهواري ،(

يعتبر لفظ اإلدارة من األلفاظ الشائعة ومن الكلمات المتداولة والمعاني المألوفة لدى كـل              "

د في المجتمع حيث إن الحديث حول اإلدارة ال يتوقف بين األفراد داخل وخارج المنظمـات،                فر

كما أن كثرة أنواع ومسميات األجهزة اإلدارية في المنظمات وداخل المنظمة الواحـدة أحيانـاً               

جعلها لفظاً مألوفاً لدى الجميع حيث يسمع كل منهم عن مسميات مختلفة كإدارة األفـراد، وإدارة                

  ".موازنة، وإدارة شئون العاملين، وغيرها في داخل كل منظمة من منظمات المجتمعال
  )94: 2001ذياب،(
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  :أما من حيث التعريفات الخاصة باإلدارة فهنالك الكثير من التعريفات منها

 تنفيذ األعمال بواسطة آخرين عـن طريـق تخطـيط           :"ابأنه يعرفها الدكتور سيد الهواري    .1

 ".ة مجهوداتهموتنظيم وتوجيه ورقاب
  ) 10 : 1964الهواري ،(

 التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة ":ويعرفها فردريك تايلور بأنها .2
  ).37: 1991النوري، (

نها مجموعة من العمليات المتداخلة التي تسعى إلى تحقيـق أهـداف        إ ":ويعرفها األغا بقوله   .3

 ".اسات السلطة السياسيةمحددة مرتبطة بدستور الدولة وسي
  )16: 1996األغا واألغا، (

من تخطيط وتنظيم ومتابعة وتوجيـه      (هي جملة الوظائف أو العمليات     ":بقوله   العجمي هافويعر .4

 ".التي يقوم بها المدير بغرض تحقيق أهداف المنظمة بأفضل نتيجة ممكنة) ورقابة
 )29: 2001العجمي، (

 تتضمن تنظيم الموارد البـشرية والماديـة واالسـتخدام          إنها عملية  ":وعرفها عابدين بقوله   .5

األمثل لها بأعلى كفاءة وأقل كلفة ممكنة من أجل تحقيق  هدف أو بضعة أهداف مشتركة من                 

 .التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقويم."خالل مجموعة عمليات إدارية مشتركة هي
 )21: 2001دين، عاب(

عملية المركبة التي يقوم بها مدير المؤسسة من أجل تحقيق أهداف           بأنها ال " :ويعرفها الباحث 

المؤسسة أو المنظمة بدرجة عالية من الكفاءة وبأقل تكلفة وتشمل التخطيط والتنظـيم والمتابعـة               

  .والتوجيه والرقابة

ولقد كان لظهور حركة اإلدارة العلمية تأثير كبير على تطور الفكر اإلداري وإلى جانـب               

 تمت حركة أخرى تزامنت معها عرفت باسم حركة المبادئ العامـة، أو المدرسـة               هذه الحركة 

الوظيفية، وبعض المؤلفين في ميدان اإلدارة يدمجون هذه الحركة مع حركة اإلدارة العلمية فـي               

  .حركة واحدة يسمونها بمدرسة التفكير الوظيفي
)Bush: 1985: 127(  

ون الذين حاولوا التوصل إلى المبادئ العامة       وقد أسهم في هذه المدرسة المديرون الممارس      

التي تميز اإلدارة الناجحة، ومعظم من كتب في هذا المجال كانوا من المديرين الـذين مارسـوا                 

  .المهندس الفرنسي والمدير بشركة مناجم) هنري فايول(منهم . اإلدارة بالفعل

عميمها وقد قام بنشر هذا      وقد حاول فايول التوصل إلى بعض المبادئ العامة التي يتمنى ت          

 وظهرت طبعة   1916إدارة الصناعة العامة عام     : المبادئ في فرنسا في كتابه الذي ظهر بعنوان       
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وقد ذهب فايول إلى القول بأن اإلدارة نشاط يـدخل فـي كـل              . 1929باللغة اإلنجليزية له عام     

ة إدارية معينـة مثـل      وأن لكل مؤسسة عملي   . في المنزل والعمل والحكومة   : المجاالت اإلنسانية 

  .التخطيط والتنظيم والسيطرة والتنسيق والضبط
  ).21: 2001مرسي، (

  :القواعد األساسية في اإلدارة

  : قواعد أساسية لإلدارة هيهناك أربع

  .اإلدارة الزمة لكل جهد جماعي -1

اإلدارة نشاط يتعلق بإتمام األعمال بواسطة اآلخرين وتنظيم وتوجيـه ورقابـة مجهـوداتهم               -2

 .رفاتهموتص

 .تحقق اإلدارة االستخدام األمثل للقوى المادية والبشرية -3

 .تهدف اإلدارة إلى اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المنظمة وخارجها -4
 )31: 1964الهواري ،(

  : جوانب أساسية هيةوقد قسم فايول الوظيفة الرئيسية لإلدارة إلى خمس

   التنسيق-5  الرقابة-4  مر األ-3   التنظيم-2     التخطيط-1
 )30: 1965اورفيك ،(

  اإلدارة في اإلسالم
   -: مفهوم اإلدارة في اإلسالم

وضح الغاية مـن    لقد حدد اهللا تعالى الهدف من خلق اإلنسان ووجوده على هذه األرض و            

إِ�َّـا عَرَضْـنَا الْأَمَا�َـةَ عَلَـى      :وقوله تعالى )56:الـذريات ( وَمَا خَلَقْت الْجِن وَالْأِ�ْسَ إِلَّا لِيَعْبدونِ     : ذلك بقوله تعالى  
   )72:األحزاب( السمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِ�ْسَان إِ�َّه كَانَ ظَلُوماً جَهوالً

فوها في قيادة جيوشهم وعرفوهـا فـي        قد عرف المسلمون اإلدارة منذ فجر اإلسالم عر       ل

فوها  كما عَر،مجتمعاتهم عرفوها في سياسة أمورهم وتوجيهها وعرفوها في نشر دينهم وعقيدتهم         

بأنها الحكمة في معالجة األمور واألخذ بالطيب من السلوك في حيـاتهم والممارسـة الرشـيدة                

  .لمتطلبات الحياة في بلدانهم

 عدة  -منذ عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم         -ألولى  ولقد كان للمسلمين في عصورهم ا     

 إدارات أو دواوين تقوم بمهام شئونهم وان كانت تحمل أسماء غير مسمياتها في العصر الحاضر              

لخراج وديوان للزمام وديوان للبريد وديوان للرسائل وديـوان         فكان لهم ديوان لإلنشاء وديوان ل     

  . للعطاء وغيرهااث والشرطة وديوانللمظالم وديوان لألحد
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جل تنظـيم حيـاة المـسلمين وتوجيههـا لـصالح أنفـسهم       إن اإلسالم بتعاليمه جاء من أ   

ومجتمعاتهم وهو لهذا يضع لهم التشريعات الكفيلة بنجاحهم في الحياة  فهو يدعو لألخذ بالتخطيط             

لمتابعـة  المالئم لحياة المسلمين وهو يدعو إلى جودة التنفيذ وسالمة التطبيق وهو يـدعو إلـى ا               

تي يتم فيها العمل وأثرها على       وهو فضال عن ذلك يدعو إلى مراعاة الظروف ال         ،البناءة والهادفة 

  .نجاز وتحقيق الغاياتاإل
  )21 : 1988سليمان ،(

  -:مبادئ اإلدارة اإلسالمية
شد الحرص على تنظيم العالقة بين الناس حسب القدرة الشخصية لكل           لقد حرص اإلسالم أ   

ال يحل  " : ك أسسا ومبادئ تنظم هذه العالقة حيث قال النبي صلى اهللا عليه وسلم            منهم وجعل لذل  

  " حدهم روا عليهم ألثالثة أن يكونوا بفالة من األرض إال أَم

  -: ومن هذه المبادئ

 وهو أساس في حياة المسلمين بشكل عام وفي اإلدارة اإلسالمية بشكل خـاص       مبدأ الشورى  .1

: ويقـول أيـضا    )159اآليـة : آل عمران ( أَمْرِشَاوِرْهمْ فِي الْ  وَ :حيث يقول المولى عز وجل    

ْمورَى بَيْنَهمْ شهوَأَمْر)38اآلية: الشورى(. 

وهي ما ينبغي أن يتوفر من الصفات الحميدة والمزايا الحسنة فـيمن             -:مبدأ القدوة الحسنة   .2

: ل المولى عـز وجـل     يتولى أمر الجماعة ولقد كان لنا في رسول اهللا المثل األعلى حيث قا            

ٌحَسَنَة ولِ اللَّهِ أُسْوَةلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَس )21من اآلية: األحزاب(. 

 اختلفت قدرات البشر في العطاء وبالتالي حرص اإلسالم على إعطـاء كـل              :مبدأ الحوافز  .3

وا وَلِيـوَفِّيَهمْ   وَلِكُـلٍّ دَرَجَـات مِمـا عَمِلـُ       :  وعطائه حيث قال المولى عـز وجـل        عامل حسب أدائه  
  )19:االحقاف( َأَعْمَالَهمْ وَهمْ ال يظْلَمون

اإلدارة اإلسالمية ال تؤمن بدكتاتورية اإلداري أو القائد ، فالقائد ال           :  المسئولية تشاركيةمبدأ   .4

كلكم راع وكلكـم    " :ئول حيث يقول صلى اهللا عليه وسلم      يعتبر المسئول األوحد بل الكل مس     

  )273 : 1943 2 أحكام أم المعجم ج1البخاري ج(  "تهمسئول عن رعي

 )34-33: 2001الطويل ،( 

 فرق بـين     ل شئ ففي اإلسالم ال يوجد     هو دين العدالة في ك     إلسالم ا :مبدأ المساواة والعدل   .5

 حيث حرص اإلسالم على تحقيق المساواة في كل الحقوق والواجبـات حيـث              ،سيد ومسود 
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ولقد كان أبو بكر الصديق رضي اهللا     )8اآلية: المائدة( قَْرُب ِللتَّقَْوى اعِدلُوا ُهَو أَ  :يقول تعالى 

خـذ   منه والضعيف منكم قوي عندي حتى آ       خذ الحق  آ القوي منكم ضعيف حتى   : "عنه يقول 

  "الحق له
   )124: 2000أألغبري ، ( 

  _:مفهوم اإلدارة التربوية
لتربوي وقد أصبحت علماً  مـستقالً  اإلدارة التربوية هي تطبيق لإلدارة العامة في المجال ا   

له كيانه المميز، ولقد تطورت اإلدارة التربوية نتيجة للبحوث  والدراسات فـي مجـال العلـوم                 

والفلسفة السائدة في ذلـك المجتمـع فتحديـد         . اإلنسانية وتأثرت باألنظمة االجتماعية والسياسية    

لتاريخية والثقافية تحدد وتبلور أهدافه     مسارات المجتمع واتجاهاته الفكرية واالقتصادية وأصوله ا      

  .بوية ومن ثم منطلقاته التعليميةالتر
  )2001:58نشوان، (

ولقد ظهرت اإلدارة في ميدان التربية والتعليم مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين              "

  ".أي متأخرة عن المجاالت األخرى
  )20: 2001دياب، (
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  :منهاوهناك تعريفات لإلدارة التربوية و
 في مجتمع ما وفقاً أليديوليجيـة  بأنها الطريقة التي يدار بها التعليم ": يعرفها ألدويك وآخرون   .1

ذلك المجتمع وأوضاعه واالتجاهات الفكرية والتربوية السائدة فيه ليصل إلى أهدافه بتنفيـذ             

 السياسة المرسومة له ليحقق هذا التعليم أهدافه من خالل كل نشاط منظم مقـصود وهـادف               

 ".يحقق األهداف التربوية المنشودة من المدرسة
 )139: 1998ألدويك وآخرون، (

مجموعة من اإلجراءات التي يتبناها المجتمـع لتنظـيم العمليـات           " :ويعرفها العمايرة بأنها   .2

التربوية والمؤسسات واألفراد المتصلين بها بقصد تحقيق األهداف التربويـة التـي تعكـس              

 ". بقصد التطوير النوعي والكمي في العمليات والمؤسسات واألفرادفلسفة المجتمع وتطلعاته،
 )18: 2001العمايرة، (

القيادة المسئولة عن وضع السياسة التربويـة للقطـر فـي ضـوء             " :ويعرفها العرفي بأنها   .3

الفلسفتين االجتماعية والتربوية السائدتين وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية والعمل علـى            

 ".لمناطق التعليمية المختلفةسياسة للمجتمع من خالل أجهزتها اإلدارية في اتنفيذ تلك ال
 )27: 1996العرفي، (

مجموعة من العمليات المتداخلة تسعى إلى تحقيـق أهـداف محـددة            " :ويعرفها األغا بأنها   .4

 .مرتبطة بدستور الدولة وسياسات السلطة السياسية
 )16: 1996األغا واألغا، (

مجموعة من العمليات الفنية والتنفيذية المنظمة والمتسقة التي تؤدي         : "نها بأ ويعرفها الباحث  .5

إلى تحقيق األهداف التعليمية بأحسن نتائج من خالل جهود قيادة تضع الـسياسات وترسـم               

  ."األهداف

  اإلدارة المدرسية
 :نشأة المدرسة وتطورها

لمـسؤوليات تبعـاً    مرت المدرسة كمؤسسة اجتماعية بمراحل متدرجة من حيث التعقيد وا         

وتراكم تراثها ومعارفها، وتعاظم مسئوليات التنشئة في مجتمعاتها اإلنسانية، ففـي           ، لتعقد الحياة 

الوقت الذي كانت فيه األسرة تتولى مسؤولية تنشئة األبناء وتربيتهم تربية غير منظمـة وغيـر                

  .مقصودة ومخططةمخططة، أصبحت هناك أنظمة محددة إلعداد الناشئين وتعليمهم ضمن تربية 
  ).42: 2001عابدين، (
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  :وتصنف المراحل التي مرت بها المدرسة في تطورها إلى ثالث مراحل هي

 عـن   ة هي المسؤولي  - وبخاصة الولدان  – في هذا الصنف كانت العائلة       :المدرسة البيتية  .1

تربية األبناء وتنشئتهم بشكل عرضي غير مقصود، إذ كانت التنـشئة تـتم عـن طريـق               

 .ة والتقليد والممارسةالمالحظ

 ونظراً لعدم قدرة الوالدين على توفير كافة احتياجات األبناء في عمليـة             :المدرسة القبلية  .2

التنشئة، لجأ الوالدان إلى االستعانة بخبراء قبائلهم فيما يخص األبناء وبخاصة في بعـض              

 .دها الناشئةااألمور الروحية والجسمية، فأصبح ألولئك الخبراء أو العرافين أماكن يرت

زايدة والمهن المختلفة، نشأت    تالمعارف الم   نظراً لتشعب الحياة وظهور    :المدرسة الحقيقية  .3

مدارس أولية كان يديرها أشخاص ذوو خبرة ودراية، ويتولون توجيه الناشئة فيها بطـرق           

وتطورت المدرسة الحقيقية من صورتها األولية التي يتوالها المربـون أو           . منظمة محددة 

 .ؤدبون إلى صورتها الحديثة األكثر تعقيداًالم
  ).75-74: 1992ناصر، (

  :نشأة اإلدارة المدرسية
يعتبر ميدان اإلدارة المدرسية من الميادين العلمية الحديثة والتي نشأت في القرن العشرين،             

 على الرغم أن ممارسة هذا العمل تم منذ فجر التاريخ، وذلك بقيام األبوين في األسـرة بإعـداد                 

  .أبنائهم لمواجهة الحياة وصعوباتها

وهذا التوضيح التعليمي التربوي اإلداري لطبيعة األسرة منذ القدم وهذا التصور النظـري             

العقلي لألسرة كإدارة مدرسية يؤكد أن اإلدارة موجودة منذ القدم ولكن لم تبدأ اإلدارة التعليميـة                

  . 1946و اإلدارة الصناعية إال منذأالمدرسية تظهر كعلم مستقل عن علم اإلدارة العامة 
  ).15: 1979جريفت، ت مرسي وآخرون، (

  :مفهوم اإلدارة المدرسية
العمليات التنفيذية والفنية التي يـتم   مجموعة من ":يعرف الزبيدي اإلدارة المدرسية بأنهـا 

التعاوني بقصد تـوفير المنـاخ الفكـري والنفـسي      تنفيذها عن طريق العمل اإلنساني الجماعي

الرغبة في العمل النشط المـنظَم؛ فرديـاً كـان أم     والمادي الذي يساعد على حفز الهمم وبعث

الصعاب حتـى تتحقـق أهـداف المدرسـة التربويـة       جماعياً من أجل حل المشكالت وتذليل

  "واالجتماعية كما ينشدها المجتمع
  )97  ص:1988الزبيدي،(
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التي يقوم بها فريق من العـاملين فـي    منسقةالجهود ال" :كما تعرف اإلدارة المدرسية على أنها

تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقـاً   ، وفنيين، بغيةإداريين) المدرسة(الحقل التعليمي 

ويعرفهـا  ". ، تربية صحيحة وعلى أسس سليمةأبنائهاتربية  يتمشى مع ما تهدف إليه الدولة، من

 التربوية تحقيقا فعاال ويقوم بتنـسيق،  األغراضئه تتحقق من ورا كل نشاط: "البعض اآلخر بأنها

 أوالمدرسية والتربوية، وفق نماذج مختارة، ومحددة من قبـل هيئـات عليـا،     وتوجيه الخبرات

حصيلة العمليات التي يتم بواسـطتها  :"وعرفها البعض على أنها". اإلدارة المدرسية هيئات داخل

 هداف عمل من األعمال، واإلدارة تؤدي وظيفتهـا  البشرية والمادية في خدمة أاإلمكانيات وضع

  "من خالل التأثير في سلوك األفراد
  )18،ص2002العمايرة،(

يجابيـة داخـل المدرسـة      إ ذلك الكل المنظم الذي يتفاعل ب      :"هاأنب )1991(حمد  ا أ يعرفهو

اف وخارجها وفقاً لسياسة الدولة وفلسفتها التربوية رغبة في إعداد الناشئين بمـا يتفـق وأهـد               

 وهذا يقتضي القيام بمجموعة متناسقة من األعمال واألنشطة مـع           ،المجتمع والصالح العام للدولة   

  ."توفير المناخ المناسب إلتمامها بنجاح
  )5ص:1991،احمد (

مجموعة من العمليات المتكاملة ،والخطط التي      " : بأنها )هـ  1418 الدويك ، (كما يعرفها   

اً خاصاً وذو مهارات متميزة تتناسب ومتطلبات العمليات        يشرف على ممارستها مدير معد إعداد     

  ".الالزمة لبلوغ األهداف المدرسية المحدودة 
  )182هـ ،ص1418الدويك ،(

مجموعة : لإلدارة المدرسية من خالل التعريفات السابقة بأنها       ويمكن استخالص تعريف    

 مناسب داخـل المدرسـة      وظيفية تتفاعل بإيجابية ضمن مناخ    ) توجيه تخطيط، تنسيق، (عمليات  

  .عامة تصنعها الدولة بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة وخارجها وفقا لسياسة
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  :أهداف اإلدارة المدرسية
لقد تغيرت النظرة الوظيفية لإلدارة المدرسية واألهداف التي ترمي إلى تحقيقها من وظيفة             

قرارات يضمن سير العملية التعليمية     المحافظة على تطبيق النظام بما فيه من لوائح وتعميمات و         

وفق الجداول المحددة، إلى المفهوم الحديث الذي يجعل من التلميذ محور العملية التعليمية، ومن              

ثم فإن المدرسة تسخر كل إمكانياتها وطاقاتها من أجل توفير المناخ المدرسي المناسب والبيئـة               

والثقافة والتشرب بالعادات والقيم التـي تعكـس        الدراسية التي تساعد التلميذ على التزود بالعلم        

ح عضواً نافعاً وفاعالً    طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، فضالً عن فلسفته وخصوصيته حتى يصب          

  .ومنتجاً
  ).36: 2000األغبري، (

وأهداف اإلدارة المدرسية تتأثر بعدة عوامل، فهي تختلف من مرحلة ألخرى ومن مجتمع             

حجم المدرسـة   : التي تؤثر على نمط وطبيعة أهداف اإلدارة المدرسية       آلخر، ومن بين العوامل     

، )ساحلية، بدوية، ريفية  (ونوعية العاملين ومؤهالتهم الشخصية وسماتهم وطبيعة البيئة الجغرافية         

  .، وشخصية مدير المدرسة وسماته)مركزية أو ال مركزية(ونوعية اإلدارات التعليمية 

دارة المدرسية، ومن بينها التصنيف التالي الذي يقـسم         هناك عدة تصنيفات ألهداف اإل    و

  :األهداف إلى أربع مجموعات وهي

وتتمثل في االهتمام بتنمية قدرات التلميـذ بتزويـده          :مجموعة األهداف الثقافية والتربوية   : أوال

  .كار وقدراته، والتشجيع على التأمل والتفكير واالبتوالخبرات المناسبة لسنهبالمعلومات واألفكار 

وتتمثل في تعريف التلميذ بدوره نحـو مجتمعـه وأفـراد            :مجموعة األهداف االجتماعية  : ثانياً

أسرته، وتشجيعه على إقامة عالقات اجتماعية سليمة بينه وبين اآلخرين من أجل التعاون البنـاء               

  .لتحقيق أهداف المجتمع

 من فهم التلميذ للعالقة اإلسـالمية       وتتمثل في التأكد   :مجموعة األهداف الدينية واألخالقية   : ثالثاً

فهماً سليماً مع االهتمام بغرس القيم واألخالق واآلداب اإلسالمية في شخصية التلميـذ، وبـذلك               

  .يكتسب هذا التلميذ الخلق القرآني ويكون عضواً نافعاً لنفسه وأسرته والمجتمع اإلسالمي

ـ    وتتمثل في تعريف ا    :مجموعة األهداف االقتصادية  : رابعاً  فـي   ةلتلميذ بمصادر الثروة الطبيعي

مجتمعه وكيفية المحافظة عليها وتنميتها من أجل تطور المجتمع وتقدمه في ضـوء اإلمكانـات               

  . المتاحة ومشكالت المجتمع المختلفة
  ).31-30: 2000العجمي، (
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  :ويلخص األغبري أهداف اإلدارة المدرسية في النقاط اآلتية

عقليـاً  :  تساعد على نمو التالميذ بشكل متوازن ومتكامل       توفير الظروف واإلمكانات التي    )1

 .وجسمياً، وروحياً واجتماعياً، ونفسياً

تحقيق األغراض االجتماعية التي يدين بها المجتمع ويحرص على نشرها وتحقيقهـا مـن            )2

 .أجل تحقيق التكيف والتوافق االجتماعيين

لى نموه الشخصي وتؤدي إلى     عتوجيه المتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات التي تساعد          )3

خذاً باالعتبار أهمية المتعلم كفرد وأهمية الفروق الفردية واالستعدادات والقـدرات           نفعه، آ 

 .الخاصة، ومساعدته في حل مشكالته وإعداده لمسؤولياته

 .المساهمة في دراسة المجتمع، وحل مشكالته، وتحقيق أهدافه )4

اعي، وتقوية كل ميل إلـى االبتكـار والتجديـد،          تربية وتشجيع التالميذ على التفكير اإلبد      )5

 .وتنمية روح الجرأة والثقة بالنفس لديهم

 .إعداد التالميذ لفهم الحياة الماضية والحاضرة واالستعداد لمواجهة المستقبل )6

 .الكشف عن التالميذ الموهوبين ورعايتهم )7
 )37-36: 2000األغبري، (

  :رة المدرسية في أربع نقاط رئيسية هيومن جهة أخرى فقد لخص العمايرة أهداف اإلدا

 .دراسة المجتمع ومشكالته وأهدافه وأمانيه، والعمل على حل مشكالته وتحقيق أهدافه .1

 متنوعـة ومتجـددة     - باعتباره محور العملية التعليمية بخبرات     -العمل على تزويد المتعلم    .2

 .يستطيع من خاللها وبواسطتها مواجه ما يعترضه من مشكالت

روف وتقديم الخدمات والخبرات التي تساعد على تربيـة التالميـذ وتعلـيمهم،             تهيئة الظ  .3

 .وتحقيق النمو المتكامل لشخصياتهم

االرتفاع بمستوى أداء المعلمين للقيام بتنفيذ المناهج المقررة لتحقيق األهـداف التربويـة              .4

س المقررة من خالل إطالعهم على ما يستجد من معلومات ومعارف ووسائل وطرق تدري            

 .ريبهم وعقد الندوات والدورات لهموتد
 )57: 2001العمايرة، (

  -:ويمكن استخالص األهداف اآلتية لإلدارة المدرسية

توفير الظروف واإلمكانات المادية والبشرية التي تساعد على نمو التلميذ بـشكل متـوازن               -

جتماعية التي يدين   تحقيق األغراض اال   و ومتكامل عقلياً وجسمياً وروحياً واجتماعياً ونفسياً،     

بها المجتمع ويحرص على نشرها وتحقيقها من أجل تحقيق التكيف والتوافق االجتمـاعيين،             
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على نموه الشخصي وتؤدي إلى     وتوجيه المتعلم ومساعدته على اختيار الخبرات التي تساعده         

قـدرات  خذاً باالعتبار أهمية المتعلم كفرد وأهمية الفروق الفرديـة واالسـتعدادات وال           نفعه آ 

الخاصة ومساعدته على حل مشكالته وإعداده لمسئولياته، والمساهمة في دراسـة المجتمـع             

 .وحل مشكالته وتحقيق أهدافه
 ).62: 2001عابدين، (

 من األهداف االجتماعية تعريف التلميذ بدوره نحو مجتمع وأفراد أسرته وما يترتب علـى               -

اجتماعية سليمة بينه وبين اآلخـرين      ذلك من حقوق وواجبات وتشجيعه على إقامة عالقات         

 .ق أهداف المجتمع اإلسالميمن أجل التعاون البناء لتحقي
  )110: 2001دياب، (

ر للمجتمع المسلم داخل المدرسة مديراً ومعلمـين        العمل على توفير النموذج المثالي والمصغَ      -

 .وتوفير البيئة المدرسية التي تمثل النموذج الصالح للمجتمع المسلم

لعمليـة التربويـة مـع العنايـة        لعملية اإلدارية واإلشراف الفني على ا     ق التكامل بين ا   تحقي -

بالعالقات اإلنسانية الطيبة بين جميع العاملين في المدرسة لتوفير جو داعم للتعليم والـتعلم،              

 .وتوفير قدوة حسنة للتالميذ
 )27: 1991أحمد، (

اإلنساني باختالفاته وتشكيالته ومستوياته    معرفة األسس التي يبنى عليها التعامل مع العنصر          -

منهـا  المختلفة وفهم العالقات الرسمية وغير الرسمية القائمة بين الفئات المختلفة التي تتكون             

 ).اآلباء، المجتمع المحلين، المدرسين، التالميذ، العاملي(المدرسة في مجتمعنا 
 )24: 1994الفقي، (

الخ داخل المدرسة   ..... خطيط وتنظيم ومتابعة وإشراف   االهتمام بإنجاز عمليات اإلدارة من ت      -

 . بصورة جيدة وبشكل فعال

االهتمام بمراعاة الفروق الفردية في توزيع المهام، والمسئوليات بين أفراد الجهاز المدرسي             -

بما يتناسب وقدرات واستعدادات وميول واهتمامات كل فرد من أفـراد الجماعـة، وذلـك               

 المهام الموكلة   تلجماعة يؤدي دوره وواجباته بفعالية كبيرة إذا كان       باعتبار أن كل فرد في ا     

 .  إليه تتناسب مع قدراته وإمكانياته
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توفير االتصاالت الجيدة داخل المدرسة والفصول، وتوقع أفـراد جهـاز اإلدارة المدرسـية               -

 . وضع الحلول المناسبة لها مقدماللمشكالت المختلفة، ومحاولة
 )114-111: 2001دياب، (

وكيفية الحفاظ عليها وتنميتها من أجـل       ، تعريف التلميذ بمصادر الثروة الطبيعية في مجتمعه       -

تطور المجتمع وتقدمه في ضوء اإلمكانات المتاحة ومشكالت المجتمع المختلفة، ويجـب أن             

تعمل المدرسة على غرس قيمة العمل اليدوي حبه واحترامه لدى التالميذ من ناحية وتنميـة               

 .منتجاً واقتصادياً في آن واحدقتصادي الرشيد لديه من ناحية أخرى ليكون إنساناً السلوك اال
 ) 31: 2000العجمي، (

العمل على ربط المدرسة بالمجتمع، وكلما وجد االهتمام بربط المدرسة بـالمجتمع تمكنـت               -

 ع مجتمعه بنجـاح   المدرسة من حسن أداء دورها في إعداد التلميذ الذي يستطيع أن يتكيف م            

 .ويساهم في تقدمه
 )33: 2000العجمي ،(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- 29 - 

  -:الصعوبات التي تواجه اإلدارة المدرسية
الصعوبات أو المعوقات التي تتعرض لها اإلدارة المدرسـية علـى           ) 21: 2001أحمد،(يصنف  

  : النحو التالي

  :لة بالعملية التعليمية وتتمثل فيصعوبات ذات ص: أوال

   .سالنقص في بعض هيئات التدري -

  .انخفاض مستوى أداء بعض المؤهلين ألسباب مهنية أو نفسية -

 . تنوع سلوكيات المعلمين -

  .وجود بعض الطالب غير األسوياء -

  .تفشى الدروس الخصوصية وأثرها على العمل المدرسي -

عدم استقرار الجدول المدرسي نتيجة تنقالت هيئة التـدريس أو العجـز فـي بعـض                 -

  .التخصصات

  .كانيات المادية المطلوبةعدم توافر اإلم -

عدم التكافؤ بين السلطة والمسئولية وتعارض االختـصاصات أحيانـا بـين األجهـزة               -

  .المركزية واألجهزة المحلي

  . صعوبة التوفيق بين النواحي اإلدارية واإلشراف الفني: ثانيا -

  : صعوبات العمل وتتمثل في: ثالثا

   .تجاوز نسبه القبول -

  .ة للفصولتجاوز الكثافات المقرر -

  .الخ.. .الضغوط لقبول صغار السن وإعادة القيد -

 . لظروف متعددةةعدم إتباع نظام اليوم الكامل في الدراسة نتيج -

اإلدارة سواء أكانت    مجموعة عناصر مهمة تتركز عليها عملية        طومما سبق يمكن استنبا   

   : لي إدارة تعليمية أم إدارة مدرسية ومن هذه العناصر ما يإدارة عامة أم

إن اإلدارة عملية تتفرع عنها مجموعة عمليات متشابكة فيما بينها من ذلك تحديد األهـداف                -

 والمراقبة والمتابعة واإلشراف والتوجيه وعملية اتخـاذ        ذوالتخطيط والتنظيم والتنسيق والتنفي   

   .القرارات هي أساس اإلدارة

  .إن اإلدارة عملية موجهة نحو تحقيق أهداف محددة -

 وتـسعى إلـى     ،ارة كعملية هادفة تعتمد أساسا على موارد بشرية و ماليـة وماديـة            إن اإلد  -

  .استخدام هذه الموارد بدرجة عالية من الكفاءة
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  .يتطلب تحقيق األهداف تنظيم جهود القوى البشرية وتوجيهها بواسطة أفراد آخرين -

ة ، وعليـه تتـضمن      إن العملية اإلدارية ال تتم في فراغ بل تحدث في بيئة مادية واجتماعي             -

اإلدارة تفاعال بين أفراد المجتمـع وثقافتـه وإمكانياتـه االقتـصادية وظروفـه الـسياسية                

  .واالجتماعية والثقافية

إن الموارد البشرية والمالية والمادية التي تعتمد عليها اإلدارة يمكن استخدامها بطرق مختلفة              -

 .واإلدارة تعمل على اختيار أفضل هذه الطرق
 )26: 1997وة، أبو فر(

  أنماط اإلدارة المدرسية
  :  أو الديكتاتورييالنمط األوتوقراط: أوال

حكم الفرد الواحد؛ أي خضوع العاملين في المنظمة        : كلمة أوتوقراطي كلمة التينية، وتعني    

  .ألوامر وآراء ونفوذ واستبداد وسلطة وبطش شخص واحد داخل المنظمة
  )290: 2001دياب، (

  توقراطي أو الديكتاتوريخصائص النمط األو

التدرج في السلطة من األعلى إلى األسفل، فالمدير يتبع مسئوال أعلى منـه فـي مديريـة                 

التربية والتعليم، ويأتمر بأوامره وتوجيهاته، ثم إنه يوجه تعليماته وأوامره للمعلمين وغيرهم من             

  : سمات هذا النمط هيأنوهذا يعني  وااللتزام بهاالمرؤوسين لتنفيذها 

التركيز على الجانب التحصيلي المعرفي للتالميذ وإهمـال الجوانـب األخـرى الروحيـة،               .1

والعاطفية، والنفسية، واالجتماعية، والجسمية المطلوب االهتمام بها، وكذلك إهمال االهتمـام           

 .، ومراعاة الفروق الفردية بينهمبميول التالميذ، واتجاهاتهم واستعداداتهم
 )69-68: 2001عابدين، (

 .الصرامة .2

 .كثرة إصدار التعليمات واألوامر الغامضة .3

 .االلتزام بحرفية التعليمات وعدم الخروج عنها .4

 .التدخل في عمل المرؤوسين، وعدم منحهم الحرية في العمل .5

 .االكتفاء بإصدار األوامر الشفوية في معظم األحيان .6
 )23: 1986الغانم، (

 .ه وال يدين بمثل هذا الشعور إلى مرؤوسيهيدين المدير األوتوقراطي بالوالء إلى رؤسائ .7
 )122: 2001البدري، (
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معلمـين ووكـالء    ( محاولة إيجاد بعض عوامل الفرقة والشقاق بين العاملين بعضهم بعضاً          .8

ظناً منه أن هذا يمكن أن يساعده في قيادة الفريقين بعد التعـرف علـى عيـوب                 ) وموظفين

 .وأخطاء كل منهم
 )42: 2000العجمي، (

عاملين تحت رئاسة هذا النمط اإلداري يؤدون أعمالهم تحت سيطرة الخوف من الرئيس             إن ال  .9

، في جو من القلق والرهبة، مع انعدام الرقابة الذاتية، بينما يـؤمن             )مدير المدرسة (اإلداري  

الفكر اإلداري بأن الفرد إذا توافرت له الظروف يكون قادراً على االبتكار وتحقيـق ذاتـه                

 . عليا ويراقب نفسه مراقبة ذاتية سليمةوالتزامه بمثل

االجتماعات التي يعقدها هذا النمط تكون في أضيق الحدود وغير دورية وبـدون جـدول                .10

أعمال مسبق، كما أن االجتماعات تكون قصيرة وغير كافية في معظم األحيـان لمناقـشة               

بيانـات  اآلراء ووجهات نظر العاملين معه، ويعطي فيها مدير المدرسة مـا يريـد مـن                

 . وتعليمات للمدرسين بسرعة وإيجاز
 )25-24: 2001عطوي، (

  :األسس التي تقوم عليها اإلدارة األوتوقراطية

السلطة متدرجة من أعلى إلى أسفل، سلطة مدير المنطقة إلى مدير المدرسة إلى المعلم إلى                )1

  .التلميذ

بعيدا عن المدارس،   ، فيقوم المختصون بوضع الخطط      يوجد فصل تام بين التخطيط والتنفيذ      )2

ويحـرم المدرسـون   . ويقوم المدرسون بتنفيذ هذه الخطط دون أن يكون لهـم رأي فيهـا      

والتالميذ في مثل هذه اإلدارة من تقويم نتائج التخطيط مع أنهم أقدر الناس على تقويمهـا                

  .لوجودهم في وسط الموقف

ـ            )3 وا نفـس االتجـاه     الوالء المطلق للرؤساء والدفاع عنهم وليس على الرؤسـاء أن يحمل

  .للمدرسين

التوجيه الفني يتخذ صفة الدكتاتورية، الموجه يضع التعليمات والتوجيهـات والمدرسـين             )4

يتبعون ذلك  سواء كان مالئم أم غير مالئم، ويقوم المعلم على أساس ما يظهره التلميذ من                 

  .نجاح أو فشل أمام الموجه، وهذا يؤدي إلى إهمال نمو المدرس وتطوره المهني

يتعارض التوجيه الفني األوتوقراطي مع األسس والمبادئ العلمية، فال يسأل الموجه عـن              )5

الرأي الصائب بل عن الشخص الذي يعد رأيه صوابا وغالبا الرئيس هو الصواب، والمعلم              

يجبر على طرق من قبل الموجه مع أن المعلم من خالل التجربة يجد الطريقـة ال تالئـم                  

  .الموقف التعليمي
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 المدرس في هذه اإلدارة الدور الثانوي، إذ يلعب مدير المدرسة الدور الرئيسي فيـه،               يمثل )6

أما المدرس منفذ لتوجيهات المدير، فال يحترم المدير شخصية المدرس، فما على المدرس             

  . طرق وسائل معينة للحصول على نتائج معينةإتباعإال 

اع طرق ووسائل معينة حتى يمكن      ال تحترم شخصية المدرس في هذه اإلدارة إذ يكلف بإتب          )7

وال شـك أن    . الحصول على نتائج معينة أيضا، فالمدرس هنا يستخدم كوسيلة لبلوغ غاية          

  .هذه اإلدارة تضعف من شخصية المدرس وتسبب له القلق واالضطراب

 ألن من واجب التلميذ العمل وفق األسس الموضـوعة          ،إدارة تعتدي على شخصية التلميذ     )8

  .ا إذا لم يعمل ضمنهاويعد خارجا عليه

ال يسمح للتلميذ في ظل هذه اإلدارة الوصول إلى الحقيقة أو البحث في اآلراء المتـضاربة                )9

إنما يتبعون تعليمات السلطة العليا التي تصل إلـيهم عـن طريـق             . للوصول آلراء حرة  

  .المدرس الذي يعد أداة من أدوات األوتوقراطية في ظل هذه اإلدارة

ظل هذه اإلدارة بإتقان التالميذ للمواد الدراسية فقط، وتهمل إلى حـد            تهتم المدارس في     )10

كبير ما يساعدهم على النمو في كافة النواحي البدنية والروحية، والعقليـة، كمـا تهمـل                

  .اختالف التالميذ في الميول واالتجاهات واالستعدادات
)http://www.moe.gov.jo/school/hamza/dimgpah.htm(  

 -:األوتوقراطي أو الديكتاتوريمساوئ النمط 

تهبط الروح المعنويـة للجماعـة      ثم  الجماعة تكون مهددة باالنحالل إذا انسحب القائد، ومن          -1

 .وتكون أقل قدرة على المواجهة وتحمل المسئولية

ينتشر العدوان والعداوة في ظل هذا النمط من اإلدارة ويتولد التذمر، ويتسبب بفقدان الثقـة                -2

 .وعدم تحقيق األهداف على الوجه األكمل، املين معهبين القائد والع
  )70-69: 2003أحمد وحافظ ، (

العاملون تحت رئاسة النمط األوتوقراطي يؤدون أعمالهم تحت سيطرة الخوف من الـرئيس              -3

  .)مدير المدرسة(اإلداري 

االبتكار انعدام الرقابة الذاتية حيث إن الفرد الذي يراقب نفسه مراقبة ذاتية يكون قادرا على                -4

  .وتحقيق الذات
 )15: 2001عطيوي ،(

سير العمل مرهون بوجود المدير وعند غيابه يحصل االضطراب في العمل والتعثر وعـدم               -5

 .االهتمام
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عدم مشاركة الهيئات التدريسية في اتخاذ القرارات وتحديد أساليب العمل وكيفية أدائه، ممـا               -6

 .يضعف روح البحث والتفكير واالبتكار لديهم
 )123: 2001بدري، ال(

 من األنماط اإلداريـة     يهذا ومع كل المعطيات السابقة فإننا نعتبر النمط اإلداري األوتوقراط          -7

المرفوضة من وجهة نظر الفكر اإلداري المعاصر بل وترفضه التربية المعاصرة، ألنه يهدم             

 .شخصية العاملين ويعوق بناءها ونموها
  )2002:47مصطفى، (

ن هذا النمط يعمل على مسح شخصية العاملين ويسبب لهم القلق            أ سبق يتضح من خالل ما    

  وتنعدم وحدة العمل اإلنساني بين المدير والطاقم العامل معه  

  :النمط ألترسلي أو ألتساهلي أو الفوضوي: ثانياً

ر ييتميز هذا النمط بالمغاالة في إعطاء الحرية للمعلمين والتالميـذ؛ نظـراً لتميـز المـد               

، إذ ينظر للمعلمين على أنهم مستشارون، ويعاملهم جميعاً على قدم المساواة          . مرحةبالشخصية ال 

  .وال يتدخل في مجريات األمور، ويتخلي عن دوره الريادي، ويسير وفق ما تمليه عليه الظروف
 )8: 2005البراك، (

حترام ويتميز هذا النوع من القيادة بأنه أقل األنواع من حيث ناتج العمل، وال يبعث على ا               

المجموعة لشخصية القائد، وكثيراً ما يشعر أفرادها بالضياع وعـدم القـدرة علـى التـصرف                

  .نصح أو التوجيه من جانب القائدواالعتماد على أنفسهم في مواقف تتطلب المعونة أو ال
  )126: 2001مرسي، (

  :خصائص النمط الترسلي أو التساهلي أو الفوضوي

فتحقيق أهـداف المدرسـة مـسألة       . اط من حيث ناتج العمل    يعتبر هذا النمط من أسوأ األنم      .1
 .متروكة للحظ فقط

 )71: 2001عابدين، (

 فهو يستمع   ،ال يعرف المدرسون الذين يعملون مع المدير موقفهم منه أو موقفه من كل منهم              .2
 .لكل مدرس بصبر وأناة وابتسامة دائمة

جديدة وال يرتفع بمستوى أدائهـم  ال يكسب هذا النمط بمن اإلدارة العاملين خبرات ومهارات      .3
 .المهني

 ).28: 2001عطيوي، (

 .العمل على إرضاء جميع العاملين .4
 .بشكل جيد) التخطيط، التنظيم، المتابعة(عدم االهتمام بتنفيذ جميع عمليات وعناصر اإلدارة  .5

   )72: 2001العجمي ؛(
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  :مساوئ النمط ألترسلي أو ألتساهلي أو الفوضوي

 .ي ال تنتهي في الغالب إلى رأي قاطع وواضحكثرة المناقشات الت .1
 )2001،125لبدري، ا(

 .انعدام روح العمل الجماعي المشترك .2

 .االنضباط بين الطالب في المدرسةيسود عدم  .3

 )72: 2001العمايرة، (

من األمور التي تؤخذ على اإلدارة المتساهلة، إتباعها سياسة الباب المفتوح أمام الحساسيات              .4

نشأ نتيجة التنافس بين األفراد، وانعدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة          الشخصية التي ت  

  . على جهود العاملين، وأية خبرات ومهارات جديدة يمكن أن ترفع من مستواهم المهني
  )82: 1996العرفي ومهدي، (

 .انعدام السيطرة على المرؤوسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهنا تنعدم القيادة .5

 .توجد رقابة فعالة، األمر الذي يجعل هذه المدرسة ال تحقق أهدافهاال  .6
 )250: 1978هاشم، (

 .إعطاء الحرية الكاملة لألفراد في إنجاز المهمات دون أدنى تدخل فيها .7

 وعدم التعـاون فـي   ضعف التماسك وضيق العالقات االجتماعية، وضعف الروح المعنوية،    .8

 .إنجاز المهمات
  )68-67: ت0دعيا صرة، وحجارين، (

ن هذا النمط ال يكسب العاملين خبرات ومهارات وهو يؤدي إلى التـسبب             مما سبق يتضح بأ    .9

  .بالفوضى واالضطراب مما يعيق المؤسسة عن تحقيق أهدافها

  :النمط الديمقراطي: ثالثا

إن اإلدارة الديمقراطية تستمد سلطتها من الجماعة حيث تفسح المجال أمام األفراد ليكـون              

ر في القيادة وتتيح الفرصة لكل منهم لكي يظهر مواهبه االبتكارية فيما يوكل إليـه مـن                 لهم دو 

  .أعمال
  )247: 1991النوري، (

مدير المدرسة  أو قائدها يأخذ برأي المعلمـين         : إن النمط اإلداري الديمقراطي يتميز بأن     

عة، ويتم ذلك من خالل     والتالميذ فيها؛ في تخطيط األهداف ووصفها ورسم العمل والتنفيذ والمتاب         

االجتماعات والمناقشات؛ وتبادل الرأي بين الجميع وعن طريق االجتماع تارة وأخذ رأي الغالبية             

  .مدير صوته كصوت أي عضو في القوةتارة أخرى، على أن ال
  )37: 2004الخواجا، (
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إال وعند عقد اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس، بمدرسته، فإنه ال يخرج من االجتماع              

وهو مقتنع بأنه سيقوم بتنفيذ المسؤوليات التي تتطلبها هيئة المدرسة منه، ويتوقع بالتالي أن يقوم               

  .كل عضو من أعضاء هيئة التدريس بمثل هذا العمل
  ).14: 1993العرفي، (

  :النمط الديمقراطيخصائص 

عها بحيث يـسمح    اإلقرار بالفروق الفردية لدى المعلمين والتالميذ، والمحافظة عليها، وتشجي         .1

لكل فرد تنمية ما يخصه من قدرات وميول واتجاهات واستعدادات، وليس إخضاع الجميـع              

، كارلتعليمات وأوامر أحادية المنهج واالتجاه وقولبتهم في قالب واحد، وبذلك يتم تشجيع االبت            

 .واإلبداع، والتجديد، والتجريب لدى المعلمين والتالميذ

 )72: 2001عابدين، (

طالع علـى   تشجيعهم على اال  : ليب متعددة منها  ام بالنمو المهني للمعلمين، وذلك بأسا     االهتم .2

 .كل جديد في مجال عملهم، واالهتمام بحضور الدورات

 )304: 2001دياب، (

 المصلحة العامة على المصالح الشخصية، ولذا توضع المصلحة العامة في المقدمـة،             تغليب .3

 .ويكون الوالء للجماعة وليس لألفراد

تهيئة المناخ المدرسي السليم والمالئم داخل المدرسة على أساس مـن االحتـرام المتبـادل،                .4

 .ألخوة الصادقة، والتعاون البناءوا
 )48: 2000العجمي، (

الهدف األساسي لإلدارة الديمقراطية هو أن يشعر كل معلم بالرغبة في العمل والرضا واالرتياح               . 5

 .ن هو تنمية العالقات اإلنسانية السليمة مع المعلمينبعيداً عن القلق والتوتر، فالهدف إذ

كل معلم يستطيع تحمل المسئولية والمعلمون طموحون ولديهم القدرة على االبتكار، ولذلك ال              .6

 .يجوز تخطيط العمل بدقة وإلزامهم به ألنهم قادرون على العمل والتخطيط

يعية، فالكل يخطئ وال ضرورة     يعالج المدير الديمقراطي األخطاء على أساس أنها ظاهرة طب         .7

ه بكثير من األدب والذوق، وال يحـب        خطئين، وإذا اضطر للنقد فإنه يغلف     إللحاق األذى بالم  

 .التفتيش المفاجئ ألنه يجرح شعور المعلمين
  )27-26، 2001عطيوي، (

  :األسس التي تقوم عليها اإلدارة الديمقراطية

 فتعمل علـى تـشجيع فرديـة        . في ذاته  نه غاية أم على أساس احترام شخصية الفرد و      تقو  .أ 

التالميذ وأعضاء الهيئة التدريسية ، فالمدير ال يخضع لتعليمات إنما يخضع ألهداف عامة             

 فليس من أغراض المدرسة أن تربي تالميذها على طريقـة           .ووسائل تحقق هذه األهداف   



- 36 - 

لقـدرات  اإلنتاج بالجملة ، بل يجب أن ترى فردياتهم بطرق مرغوبة من خالل معرفـة ا              

 .والميول والحاجات واالستعدادات

في هذه اإلدارة يتعرف المدير على االستعدادات الخاصة ألعضاء هيئة المدرسـة ويعـرف               .ب 

 والثـاني  يختص بالتدريس    أحدهما: فلكل مدرس في المدرسة عمالن    . حدود قدراتهم وميولهم  

 . معين يختص بأداء بعض األعمال اإلدارية واإلشراف على نشاط

 تنظم المدرسة على أساس سماحها لكـل أعـضاء          :  الجهود بين العاملين في المدرسة     تنسيق  .ج 

 .هيئة التدريس بالعمل كمجموعة متناسقة متعاونة بدال من عملهم كأفراد

 فـاإلدارة المدرسـية الديمقراطيـة       : المشاركة الفعالة الواسعة في تحديد السياسات والبرامج        .د 

اء هيئة المدرسة في تحديـد الـسياسات والبـرامج ،            كل من التالميذ وأعض     تتطلب اشتراك 

 مدير المدرسة مع أعضاء هيئة المدرسة في واجبات ومسئوليات إدارة المدرسة بدل              فيشترك

 . فالجميع متعاون للتنفيذ ؛ ألنهم هم واضعو القرار والسياسة.االنفراد بهذا العمل

     ببعض الواجبـات     املين معه القيام   فالمدير يفوض األعضاء الع    : تكافؤ السلطة مع المسئولية     .ه 

 المسئولية من أجل تسهيل       السلطة التي تتكافأ مع     نفسه الوقتالمسئوليات مع منحهم كل في      و

 . فهذا يسهل العمل ويضمن نجاحـه  بالواجب الموكل إليهم القيام

عليمات هذه اإلدارة تحدد وتنظم األعمال كي ال تتضارب وال تتداخل ، عمل تعاوني محدد الت                .و 

واضح ، ألن األعمال غير محددة والواضحة تؤدي إلى القلـق والفوضـى واالضـطراب ،                

 كل فرد في هذه اإلدارة يعرف مسئولياته وواجباته ضمن إطار تعاوني مع اآلخـرين                ولذلك

 .الموضوعةمن اجل تحقيق األهداف 

د إلى اخـتالف أو      يحدث النزاع عادة داخل الجماعة ألسباب تعو       : حل النزاع داخل الجماعة     .ز 

 يستطيع المدير الناجح في ظل الديمقراطية أن يحول دون النـزاع            .تباينات أو تفاوتات كثيرة   

 مصدرا لعمل خالق ومبدع ، بل يستطيع أن يجعل من اختالفاتهم)المعلمين(بين أفراد الجماعة 

عرفة تامة ،   تاح المدير حتى يحول دون النزاع أن تكون معرفته بنفسه وباآلخرين م           ، وهنا يح  

 ؛ فال يخطئ في تفسير مشاعرهم بل يحاول أن يتعرف علـى أوضـاعهم ووجهـات                  عميقة

نظرهم حتى لو اقتضاه األمر أن يستعين بمصادر داخلية أو خارجية لتوفير هذه المعرفـة ،                

 التوازن و التوفيق بين هذه الجماعات المختلفة وطرقهم في التربية بحيـث ال               وبهذا يستطيع 

 .حية على أخرى ، فيعملوا معا للوصول إلى األهداف المنشودةتطغى نا

هذا البرنامج يهدف لتعريف الـسلطات التعليميـة والمجتمـع          : إنشاء برنامج للعالقات العامة     .ح 

 بطريقة عمليـة ال إعالميـة ،         المحلي بسياسة المدرسة وبرنامجها ، وما تقوم به من نشاط         

وتنفيذ مهام المدرسة وما تقدمه من وسائل للتغلب       ويوضح الصعوبات التي تواجه سبيل تحقيق       

  .عليها

)http://www.moe.gov.jo/school/hamza/dimgpah.htm(  
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  :السمات التي تميز المدير الديمقراطي ما يلي

 .تقبل النقد البناء، وذلك بإعطاء الفرصة لكل فرد لكي يبدي رأيه .1

 .ئوليات والواجباتاالعتراف بالفروق الفردية ومراعاتها عند توزيع المس .2

 .احترام المعلمين واالهتمام بمشكالتهم الشخصية، لمساعدتهم على إيجاد الحلول المالئمة .3

 .االهتمام بالوقت واحترام المواعيد والحرص على االلتزام بها .4
 )306-305: 2001دياب، (

يستخدم قدرته على التصرف الذكي في حل المـشكالت بعـد أن يحـصل علـى الحقـائق          .5

 مات المتعلقة بهذه المشكلةوالمعلو

 .يعمل على تقديم العلم والمعرفة لآلخرين .6
  )129: 2001مرسي،(

  : تباع النمط  الديمقراطي في اإلدارة المدرسيةإأسباب 

، ويظهـر مـواهبهم     النمط الديمقراطي هو الذي يوفر إطالق قدرات أفراد هيئة المدرسة          .1

 .واستعداداتهم

 . على العمل في المدارس طية و تطبيقهاانتشار الفلسفة التربوية الديمقرا .2

أن الناس الذين يعملون      علم النفس وعلم االجتماع      البحوث في مجال    نتائج دراسات أثبتت   .3

 . خاصة إذا اشتركوا في وضع األهداف وطرق العمل سويا بطريقة أفضل وبفاعلية ،

ماعة من الخـارج    إن القيادة التي تفرض على الج     حيث  أظهرت الدراسات ديناميات الجماعة      .4

القيادة تعاونية تنبـع    ة في هذه الجماعة، أما إذا كانت        تساعد على وجود وتكوين قيادات مضاد     

 .من الجماعة يكون الناس أكثر سعادة وإنتاجا وأقل تعديا

 بالديمقراطية ارتباطا وثيقا، ولما كانت العالقات بين اإلدارة والمدرس وبـين             التربية ترتبط  .5

  وبين المدرسة والمجتمع تتكيف باألسلوب الذي يسود هذه العالقـات فـإن           التلميذ والمدرس   

الحاجة واضحة إلى ضرورة توافر األسلوب الديمقراطي في اإلدارة المدرسية الـذي يحتـاج           

إلى خلق بيئة صالحة وطريقة ناجحة لتحقيق هذا األسلوب من خالل األفراد األذكيـاء الـذين       

 .يشعرون بالمسئولية ويقدرونها

 ألن البيئة التي تسمح بالتجريـب والبحـث تهيـئ           ،لديمقراطية تسمح للعملية التربوية بالنمو    ا .6

 معهم من أجل المنفعة  لألفراد حرية التعبير عن آرائهم وأفكارهم وتعاون اآلخرين واالشتراك     

 . في المدرسة ويتحقق ذلك

وال تكـون إال بـاألمن       تقومال   وجود العالقة القوية بين الديمقراطية والتربية ، فالديمقراطية        .7

   . االستقرار
)http://www.moe.gov.jo/school/hamza/dimgpah.htm(  
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ة الثانوية قد نالت اهتماما     وإذا كانت المدرسة بشكل عام قد نالت اهتماما كبيرا، فإن المرحل          

ا مـن   ، فهي المرحلة التي تسبق المرحلة الجامعية ، وتستمد هذه المرحلة فلسفتها وأهدافه            خاصا

، وهي بالتالي مرحلة لها أهميتها، لما لمرحلة المراهقة من أهميـة ،             )المراهق(ة تعليم   أنها مرحل 

، الذي يمر خاللهـا بسلـسلة مـن التغيـرات متـصلة             بارها مرحلة أساسية في نمو الفرد     باعت

عالي وإذا كانت فترة المراهقة فترة نمو جسمي سريع، فإنها كذلك فترة نمو عقلي وانف             . ومترابطة

، وللنمو العقلي في فترة المراهقة خصائصه، ولذلك تهتم التربية بنمو القدرات واالستعدادات في              

ومن هنا يبرز دور المدرسة الثانوية في تهيئة فـرص النمـو            . هذه المرحلة ، كما تهتم بتنميتها     

 ، ومساعدة السليم للفرد عن طريق العناية بصحته ، وإتاحة فرص النشاط البدني المرن والمتنوع            

المتعلم على اكتساب المفاهيم االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعلمية الالزمة لتحقيق توافقـه           

  . مع المجتمع

جانب ذلك فإن المدرسة الثانوية هي المدرسة التي يجب أن تكون أكثـر المـدارس               وإلى  

 إلى مـا يـتالءم مـع        اهتماما بالوقوف على ميول الطالب واستعداداتهم وقدراتهم حتى يوجهوا        

  .ي المستقبلقدراتهم وخصائصهم ف
  )65: 1998حجي ، (

ومن هنا فإن المدرسة الثانوية مطالبة بتوفير المناخ المالئم لنمو الطـالب نمـوا سـليما                

د أجياله الصاعدة ، للمشاركة بالطريقـة       ا ، بهدف إعد   المجتمعباعتبارها الوسيلة التي اصطنعها     

همة المدرسة الثانوية هي التأثير المنظم على سلوك        ممع بالنفع ، ولهذا ف    التي تعود على هذا المجت    

  .الطالب وإعدادهم اجتماعيا ونفسيا للمشاركة اإليجابية والفعالة في تقدم هذا المجتمع
  )36: 1990حجاج، (
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  مدير املدرسة الثانوية: ًثالثا  
  :مدير المدرسة الثانوية

للمدرسة وهو الرجل األول في المدرسة حيث يقـف وراءه          يعتبر المدير هو العقل المفكر      

س كامل وهو المسئول المباشر أمام اإلدارة التعليمية، وله األثر الكبير فـي نجـاح أو                يطاقم تدر 

  .تأخر المدرسة

إن مدير المدرسة يحتاج إلى خبرة طويلة وتدريب عملي في مجال التعليم            " :ويقول النوري 

جها دراسة متخصصة في التربية والتعليم والشهادة التـي يجـب أن            وفنونه والدراسة التي يحتا   

يحصل عليها شهادة تربوية، هذا  باإلضافة إلى المتطلبـات الرئيـسية فـي شخـصية المـدير        

  .طالع المستمر والواسع وتحمل المسئوليةواال
  )   331: 1991النوري، (

مدى قدرته علـى تجنيـد      وتعتمد قوة مدير المدرسة على عدة عناصر رئيسة في مقدمتها           

طاقات العاملين ومدى تواجده وحضوره في مختلف أنحاء المدرسة ومدى اشتراكه الفعال فـي              

البرنامج التعليمي للمدرسة ومدى قدرته في تحقيق االتصال والتواصل فيمـا يتعلـق بأهـداف               

  .المدرسة
  ).65: 1995:مرسى(

 ،رسية وهو المـسئول األول عنهـا      ن مدير المدرسة هو الممثل األول لإلدارة المد       حيث إ و

المهارات التي تؤهله لتحمل مـسئوليات      يتصف ب ولهذا يجب أن يتمتع بصفات شخصية ومهنية و       

  . العملهذا

  -:مات وصفات مدير المدرسةس
ال توجد مجموعة ثابتة من السمات والصفات يجب أن يتحلى بها مدير المدرسـة بحيـث                

عياصـرة،  ( كتب في هذا المجال وقد حدد كل من       يمكن حصرها بدقة وذلك حسب رؤية كل من         

  -:سمات وصفات مدير المدرسة كاآلتي )105-109:ت.حجازين، د

 .أن يكون متميزاً بين أفراد المجموعة .1

 .أن يكون عريفاً للجماعة .2

 .أن يكون مساعداً ألفراد المجموعة .3

 .أن يكون متحكماً في انفعاالته .4

 .أن يكون ذكياً .5
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  .زمام األمورأن يكون واعياً في تولي  .6
  )105-104: ت.عياصرة، حجازين، د(

مجموعة أخرى من الصفات التـي يجـب توافرهـا فـي مـدير              ) 2005( كما يحدد المحامدة  

  :المدرسة

 )العقل السليم في الجسم السليم(                     .أن يكون سليم الجسم والعقل .1

تقارير فترة   يعرف من خالل     وهذا.  أعباء عمله  قدرة وكفاية تؤهله لتحمل      أن يكون ذا     .2

 .عمله كمدرس

 .أن يكون موضع ثقة من لدن المعلمين والمسئولين التربويين .3

أن يكون قادراً على البت في األمور والمشاكل التربوية بـصورة صـحيحة وحاسـمة                .4

 .ودقيقة
  )69-68: 2005دة، المحام(

  :تيفيرى تصنيفاً آخر لصفات القائد التربوي كاآل) 2001عطيوي، (أما 

األمانة واإلخالص، والكرامة، والعدل، واالبتعاد عن التحيز والشللية،        : صفات خلقية مثل   .1

 .والصدق والحلم ويعطي الفضل لصاحبه

المعرفة بالعادات والتقاليد االجتماعية والسلوك البشري والقـضاء      : صفات اجتماعية مثل   .2

لقـدرة علـى تنظـيم      على الشائعات المغرضة والوشايات واألكاذيب بين العـاملين وا        

 . الجماعات المفككة، ديمقراطي ويشرك اآلخرين في اتخاذ القرار
  ).72: 2001عطيوي، (

أن هنالك صفات شخصية مهنية لمدير      ) 2005(ةوترى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني     

  :المدرسة مثل

  :صفات نفسية وجسمية/ أوالً

 .نظيف و حسن المظهر )1

 .يةيخلو من العيوب النطق )2

 .سليم األعضاء )3

 .حيوي ونشيط )4

 .يتمتع باإلخالص والجدية )5

 .القدرة على ضبط النفس )6
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  :صفات معرفية/ ثانياً
 .واسع الثقافة والمعرفة )1
 .يحسن توصيل المعلومات المتوفرة لديه بسهولة )2
 .ينظم المعرفة بما يتالءم مع طبيعة الموقف )3
 .لديه خبرات متنوعة في مجال التعليم وأساليب اإلدارة )4
 .دائم التواصل مع الجديد في موضوع اإلدارة )5

  :صفات إنسانية وأخالقية/ ثالثاً
 .هميستمع إلى العاملين ويحترم آراء )1
 .الجدية واإلخالص في العمل )2
 .يعدل في تقويم المعلمين والطالب )3
 .يؤمن بالقيم األخالقية ويعززها )4
 .يراعي المشاعر الوجدانية للمعلمين )5
 .ي لدى المعلمينيحرص على تعزيز العمل الجماع )6

  :صفات فكرية وفلسفية/ رابعاً
 .يؤمن بالحرية الدراسية ويشجع المعلمين عليها )1
 .يحترم المعتقدات الدينية للمجتمع الذي يعيش فيه وينتمي إليه )2
 .يعتز بدوره الوظيفي )3
 .يؤمن بالديمقراطية ويعمل على تشجيعها )4
 .يؤمن بالنظم االجتماعية ويعممها )5
 .ي في حل المشكالت التعليميةيؤمن بالتفكير المنهج )6

  :صفات مهنية/ خامساً
 .يوفر بيئة تعليمية مناسبة )1
 .يحسن التواصل مع المعلمين والطالب )2
 .يدافع عن المعلمين أمام اإلدارة العليا )3
 .يهتم بالمعلمين حديثي التعيين )4
 .يتواصل مع البيئة المحيطة بالمدرسة )5
 .يلتزم بالدوام المدرسي )6
 .عالجية مع المدرسينيشارك في وضع الخطط ال )7
 .يدير االجتماعات بفاعلية )8

  )12-11: 2005، ةوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني(
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   :اختيار مدير المدرسة
ن اختياره يجب أن يكون على      رسة في قيادة الهيئة التدريسية فإ     نظرا ألهمية دور مدير المد    

ن ر أفضل المتقدمين لهذه الوظيفـة وأ      اأسس سليمة بحيث يتم االختيار حسب الكفاءة فيكون اختي        

ثر لالرتقـاء  ن أتراعى العدالة والمساواة في عملية االختيار لما لالختيار السليم لمدير المدرسة م      

  .بالعملية التعليمية وتحقيق ألهداف المدرسة

  -: ويذكر هاشم أن أهمية اختيار المدير الجيد ترجع إلى أسباب أهمها

  .ق عليها اآلمال في تحقيق األهداف التربوية للمجتمعإن اإلدارة المدرسية تعل .1

إن مهام ومسئوليات هذه اإلدارة في أي مجتمع مهمة وتحتاج إلى رجل كفء قادر علـى                 .2

القيام بها بالشكل الجيد وفق قواعد االختيار السليمة التي تضع هذا الفرد في إطـار هـذه                 

 .المسئولية

يكون على مستوى رفيع من اإلعداد والتوفيق في        إن هذه اإلدارة يتوجب فيمن يقوم بها أن          .3

 .االختبار
  )10 : 1982هاشم ،(

  -:معايير اختيار مدير المدرسة

 على اعتبار أن المعلمين القدامى لهم خبرة فـي مجـال العمـل              -:االختيار حسب االقدمية   .1

ـ      مي ولديهم تجربة تمكنهم مـن     التربوي وهم أكثر دراية بالنظام التعلي      ع  كيفيـة التعامـل م

نـه ال يأخـذ فـي       إال أن ما يؤخذ على هذا األسلوب أ       . المعلمين والطلبة واإلدارة التعليمية   

االعتبار الكفاءة وهو أسلوب قديم ال يتالءم مع الفكر التربوي المعاصر والذي ينادي باختيار              

المدير الذي يحمل صفات القائد التربوي والذي يتمتع بالقـدرة علـى االبتكـار واإلبـداع                

  .ادأةوالمب

 هذا األسلوب في اختيار مدير المدرسة يعطي المجال للمعلمين          إن -: االختيار حسب الكفاءة   .2

ذوي الكفاءة وأصحاب المواهب القيادية في التقدم لهذه الوظيفة بـشرط أن تنطبـق علـيهم                

شروط الوظيفة من حيث المؤهل العلمي المطلوب وتقارير المسئول وعدد محدد من سنوات             

 ما يشجع المعلمين على العمل الجاد ويخلق فيهم روح المنافسة الشريفة رغبـة              الخبرة وهذا 

يجابي علـى   ، وفي ذلك كله مردود إ     منهم في الحصول على تقديرات عالية من قبل المسئول        

 .ميةحسن سير العملية التعلي

 وهذا األسلوب في اختيار المديرين على درجة عالية من الصدق إذا ما تـم               -:مقياس الرتب  .3

بـه    ويجب على من يستخدم هذا األسلوب أن يكون على دراية كاملـة            ،بناؤه بطريقة سليمة  
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ن الباحثين يفضلون استخدام أنواع معينة من مقاييس الرتب منهـا           ومدربا على استخدامه وإ   

اختبارات اإلجراء الموقفي حيث تقوم مجموعة من المتخصصين بتقويم قدرة الفـرد علـى              

 وبناء على تلك    ، عدة مواقف تضم أشخاصا آخرين     أوفي موقف معين    القيادة في ضوء أدائه     

لمتخصصون  ويقوم الخبراء ا   ،االختبارات يوضع األفراد تحت ظروف مادية ونفسية متباينة         

 .بمراقبة سلوكهم وتقويمه
  )88-87 : 1993مود ، فهمي ومح(

   -:آلية اختيار مدير المدرسة
  -:ويتم ذلك عبر الخطوات اآلتية

لوظائف الشاغرة من خالل إعالن وزارة التربيـة والتعلـيم عـن شـواغر اإلدارة               تحديد ا  .1

 وعن الموعـد    ،المدرسية الختيار مدير المدرسة وعن الشروط الالزمة للتقدم لهذه الوظائف         

 .المحدد الستقبال الطلبات
  )52 : 2001عطيوي ،(

 .لاستقبال طلبات المرشحين وأوراقهم المقدمة إلى المؤسسة صاحبة العم .2

 األشخاص األكثر جدارة واألقرب إلـى المـستوى         جعة الطلبات المستوفاة للتعرف إلى    مرا .3

 .المطلوب وإعطاء أصحابها األولوية في التقدم للوظيفة

 .التأكد من لياقة المرشح صحيا ومن قدرته الجسمية  للقيام بالعمل .4

  .يقية أو مزيجا بينهاإجراء االختبارات وقد تكون هذه االختبارات شفوية أو كتابية أو تطب .5

 يتم اختياره من باب     إشعار الشخص الذي وقع عليه االختيار بقرار اختياره واالعتذار لمن لم           .6

 .االحترام له
  )79 : 2005المحامدة ،(

االحتفاظ بقوائم المرشحين الذين لم يقع عليهم االختيار حتى يسهل الرجوع إليهم عند الحاجة               .7

  )53 : 2001عطيوي ، ( .لتوفير الوقت والجهد والمال

مما تقدم نجد االهتمام الواضح باختيار المدراء األكفاء لما للمدارس من دور مهم في بناء               

 أكفاء يستطيعون قيادة السفينة إلى بـر        المجتمع وعلى كاهلهم تقع مسئوليات عظام تتطلب رجاالً       

بية والتعلـيم   ين وزارة التر  األمان ولكن المعايير السابقة غير كافية لوحدها بل تتطلب تواصال ب          

  .جل االرتقاء بهم وإكسابهم خبرات جديدةوالمدراء الجدد من أ
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  :مهام مدير المدرسة

 ونجاح أي مدير يعتمد بدرجة      ،ا وهو المدير  يعتمد على رأس الهرم فيه    إن نجاح أي إدارة     

المؤسـسة  أولى على وقوفه عند مسئولياته ومعرفته لمهامه التي يستنبطها من تحديـد أهـداف               

وعليها يترتب تحديد الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه األهداف من خالل تنظيم وتنسيق جهود               

  .العاملين من أجل المشاركة في تحقيق هذه األهداف

يعتبر مدير المدرسة مسئوالً عن أعمال فنية وإدارية ومالية وعالقات عامة مع بيئة تحتاج              "

 مباشرة سواء قـام بهـذه        وهي أعمال ليست بالسهلة والبسيطة     إلى العلمية والمهارية في تنفيذها    

  . فوض غيرهاألعمال أم
  )52: 1987مصطفى (

 األول منهـا    ،وإذا ما أردنا الوقوف على أهم مهام مدير المدرسة نجدها تنقسم إلى قسمين            

  .يتعلق بالناحية اإلدارية والثاني يتعلق بالناحية الفنية

  :  المدرسةالمهام اإلدارية لمدير: أوالً
  :في مدرسته فهذا يتطلب منه القيام بالمهام اإلدارية التاليةحيث إن مدير المدرسة قائد 

 :ملين بالمدرسة وذلك من خاللارعاية شئون الع .1

عقد اجتماعات دورية ألعضاء هيئة التدريس للتفاهم والتشاور في األمور المتعلقة بالعملية             -

  .التعليمية ومشكالت الطلبة

 وينبغي أن يكون المدير قدوة      ،اتر الحضور والغياب يومياً ألعضاء هيئة التدريس      متابعة دف  -

 .في المواظبة والمحافظة التامة على المواعيد

 .إتاحة وقت كاف لسماع اقتراحات المدرسين في تحسين البرامج المتعلقة بالمدرسة -

 .المساعدة في تحديد االحتياجات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس -

 .بزيارات متكررة للفصول بغية المالحظة والدراسةالقيام  -
 )287: 1991أحمد، (

 .حل المشكالت التي تواجههم مع بعضهم البعض وبينهم وبين أولياء األمور والطالب -

 .تشجيعهم على العمل كفريق متكامل متعاون -

 .تتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في التخطيط لألمور التعليمية وفي اتخاذ بعض القرارا -

التوزيع المناسب والمالئم للمسئوليات والواجبات بما يتناسب مع قدرات األفراد وميـولهم             -

 .واالهتمام بتقويم األداء والتوجيه واإلشراف
 )165-362: 2001دياب، (
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  :إدارة شئون الطالب وذلك من خالل .2

تنظيم قبول الطالب الجدد من حيث التسجيل والمتابعة وإنشاء سـجالت تحتـوي علـى                -

 .بيانات الخاصة بهمال

 .تنظيم السجالت الخاصة بالطالب -

 .تنظيم التشكيالت المدرسية -

 .رعاية النظام واالنضباط المدرسي -

 . تنظيم وإدارة نشاطات التالميذ المنهجية الصفية والال صفية -
  ).2001،109:187العمايرة، (

ـ          التعرف إلى  - ع المعلمـين    حاجات الطلبة ومشكالتهم الدراسية واالجتماعيـة بالتعـاون م

 .والمرشدين االجتماعيين في المدرسة وغيرهم من المختصين ومع الطلبة أنفسهم

 الحالة الصحية للطلبة واتخاذ الترتيبات الوقائية والعالجية لـضمان الـسالمة            إلىالتعرف   -

 .العامة لهم

 مستوى التحصيل الدراسي للطلبة وشئونهم وأحوالهم العامة من خالل االطالع          التعرف إلى  -

المستمر على بطاقاتهم المدرسية وسجالتهم التراكمية والتقارير اليومية لمربـي الفـصول            

 .ومتابعة دوام الطلبة، ومواظبتهم على الدقة في التوقيت

المساهمة في تكوين لجان الطلبة لمختلف األنشطة المدرسية واألسر الـصفية واإلشـراف              -

 .على سير أعمالهم، لتنفيذ برامجها بجدية وفاعلية
 )100: 2000الجوجو، (

 :إدارة الشئون المالية

إعداد موازنة المدير في ضوء احتياجات المدرسة من خالل اعتمـاد كـشوف األجـور                -

المرسلة إلى المديرية التعليمية والقيام بجرد خزينة المدرسة من وقت آلخـر وأن يكـون               

 .على دراية باللوائح المالية ونظم المشتريات والمناقصات وغيرها

ابعة األعمال المالية كحسابات السلفة سواء المستديمة أو المؤقتة وكذلك حسابات الرسوم            مت -

 .المدرسية وغيرها
 ).290-289: 1991أحمد، (

  :المهام اإلدارية .3

 : وتشمل اإلعداد الجيد لعام دراسي جديد وذلك من خالل:في بداية العام الدراسي )1

  .فة التخصصات قد تحققتالتأكد من أن حاجة المدرسة من المعلمين في كا -

 .التأكد من وجود العدد الكافي من اإلداريين والفنيين -
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 .التأكد من توفر الكتب المدرسية المقررة بما يتالءم مع عدد الطالب -

 .التأكد من وجود األجهزة والوسائل التعليمية المناسبة وصيانة ما يحتاج منها لصيانة -

 .دد القاعات واكتمال أثاثها وصالحيتهاالتأكد من سالمة البناء المدرسي من حيث ع -

 .إعداد الجدول الدراسي واعتماده -

 .توفير السجالت المدرسية التي تسهم في تنظيم العمل اإلداري -

  : وتشمل الجوانب التالية:أثناء العام الدراسي )2

  .االجتماعات اإلدارية مع المعلمين لمتابعة كافة القضايا اإلدارية -

 .طالب واإلداريين على حد سواءمراقبة دوام المعلمين وال -

 .تأمين اإلمكانات المادية الالزمة للمدرسة -

 .كتابة التقارير لإلدارة التعليمية -

 .اإلشراف على صيانة البناء المدرسي ومرافقه -

 .تنظيم العمل من خالل تشكيل اللجان المختلفة من المعلمين والطالب -

  :لجوانب التالية وتشمل ا: اإلدارية في نهاية العام الدراسيالمهام )3

  .اإلعداد لالختبارات وتنفيذها ومراقبة سيرها على الوجه األكمل -

 .اإلشراف بشكل مباشر على عملية تصحيح االختبارات ورصد الدرجات -

 .اإلشراف على النتائج وكتابة كشوفات الدرجات والشهادات -

 .استالم العهدة من المعلمين -

 .جرد الكتب والمخازن -

 .ية من المعلمين واإلدارييناستالم السجالت الرسم -

العمـل فـي    كتابة تقرير شامل عن العام الدراسي والمعوقات والمقترحات لتحسين           -

 .العام الدراسي الجديد
 ).93-91: 2005المحامدة، (

  : ويقصد به عملية التقويم الختامي ويشمل:العمل اإلداري بعد انتهاء العام الدراسي )4

 .متحديد الجوانب التي تحتاج إلى تقوي -

 .تنظيم خطة التقويم الختامي للمجاالت المختلفة -

 .تحديد األدوات التي ستستخدم في التقويم والعمل على توفيرها -

 .ضبط السجالت والوثائق المتصلة بالتقويم والمتابعة -

 .تنظيم خطة عالجية وتطويرية في الجوانب التي تحتاج إلى متابعة -
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 .مليات التقويمالتنسيق مع اإلدارة التربوية فيما يتعلق بع -

 .تحديد االحتياجات المدرسية المستقبلية في ضوء نتائج التقويم -
  )133: 2001العمايرة، (

 -: ويتضمن ذلك:االهتمام بالمجتمع المحلي للمدرسة )5

يرتبط نجاح المدرسة ارتباطاً وثيقاً بطبيعة العالقة مع المجتمع المحلي حيث يـصبح             

جيدة وقويـة مـع     عاليات تعمل على إيجاد عالقة      من واجباتها األولى أن تقوم بأنشطة وف      

 ترتبط هذه األنشطة ارتباطاً قوياً بخصائص المجتمع وعاداته وتقاليـده           المجتمع المحلي إذ  

المدرسة كقائد تربوي من خالل إيجاد البرامج التي مـن شـأنها أن             حيث يبرز دور مدير     

  -:تزيد الروابط مع المجتمع المحلي وذلك من خالل

 إمكانات البيئة المحلية للمدرسة وحاجاتها، واهتمامها وإمكانية اإلفـادة          لىالتعرف إ  -

 .منها في تحقيق أهداف المدرسة

العمل على تشجيع المجتمع المحلي لتوثيق صلته بالمدرسة وزيادة مشاركته الماديـة             -

 .والمعنوية في تطويرها وتحسين ظروفها وإمكانياتها

ا يمكن أن تقدمه المدرسة لخدمة المجتمع المحلي        تنظيم برامج لخدمة البيئة وتحديد م      -

 .وما يمكن أن يقدم المجتمع المحلي لخدمة المدرسة

 .توثيق الصلة بين اآلباء والمعلمين من خالل المشاركة في األنشطة المدرسية -
 )290: 2001عابدين، (

 .إبراز دور المدرسة التربوي تجاه المجتمع بالمشاركة في عالج مشكالته -

 .لى االستفادة من المؤسسات اإلعالمية في خدمة العملية التربويةالعمل ع -

التعاون الوثيق مع أولياء أمور الطلبة لربط المدرسة بالمنزل واالستفادة من ذلك في              -

 .حل مشكالت الطالب المدرسية والنفسية واالجتماعية
 )101-1988البرادعي، (

بة وحثهم على الـصالة وتعلـم       تحقيق التعاون بين المدرسة والمسجد في تربية الطل        -

 .القرآن الكريم من أجل وقايتهم من االنحراف

التنسيق مع الجامعات لتفعيل دورها الريادي في تنمية الوعي التربوي من خالل عقد              -

 .الندوات والدورات التي لها تأثير مباشر على الطالب أو األسرة أو المعلم
 )18-17: 2007العدوي، (

  : ويتمثل ذلك من خالل:المدرسيةاإلشراف على السجالت  )6

  . وتطوير السجالت األساسية لجميع نواحي العمل في الحياة المدرسيةالعمل على -
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االستعانة بكل الوسائل التقنية الحديثة لحفظ المعلومات حول أحوال العـاملين فـي              -

 .المدرسة

 تنمية قدرات المعنيين باألمور المعلوماتية من خـالل دورات خاصـة بـالكمبيوتر             -

 .واالنترنت مع توجيههم لكيفية التعامل مع هذه التقنيات من خالل أهل االختصاص

 .متابعة عملية تحديث المعلومات وتثبيتها وتنظيمها حسب التوجيهات والتعليمات -

 .المحافظة على هذه السجالت واألدوات بمسئولية عالية وإشرافه المباشر عليها -

  : ويتمثل ذلك من خالل:سيالمساهمة في تحقيق سالمة النظام المدر )7

  .تعريف التالميذ باللوائح الكفيلة بإقرار النظام داخل المدرسة -

 .االهتمام بوسائل تحقيق النظام المدرسي األخرى مثل التوجيه واإلرشاد -

 .العمل على إيجاد عالقات إنسانية طيبة داخل المدرسة وخارجها -

 .امة التي قد تصادفهم بالمدرسةعدم السماح للمدرسين بإخفاء المشكالت السلوكية اله -

مساندة المدرسين فيما يتخذونه من إجراءات لحفظ النظام المدرسي على أن تكـون              -

 .معقولة ومقبولة

 .مكافأة التالميذ على السلوك الجيد -
 ).74-73: 1987مصطفى، (

 :إدارة المرافق المدرسية والمحافظة عليها )8

الصفية، المالعب، الحدائق المدرسـية،     الغرف  (حيث يمكن تقسيم المرافق المدرسية إلى     

األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية، المختبرات العلمية، المكتبات وصاالت المطالعة،         

الكافتيريا والمرافق الصحية، مركز الخدمة اإلرشادية، المسارح والمعارض والمـشاغل          

  ).الت األنشطة الدينية والثقافيةوصا
  )2000:96العجمي، (
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  -: المهام الفنية لمدير المدرسة:انياًث
يتطلب من مدير المدرسة القيام بدوره الفني إلى جانب دوره اإلداري بخطـين متـوازيين               

  :متالزمين ال غنى لواحد عن اآلخر وذلك على النحو التالي

 :متابعة المعلم وتنميته مهنياً .1

ن كفايـات   هداً من أجل تحسي   يعتبر مدير المدرسة مشرفاً مقيماً وبالتالي عليه أن يسعى جا         

 ويستطيع مدير   ، وسائل منها الفردية أو الجماعية والنشرات التربوية       المعلمين التعليمية باستخدام  

  :المدرسة استخدام اإلجراءات التالية من أجل تنمية المعلمين مهنياً

  .مساعدة المعلمين الجدد ومن هم بحاجة إلى المساعدة -

 .المعلومات التربويةاالطالع على أحدث األساليب و -

 .توصيل المعلومات للمعلمين بوسائل إشرافية مختلفة -

 .تشجيع الدروس التوضيحية وتبادل الخبرات بين المعلمين -
  )83: 1998الدويك، وآخرون، (

  .دراسة وتحديد الحاجات المهنية للمعلمين -

 .لمينالقيام بدراسات وأبحاث إجرائية موجهة نحو تحسين العمل وكذلك ممارسات المع -

 .دراسة وتحليل خطط المواد الدراسية التي يعدها المدرسون وتزويدهم بالتغذية الراجعة -

 .إيجاد نظام للتقويم المستمر لعمل المعلمين ومتابعتهم فردياً ورمزياً وجماعياً -
  )139: 2001العمايرة، (

 : ويكون ذلك من خالل اآلتي:تحسين المناهج الدراسية وتنفيذها .2

 .منهاج وتشكيل لجان لدراسة احتياجات الطالبتحديد عناصر ال -

 .تقدير القيمة التربوية لألنشطة وإعدادها بما يتناسب مع المادة التعليمية -

 ).141-2001:139العمايرة، .(وضع نظام للتقويم المستمر أللوان النشاط المستمر -

 .إثراء المادة الدراسية عن طريق القراءات اإلضافية أو األنشطة اإلضافية -

 .ث المعلمين على استخدام األدوات والوسائل التعليمية بعد توفيرها لهم وتدريبهم عليهاح -

توظيف اإلذاعة المدرسية بحيث توفر الفرص الجيدة لتزويد الطلبة بالمعلومات التي تثري             -

 .المنهج الدراسي
www-imam1.com/vb/archive/index.php/t-3363.html.(820-5-2008)  

 .بارات واالمتحانات وفق معايير االختبار الجيدتطوير نظام االخت -

 .مشاركة المعلمين بتحليل المناهج الدراسية -
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 .توفير المراجع المكتبية إلثراء المنهاج -

 .عقد اجتماعات دورية بين المشرفين التربويين والمعلمين لمعالجة مشكالت المنهاج -

 .  وضع خطط عالجية لتحسين المستوى ألتحصيلي للطلبة الضعاف -
  )56: 1999الصالحي، (

  :دور المديرين فيما يتعلق بهيئة العاملين .3

  .التعبير عن حاجات العاملين وتقصيها -

 .تقدير مستوى كفاءة أداء العاملين للواجبات المختلفة -

 .توضيح الواجبات والوظائف للعاملين -

 )74-73: 1975 ومرسى، اسمعان.(التعرف على احتياجات النمو المهني للعاملين -

 . الخبرات المناسبة ونقل التجارب الناجحة والعمل على تبادلهاتقديم -

 ).175: 1988سليمان، . (أن يكون المثل األعلى في حسن التعامل والقدوة الحسنة -

 :يرها من خاللوالعمل على تحسين العملية التعليمية وتط -

هـا  المناهج الدراسية من حيث أهدافها وأساليبها وأنشطتها وطرق تقويم        إلى  التعرف   •

 .وعقد الندوات واالجتماعات للمعلمين لتدارسها ووضع الخطة العامة لتحقيق أهدافها

 . مستوى المعلمين وإمكاناتهم التربوية التعليميةإلىالتعرف  •

 .توزيع المباحث الدراسية على المعلمين حسب تخصصاتهم وقدراتهم •

السـتخدام  الزيارات االستطالعية للصفوف لمتابعة أعمـال المعلمـين وتـوجيههم            •

 .اإلمكانات المدرسية المتوفرة بشكل أفضل

التعاون مع المشرفين التربويين االختصاصيين في المدرسة من أجل معالجة جوانب            •

 .الضعف في العملية التربوية وتوفير الوسائل التربوية الممكنة

 حاجات المعلمين المهنية والعمل على تلبيتها من خالل تـوفير فـرص             إلىالتعرف   •

 .يب والتنمية الذاتية للمعلمالتدر
 )129: 2001عطوي، (
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 :كقائد تربوي العوامل التي تعيق مدير المدرسة عن القيام بدوره
ق مدير المدرسة عـن القيـام       العوامل التي تعي  عددا من   )1993فهمي ومحمود، (وقد أورد   

   : ويمكن إيجاز هذه العوامل فيما يلي. Roeكقائد تربوي نقال عن رو  بدوره

النظام التعليمي قد طور لوائحه التنظيمية بحيث يضع المسئولية كاملة علـى مـدير              إن   .1

   . داخل المدرسةةالمدرسة باعتباره المسئول األول عن تكامل تفاصيل العملية التنظيمي

وية لحسن سير   إن مستويات اإلدارة التعليمية العليا التي تتبعها المدرسة تضع عادة األول           .2

ة مثل إجراء   مين عملية إدارية سليم   ن كل اهتماماتها تتركز على تأ     العمل بالمدرسة ، وإ   

االحتفـاظ   و االمتحانات وما يتصل بها من إظهار للنتائج وإصدار للشهادات الدراسـية          

تقليل معوقات العاملين   واالنضباط المدرسي   وبنظافة وصيانة المبنى المدرسي وملحقاته      

  .وغيرها.. .الوفاق مع المجتمع المحليو

 المجتمع المحلي عادة ما يفقد الثقة فيما يتم من عمليات تعليمية داخل المدرسة إذا لـم         إن .3

  .يستشعر إدارة محكمة للمبنى المدرسي

المكانة التي يضفيها رجال األعمال بالمجتمع المحلي على كل من يشار إليـه باعتبـاره                .4

اب قيامه بـدوره    مديرا مسئوال عن عمليات اإلدارة قد تستهوي مدير المدرسة على حس          

  .التربوي

سهولة عملية تقويم أنشطة اإلدارة المدرسية التنظيمية ورصد إنتاجها عنه بالنسبة لتقوية             .5

  .األنشطة التي تستثمر في خدمة العملية التعليمية وتطويرها

 فغالبا  ، برامج إعداد وتدريب مديري المدارس      علوم اإلدارة والتنظيم على محتوى     سيادة .6

ويم هتمام بعملية التعلم ذاتها والمناهج الدراسية وما يصاحبها من عمليات تق          ما يتواري اال  

 المجال لتدريب المديرين علـى كيفيـة إدارة المدرسـة    وتوجيه وعالقات إنسانية لتفسح  

  . المختلفةةوالتعامل مع المعوقات التنظيمي

 آمنا يستدرجه   سيطرة مدير المدرسة على الجوانب التنظيمية في المدرسة يحقق له مناخا           .7

 .بعيدا عن االهتمام بالجانب التربوي في قيادته
 )110-108: 1993فهمي ومحمود،(
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  التسرب املدرسي: رابعا
  : تعريف التسرب

ترك الطالب للمدرسة لسبب من األسباب قبل نهايـة         ( :بأنه) 1973عبد الدايم،  (ويعرفه .1

ذا الطالب إذا ترك مرحلة تعليمية      السنة األخيرة من المرحلة التعليمية التي سجل فيها وه        

  ).معينة بعد نهايتها وال ينتسب إلى المرحلة التالية ال يعد من المتسربين
  )40: 1973(عبد الدايم (

انقطاع الطالب عن المدرسـة انقطاعـاً تامـاً         : بأنه) 1990والضامن،  السعود   (ويعرفه .2

لتحاق مباشرة أو فـي أي      وتركه لها بعد أن يلتحق بها سواء حدث هذا االنقطاع بعد اال           

  .صف من صفوف الدراسة قبل استكمال الفترة المقررة للمرحلة التعليمية التي سجل فيها
  )80: 1990السعود والضامن، (

  

عدم االلتحاق بالمدرسة لمن هم في سـن الدراسـة أو           : (بأنه) 1996عدوان،   (ويعرفه .3

ي التحق بها الطالب بغض النظر      االنقطاع عن الدراسة وعدم إنهاء المرحلة التعليمية الت       

  ).عن األسباب ماعدا الموت
  )235: 1996عدوان، (

انقطاع التالميذ عن المدرسة من مرحلة تعليميـة قبـل          : بأنه) 1997حبايب،   (ويعرفه .4

نهايتها ويختلف المتسربون بعضهم عن بعض من حيث المهارات والمعلومـات التـي             

  .يخرجون بها من المدرسة
  )131: 1997حبايب، (

 ترك مقاعد الدراسة بشكل كلي قبـل إنهـاء أي مرحلـة             بأنه) 2001عابدين،  (ويعرفه   .5

              .تعليمية من سلم التعليم العام

      
  ) 316: 2001عابدين، (

ن الطالب بعدم التحاقه بالمدرسـة      ، إذ إ  ويتبنى الباحث تعريف عدوان ألنه أكثر شمولية       .6

  . لكونه عنصرا غير فاعل قياسا بالمتعلم باإلضافة،سيكون أمياً وسيكلف الدولة أكثر
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  -:أنواع التسرب
إن أي نظام تعليمي مهما حاولنا أن نصل به إلى درجة الكمال إال أنـه سـتعتريه بعـض               

  :الثغرات السيما التسرب حيث تتخذ هذه الظاهرة صوراً مختلفة وأشكاالً متعددة، منها

 :تسرب الطلبة من االلتحاق بالمدرسة االبتدائية .1

 من أخطر أنواع التسرب ألنه يعني الجهل واألمية السيما في ظل غياب قانون إلزامية               هو

 .التعليم

وهو يعني تدني معدالت التحاق األطفال الذين بلغوا السن القانونيـة  لاللتحـاق بالـصف             

  ...األول األساسي وذلك حسب عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها

صاء المركزية الفلسطينية يتضح عدم وجود مثـل هـذا          ولدى مراجعة سجالت دائرة اإلح    

  .النوع من التسرب في محافظات غزة
   )1997، دائرة اإلحصاء المركزية( 

وعلى الرغم من الجهود التي تبذل من قبل الدول النامية للحد من هذا النوع من التـسرب                 

ي تتـسرب قبـل التحاقهـا       الدراسي إال أن هذه الجهود تصطدم بواقع األعداد البشرية الهائلة الت          

 فقد أصدرت اليونسكو تقريراً يشير إلى مجموع عدد الطلبة الذين تقع أعمارهم ما بين               ،بالمدرسة

مليون طالب في حين    ) 114(ما يقدر بـ    ) 1980(سنة تسرب منهم في العام الدراسي       ) 6-11(

  .ليون طالبم) 103(يقدر بـ ) 2000(بلغ عدد الطلبة المتوقع تسربهم عند بلوغ العام 
  ).392: 1994عبود، وحجي، (

وعند النظر إلى دول الجوار مثالً جمهورية مصر العربية نجد أن عدد الطلبة الذين بلغوا               

السن القانوني الذي بموجبه وجب التحاقهم بالمدرسة حوالي مليـون طالـب تـستوعب مـنهم                

استيعاب محـرومين   ن  ألف طالب بدو  ) 250(ي حين يبقى    ألف طالب ف  ) 750( حوالي   المدارس

  .من التعليم
  )143-141: 1991إبراهيم، (

أما فيما يتعلق بدول شمال أفريقيا مثل المغرب مثالً فقد وصلت نسبة إجمـالي الطلبـة                 -

مـن  %) 35(سنوات والذين لم تستوعبهم المدارس بحـوالي        ) 7-6(الذين تقع أعمارهم ما بين      

، في حين كانت نسبة الطـالب الـذين         )1980/1981(المجموع العام وذلك عن العام الدراسي       

للعـام الدراسـي    %) 40(بلغوا السن القانونية ولم يلتحقوا بالمدرسة في دولة الجزائر قد بلغت            

 .وهؤالء قد تسربوا من االلتحاق بالمدرسة) 1987/1979(
 ).92-88: 1993بدوان، (
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 -:وعند إلقاء نظرة على بعض دول العالم الثالث نجد اآلتي

لـدى  ) 1960(ل بلغت نسبة الطالب المسجلين للمرحلة االبتدائية للعام الدراسي          في الصوما  -

من مجموع الطالب الذين بلغوا السن القانونية في حين بلغت نسبة المسجلين            %) 12(الذكور  

فقد وصـلت لـدى الـذكور       ) 1981(أما نسبة المسجلين للعام الدراسي       %).5(لدى اإلناث   

 %).21(اث في حين كانت لدى اإلن%) 38(

لدى الذكور  ) 1960(في السنغال فقد وصلت نسبة المسجلين في المرحلة االبتدائية للعام           أما   -

في %) 7(من مجموع الطالب الذين بلغوا السن القانونية في حين كانت لدى اإلناث             %) 26(

 أما اإلناث فقـد بلغـت النـسبة         ،%)58(قد بلغت   ) 1981(حين كانت لدى الذكور في العم       

)28(%. 

لـدى  ) 1960(في هاييتي فقد وصلت نسبة المسجلين في المرحلة االبتدائية للعام الدراسـي              -

 أمـا فـي العـام       ،%)42(من مجموع الطالب العام ولدى اإلناث       %)  50(الطلبة الذكور   

   %).64(قد بلغت أما اإلناث ف%) 74(فقد بلغت النسبة لدى الذكور ) 1981(

 )28: 1992محمد، (

 استيعاب جميع الطلبة داخل جدران المدارس       جز دول العالم الثالث عن    بق يتضح ع  مما س 

ي الشوارع ممـا سـيرفع نـسبة        والذين من الواجب أن يكونوا داخلها وبالتالي يجدون أنفسهم ف         

ة ويكون سبباً مباشراً في تفشي الجريمة، في حين تشير اإلحصاءات الصادرة مـن قبـل                العمال

التي تناولت مستقبل التعليم فـي المنطقـة العربيـة علـى وجـه               و 1990الندوة اإلقليمية للعام    

حيث قدر عدد الطلبة الذين لم تستوعبهم المـدارس والـذين تقـع             . الخصوص  الدول الخليجية   

 أما في سلطنة عمان فقـد       ،ألف طالب ) 25(سنة في دولة الكويت ب      ) 11-6(أعمارهم ما بين    

 في حين بلغ    ،ألف طالب ) 539(فقد قدر بحوالي    ألف طالب، أما في السعودية      ) 18(قدر بحوالي   

  .ألف طالب) 221(عدد الطلبة في العراق بحوالي 
  )90: 1996غنيمة، (

 -:تسرب الطلبة من المدرسة قبل وصولهم إلى نهاية مرحلة التعليم األساسي .2

ع  وهذا النو  ويعتبر هذا النوع من التسرب األكثر انتشاراً والسائد في جميع النظم التعليمية           

ففي الواليات المتحدة على سـبيل      ، النامية بل وتعاني منه البلدان المتقدمة      ال يقتصر على البلدان   

مـن الطلبـة    %) 85.7(المثال يذكر تقرير صادر عن المركز الوطني إلحصائيات التعلـيم أن            

من الطلبة المسجلين في األعوام الدراسـية       %) 85.8( و 93-91المسجلين في األعوام الدراسية     

  .هم من المتسربين%) 14(هم الذين تمكنوا من إتمام الشهادة الثانوية وأن حوالي ) 94-96(
)National center for Education. Statistics, 1997:1( 
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وهذا النوع األكثر انتشاراً في النظام التعليمي بمحافظات غزة، ويرتبط هذا النوع بمـشكلة   

، وهناك ترابط إحصائي بينهما، فنحن ال نـستطيع   فالرسوب قد يكون سبباً في التسرب      ،الرسوب

 ولهذه العالقة أثر كبير في الهدر الـذي         ،أن نحسب التسرب بشكل دقيق قبل أن نحسب الرسوب        

  .بي أثناء المراحل التعليمية وخاصة أثناء المرحلة االبتدائيةيصيب التدفق الطال
  ).82: 1973عفيفي، (

  _:التسرب المرحلي .3

ن أنواع التسرب والذي يظهر في نهاية كل مرحلـة مـن المراحـل              وهو النوع الثالث م   

التعليمية حيث ال يتقدم بعض الطالب المتحان إتمام شهادة المرحلة العامة وكذلك الذين يرسبون              

  .في هذا االمتحان
  ).53: 1992عياش، (

  -:حيث سيتم تناول هذا النوع من التسرب حسب كل مرحلة تعليمية

 :بتدائيةالتسرب في المرحلة اال )1

 فإن معدالت عدم البقاء على مقاعد       1995حسب ما يشير إليه تقرير منظمة اليونسكو لعام         

الدراسة يعكس نتائج التسرب الدراسي الذي ال يزال يشكل عقبة تربوية كبيرة متواجدة في جميع               

 وجنـوب   األقاليم النامية، خاصة في بالدنا إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وأمريكيا الالتينيـة           

آسيا حيث يقدر عدد التالميذ الذين يصلون السنة الرابعة االبتدائية أقل من ثلثي عـدد التالميـذ                 

  .الذين يبدؤون السنة األولى

كذلك ترتفع نسب التسرب الدراسي لدى الطلبة اإلناث عن الذكور في بعض بلدان جنوب              

د من التعاون في فرص التعلـيم       أفريقيا والصحراء الكبرى والدول العربية وجنوب آسيا مما يزي        

    .والتحصيل المدرسي بينهما
  )7: 1995اليونسكو، (

فمن الدول النامية على سبيل المثال البرازيل فقد أشارت دراسة قام بها اليونـسكو للعـام                

ـ            1973الدراسي   مـن  %) 39( بأن نسبة الطلبة الذين يصلون للصف الرابع االبتدائي يقـدر بـ

 في حين يصل ما تقدر نسبته من أولئـك الطلبـة للـصف              ،حق بالمدرسة إجمالي الفوج الذي الت   

  %).28(الثامن وهو الصف األخير بـ
  )98: 1998حجي، (
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م فـي المرحلـة     1987في حين صدرت دراسة لليونسكو عن التسرب الدراسـي للعـام            

ـ              مـن  %) 27،2(االبتدائية في ثالث عشرة دولة عربية، إذ بلغت نسبة التسرب لديهم بما يقدر ب

  .مجموع عدد الطلبة المسجلين بها

  

وكذلك أشار تقرير التنمية البشرية الذي أجرى دراسة عن حجم التسرب الدراسـي للعـام               

  : في المرحلة االبتدائية في بعض البلدان العربية كما يلي1995الدراسي 

   يبين حجم التسرب في بعض الدول العربية )1( جدول رقم

   التسربحجم  البلد  حجم التسرب  البلد

  %38  السعودية  %17  اإلمارات العربية المتحدة

  %9  سوريا  %8  األردن

  %5  الجزائر  %3  تونس

      %28  المغرب

  )148-147: 1998الشخيبي، (

  -:وإذا ما نظرنا إلى نسبة التسرب في بعض الدول المجاورة لفلسطين لرأينا اآلتي

قبـل  ) 810(بتدائي يتـسرب    طالب يسجلون في الصف األول اال     ) 1000(من أصل   / لبنان -

 .وصولهم للصف الثالث الثانوي
  ).261: 1997بدران، والبيالوي، (

أما عن جمهورية مصر العربية، حيث تختلف نسب التسرب الدراسي في المرحلة االبتدائية              -

%) 40(من محافظة ألخرى حيث تصل نسب التسرب الدراسي في بعض المحافظات إلـى              

وبشكل عام يبلغ معدل التسرب الدراسـي فـي         %) 5(رى  في حين كانت في محافظات أخ     

 .وذلك في عقد السبعينيات%) 30-20(المرحلة االبتدائية على مستوى الجمهورية 
  ).140: 1998عبد العظيم، (

أما في األردن فبلغت نسبة التسرب في المرحلة االبتدائية لألعوام الدراسـية الواقعـة بـين                 -

   ).2( ل رقم  كما هو موضح بالجدو79/80-88/89
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يوضح نسبة التسرب الدراسي بالمملكة األردنية بالمرحلة االبتدائية لألعوام  ) 2( جدول رقم 

  )1989-1988م إلى 1980-1979(اسية الدر
  

/79 الجنس
80  

80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 
المعدل 

  العام

  1.30  .69  .90  .85  2.6  1.30  1.73  .73  2.78  .04  2.01ذكور 

1.6  1.36  1.04  .87  3.17  1.59  1.90  .73  1.84  1.54  2.5  إناث
6  

  

إذا تناولنا ظاهرة التسرب الدراسي في المرحلة االبتدائية في         فما على صعيد المجتمع الفلسطيني      أ

  :الضفة الغربية فإننا نجد الجدول اآلتي

والذي يوضح حجم ) 3(ل رقم   فإن حجم التسرب الدراسي يظهر من خالل الجدو        :لواء جنين  .1

 ).1990/1991 وحتى 1987/1988(التسرب خالل األعوام الدراسية 

  والذي يوضح حجم التسرب خالل األعوام الدراسية) 3(جدول رقم 

  )1990/1991 وحتى 1987/1988(

  النسبة المئوية  مجموع المتسربين  مجموع الحاضرين  العام الدراسي

87/88  23292  263  1.13  

88/89  23333  478  2.04  

89/90  23532  355  1.5  

90/91  24388  260  1.06  

يوضح نسبة التسرب الدراسي في المرحلة االبتدائية       ) 4(  حيث أن الجدول رقم      :لواء نابلس  .2

  )1989/1990 -1988/1989(بلواء نابلس للعامين الدراسيين

  ء نابلس يوضح نسبة التسرب الدراسي في المرحلة االبتدائية بلوا) 4(جدول رقم 

  )1989/1990 -1988/1989( للعامين الدراسيين

  النسبة المئوية مجموع المتسربين  مجموع الحاضرين
  العام الدراسي

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

88/89  11448  10977  277  337  3.34  3.07  

89/90  11666  10896  157  138  1.35  1.27  
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 -88/89فاع عدد المتسربين للعامين الدراسيين      وبالنظر إلى الجدولين السابقين يالحظ ارت     

 عن العـام    88/89 في كل من جنين ونابلس كذلك ارتفاع نسبة التسرب الدراسي للعام             89-90

 ذلك إلى وجود االنتفاضة الفلسطينية األولى التي كانت في أوجهـا فـي              ، وربما يعزى  الذي يليه 

  .88/89العام 

 فـي   93/94 حتـى    82/83طاع غزة عن الفتـرة      أما فيما يتعلق بالتسرب الدراسي في ق      

  -:كالتالي )5( في الجدول رقم المرحلة االبتدائية فتظهر

  يبين نسبة التسرب في قطاع غزة عن الفترة) 5(جدول رقم 

   في المرحلة االبتدائية93/94 حتى 82/83
 دلالمع93/94  91/9292/93  87/8888/8989/9090/91  82/8383/8484/8585/8686/87

4.07 7.33 6.48 09. 10.995.91 8.43 9.98 12.498.29 10.287.75 7.37

 -86/87 -90/91من المالحظ على الجدول السابق أن أعلى نسب سجلت في األعـوام             

  %).10.28(، %)10.99(، %)12.49( بنسب كانت على التوالي 92/93

ات ما قامت به    ي هذه السنو  ن من أهم األسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة التسرب ف          حيث إ 

ممارسات قمعية إرهابية بحق المؤسسات التعليمية والعاملين فيها من إغالق          قوات االحتالل من    

  .لها، واعتقال العاملين فيها ونسف البيوت

كما أن من أهم األسباب أيضاً الوضع االقتصادي السيئ الذي دفع بعض هؤالء المتسربين              

  . وسد احتياجاتهم المعيشيةللعمل من أجل مساعدة أسرهم،

  -:التسرب في المرحلة المتوسطة

إن المتتبع لظاهرة التسرب يعلم أن العبرة ليست بأعداد الطلبة المسجلين في بدايـة كـل                

  .مرحلة تعليمية بل العبرة في مقدرة هؤالء الطلبة في اجتياز المرحلة المسجلين فيها

تؤكـد اإلحـصاءات علـى      ) المتوسطة(ية  بالنسبة للتسرب الدراسي في المرحلة اإلعداد     "

وذلـك  ) 2000(ضعف مقدرة األقطار العربية في تحقيق االستيعاب الكامل عند الوصول لعـام             

  . يوضح ذلك )6( رقم سنة، والجدول ) 17-12(للطلبة الذين تقع أعمارهم ما بين 
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  )2000(م يوضح عدد الطالب المتسربين في بعض األقطار العربية في العا) 6(جدول رقم 

  السعودية  قطر  الكويت العربية اإلمارات  اسم البلد

   طالب897   طالب6000   طالب12000   طالب9000  العدد

  )91: 1996غنيمة، (

أما بالنسبة لحجم التسرب الدراسي في المرحلة المتوسطة في بعض دول الجـوار مثـل                

لدراسي لألعـوام مـن      نسبة التسرب ا    )7( رقم  حيث يظهر الجدول    : جمهورية مصر العربية  

  .كوراً وإناثاً للمرحلة اإلعدادية في جمهورية مصر العربية لدى الطلبة ذ1994 وحتى 1991

  يبين نسبة التسرب الدراسي في المرحلة المتوسطة ) 7(جدول رقم 

  )94 وحتى 91(صر العربية لألعوام لجمهورية م

  93/94  92/93  91/92   العام      الجنس

  4.19  1.98  5.73  ذكور

  3.31  4.46  8.24  إناث

  )293: 1983عبد الدايم، (

من المالحظ على الجدول السابق التأرجح في نسبة التسرب لدى الطلبة الذكور فيرتفع في              

السنة األولى ومن ثم ينخفض في العام الذي يليه وليرتفع مرة أخرى في العام الذي يليه في حين                  

   .تأخذ نسبة التسرب لدى البنات باالنخفاض

 79/80أما بالنسبة لنسب التسرب الدراسي في األردن للمرحلة المتوسطة لألعوام           / األردن

   يوضح ذلك )8( رقم  فالجدول88/89ى وحت

  يبين نسبة التسرب الدراسي في المرحلة اإلعدادية ) 8(جدول رقم 

  .88/89 وحتى 79/80للمملكة األردنية لألعوام 

السنة   

  الجنس
المعدل العام79/8080/8181/8282/8383/8484/8585/8686/8787/8888/89

  8.17 7.99 7.64 11.538.74 8.30 8.26 6.02 7.03  8.1  8.2  ذكر

  7.22  5.2 6.46 7.69  9.43 7.42 8.01 5.74 7.16  6.5  8.6  أنثى
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يالحظ من الجدول السابق ارتفاع معدل التسرب الدراسي لدى الطلبة الذكور عنـه لـدى               

 في حين كانت أقل نسبة لدى الـذكور فـي العـام             86/87 و   85/86السيما في العامين    اإلناث  

 والعام  79/80، أما بالنسبة لإلناث فيرتفع معدل التسرب الدراسي في العامين الدراسيين            82/83

 وبوجه عام يرتفع التسرب الدراسي لدى كل من اإلناث والذكور فـي العـام الدراسـي              85/86

85/86.  
  )6: 1990لضامن، السعود وا(

  -:نجد اآلتيعند الحديث عن التسرب في فلسطين و

 فإن حجم التسرب الدراسي في المرحلة اإلعدادية بلواء جنين مثالً للعام            :في الضفة الغربية   )1

  ).9( رقم م فيظهر من خالل الجدول 87/1988

  اء جنينة اإلعدادية الحكومية بلويبين نسب التسرب الدراسي في المرحل) 9(جدول رقم 

  النسبة المئوية  المتسربون
  الصف

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  5.60  6.40  480  742  األول اإلعدادي

  6.10  7.10  431  676  الثاني اإلعدادي

  5.40  7.50  301  582  الثالث اإلعدادي

  

حيث يالحظ االرتفاع في نسب التسرب الدراسي في الصف الثاني اإلعدادي لدى الـذكور              

  . سواءواإلناث على حد
  )349: 1990التميمي، (

- 82/83 بالمرحلة اإلعدادية عـن الفتـرة        :أما فيما يتعلق بالتسرب الدراسي بقطاع غزة       )2

  )10(رقم  فيظهر من خالل الجدول 93/94

  يبين نسبة التسرب الدراسي في المرحلة اإلعدادية ) 10(جدول رقم 

  . بقطاع غزة93/94-82/83عن الفترة 

المعدل82/8383/8484/8585/8686/8787/8888/8989/9090/9191/9292/9393/94
9.76  17.98 12.1  7.15  11.32 6.86  6.45  10.53 11.62 19.74 15.68 12.88 11.83 

  ). نسخة ستنسل1944غزة، / وزارة التربية والتعليم(
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يـة  ويظهر من الجدول السابق ارتفاع التسرب الدراسي لدى الطلبة في المرحلـة اإلعداد            

 قـدرت    إذ 92/93،  83/84،  91/92 التاليـة    حيث بلغت أعلى نسبة تسرب لألعوام الدراسـية       

  %).15.86(، و%)17.98(، و%)19.74(النسب على التوالي 

وقد يعود السبب في تسرب الطلبة من مدارسهم إلى اإلجراءات األمنية التي فرضتها قوات              

ا زاد من قلة توافر أماكن العمل ألرباب أولئـك      اإلسرائيلية على المناطق الفلسطينية مم     االحتالل

  .الطلبة مما دفعهم إلى زج أبنائهم للعمل في السوق المحلية
  )226: 1998الريشة، (

  -:التسرب في المرحلة الثانوية

إن المتتبع ألوضاع التعليم الثانوي في األراضي الفلسطينية المحتلة يجدها سـارت نحـو              

 حيث عمل المحتل جاهداً على التضييق على التعليم بشكل          ،إلسرائيلياألسوأ منذ بداية االحتالل ا    

 وقـود مقاومـة     يم من أثر في تخريج شباب كانوا هم       عام والتعليم الثانوي بشكل خاص لما للتعل      

  .المحتل على مر سنوات االحتالل بما في ذلك سنوات االنتفاضتين

اع غزة في المرحلة الثانويـة      الدراسي في قط  التسرب   معدالت   أردنا أن نتعرف إلى   وإذا  

  . يوضح ذلك)11(رقم  فالجدول 91/92 وحتى 82/83العامة من األعوام الدراسية 

لدراسي في قطاع غزة في المرحلة الثانوية العامة التسرب ايوضح معدالت ) 11(جدول رقم 

  .91/92 وحتى 82/83من األعوام الدراسية 
82/83  83/84  84/85  85/86  86/87  87/88  88/89  89/90  90/91  91/92  

17.1  19.1  13.8  12.7  12.6  15.9  20.9  17.6  20.1  30.7  

ويظهر من الجدول السابق ارتفاع نسب التسرب الدراسي في قطاع غـزة فـي المرحلـة              

 حيث تقدر النسب التاليـة علـى        83/84 و   90/91 و   91/92الثانوية السيما لألعوام الدراسية     

  .)19.1(، )20.1(، )30.7(التوالي 

وتعود أسباب التسرب الدراسي في تلك المرحلة التعليمية لدى الطلبة الذكور إلى تـوجههم              

إلى سوق العمل فضالً عن الزواج المبكر لإلناث والذكور على حد سواء حيث انتشرت ظـاهرة               

هم لكي يبتعدوا عن االشتراك     ائالزواج المبكر في تلك الفترة وذلك بسبب رغبة اآلباء بتزويج أبن          

احتفاالت األعراس قد وفر النفقات التي تـصرف علـى          النتفاضة ومن ناحية أخرى إلغاء      افي  

  .همج مما شجع اآلباء على تزويج أبنائالزوا
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فيما يتعلق بظاهرة الزواج المبكر لدى اإلناث فلقد أصبحت اإلناث في االنتفاضة السـيما              و

ة أن  اآلباء بتزويج البنـات خـشي     غبة لدى   في المرحلة الثانوية عبئاً على أسرهم حيث توجد الر        

 أو لعنف االحتالل    تتعرض سمعتهم لإلساءة بسبب اشتراكهن في النشاطات السياسية مع الشباب         

  .هن كاعتقالهناإلسرائيلي بحق
  ) 211: 1998القلقيلي، (

وعند النظر إلى حجم ظاهرة التسرب الدراسي في المرحلة الثانوية العامة الحكومية فـي              

 حتـى   87/88على سبيل المثال في منطقة الخليل لألعوام الدراسية الممتدة مـن            الضفة الغربية   

  )12(رقم  تظهر في الجدول 94/95

يبين نسبة التسرب الدراسي في منطقة الخليل في المرحلة الثانوية العامة ) 12(جدول رقم 

  :94/95 حتى عام 87/88الحكومية منذ عام 

 المجموع  94/95  93/94  92/93  91/92  90/91  89/90  88/89  87/88
14  17  10  11  13  12  11  11  12  

ويالحظ من الجدول ارتفاع التسرب الدراسي في المرحلة الثانوية العامة في منطقة الخليل             

، وفي دراسة قد أجريت في مطلع الثمانينـات  %)17(حيث بلغت النسبة . 88/89للعام الدراسي  

ية بأن نسبة الطلبة الذين يتـسربون نتيجـة         عن عوامل تسرب الذكور واإلناث في الضفة الغرب       

، وفي حين بلغت نسبة الطلبة الـذين يتـسربون          %)24(العوامل السياسية واالقتصادية قد بلغت      

ـ    باعتبارهـا  %) 28(، أما العوامل العائلية فقد وصلت نسبتها        %)44(لعوامل تتعلق بالمدرسة ب

ة الذكور واإلناث على حد سـواء، وفـي   عامالً من العوامل المسببة للتسرب الدراسي لدى الطلب  

باعتبارها عامالً من العوامـل المؤديـة للتـسرب         %) 13(حين احتلت نسبة العوامل الشخصية      

  .الدراسي لدى الطلبة
  ).252: 1990التميمي، (

أما فيما يتعلق بالتسرب الدراسي في فلسطين في المرحلة الثانوية لألعوام الدراسية الممتدة             

  ) .13(رقم  وفقاً لمتغيرات الجنس يظهر من خالل الجدول 96/97 وإلى 93/94من 

 يبين نسبة التسرب الدراسي في المرحلة الثانوية وفقاً لمتغير الجنس خالل  )13(جدول رقم 

  )63، 1999: زي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المرك (96/97 إلى 93/94األعوام 
  

  96/97  95/96  94/95  93/94  الجنس

  3.93  5.98  6.55  3.39  ذكور

  7.92  8.13  9.69  7.61  إناث
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ويظهر من خالل الجدول السابق ارتفاع معدل التسرب الدراسي لدى الطلبة اإلناث عنـه              

لدى الطلبة الذكور في المرحلة الثانوية العامة على صعيد فلسطين، ولربما كان الفقر أحد أهـم                

 وجعلهن يتركن المدرسة، حيث أولياء      األسباب التي دفعت بأولياء أمور الطلبة اإلناث بتزويجهن       

األمور يقومون بتزويج بناتهن ألول طالب زواج يطرق بابهم بهدف تخفيف العبء االقتـصادي              

عن األسرة، وفي حين يرى بعض أولياء األمور بأن الفقر قد يجعل بناتهن يتجهن نحو العمـل                  

واتي ينتمـين للطبقـة الفقيـرة       عند الغير مما قد يسيء لسمعة بناتهن، وفضالً عن أن اإلناث الل           

  .وضعهن االقتصادي نحو األحسنيفضلن الزواج على أمل تغيير 
  )212: 1998القلقيلي، (

  :سمات الطلبة المتسربين

ما دمنا نتحدث عن الطلبة المتسربين فالبد لهم من صفات وسمات تميزهم عن اآلخـرين               

 االقتصادية من أجل تـشخيص هـذه        ية أم  النفسية أم التربوية أم االجتماع     كان من الناحية  أسواء  

 أن هذه السمات قـد ال       ملاع من انتشار هذه الظاهرة مع الع      الحاالت وعالجها والحد بقدر المستط    

تنطبق جميعاً على المتسرب الواحد فلربما تحمل المتسرب الواحد منها سمة واحدة وقـد يكـون                

  :أكثر من سمة ومن هذه السمات

 :دودةذوو القدرات العقلية المح .1

. حيث تعاني هذه الفئة من صعوبات في الفهم والتعلم وهذا إما أن يكون وراثياً أو مرضياً               

ويتـصفون  ،وتتصف هذه الفئة من الطلبة بتقدير ذاتي وغير قادرين على المشاركة الوجدانيـة              

  .بالفشل المتكرر واإلحباط كسمة مميزة لكل أعمالهم وأنشطتهم
  )158-157: 1995مراعبة، (

 من خالل درجاتهم المتدنية في التحصيل الدراسي المـنخفض أو مـن              التعرف إليهم  ويتم

 مـن   اًخالل رسوبهم، وبالتالي على القائمين على التعليم متابعة مثل هذه الحاالت وإعارتهم مزيد            

  .هتمام من خالل إيجاد مراكز خاصة بهماال

  :ذوو الظروف االقتصادية الصعبة .2

ب الفلسطيني لمقاعد الدراسـة     م المتسربين من أبناء الشع     الرئيس في ترك معظ    إن السبب 

الوضع االقتصادي السيئ والذي يشمل الفقر الشديد أو عدم وجود فرص عمل للوالـدين أو                هو

 من الطالب لترك مقاعد المدرسة والبحـث        ، مما يضطر كثيراً   ضيق السكن وكثرة عدد ساكنيه    

ش السيارات وغيرها ممـا يعـيقهم عـن         عن فرص عمل سهلة مثل البائع الجوال أو بعض ور         

  .إكمال دراستهم
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 ولذا يتركون المدرسة حتى يتمكنـوا       ،وكثير منهم يتمتعون بأعمالهم بسبب الربح المادي      "

  ".من العمل
  )87: 1995جبر، (

  :ذوو الفئة المجبرة على التسرب .3

ت  أو المـشكال   رسة نتيجـة لـبعض األزمـات      وتشمل هذه الفئة األفراد الذين تركوا المد      

  .الشخصية أو األسرية أو فقر األسرة المفاجئ نتيجة لتعرضها لكارثة معينة
  )353: 2002الشخيبي، (

  :اًذوو األسر المفككة اجتماعي .4

همـا،  لوالدين، موت أحد الوالـدين أو كلي      طالق ا (يتخذ التفكك األسري أشكاالً عديدة منها     

 أساسياً في تقدم الطالب نحو العمل       من المعلوم أن األسرة تلعب دوراً     و) خالفات ونزاعات أسرية  

 فالطالب الذي ال يجد المناخ األسري المالئم يكون دائماً مشغوالً بالجو المشحون بـين               ،المدرسي

  .أفراد أسرته فيتسم أداؤه بالقلق والتوتر، فحاجة الطالب لألب واألم من ضروريات حياته
  )2001:53حميد، (

 على التحصيل الدراسي    شعوره بالحرمان يؤثر بدوره   وتراكم القلق لدى الطفل الناتج عن       "

  .بصفة عامة
  )400: 1986زيدان، (

  :ذوو الكفاءة .5

هؤالء الطالب يمتلكون المقدرة على التحصيل الدراسي والنجاح إال أن بعضهم يتـسرب             

  . وبعضهم يفقد الدافعية للتعلم،من المدرسة لمشاكل سلوكية مع المعلمين أو زمالئهم

  :خاصذوو السلوك ال .6

لظروف نفسية واجتماعية واقتصادية عديدة تنعكس سلباً على الطالب فتجـد أن الـبعض              

عدوانية كالمية، عنف   (منهم قد اكتسب سمات سلوكية سيئة تنعكس على التزامه المدرسي ومنها          

  ).جسدي تجاه اآلخرين أو اتجاه المعلمين، صعوبات في التركيز، اضطرابات عاطفية
  )78: 1995جبر، (
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ناك العديد من اإلشارات المبكرة التي تدل على توقع حدوث ظاهرة التـسرب وتكـون               وه

بمثابة مقدمات لهذه الظاهرة خصوصاً في ظل تكرارها طوال السنة الدراسـية ويجـب علـى                

 ومـن هـذه المقـدمات       ،كأسلوب وقائي لمنع هذه الظاهرة     االعتبار   بعينالمدرسة أن تأخذها    

  -:واإلشارات ما يلي

 .لتأخر عن الدوام المدرسي في الصباحتكرار ا )1

 .الهروب من بعض الحصص )2

 .الغياب بدون عذر مقبول من المدرسة )3

 .الرسوب أو اإلعادة مرة أو أكثر في المراحل األولى من الدراسة )4

 .قلة االهتمام في الفصل والقيام بالواجبات الصيفية والمنزلية )5
  )55-54: 2001حميد، (

  :مخاطر التسرب

الب عن المدرسة وتسربه من الدراسة قد يؤدي إلى ارتداده إلى األمية مـن              إن انقطاع الط  

  .ناحية والتحاقه بسوق العمالة أو قد يؤدي من ناحية أخرى إلى انحرافه

التسرب يؤدي إلى حدوث فاقد في التعليم يترتب عليه ارتفاع تكلفة التعليم بالنسبة للطالب              "

 كما أن زيـادة األميـة أو        ،ءة التعليم في الوقت نفسه    أو الفصل أو المدرسة مع التأثير على كفا       

وجود الفرد األمي يعتبران في حد ذاتهما عاملين محبطين ومعيقين لعمليـة اإلنتـاج والتنميـة                

الشاملة اجتماعياً واقتصادياً ألن اإلنسان األمي يصبح فرداً مستهلكاً فقط غير قادر على العطـاء               

  ".ولة والمجتمعواإلبداع ويصبح عالة على كاهل الد
  )4: 1994القاضي، (

  -:ويضاف إلى المخاطر ما يلي

تسرب الطالب قبل أن يتم نضجه وتكتمل خبرته تجعله أقل كفاية في العمل وأقل إنتاجاً لـو                  .1

 .قدر له أن يواصل دراسته، وهذا ضياع للطاقات البشرية في المجتمع

ي التعاون والعمل مـع الجماعـة       عدم اهتمام وتقدير المتسرب لقيمة الوقت، وعدم الرغبة ف         .2

وضعف روح االنتماء والقدرة على االبتكار واإلنجاز، وكلها قيم هابطة ناتجة عن ضـعف              

 .نوعية الفرد مما ينعكس سلباً على المجتمع
 )61: 1990إبراهيم، (

إن أعداد المتسربين سوف تلتحق عاجالً أم آجالً بسوق العمل، بيد أن هذا السوق لـم يعـد                   .3

استقبال مثل هذه األيدي العاملة، نظراً ألن سوق العمل وفقـاً للتطـورات العلميـة               بمقدوره  
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والتكنولوجية الحديثة يتطلب قوى بشرية ماهرة، وتمتلك خبرات ومهـارات تمكنهـا مـن              

 .الوقوف أمام المستحدثات التي تظهر متالحقة في ميادين العمل المختلفة
 )123، 122: 1983السامرائي، (

ستوى الوعي التربوي واالجتماعي والسياسي لدى الشاب سيعكس نفسه علـى           إن انخفاض م   .4

مدى قدرتهم على إدراك األخطار التي تحيط بأمتهم وبالتالي اندفاعهم في الذود عن وطنهم،              

وحرصهم على حماية مكتسبات ثروتهم، وإلى سهولة انخـداعهم بالـدعايات االسـتعمارية             

 .وهةواإلشاعات التي تعدها الدوائر المشب
 )121: 1995بيبي، (

وجود التسرب في المجتمع يشكل عائقاً في إيجاد مجتمع متجانس يتمتع أفراده بقدر مقبـول                .5

من أساسيات الثقافة والمعرفة ،فوجود فئة المتسربين ال يساعد على إيجاد قدر مـن التفـاهم                

 .ف والتدهور المجتمع نحو التخلوالتعامل المشترك بين أفراد المجتمع مما يؤدي إلى سير
 )55: 1992بركات، (

يؤدي استمرار التسرب إلى استمرار الجهل والتخلف وبالتالي سيطرة العادات والتقاليد البالية             .6

وبالتـالي حرمـان    )  سيطرة األبوية المطلقـة    -الزواج المبكر (التي من تطور المجتمع مثل    

لي يتحول المجتمع إلـى     المجتمع من ممارسة الديمقراطية، وحرمان أفراده من حقوقهم وبالتا        

مجتمع مقهور ومسيطر عليه، ألنه ال يمكن أن يكون المجتمع سيداً وحراً وفي الوقت نفـسه                

 .جاهالً، مجتمع تسوده العنصرية والتحيز واالنغالق
 ).3: 1997فاشة وعدوان، (

  أسباب التسرب

عليمي وااللتزام والمنهج   وتتعلق بالمدرسة والمرافق المدرسية والنظام الت      : األسباب التربوية  :أوال

   -:واألهداف التعليمية والمدرسية وتتمثل باالتي

 .بعد المدرسة عن مكان السكن وصعوبة المواصالت .1

 .عدم إخطار اإلدارة المدرسية ألولياء األمور بغياب أبنائهم .2

 .قد ال تمثل المناهج ا لدراسية احتياجات التالميذ واهتماماتهم وقدراتهم .3

 .رة طويلة من السنة وكذلك حالة المدرسين النفسيةنقص المدرسين لفت .4

  .وسائل التقويم التقليدية المتبعة والمتمثلة باالختبارات فقط .5
  )16-15: 1986علي، (
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النقص في تعميم التربية قبل المدرسة حيث ال يهتم النظام التعليمي برياض األطفـال ممـا                 .6

  .ل بالفجوة الثقافيةيجعل الفجوة واسعة بين البيت والمدرسة مما يصيب الطف
  )111: 1976،قمبر(

ن الدور الذي تؤديه رياض األطفال يعمل على تهيئة الطفل لدخول المدرسة بـدال              حيث إ 

   .من انتقاله نقلة مفاجئة من البيت والشارع إلى مقعد الدراسة

 .اضعف كفاية المعلم من حيث إعداده وتدريبه أثناء الخدمة وجمود أساليب التعليم التي يتبعه .7
  )23 : 1973، بية والثقافة والعلومالمنظمة العربية للتر(

 تدني المستوى التحصيلي للطلبة ورسوبهم مع قلة توفر البرامج العالجية المناسبة .8
  )60: 2001، حميد(

  :األسباب االجتماعية: ثانيا

 كذلك  ،من مجتمع إلى آخر وتشمل عادات وتقاليد المجتمع الخاصة به         هذه األسباب   تختلف  

فان الظروف الحياتية التي يمر بها الناس والواقع الذي يحيونه له تأثير كبيـر علـى نفـسياتهم                  

  -: ومن أهم هذه األسباب،وسلوكهم

  .سوء المعاملة التي يتلقاها الطالب في بيته إما بسبب الفقر أو الجهل .1

 .األسرة المفككة وغير المترابطة لها دور األكبر في تسرب أبنائها .2

بأهمية التعليم لدى البعض من أولياء األمور وسيادة بعض العادات كالزواج           قصور الوعي    .3

 .المبكر للبنات
 )55: 1992، عياش(

شيوع البطالة بين المتعلمين وما تتركه من آثار سلبية على دافعية الطلبة واتجاهاتهم نحـو                .4

 .المدرسة وتسربهم
 )244 : 1988النوري، (

حدهما ممارسـات ال    صة إذا ما صدر عن الوالدين أو أ       خالقدوة الحسنة في العائلة     غياب ا  .5

ـ             اد عـن البيـت     ترقى لمستوى الئق أو صالح لرعاية األبناء مما يدفع األبناء إلى االبتع

 . واالتجاه نحو الشارع

 ) 109: 1991، المال وآخرون(

اإلسراف الزائد في تدليل األبناء بحيث يصل بهم األمر إلـى االسـتهتار وعـدم تحمـل                  .6

 .لية وال سيما عند إعطاء األبناء قدرا كبيرا من الحرية يصل إلى حد الفوضىالمسئو

 )136: 1991، حسان(
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نـه حتمـا    وح حرية كبيرة ومصروف جيب كبيـر فإ       وبالتالي إن وجد الطفل المدلل الممن     

سيلتقي برفقاء السوء يتشبع منهم بتقاليد جديدة أولها الهروب من المدرسة إلى أن ينقطـع عنهـا             

  .ا كلياانقطاع

نظرة بعض األسر لتعليم اإلناث بأنه غير مجد وال سيما أن مصيرهن البيـت أو الـزواج                  .7

ومن ناحية أخرى  تعرض البنات للمشاكسات سواء على الطرقات أو المواصـالت ممـا               

 .يجعل اآلباء دائمي القلق على بناتهم
  )143: 1997فاشة وعدوان،(

لجئون إلى إبقائهن في البيوت أو العمـل علـى          هم على بناتهم ي   وحتى يرتاح اآلباء من قلق    

   . مبكرازواجهن

  :األسباب االقتصادية: ثالثا

إن األوضاع االقتصادية السيئة تعمل على قتل الطموح لدى المتعلمين بشكل خاص حيـث               .1

تنحرف بوصلة تفكيره من االهتمام بالتحصيل العلمي إلى تحسين وضع عائلته االقتصادي            

اخلية لدى الطالب نفسه مما يدفعه إلى ترك مقعد الدراسة أو مـن             وذلك من خالل رغبة د    

خالل ولي أمره الذي يدفعه إلى ترك الدراسة ليعينه للتغلب على األوضـاع االقتـصادية               

  .السيئة

  .عدم قدرة األسرة على تغطية تكاليف دراسة األبناء خصوصا ذوي األسر الكبيرة .2

توى العائد المادي من المهن األخـرى       إغراءات سوق العمل خصوصا في ظل ارتفاع مس        .3

 .عن العائد من مهنة التعليم
  )7: 1996، الخطيب(

قد يكون الطفل اكبر من إخوته ويضطر لترك المدرسة للبحث عن عمل ليعيـل األسـرة                 .4

 .بسبب غياب األب عن األسرة إما بالموت أو السجن أو الطالق أو غيره
  )55: 1992، عياش(

  :  األسباب الشخصية: رابعا

  : وتشمل األسباب المتعلقة بشخص الطالب نفسه ومن أهمها

 .سوء الحالة الصحية للطالب .1

 .صعوبة استيعاب بعض المواد الدراسية لصعوبتها أو انخفاض مستوى الذكاء عند التلميذ .2

 .الغياب المتكرر .3
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 .كبر سن التلميذ أو التلميذة .4

 .االنشغال في اللعب خارج المنزل وقت الدراسة .5

 .ببعض األشغال األخرى مثل مساعدة اآلباء في بعض أعمالهماالنشغال  .6

 .انخفاض مستوى الطموحات لدى التالميذ وعدم الرغبة في التعليم .7
  )109 : 1992المال وآخرون، (

  :  األسباب السياسية: خامسا

عدم استقرار الوضع السياسي حيث تخضع فلسطين لالحتالل اإلسرائيلي الذي يستخدم أبشع             .1

مع من هدم للبيوت وتجريف لألراضي وقصف عشوائي واغتيـاالت واعتقـاالت            أساليب الق 

وتهديد يومي لحياة البشر وارتفاع أعداد الشهداء مما يؤدي إلى انعدام المناخ التربـوي فـي          

 .المدرسة والبيت والذي ينعكس بدوره على الطالب فيعمل على ارتفاع نسبة التسرب

مجموعة من الممارسات التعسفية ضد شـريحة مـن         تقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي بشن       .2

يئـة  عملهم مما أحدث عجزا في طـواقم اله       المعلمين حيث تمنعهم من الوصول إلى أماكن        

 التدريسية
 )64: 2005، أبو غديين(

ويرى الباحث أن العراقيل التي تضعها قوات االحتالل في المناطق التي ال زالت محتلة  لها                 .3

ن المعلمين من الوصول إلى مدارسهم مما يؤدي بالطلبـة إلـى            دور أساسي في منع كثير م     

 من المدرسين لمراقبة سلوك الطالب وكذلك تكون        سرب الدراسي حيث ال يوجد عدد كافٍ      الت

 .بعض الحصص بدون مدرسين مما يحدث فراغا لدى الطالب

  :الترفيع التلقائي: سادسا

  يل الدراسيوما يؤدي إليه من تبعات وتدني مستمر في مستوى التحص
  ) 9: 1996، الخطيب(

 الن القـائمين  آخر إلىفالترفيع التلقائي يعمل على ترفيع طالب متدني المستوى من صف       

 على ترفيع باقي الطالب بـالرغم       دا محدودا لعملية الترسيب فيعملون    على التعليم يشترطون عد   

تلقائيا وزمالئهم مما يؤدي    من تدني مستواهم مما يولد تفاوتا في القدرات بين الطالب المرفعين            

  .في نهاية األمر إلى تسربهم من المدارس
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  -:واقع مشكلة التسرب في قطاع غزة

تعاني مرحلة التعليم الثانوي الحكومي من مشكلة التسرب الدراسي وإلعطاء مزيـدا مـن              

اإليضاحات حول حجم التسرب الدراسي في محافظات غزة لدى كل من الذكور واإلناث خـالل               

  :نذكر ما يلي )  م2006/2007 م وحتى 2002/2003(ترة ما بين الف

  )14(رقم تسرب الطلبة الذكور في مرحلة التعليم الحكومي حيث يظهر ذلك من خالل الجدول : أوال

يبين نسب التسرب الدراسي في مرحلة التعليم الثانوي الحكومي موزعا  ) 14(  جدول رقم 

   م2007/2008م وحتى 2004/2005حسب المديريات لألعوام الدراسية

  2007/2008  2006/2007  2005/2006  2004/2005  المديرية

  %3.4  %4.2  %6.5   %3.7  شمال غزة

  %3  %3.9  %2.6  غزة
  %4.4شرق غزة 

  %3غرب غزة 

  %1.9  %3.6  %2.6  الوسطى

  خانيونس

  واحدةمنطقة

  %2.8  %2.9  %3.4  %1.6خانيونس

  %3.7  %2.6  %3.1  %3.1  رفح

  )2009بية والتعليم، وزارة التر(

من المالحظ ارتفاع نسبة التسرب الدراسي على مدار السنوات الدراسية موضع الدراسة في محافظة              

شمال غزة  إذا ما قيست بالمناطق األخرى وقد يعزى ذلك إلى الوضع االقتصادي الـسيئ فـي هـذه               

  0 االقتصادي  المحافظة مما يضطر األسرة إلى تزويج البنات مبكرا ليتخلصوا من العبء

  :تسرب الطلبة اإلناث: ثانياً
يبين نسب التسرب الدراسي في مرحلة التعليم الثانوي الحكومي موزعاً حسب ) 15(جدول رقم 

  .م2007/2008وحتى 2004/2005المديريات لألعوام الدراسية 
  2007/2008  2006/2007  2005/2006  2004/2005  المديرية

  %1.8  %3.3  %2.9  %4.3  شمال غزة

  %2.7  %2.4  %2.8  غزة
  %3.6شرق غزة 

  %2.4غرب غزة 

  %1  %1  %1.1  الوسطى

  خانيونس

منطقة واحدة 

  *%2.9  %1.8  %1.6  %1.9خانيونس

  %2.4  %2.1  %1.5  %2  رفح

  )2009وزارة التربية والتعليم، (
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  الدراسات السابقة

 في النصف الثاني من القـرن       بدأت نهاأ المتتبع لحركة االهتمام بدراسة التسرب يلحظ        إن

 يطلع على معظـم مـا       أن وحاول الباحث    ،واألجنبيةالعشرين وذلك في عدة بلدان منها العربية        

هم العوامل ومقارنـات    أ و األسباب أهم معظمها كتابات نظرية تدرس      جال فوجد كتب في هذا الم   

الدراسات التـي اهتمـت     لي بعض   وفيما ي .واإلناث المقارنة بين الذكور     أو والمدن   األريافبين  

  -: بظاهرة التسربأو المدرسية باإلدارة

   -: الدراسات المتعلقة باإلدارة المدرسية:أوالً

  :الدراسات العربية •
 "واقع التعاون بين المدرسة واألسرة والمجتمع بالبحرين" :بعنوان) 1990،السادة( دراسة .1

سة واألسـرة والمجتمـع بـالبحرين،       هدفت الدراسة إلى استكشاف واقع التعاون بين المدر       

 باستيفاء آراء عينـة مـن مـديري المـدارس           نهج الوصفي التحليلي، وقام   واستخدم الباحث الم  

 )40( مـديراً و   )40(والمشرفين االجتماعيين والمدرسين من مختلف المراحل التعليمية بلغـت          

  :راسة بالنتائج التالية مدرساً، وكانت أداة الدراسة االستبيان، وقد خرجت الد)120(مشرفاً و

ممارسة بين المدرسين في التعاون بـين المدرسـة   يعتبر اليوم المفتوح هو األسلوب األكثر    .1

 . من أساليب التعاون في هذا المجال ال تمارس في البحريناً أن كثيرواألسرة كما

 ،اتضح أن معظم األسباب التي تدعو المدرسة لالتصال باألسرة هي أسباب ملحة أو طارئة              .2

 .أما مبادرة المدرسة باالتصال باألسرة إلشراكها في العمل المدرسي فإنها غير شائعة

نها تـتم   سة باألسرة حيث إ   كشفت الدراسة عن مركزية اإلجراءات المتبعة في اتصال المدر         .3

 .في إطار القنوات اإلدارية الرسمية

بل المدرسة هي الهاتف   كشفت الدراسة إلى أن أكثر أدوات االتصال باألسرة استخداماً من ق           .4

 .والرسائل بالبريد أو بيد الطالب

 وأن معظـم    ،أظهرت الدراسة انخفاض أداء معظم المدارس في مجال تعاونها مـع المجتمـع             . 5

 .العاملين بالمدرسة راضون عن مستوى أداء مدارسهم في مجال تعاونها مع األسرة والمجتمع

  ".دارة المدرسية بدول الخليج العربيتطوير اإل" :بعنوان) 1993فهمي، ومحمود، (دراسة  .2

ها في الدول األعضاء،    هدفت الدراسة إلى استعراض وتحليل واقع اإلدارة المدرسية ومجاالت        

 والنماذج الحديثة في مجال اإلدارة المدرسية، ومن ثم التوصل          والتعرف إلى االتجاهات العالمية   

  .إلى نموذج مقترح لتطوير العمل في اإلدارة المدرسية
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الوصفي في هذه الدراسة وذلك لمالءمته لطبيعتها مـن حيـث           قد استخدم الباحثان المنهج     و

ع المعلومات والبيانات الالزمة عن اإلدارة المدرسية في الدول األعضاء من خالل القـوانين              جم

 آراء المسئولين عن اإلدارة المدرسية ومقترحاتهم لتطويرها،        اللوائح المنظمة لها، والتعرف إلى    و

  .لك من خالل استطالع للرأي في الدول األعضاءوذ

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

أوضحت إجابات المسئولين عن اإلدارة المدرسية في أربـع دول فقـط وجـود دورات                •

 .وبرامج تدريبية إلعداد مديري المدارس بالمرحلتين االبتدائية والثانوية

رات التدريب المهارات الفنية واإلدارية وأحدث      هناك اتفاق على ضرورة أن تتضمن دو       •

 .الطرق واألنماط اإلدارية

العالقة بين نمط اإلدارة المدرسية وفعالية العملية التربوية        " :بعنوان) 1993بدير،  (دراسة   .3

  ".بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام، دراسة ميدانية على محافظة القليوبية

قع المدرسة الثانوية العامة والعوامل المؤثرة في فعاليـة         هدفت الدراسة إلى التعرف على وا     

العملية التربوية، كما هدفت إلى الوقوف على النمط اإلداري السائد والكـشف عـن محـددات                

  .وخصائص النظم لتحليل المدرسة الثانوية كمنظومة

 بواقـع إدارياً  ) 490(  أول، اًمدرس) 680(مديراً ووكيالً،   ) 218( وقد شملت عينة الدراسة   

  .طالباً يمثلون المكاتب التنفيذية لالتحادات الطالبية) 343(من كل مدرسة، و) 10(

 لهذا الغرض لكل فئة من العينة باإلضـافة إلـى الزيـارات             استبانة الباحثة   ولقد استخدمت 

  .الميدانية والمقابالت الشخصية مع بعض أفراد العينة

  : كما يلينةلالستباعة وكانت نتائج الدراسة المتعلقة بالمحاور األرب

 .قلة اهتمام مدير المدرسة باالتصاالت والتنظيم والتوجيه والتدريب: المحور اإلنساني •

 لم يشبع مدير المدرسة حاجات العاملين ودراسة توقعات الجمهـور           :المحور االجتماعي  •

 .وتبني سياسة التطوير والتحسين

 األدوار وتحديـد    درسة وتحديد  تدنى مستوى وضع أهداف قياسية للم      :المحور التنظيمي  •

 .مواصفات كل موظف

 تدني االهتمام بطبيعة العمل في ضوء فهم العالقـة بـين            ):الفني (المحور التكنولوجي  •

 .الناحية الفنية واإلنسانية
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وأوصت الباحثة بضرورة وضع تصور مستقبلي إلدارة المدرسة الثانوية العامة يقيها مـن             

  . على تحقيق أهداف من خالل المحاور األربعة السابق الذكرأخطار العوامل المعوقة وتساعدها

تطوير أداء مدير المدرسة الثانوية في الجماهيريـة        :"بعنوان) 1995 بن قصودة، (دراسة   .4

  "الليبية في ضوء االتجاهات المدرسية الحديثة

 فـي   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع أداء  مدير المدرسة الثانوية العامة في ليبيا              

  .جوانبه المختلفة،وتقديم تصور مقترح لتحسين وتطوير ذلك األداء

 أداء المـدير وتحليـل أسـباب         التحليلي للتعرف إلى   ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي    

 على بعض   مديرا موزعين  )132( المشكالت والمعوقات التي تعوق عمله، وبلغت عينة الدراسة       

  .المدن الليبية بنسب متفاوتة

الجانـب  : لهذا الغرض قـسمها إلـى أربعـة مجـاالت هـي            استبانةاستخدم الباحث   ولقد  

ثم تم التأكد من صـدقها    ،الصعوبات التي تواجه المدير   -اإلداري،الجانب الفني،الجانب االجتماعي  

  وثباتها بالتجزئة النصفية وحساب معامل االرتباط

  :ولقد أشارت النتائج إلى ما يلي

يبية يؤدون معظم المهام اإلدارية لكنهم غير حريصين على حسن مديرو المدارس الثانوية الل •

 .استخدام الوقت وتنظيمه، ومتابعة المستحدثات في مجال اإلدارة المدرسية

يحرصون على تخصيص جانب من االجتماعـات لمناقـشة المـشكالت بـين المعلمـين،           •

 .ويقصرون في خدمة البيئة والمجتمع

ض السلطات الممنوحة لمديري المدارس للمعلمين،      وقد أوصى الباحث بضرورة تفويض بع     

  .وتشجيعهم على تحمل المسئولية والمشاركة في اتخاذ القرارات

  :الدراسات الفلسطينية •
واقع الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المـدارس        ": بعنوان )1998 ،أبو عودة (دراسة   .1

  ."الثانوية في لواء غزة

هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع الممارسات اإلدارية والفنية لمديري المدارس الثانوية            

 ،، المؤهل العلمي  نوع المدرسة، الجنس  (المتغيرات  األكاديمية الحكومية في لواء غزة في ضوء        

   )سنوات الخدمة
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 جميـع   أما مجتمع الدراسة فقد تكـون مـن       م الباحث المنهج الوصفي التحليلي،      ولقد استخد 

 كما تكونت مـن     ، مديرا ومديرة  )49 (رس الثانوية في لواء غزة وعددهم     مديري ومديرات المدا  

  . معلما ومعلمة)1373(جميع المعلمين والمعلمات الواقعين تحت إدارتهم وعددهم 

  :ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 من تقدير المعلمين لها في      يقدر المديرون درجة ممارساتهم اإلدارية والفنية بشكل أعلى        •

 .كل مجال على حدة، وفي مجموع المجاالت ككل

بين واقع الممارسات اإلداريـة     ) a=0.05 (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       •

والفنية لمديري المدارس كما يقدره كل من المديرين أنفسهم والمعلمين الواقعين تحـت             

 .ال على حدة، وفي جميع المجاالت ككلإدارتهم وذلك لصالح المديرين في كل مج

بـين واقـع الممارسـات    ) a=0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى       •

نـوع المدرسـة،    (اإلدارية والفنية كما يقدره المديرون تعزى إلى المتغيـرات التاليـة         

  ).الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة

  :وأوصى الباحث بما يلي

ري المدارس الثانوية ممن حصلوا على مؤهل دراسات عليـا فـي            ضرورة اختيار مدي   •

 .التربية وإدارتها

ضرورة تدريب هؤالء المديرين عبر برامج أكثر تطبيقية، وخاصة في سبل توثيق عرى            •

 .االتصال والتواصل بين المدرسة الثانوية والمجتمع المحلي

  

يرين الجـدد فـي مـدارس       المشكالت التي تواجه المد   : " بعنوان )2002الهباش،  (دراسة   .2

  "محافظات غزة وسبل مواجهتها

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أكثر المشكالت التي تواجه المديرين الجـدد فـي مـدارس                

 محافظات غزة شيوعا، وعما إذا كان هناك اختالف في درجات التقدير للمـشكالت بـاختالف              

  .)مراحل التدريس، الجنس، الجهة المشرفة، المنطقة التعليمية(

 وتكونت عينة الدراسة من جميـع مـديري ومـديرات           ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي   

ومدارس وكالة الغـوث    ، مديرا ومديرة  )93(المدارس الجدد التابعين للمدارس الحكومية وعددهم       

 وحتـى  1998مديرا ومديرة الذين تم تعيينهم قبل ثالث سنوات من عـام   ) 31(الدولية وعددهم   

  م2001عام
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 )7(فقرة موزعـة علـى       )120( لهذا الغرض اشتملت على      استبانة الباحث بإعداد    وقد قام 

  :مجاالت هي

المنهاج المدرسي،الـشؤون اإلداريـة   ،المجتمع المحلي أولياء األمور،    هيئة التدريس  ،الطلبة(

  :وقد أشارت النتائج إلى) األبنية والتجهيزات،والمالية، اإلدارة التعليمية

 أكثرها حدة تلـك المتعلقـة       ،ا المديرون الجدد في كل المجاالت     وجود مشكالت يعاني منه    •

وقد بلغ مجموع المشكالت التي يعاني منها       .باإلدارة التعليمية واألبنية والتجهيزات والمناهج    

 مـشكلة   )15( ، مشكلة بدرجة متوسـطة    )70( ، مشكلة بدرجة كبيرة   )35 (المديرون الجدد 

 .بدرجة ضعيفة

يا بين متوسطات درجات تقدير المديرين الجدد للمشكالت التي         عدم وجود فروق دالة إحصائ     •

 ). المنطقة التعليمية، المرحلة التعليمية،الجنس(تواجههم تعزى لعامل 

  

 وقد أوصى الباحث بما يلي 

 .ضرورة الحد من األعمال الكتابية الروتينية التي يقوم بها مدير المدرسة •

  اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية والمعلم الحد من تنقالت المعلمين دون التنسيق بين •

 . للطلبةلتحصيلياتعاون إدارة المدرسة مع أولياء األمور للعمل على رفع المستوى  •

    .تحسين المستوى المادي للمعلمين والمديرين وتخفيف نصابه من الحصص •

تمع المحلـي   دور إدارة المدرسة الثانوية في تنمية المج       ":بعنوان) 2003،األشقر (دراسة .3

  ".بمحافظات غزة وسبل تطويره

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يجبِ أن تقوم به إدارة المدرسة الثانويـة                

في غزة لتنمية المجتمع وتطوره، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينـة              

 الثانوية بمحافظات غزة والبـالغ      الدراسة من جميع مديري ووكالء ومديرات ووكيالت المدارس       

 60( مكونة مـن     هداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة     ، ولتحقيق أ  اً إداري )170       (عددهم

مجال خدمة اإلدارة المدرسية للبيئة المحليـة، وخدمـة         : فقرة موزعة على أربعة مجاالت وهي     )

ة وقد توصلت الدراسة إلى النتائج      األسرة، وخدمة المؤسسات الحكومية، وخدمة المؤسسات األهلي      

  -:التالية

أن مديري اإلدارة المدرسية في المرحلة الثانوية يودون ولديهم الرغبة في أن يكون لهـم                •

حصل خدمة البيئة المحلية على نسبة مئوية       عال في خدمة وتنمية المجتمع فقد       دور كبير وف  

ب في أن يكون لها دور فعـال         أي أن الغالبية من أفراد المجتمع ترغ       )%86.64(مقدارها  

 .في خدمة وتنمية البيئة المحلية
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أما في مجال خدمة اإلدارة المدرسية ألسرة الطالب فقد حصل هذا المجال على تقـديرات                •

 ويدل ذلك على    ، ويأخذ هذا الترتيب األول على مجاالت الدراسة       )%86.68 (عالية بنسبة 

 . لدى اإلدارة المدرسية لخدمة وتنمية األسرةالعالقة الوثيقة بين المدرسة واألسرة والرغبة

وفي مجال خدمة اإلدارة المدرسية للمؤسسات الحكومية فقد أظهرت النتائج أن هناك رغبة              •

 وهي أيـضاً نـسبة      )%81.93 (كبيرة حيث حصل هذا المجال على نسبة مئوية مقدارها        

ا دور كبير وفعال فـي      عالية مما يدل على الوعي الكبير الذي توليه اإلدارة ألن يكون له           

 .خدمة وتنمية المؤسسات الحكومية

وموافقة )  83.36(أما في مجال خدمة المؤسسات األهلية فقد حصل على نسبة مئوية عالية             

   في تنمية وخدمة المؤسسات األهليةرألن يكون لإلدارة المدرسية دو

لمدرسـية فـي    تصور مقترح لمعالجة مشكالت اإلدارة ا     " :بعنوان) 2003بسيسو،(دراسة   .4

  . "محافظات غزة

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة المشكالت التي تواجه مديري المدارس في محافظة             

 األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس وأيهـا         أيها أكثر شيوعا وكذلك التعرف إلى     غزة و 

ختالف الـنمط   أكثر شيوعا ومعرفة مدى اختالف المشكالت التي تواجه مديري المـدارس بـا            

 مكـان   ، طبيعـة المرحلـة    ، الخبرة ،النوع( المتغيرات   دي السائد لديهم وكذلك التعرف إلى     القيا

في اختالف المشكالت لدى مديري المدارس ثم تقـديم تـصور مقتـرح             ) المؤهل العلمي  ،السكن

  .لعالج هذه المشكالت

 تكونت من جميع أفراد      أما عينة الدراسة فقد    ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    وقد  

  . مديرا ومديرة )282(مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 

  وقد أظهرت النتائج ما يلي 

 المجتمـع   ، أولياء األمـور   ،نالمعلمو(وجود العديد من المشكالت في جميع المجاالت منها         

  ) المنهاج، اإلدارة المدرسية،الطلبة،البناء والتجهيزات ،المحلي

ال تـوقراطي،    ثـم األ   ألترسليط القيادية شيوعا النمط الديمقراطي يليه       تبين أن أكثر األنما   

   .ارس ونمط القيادة السائد لديهمتوجد عالقة بين طبيعة المشكالت التي يواجهها مديرو المد
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واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غـزة فـي ضـوء           : بعنوان) 2005 عساف، (دراسة .5
  .معايير اإلدارة اإلستراتيجية

هذه الدراسة إلى دراسـة واقـع اإلدارة المدرسـية فـي ضـوء معـايير اإلدارة                 هدفت  
 اإلستراتيجية، ورصد مدى تطبيق هذا النمط اإلداري في مدارس محافظة غزة، وكذلك التعرف            

  . هذا النمط، وقدرته على اإلصالح في ظل التغير الكمي والنوعي في البيئةإلى

ي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسـات، فـي           واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل    
  .وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحليل بياناتها، وبيان العالقة بين مكوناتها

وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات المـدارس الحكوميـة بمحافظـة غـزة               
  ).م2005-2004( في العام الدراسي) 128(وعددهم 

أن مديري المدارس لديهم مفاهيم واضـحة لمبـادئ اإلدارة          وقد أشارت نتائج الدراسة إلى      
، واتجاهات إيجابية نحو تطبيقهـا فـي اإلدارة المدرسـية، إال أنهـم يمارسـوها                اإلستراتيجية

في حين كان واقع اإلدارة المدرسية في محافظة غزة في ضوء معايير اإلدارة             . )%82.8(بنسبة
  .)%84.4(اإلستراتيجية بنسبة 

نتائج إلى عدم وجود فروق  دالة إحصائياً في الممارسـات اإلداريـة لـدى               كما أشارت ال  
، ستراتيجية تعزى لعامل الجنس، المؤهـل العلمـي       لمدارس في ضوء معايير اإلدارة اال     مديري ا 

سنوات الخدمة، ولكن توجد فروق دالة إحصائياً في هذه الممارسات تعزى إلى المرحلة التعليمية              
  .انويةوذلك لصالح المرحلة الث

  :وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يلي
ستراتيجية والتخطيط اإلسـتراتيجي كنـشاط      دارس إلى تبني ممارسة اإلدارة اال     حاجة الم  •

 .طبيعي واعتيادي داخل المدرسة
نة ستراتيجية العامـة متـضم    الستراتيجية واضحة للمدرسة تتكامل مع ا     ضرورة صياغة ا   •

 .ستراتيجية تحقيقها والرؤية المستقبلية لدورهاة االالغايات التي تريد اإلدار
ة للمديرين حول مبـادئ اإلدارة االسـتراتيجية والتخطـيط          ضرورة إعداد دورات تدريبي    •

 .ستراتيجياال
 .ضرورة التنسيق بين كل من اإلدارة المركزية، واإلدارات المدرسية •
رة، والحد من أعماله الكتابية     تخفيف المهام الملقاة على عاتق المدير وخاصة المدارس الكبي         •

 .الروتينية
العمل على خلق قاعدة بيانات ونظم معلومات متطورة لدى المدارس وهي عبـارة عـن                •

 .شبكة من المعلومات تتعلق بالبيئة الداخلية والخارجية للمدرسة
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  :الدراسات األجنبية •
 المـديرون " :بعنـوان ) ,Matthews & others 1992(دراسة مـاتثيوس وآخـرون    .1

  ".حاجاتهم واختصاصاتهم واهتماماتهم وتنميتهم مهنياً: المبتدئون
(The Beginning Principals: Needs, Concerns and Professional Development.) 

هدفت الدراسة إلى إعطاء صورة عن الفترة األولى من الحياة العملية للمـديرين وخاصـة               

ستراتيجيات التي تنبئهـا للتكيـف مـع        لمختلفة واال ومواجهتهم للتحديات ا  توقعاتهم واهتماماتهم،   

  .الدور الجديد، ومن ثم تطوير نظام مقترح لتقييم المديرين الجدد

مديرين جـدد   ) 8(وقد طبقت الدراسة على     ) 1994-1989(وهي عبارة عن دراسة طولية      

العام الثـاني   مديرين عينوا في    ) 4(من والية فكتوريا االسترالية في العام األول ثم أضيف إليهم           

نصفهم ذكور ونصفهم إناث، مع مراعاة أن يكون نـصفهم فـي المرحلـة              ) 12(ليصبح العدد   

  .االبتدائية والنصف اآلخر في المرحلة الثانوية

 باإلضافة إلى طرق مسحية لجميع Case studyولقد استخدم الباحثون أسلوب دراسة الحالة

صفحات ) 9(ن الجدد من خالل استبانة مكونة من        المعلومات حول الحياة العملية لهؤالء المديري     

  .أرسلت إليهم بالبريد

ولقد اشتمل الجزء األكبر من الدراسة على مقابالت فردية مع هؤالء المديرين في المدارس              

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. باإلضافة إلى مكالمات هاتفية

العالقة مع الموظفين، مراجعة : وهيهناك سبعة مجاالت موضع اهتمام للمديرين الجدد،  •

السياسة التعليمية وتطوير المناهج، وضع المدرسة في المجتمع، اإلدارة المالية، التواصل 

 .داخل المجتمع المدرسي، إدارة الوقت، تنظيم التالميذ وضبطهم

برامج التدريب التي تعدها وزارة التربية في فكتوريا، وكذلك المساعدات التي تلقاها  •

 .ديرون لم تكن ذات فائدة كبيرة لهمالم

وقدمت الدراسة عدة توصيات من بينها، أن يشمل برنامج تدريب مديري المدارس الجـدد              

تطوير مهارات اإلصغاء الفعال والتشاور وإلقاء األسئلة وتنمية العالقـات التبادليـة واحتماليـة              

  .استخدام شبكات االتصال في التعليم

ن على المراحل التي سيشملها البرنامج التـدريبي ومـدة كـل            كما اقترحت إطالع المديري   

  .مرحلة قبل البدء في تنفيذ البرنامج
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دور المـدير فـي مـساندة االبتكـارات     " : بعنـوان Lieblich, 1993)(دراسة ليبليتش  .2

  ".التربوية
(The Role of the Principal In Sustaining Educational Innovations) 

توضيح دور مدير المدرسة في دعـم االبتكـارات التربويـة فـي             أجريت الدراسة بهدف    

المدرسة، والتأكيد على الدور المهم لمدير المدرسة في إيجاد التغيير المدرسي المستمر، ألن دعم              

  .واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. المدير في هذا المجال حاسم

شهرين للعاملين في إحـدى المـدارس       وألجل ذلك قام الباحث بعدة مقابالت لمدة تزيد عن          

 عينـة   الثانوية في غرب أوروبا، وقام بمراجعة الوثائق المتعلقة باالبتكار الذي ركـزت عليـه             

  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية. تالدراسة لمدة خمس سنوات مض

 .مدير المدرسة الثانوية يقوم بدور مهم في دعم االبتكار التربوي •

  .اعمة لالبتكار التربوي، حيث كانت الحاجة إليه عاليةثقافة المدرسة كانت د •

معيقات فاعلية المدارس الثانويـة الـدنيا       " :بعنوان) Maureen,1993(دراسة ماورين    .3

  ".ومديريها
(Constraints On Effectiveness of Junior High School And their Principals) 

رتهـم   الثانوية الـدنيا لفاعليـة إدا      هدفت الدراسة إلى الكشف عن إدراك مديري المدارس       

 إلى تعرف العالقة بين العوامل المتعلقة بفاعلية اإلدارة وفاعلية المدرسـة            وفاعليتهم، كما هدفت  

  .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وتحليل تلك العالقة

لدنيا في  من مديري المدارس الثانوية ا    ) 108(مديراً من أصل    ) 94 (وشملت عينة الدراسة  

  .من المجتمع األصلي)% 87(بنسبة " ألبرتا"

من المديرين، كما استخدم اسـتبانة وزعـت        ) 10(واستخدم الباحث المقابالت الشخصية مع      

، ضعف براعة المواهب الطالبية،     كاٍفلدعم المالي غير    على أفراد العينة وكشفت النتائج عن أن ا       

  .ية المدارس المغاالة في التأكيد على التكنولوجياكما أن من العوامل األقل أهمية في مدى فاعل

كما كشفت الدراسة أن إدراك المديرين لفاعلية اإلدارة يختلف باختالف الخبـرة اإلداريـة              

  .ونوعية نظام المدرسة وعدد الطالب، وذلك لصالح أصحاب الخبرة األكبر وعدد الطالب األقل

لى مدراس بأشكال فكرية مختلفة مع      وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات مستقبلية ع      

  .ضرورة أن تشمل العينة المعلمين وأولياء األمور
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مخططات العالقات العامة : تفعيل دور المدير" : بعنوان Doglas, 1994)(دراسة دوقالس  .4

  )".Wisconsin(لمدارس مختارة من مقاطعة 
(School Public Relation Programs in Selected Wisconsin School Districts) 

هدفت الدراسة إلى بحث كيفية سن قوانين فعالة خاصة بالعالقات العامـة للمدرسـة ودور               

المدير في تطوير وإنجاز برامج فعالة، كما هدفت إلى تحديد مقدرة المدير على خلـق عالقـات                 

  .عامة فعالة وكيفية التعامل مع العقبات والصعوبات المتمثلة في بعض البرامج

 شملت مجموعة أسئلة صممت الستخراج اإلجابـة         التي احث المقابلة الشخصية  واستخدم الب 

. المتعلقة بمميزات مخططات العالقة العامة للمدرسة، ولقد استخدم الباحـث المـنهج الوصـفي             

  .مديراً من أرياف المقاطعة) 20(وشملت عينة الدراسة 

 مخططات العالقات العامة    وأظهرت النتائج الدور الحاسم للمدير واإلدارة في تطوير برامج        

للمدرسة، كما توصلت الدراسة إلى فهم كيفية كون العالقات العامة فعالة في المدرسـة وكـذلك                

  .التعامل مع العناصر المطلوبة لتفعيل هذه البرامج

وأوصت بضرورة توفر القدرة على تكوين العالقات العامة لدى المدير وذلك لضمان فعالية             

  . التعامل مع اآلخريناإلدارة، والقدرة على

  -: الدراسات المتعلقة بالتسرب الدراسي:ثانيا

  -:الدراسات العربية •
  ." التربوي في البحريناإلهدار" :بعنوان  )1987 ،حمود( دراسة .1

 التربوي الناتج عن نقص الفعالية الداخلية المتمثل في         اإلهدار هذه الدراسة إلى معرفة      تهدف

   .الرسوب والتسرب

الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن للمقارنة بين معدل الهدر لدى كل من            استخدم  وقد  

  .الجنسين

   : الرسوب:أوال
 (تشير النتائج إلى أن نسب الرسوب في المرحلة االبتدائية قـد انخفـضت حيـث بلغـت                

 ،م1976/1977 عـام    )%19 ( وانخفضت إلى  ،1972 / 1971 لكل من الجنسين عام      )23.9%

  .م1983/1984عام )% 8.2 ( ثم،م1981/1982 عام )%13.5(        ثم إلى
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 عـام   )%12.8( فبعـد أن كانـت        فيهـا   فقد ارتفعت نسب الرسوب    اإلعداديةأما المرحلة   

  .1976/1977 عام )%18.4 ( ارتفعت إلى،م1971/1972

   .م1983/1984عام )% 13 (ثم انخفضت إلى 

 كانـت أقـل منهـا عنـد         اإلناثد  إلى أن نسبة الرسوب عن    نفسها   اإلحصاءاتكذلك تشير   

  .الذكور

  : التسرب:ثانيا

 فقـد   ،تشير نتائج الدراسة أن نسب التسرب ترتفع كلما تقدم الطلبة في المستوى التعليمـي             

  : كاآلتيواإلعداديةبلغت نسب التسرب لكل من الجنسين في المرحلة االبتدائية 

  :جدول يبين ارتفاع نسبة التسرب كلما زاد المستوى العلمي

  83/84  76/77  71/72  العام/ المرحلة 

  %0.7  %1.7  %2.8  ابتدائي 

  %2.4  %3.2  %5.4  إعدادي

  .اإلناثتبين الدراسة أن نسبة التسرب عند الذكور أعلى منها عند  

تبين الدراسة أن ارتفاع نسب الرسوب والتسرب يمثل مشكلة ويسبب هـدرا كبيـرا فـي                 

  .البحرين

  :اآلتي الدراسة بأوصتحيث 

  . بسلبيات تسرب أبنائهم وأثر ذلك على اقتصاد وتنمية البحرينالجمهورة توعي -1

 . التعليمإلزامية التشريعات التي تكفل إصدارالحث على  -2

 . المعلمين وتأهيلهم وتدريبهمبإعداداالهتمام  -3

دارس مراحل التعلـيم    متسرب الطلبة من    : "بعنوان ) 1987،  أبو عالم و،  األحمد( دراسة .2

 واألسباب المؤدية لهـذه     85/1986 حتى   76/1977الل فترة من العام     العام الحكومية خ  

   ."الظاهرة بدولة الكويت

 التسرب في مراحل التعلـيم المختلفـة       وأسباب  هذه الدراسة إلى التعرف على واقع      تهدف

  .بالمدارس الحكومية بدولة الكويت



- 83 - 

 اإلحـصاءات بتحليل  ان   حيث قام الباحث   ، المقارن استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي    و

خالل األعوام الدراسية   الرسمية الخاصة بالتسرب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بالكويت          

بغرض الوصول إلى معرفة حجم ظاهرة التسرب في كل صف من صفوف            ) 76/77-85/86(

بين كل صف وآخـر فـي المرحلـة         مراحل التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي، واالختالف       

الواحدة واالختالفات في نسب التسرب بين البنين والبنات في كل مرحلة من مراحل التعليم ثـم                

  . محاولة الوقوف على األسباب التي تؤدي إلى حدوث ظاهرة التسرب من التعليم

  : وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان

ة المتوسطة ثم المرحلة االبتدائية،     ليها المرحل لثانوية ت بلغ أعلى معدل للتسرب في المرحلة ا        -أ 

، أمـا   )إنـاث % 3.1ذكـور،   % 2.7(لتسرب في المرحلة االبتدائيـة      افقد بلغت معدالت    

 ).إناث% 4.4ذكور، % 4.2 (المرحلة المتوسطة فقد بلغت

فيما يخص المرحلة االبتدائية فقد تراوحت معدالت التسرب في الصف األول في مـدارس             -ب 

كان أعلى معدل للتسرب خالل السنوات العشرة التي شـملتها          ، و ) %1.8،  %2.6(البنين  

 . )%1.2( وأقل معدل )%2.7(الدراسة 

ال توجد فروق واضحة بين مدارس البنين والبنات في معدالت التسرب وذلـك باسـتثناء                -ج 

 . بعض الصفوف في بعض السنوات

 وترتبط بـالمنهج    )العوامل التربوية (وتشير النتائج إلى أن من األسباب الرئيسية للتسرب           -د 

الدراسي وهيئة التدريس واألهداف التربوية وأسـاليب التقـويم، وإلـى عوامـل ثقافيـة               

واجتماعية ونفسية من أهمها قصور الوعي بأهمية التعليم في بعـض المنـاطق وانتـشار              

  . األمية في بعض األسر

 الكويـت  هذه الظاهرة بباقي منـاطق       أسباب دراسات لمعرفة    بإجراء الدراسة   أوصتقد  و

 واالهتمـام   األسرة جيدا وتفعيل دور     إعدادا المدرسين   وإعداد النظر في المناهج الدراسية      وإعادة

  .اآلباءبمجالس 

 بـدول   األعضاء التربوي في التعليم العام بالدول       اإلهدار ": بعنوان )1990 ،غنايم (دراسة .3

  ."الخليج

ن اإلمارات العربية، والبحرين،    في كل م   التسرب     هدفت الدراسة إلى التعرف على معدالت       

 إلـى   1982/1983اسـية    فـي األعـوام الدر     والكويت، والسعودية، والعراق، وعمان، وقطر    

  طالبٍ )1000( تركيب الفوج حيث تتبع فوجا مؤلفا من         إعادة وقد استخدم في ذلك      1986/1987

تى تخرجهم في كل     في كل من المرحلتين االبتدائية والمتوسطة ح        التحقوا بالصف األول   وطالبة  
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أظهرت الدراسة أن أعلى نسبة تسرب فـي المرحلـة االبتدائيـة بـين الطـالب        حيث   ،مرحلة

 على الترتيب من مجموع فوج      )%19.3، و % 22.4(والطالبات كانت في السعودية، حيث بلغت     

 من مجموع الفوج،    )%2.7(الدراسة، في حين كانت أدنى نسبة للمتسربين في قطر، حيث بلغت          

كما .  من مجموع الفوج   )%2(أدنى نسبة تسرب بين الطالبات كانت في الكويت، حيث بلغت         بينما  

. أظهرت الدراسة أن نسبة التسرب في المرحلة المتوسطة كانت أعلى من المرحلـة االبتدائيـة              

عدم تجاوب بعض المعلمين لمشاكل الطلبة،      : كذلك أظهرت الدراسة أن أسباب التسرب تتمثل في       

  .رية، وأسلوب العقاب الصارم في المدرسة، وإهمال األبناء داخل األسرةوالخالفات األس

الهـدر التربـوي فـي النظـام  التعليمـي            ":بعنوان  )1990، الضامن والسعود  ( دراسة .4

  ."األردني

هدفت الدراسة إلى الوقوف على ظاهرة الهدر التربوي الناجم عن التسرب والرسوب فـي              

 سـواء   ) ثانوي ،إعدادي ،ابتدائي(التعليم العام بمراحله الثالث      وذلك في مرحلة     األردنيةالمملكة  

  . الخاصةفي مدارس الحكومة أم الوكالة أم

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لظاهرة الهدر التربوي وذلك من خالل متابعة             

ن عـامي    الطلبة الذين تخرجوا من مراحل التعليم العام خالل عشر سنوات من الفترة بـي              أعداد

   .م1988/1989 وحتى 1979/1980

     :وكان من نتائج الدراسة

  : الناتج عن التسرباإلهدار  . أ

 مـن   )%6.61( )عـشر سـنوات   ( العام للمتسربين خالل فترة الدراسـة        لحيث بلغ المعد  

بتدائيـة   التسرب فـي المرحلـة اال       معدل  وقد بلغ  )إناث% 6.631 ،ذكور )%6.589(الجنسين  

 أما المعدل العام لتسرب الطلبة فـي        )إناث% 1.66،ذكور% 1.3 (سين لكل من الجن   )1.47%(

  ).إناث% 7.32 ،ذكور% 8.17(  لكل من الجنسين)%7.8(فقد بلغ  اإلعداديةالمرحلة 

  : الناتج عن الرسوباإلهدار  .  ب

 كانت النسبة للرسوب    إذ%) 6.38( حيث بلغ المعدل العام للرسوب خالل سنوات الدراسة         

   ).إناث%5.74 ،ذكور% 6.97(كاآلتي 

 )إنـاث % 5.04،ذكـور % 5.3% (5.17ففي المرحلة االبتدائية بلغ المعدل العام للرسوب        

كانـت  % 8.04 بلغ المعدل العام الرسوب الطلبة خالل فتـرة الدرايـة            اإلعداديةوفي المرحلة   

   ).إناث% 7.58، %8.48( كاآلتي
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ـ    الدارسـين تـسرب    ":بعنوان )1990 ،الزوليف( دراسة .5    ".حـو األميـة   وف م ف فـي ص

هدفت الدراسة إلى دراسة التسرب في صفوف محو األمية دراسة ميدانية لمعرفة أسـباب              

هذه الظاهرة والجهود المبذولة إزاءها والمقترحات والتوصـيات التـي يمكـن بواسـطتها              

  .التخفيف منها

 مـشرفة   )130( مشرف،   )36( محاضرة،   )387(،  محاضرا) 245(  فهي عينة الدراسة أما  

 دارس ودارسة حيـث     )823(مجموع العينة   .  معاون مدير  )13( مشرف إداري،    )12(ة،  تربوي

  .استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة

  :حيث أظهرت نتائج الدراسة أسباب ظاهرة التسرب ومنها

 .انشغال المتعلمين بأعمالهم الخاصة -1

 . عدم وعي المتعلمين بأهمية التعليم -2

 .عدم وجود وعي بخطورة األمية -3

 .بعض العادات بخصوص تعليم البنات -4

    .حاجة اآلباء لتشغيل أبنائهم لمساعدتهم في النفقات المادية -5

  - :بما يلي الدراسة أوصتوقد 

 .ضرورة توفير التعليم المجاني للجميع -1

إنشاء برامج عالجية وداعمة منها ما يشخص حالة الطالب قبل تسربه لحمايتـه مـن                -2

 التسرب 

 .ات تسرب أبنائهم وأثر ذلك على اقتصاد وتنمية البلدتوعية الجمهور بسلبي -3

  .الحث على إصدار التشريعات التي تكفل إلزامية التعليم -4

  ."األردن في األميةتعليم الكبار ومحو  ":بعنوان )1991،عبيدات(دراسة  .6

  . أسباب التسرب في مراكز محو األمية في األردنإلىهدفت الدراسة إلى التعرف 

اسة الطلبة المتسربين مـن     وكانت عينة الدر   .ث المنهج الوصفي التحليلي   م الباح حيث استخد 

نفـسية،  : وبينت الدراسة أن أسباب التسرب في مراكز محو األمية تعزى إلى أسباب           مدارسهم،  

كما بينت الدراسة أن المتسرب ال يستطيع أن يوفق بين العمل الذي يقـوم              . واجتماعية، وتعليمية 

محو األمية، فضالً عن أنه يوجد غضاضة في الذهاب لمراكـز محـو             به، وبين ذهابه لمراكز     

  .األمية وهو في هذا العمر
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أسباب تسرب الطلبة فـي المرحلـة األساسـية فـي            ":بعنوان)  1994 ،عبيدات(دراسة   .7

  ."محافظة إربد من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس

لتين األساسـيتين األولـى      أسباب التسرب في كل من المرح      تعَرفهدفت هذه الدراسة إلى     

ربد من وجهة نظر مدراء ومديرات المدارس،حيث تكونت عينة الدراسـة           الثانية في محافظة إ   و

مدرسـة مـن   ) 58( مديرة وهؤالء يديرون) 83(مديراً و) 92( مديراً ومديرة، منهم  ) 175( من

ف مـن   ث اسـتبانة تتـأل    مدرسة من مدارس الريف، وقد استخدم الباح      ) 117(مدارس المدن و  

فقرة صممت للكشف عن أسباب التسرب في المرحلة األساسـية          ) 36( تألف من األول ي . جزأين

فقرة صممت للكشف   ) 37( والجزء الثاني يحتوي على   ) من الصف األول وحتى الرابع    ( األولى

من الصف الخامس األساسي وحتـى العاشـر        ( عن أسباب التسرب في المرحلة األساسية الثانية      

اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي         و ، عالمة 5-1 أعطى لكل فقرة وزن من       وقد) األساسي

  .التحليلي

  :كانت المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة

  .)، أريافمدن  (الجنس ونوع المدرسة -

ولقد كـشفت   ،   لمعرفة أثر العوامل المستقلة على أسباب التسرب         Tاستخدم الباحث اختبار   -

م أثر كبير في  تسرب الطلبة من المـدارس ويلـيهم            الدراسة عن أن رفاق اللعب كان له      

  .البيت؛ فالطالب وأخيراً المدرسة

وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـة أسـباب                

 تشابه الظروف واالهتمام بالتعليم في      تغيرات المذكورة وعلل الباحث ذلك إلى     التسرب تعزى للم  

 ن تعليم الذكور واإلناث حيـث يعطـي       فظة المذكورة والتي ال تفرق بي     المدينة والريف في المحا   

  .هما االهتمام نفسهكال

 ظاهرة المتسربين وذلـك     وقد كان من توصيات الدراسة إجراء المزيد من الدراسات حول         

  .  أسباب التسرب من وجهة نظر الطلبة أنفسهمللتعرف إلى

  ."تيين من التعليم العام الحكوميكويتسرب الطلبة ال" : بعنوان)1997 ،الحمدان(دراسة  .8

ن التعليم الحكومي للـسنوات     هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مسار تسرب الطلبة الكويتيين م         

  .)85/86-76/77( السابقة لها ر ومقارنة ذلك بالسنوات العش)95/96- 86/87( العشر

وية التـي تتنـاول     مجتمع الدراسة كان جميع طالب التعليم الحكومي باستثناء المدارس الثان          -

نظام المقررات الختالف  حساب التسرب في مدارس نظام المقـررات عنـه فـي بقيـة                 

   .المدارس
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 .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن -

كان من أهم النتائج التي خلصت لها هذه الدراسة أن معدالت التسرب لدى الطلبة الكويتيين                -

رب خـالل  عراقي من الكويت حيث كانت معدالت التـس   زادت في فترة ما بعد االنسحاب ال      

 .95/96-91/92قل من معدالت التسرب خالل الفترة من  أ89/90- 86/87الفترة من 

قل المعدالت في حـين      التسرب بالمرحلة االبتدائية هي أ     كما أظهرت المقارنات أن معدالت     -

عند البنات أعلى منها     وجاءت معدالت التسرب     ،كانت في المرحلة الثانوية أعلى المعدالت     

  وكانـت  ،عند البنين في المرحلتين االبتدائية والثانوية والعكس فـي المرحلـة المتوسـطة            

 .معدالت التسرب في المرحلة الثانوية في القسم العلمي أعلى منها في القسم األدبي

 :أما أهم توصيات الباحث في هذه الدراسة فكانت كاآلتي -

 .ه للبحث وحل المشكالت الطالبيةضاؤتشكيل فريق عمل متميز يميل أع -

يقوم هذا الفريق بتشكيل مجموعتين من الطالب األولى طالب مـشكلين يتوقـع تـسربهم                -

مت الدراسة مقترحات   قدو.والثانية من المتسربين فعال والهدف منه العالج  والعالج الوقائي         

  .لدراسات أخرى

الجنسين في كل من مـدارس      أسباب تسرب الطلبة من     " :بعنوان) 1997السرور،(دراسة   .9

  ."المدن واألرياف

هدفت الدراسة إلى التعرف على األسباب المؤثرة في تسرب الطلبة فـي مرحلـة التعلـيم                

  . األساسي في مدارس المدن واألرياف في األردن

 . فرداً) 1319( بلغ عدد أفراد عينة الدراسة -

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي -

: اسة إلى أن أكثر أسباب التسرب أهمية عند المتـسربات اإلنـاث، هـي             أشارت نتائج الدر   -

الرسوب المتكرر، والغياب، واألسباب الشخصية، والـزواج، والمـساعدة فـي األعمـال             

 المنزلية، والتسول، واالعتماد على اآلخرين،

ي كره المدرسة، التعرض للعقاب البدني، واإلهمال ف      :  أما عند الذكور فكانت األسباب، هي      -

الوظائف البيتية، وضعف التحصيل، وعصبية المزاج، والمشاكسة، والعمل خارج البيـت،           

وتشابه كال الجنسين فـي     . والبيئة المدرسية غير المشجعة، وتدني مهارات التعليم األساسية       

الفقر، وكثرة الوظائف البيتية، وسوء التدريس، واستخدام المعلمين للعقـاب،          : حاالت، هي 

 . ليم األسرة، وكبر حجم األسرةوتدني مستوى تع
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فقر األسـرة،   : أشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم أسباب التسرب في مدارس األرياف، هي            -

وبعد المدرسة عن المسكن، والمساعدة في األعمال الزراعية والرعي، وتفشي األمية بـين             

 معلمين،األسر، والظروف الفيزيائية للمدرسة، وفقر البيئة المحلية، تدني خبرات ال

 أما أسباب التسرب في مدارس المدن فتركزت في مجال الرسوب المتكـرر، والتعـرض               -

كما أشارت الدراسة إلـى     . لالعتداءات في المدرسة، والعمل مقابل أجر، وازدحام الصفوف       

كـره  : أن هناك تشابهاً في بعض أسباب التسرب في مدارس األريـاف، والمـدن، وهـي              

بدني، ودفع األسرة طفلها لترك المدرسة، وتـدني اسـتعداد          المدرسة، والتعرض للعقاب ال   

الطلبة للتعليم، وعدم تدريس المعلمين لتخصصاتهم، وتدني التحصيل، وارتفاع معدل عـدد            

كذلك أشارت الدراسة إلى أنه ال يوجد اختالف  حـاد فـي             . أفراد األسرة، وصغر المسكن   

 .أسباب التسرب بين مدارس األرياف، والمدن

راسة بتوفير برامج لمحو األمية وبرامج عالجيـة وتثقيفيـة وتـدريب وتأهيـل           أوصت الد  -

  . كما أوصت بإجراء دراسات أكثر خصوصية لعالج ظاهرة التسرب،المعلمين والمرشدين

التسرب كمشكلة اجتماعية فـي المجتمـع المـصري         ":بعنوان)2002 ،الشخيبي (دراسة .10

  ."المعاصر

ة التسرب الدراسي كمشكلة اجتماعية في المجتمـع        هدفت هذه الدراسة إلى البحث في ظاهر      

المصري المعاصر من حيث الخلفية االقتصادية واالجتماعية ألسرة المتسرب ومدى االرتبـاط            

  :القائم بين التسرب الدراسي وبعض المتغيرات التالية

المستوى التعليمي لكل منهم وترتيب المتـسرب  .المستوى التعليمي والوظيفي لوالد المتسرب   

  .بين إخوته

ات تحدثت الدراسة للكشف عن العوامل التي تدفع بالمتسرب إلى ترك المدرسة والمـشاحن            

 للخارج والعوامل المدرسية منها، المعاملة السيئة من قبل المعلمـين           بين الوالدين وسفر الوالدين   

   .وازدحام الفصول، وعدم وجود أماكن كافية، وبعد المسافة بين المدرسة والمنزل

المرض، أو اإلصابة،أو حادثة أو الرسوب فـي  : امل الشخصية المتعلقة بالمتسرب منها العو

  .المدرسة

 .العوامل االجتماعية والتي تتمثل في االنضمام إلى رفقاء السوء في المدرسـة أو الـشارع              

اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسـة الظـروف المتعلقـة بالخلفيـة االقتـصادية                

ة الحالية للفرد المتسرب في حين اتبع الباحث في دراسته العوامل واألسباب المؤديـة             واالجتماعي



- 89 - 

كانت عبارة عـن الطلبـة المتـسربين        التي   لعينة الدراسة    أالستعداديالمنهج  .للتسرب الدراسي 

  .)154(  من الذكور ومن اإلناث)162( والذين بلغ عددهم

  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجو

في المستويات الدنيئة في ها بوظائف ي فلمتسرب من بيئة فيها اآلباء يلتحقوناينحدر  .1

 المجتمع

 .وجود عالقة سلبية بين مستوى تعليم األب واحتمال تسرب االبن من المدرسة .2

 .كلما قل مستوى التعليم لدى األم انعكس سلباً على زيادة نسبة التسرب الدراسي .3



- 90 - 

 -:اسات الفلسطينيةالدر •
أثر ظاهرة التسرب من المـدارس الحكوميـة علـى          ": بعنوان ) 1994 ،لقاضيا( دراسة .1

  .")1993-1987(ازدياد نسبة األمية في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل الفترة 

 إلى معرفة واقع مشكلة التسرب في المدارس الحكومية في األراضـي            هدفت هذه الدراسة     -

د أهم األسباب والدوافع والعوامل التـي ترجـع         وتحدي) الضفة والقطاع (الفلسطينية المحتلة   

، وأثر التسرب على زيادة مشكلة ونسبة األمية        1987/1992إليها في الفترة الزمنية ما بين       

استخدم فيها الباحـث المـنهج الوصـفي        و في المجتمع الفلسطيني وفي األراضي المحتلة،     

  .التحليلي

   :وكان من نتائج هذه الدراسة -

   ، المرحلة االبتدائية واإلعدادية بقطاع غزة خالل سنوات الدراسـة         أن نسبة التسرب في    •

 : كما يبين الجدول التالي
   بقطاع غزة واإلعداديةب في المرحلة االبتدائية سرجدول يبين نسب الت

  )1993 – 1987(خالل الفترة 

  92/93  91/92  90/91  89/90  88/89  87/88  المرحلة

  %10.28  %8.39  %12.49  %9.98  %8.23  %9.91  االبتدائية

  %15.86  %19.26  %11.62  %10.25  %6.45  %7.68  اإلعدادية

 :من أهم عوامل التسرب في األراضي الفلسطينيةوتبين أن  •

 . الضعف الدراسي للطلبة -1

 . عدم الرغبة في متابعة التحصيل الدراسي -2

  .خروج الطلبة للعمل -3

 . الرسوب المتكرر -4

 . ة والمعلميناالعتقال والسجن للطلب -5

  .الخطوبة والزواج المبكر -6

  :وحول أثر التسرب على زيادة األمية •

فكان من النتائج الدراسية أنه وبسبب الضعف الدراسي وعدم الرغبة في متابعـة الدراسـة               

يترك بعض الطلبة مدارسهم في سنوات مبكرة وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ارتداد هؤالء الطلبة               

ذا كانت معدالت التسرب المبكر من المدارس االبتدائية عالية وفـي ازديـاد             إلى األمية خاصة إ   

 لهذا تعتبر ظاهرة التسرب من أخطر المشاكل التي تواجه الفرد والمجتمع، حيث سـيترتب               ،دائم



- 91 - 

 شعبنا تعاني إمـا مـن       أبناءعلى تفاقم هذه الظاهرة وازدياد حجمها وانتشارها تنشئة أجيال من           

لقـدرة علـى القـراءة      بذلك أولئك الذين يمتلكون ا    من األمية الجزئية ويقصد     ملة أو   األمية الكا 

  .والكتابة فقط

أسبابه وطرق مواجهته من وجهـة       ،سيادربعنوان التسرب ال  " :)1995،  مراعبة(دراسة   .2

  ."نظر علم النفس

 هدفت الدراسة إلى إبراز العالقة بين األنظمة التعليمية ومدى تحقيقها لألهداف االجتماعيـة            

 وأيضا  ،واالقتصادية للمجتمع باعتبار األنظمة التعليمية وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع          

 كما هدفت الدراسة إلى إبـراز       ،إلى إبراز أهم األسباب التي تدفع المتعلم إلى ترك مقعد الدراسة          

 الطلبـة   التي تقع على المدرسة والمتمثل بعضها في مقدرة المدرسة علـى تهـذيب             تالمسؤوليا

وجعلهم يمتلكون القدر الكافي من القيم واألنماط والسلوكيات التي تـؤهلهم ليكونـوا مـواطنين               

 كما هدفت إلى الكشف والتعرف إلى الفئات التي ينتمي إليها المتسربون            ،صالحين في مجتمعاتهم  

الوصـفي  احث المـنهج    استخدم الب   وقد والى أهم السمات التي تتميز بها كل فئة من هذه الفئات          

مة الدراسة لمثل هذا المنهج أما عينة الدراسة فتمثلت بالطلبـة المتـسربين مـن               التحليلي لمالء 

  .مدارسهم 

   :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

كان من أهم ما تميزت به فئة المتسربين الذين يعانون نقـصا فـي تنـشئتهم االجتماعيـة                  

  .راث لآلخرينالعدوانية في سلوكهم هو عدم االكت

  .أهم الصفات التي تميزت بها فئة المتسربين اإلهمال العاطفي وعدم جدوى الذهاب للمدرسة

  .كان النظام التربوي من أهم العوامل المؤدية إلى تسرب الطلبة من مدارسهم

  ."بعنوان دور العائلة في منع التسرب" ):1995 ،عيوش(دراسة  .3

االجتماعية واالقتصادية والتربوية والذاتية المتعلقـة      هدفت الدراسة إلى معرفة أثر العوامل       

 وكما هدفت إلى الدور الذي تلعبه األسرة لمنع ظاهرة          ،بالمتعلم في زيادة نسبة التسرب الدراسي     

  :التسرب الدراسي من قبل أبنائهم وذلك من خالل عدة ميادين منها

  . والعقليةالميدان التربوي المرتبط بالنواحي اإليمانية واالجتماعية -*

 المتمثل بالممارسات التي تخرج من قبل األبوين أو أحدهما تجاه االبن            المسلكيالميدان   -*

المتعلم تدفعه إلى مزيد من التقدم والنجاح في السلم التعليمي أو تدفعه إلى التسرب مـن مقاعـد                  

  .الدراسة
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رة له أثره على نفـسية   الميدان الثقافي المتمثل بحجم الثقافة والعلم الذي تحصل عليه أس          -*

  .المتعلم

 الـذي   لتحـصيلي اوالميدان اإلشرافي يتمثل في المتابعة من قبل الوالدين إلى المستوى            -*

  .يقف عنده أبناؤهم وإلى قدر من الرقابة تجاه وسائل اإلعالم

والميدان النفسي يتمثل بتوفير قدر من الجو العـائلي الهـادئ المـستقر البعيـد عـن                  -*

  .النزاعات الخاصة في أوقات دراسية حرجةالمشاحنات و

الميدان االجتماعي المتمثل في خلق بيئة اجتماعية تتناسب مع المتعلم بحيث تمنحه قدراً              -*

من العطاء العلمي تجاه دراسته، وأشارت الدراسة إلى مجموعة من النظريات تناولـت ظـاهرة               

  . ونظرية الضبطالتسرب منها نظرية الجماعات المتباينة ونظرية الدافعية

 العينة فتمثلت بالطلبة المتـسربين والبطاقـات        أماالباحث المنهج الوصفي التحليلي     اعتمد  و

  .الخاصة بهم الموجودة في مدارسهم والختصاصهم التربوي

  :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائجوقد 

 .يهاختالف حجم التسرب باختالف المرحلة التعليمية والمجتمع الذي تنتمي إل .1

 .مقدرة األسرة على الحد من ظاهرة التسرب إذا ما اهتمت بالظاهرة عند بدايتها .2

فشل النظريات التي فسرت ظهور التسرب الدراسي للكشف عن كيفية ظهور ثقافات  .3

 .فرعية متصارعة لدى المتسرب تدفعه إلى ترك المدرسة

تمر حـول ظـاهرة     مـؤ " :بعنوان ) 1995 ،مركز الدراسات والتطبيقات التربوية   (دراسة   .4

   ."التسرب وانعكاساتها على الشعب الفلسطيني

حيث قدم للمؤتمر عدة دراسات وبحوث وتقارير عن ظاهرة التسرب في مـدارس الـضفة               

  : الغربية وقطاع غزة، وتوصل المؤتمر إلى عدة نتائج من أهمها

تدائية أشارت اإلحصائيات حول التسرب في قطاع غزة أن نسبة التسرب في المرحلة االب             -1

حيث بلغت هذه النسبة في     أقل من المرحلة اإلعدادية، والتي هي أقل من المرحلة الثانوية،           

أعلى من  ، بينما تسرب الذكور في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية         )%2(المرحلة الثانوية   

  .نسبة التسرب لدى اإلناث

 طولكرم لمرحلـة    لواءكما أشارت النتائج في شمال الضفة الغربية أن نسبة التسرب في             -2

 لإلناث وذلك في العام الدراسـي       )%3.72( للذكور و  )%3.65(قد بلغت   التعليم األساسي   

 في سنة   )%3.38و  % 3.72( 1989/1990، في حين بلغت في لواء جنين سنة         89/90
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 )%4( و 1989/1990 في عام    )%3.12(، حيث كانت نسبة تسرب الذكور       1990/1991

 )%3.36( و   89/90 في العـام     )%4.57(غت لدى اإلناث    ، في حين بل   1990/1991في  

الرسوب والـضعف   (، وبينت النتائج أن من أهم عوامل التسرب         1990/1991في العام   

 ).الدراسي

ظاهرة التسرب الدراسي وما تؤدي له من األميـة فـي           ":  بعنوان )1995 ،الجدي( دراسة .5

  ."قطاع غزة

 في  94/95 إلى   87/88لدراسي في األعوام    هدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع التسرب ا       

عن جهاز الحكومي، كما هدفت إلى الكشف       المراحل التعليمية الثالث في قطاع غزة التابع إلى ال        

العالقة ما بين المراحل التعليمية الثالثة والتسرب الدراسي ودرجة تأثره بها وفقاً لمتغير المرحلة              

العوامل السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية علـى        التعليمية والجنس، وكذلك التعرف إلى أثر       

  .تسرب الطلبة من مدارسهم

اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي في حين كانت عينة الدراسة تتمثل في الطلبة المتسربين             و

في مراحل التعليم العام بفروعه الثالثة في مديرتي التربية والتعليم في قطاع غـزة وذلـك فـي     

  :ي شملتها الدراسة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منهااألعوام الدراسية الت

ارتفاع نسبة التسرب الدراسي في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية لدى الطلبـة الـذكور              .1

 .عنهم لدى اإلناث

 .ارتفاع نسبة التسرب في المرحلة الثانوية لدى الطلبة اإلناث عنهم لدى الطلبة الذكور .2

 .ب الدراسي وفقاً للمرحلة التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانويتتأرجح نسبة التسر .3

ظاهرة التسرب الدراسـي فـي المـدارس فـي القـدس            " : بعنوان )1995جبر،  (دراسة   .6

  ".الشريف

 واقع التسرب الدراسي في مـدراس القـدس الـشريف وذلـك             تعرفهدفت الدراسة إلى    

ن ت إلى معرفة االرتباط القـائم بـي       وكذلك هدف ، سنة عمرية    18-14للمتسربين الواقعين ما بين     

 من مستوى دخل األسرة، والمستوى التعليمي للوالدين، البيئة         ظاهرة التسرب الدراسي وبين كل    

االجتماعية للمتسرب، التكيف االجتماعي للمتسرب، المـنهج المدرسـي، اإلرشـاد التربـوي             

  .واالجتماعي

:  بها المتسربون، فعلى سبيل المثـال      كما هدفت الدراسة إلى إبراز أهم الجوانب التي يتميز        

  .انخفاض مستوى الطموح، عدم القدرة على التركيز والتذكر، صعوبة التأقلم العائلي
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مكن أن تأخذ بيد المتـسرب      سسات التربوية واالجتماعية التي ي    أيضاً أشارت إلى بعض المؤ    

  .لكي تعيده لمقاعد الدراسة

مة الدراسة لمثل هـذا المـنهج، أمـا عينـة           ءاسة المنهج الوصفي التحليلي لمال    اتبعت الدر 

تتمثل في أعداد الطلبة المتسربين لمدارس القدس الشريف والذين تقع أعمارهم ما بـين              فالدراسة  

  : سنة وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها)14-18(

 .وجود عالقة سلبية ما بين انخفاض مستوى دخل األسرة والتسرب الدراسي .1

 .مستوى التعليمي للوالدين يؤثر على الطالب مع ما يدفعه للتسربانخفاض ال .2

 .العالقات األسرية المفككة تلعب دوراً هاماً في دفع الطالب للتسرب الدراسي .3

 المتعمدة مـن قبـل سـلطات  االحـتالل           اإلغالقاتأثر  : "  بعنوان  )1995الحلو،  (دراسة   .7

  ".  في زيادة ظاهرة التسرب الدراسياإلسرائيلي

 واقع ظاهرة التسرب في لواء نابلس وجنين لألعـوام الدراسـية             الدراسة إلى تعرف   هدفت

 إلى إبراز مدى الدور الذي لعبتـه الممارسـات التعـسفية            كما هدفت . 1992/93 حتى   89/90

واالنتهاكات اإلسرائيلية تجاه النظام التعليمي في األراضي المحتلة باعتبار تلك الممارسات تشكل            

 التخلـي عـن     د األهالي والطلبة بحيث يدفعهم إلى     ل االحتالل اإلسرائيلي ض   ورقة ضغط من قب   

  .آرائهم المفيدة لالنتفاضة أو الحد من مشاركتهم فيها

واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي  أما عينة الدراسة فقد كانت الطلبة الذين تـسربوا               

  .92/93 حتى عام 89/90عام من مرحلة التعليم العام على مستوى لواء نابلس وجنين منذ 

  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها

تحمل سلطات االحتالل اإلسرائيلي مسئولية تفشي ظاهرة التسرب في النظام التعليمـي             .1

 .الفلسطيني

الحيرة التي انتابت الطالب الفلسطيني بين االستمرار في الدراسـة أو االشـتراك فـي                .2

 . االحتاللفعاليات االنتفاضة ضد قوات

ارتفاع نسبة التسرب الدراسي لدى الطلبة الذكور في المرحلة الثانوية حيث بلغت النسبة              .3

 . في لواء نابلس)%3.37( في حين بلغت النسبة لدى اإلناث )12.4%(
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 الفلسطينية مـن الـصف      المدارستسرب الطلبة من    " :انبعنو ) 1995 ،الخطيب( دراسة .8

  ."سنة عمرية} 17-11{السادس إلى الصف العاشر من 

 هذه الدراسة إلى معرفة واقع تسرب الطلبة من المدارس الفلـسطينية مـن الـصف                تهدف

 وأهـم   95/1996 وحتـى    93/94من العام الدراسي    ) 17-11(السادس إلى الصف العاشر من      

  . التي تؤثر في هذه الظاهرة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليالعوامل

  : ئج هذه الدراسةوكان من نتا

  حول التسرب في المدارس الحكومية 

% 5.9% (5.87 قد بلغـت     1995/1996أن أعلى نسبة للتسرب كانت في العام الدراسي          -

  ). إناث% 5.83/ ذكور

% 6.7(أن نسبة التسرب في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة فقد بلغت في الضفة                 -

 ).إناث% 5.1ذكور، % 3.71(ع غزة ب في قطارسونسبة الت) إناث% 6.15ذكور، 

 : بلغت نسبة التسرب في قطاع غزة كالتالي -

% 3.65ذكـور،   % 4.4(، مديرية خـانيونس     )إناث% 6.6ذكور،  % 3.7(مديرية غزة    -

 ). إناث

 : بلغت نسبة التسرب في مدارس الوكالة في الجدول اآلتي

  95/96 حتى 93/94من جدول يبين نسبة التسرب العامة في مدارس الوكالة خالل الفترة 

مدارس   خان يونس  غزة  طولكرم  نابلس  أريحا  قلقيلية  القدس

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  إناث      إناث  إناث  الوكالة

  3.57  4  5.42  4.64  5.30  5.92  7.34  8.29  8.7 % النسبة 

  . ويالحظ أن نسبة التسرب في مدارس وكالة الغوث أعلى من المدارس الحكومية

   :قسمتها الدراسة إلىلتي تعمل على ارتفاع ظاهرة التسرب، وحول العوامل ا

  .عوامل تربوية وأكاديمية -

 . عوامل مرتبطة بالمنهاج الدراسي -

 .عوامل اقتصادية ومهنية متعلقة بالطلبة -

 .عوامل اجتماعية وأسرية -
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ظاهرة تسرب الطلبة في المدارس الحكومية في منطقة        " : بعنوان )1996 ،وانعد(دراسة   .9

  ." م1994/1995 حتى عام 1988-1987ل التعليمية منذ عام الخلي

 ظاهرة تسرب الطلبة في المدارس الحكومية في منطقـة الخليـل               هدفت الدراسة إلى تعرف   

  . 1994/1995ام  وحتى ع1987/1988التعليمية منذ عام 

ل أوضحت الدراسة أن مجموع عدد الطالب الملتحقين بالمدارس الحكومية في منطقة الخلي            -

نهم ، وأن مجموع المتسربين م    )571339( بلغ   94/95 حتى عام    87/88التعليمة منذ عام    

 .%4.47، وبواقع )25513( بلغ

 حيث بلغت   88/89، ويليها عام    )%7(، حيث بلغت    87/88كانت أعلى نسبة للتسرب عام       -

 . )%3(، حيث بلغت 89/90قلها عام ، وأ)5%(

أعلى من نسبة تسرب الطـالب فـي جميـع        أوضحت الدراسة أن نسبة تسرب الطالبات        -

، وأن أعلى نسبة تسرب لدى الجنـسين كانـت       )%20 و %2(السنوات بفارق يتراوح بين     

، )%14(، حيث بلغت    94/95و. 93/94، ويليها عامي    )%16(، حيث بلغت    87/88عام  

 .)%9(، حيث بلغت 90/91، و 89/90وكانت أقل نسبة تسرب عامي 

داد الطالب المتسربين في مدارس القرية أعلـى منهـا فـي            كذلك أوضحت الدراسة أن أع      -

 وبينت الدراسة أيضاً أن نسبة      )%44، و   %28(وتتراوح نسبة التفاوت بين     . مدارس المدينة 

، وفـي   )%25( بلغت في المرحلة االبتدائيـة       90/91 وحتى عام    87/88التسرب منذ عام    

 حتـى عـام     91/92ينما في عام    ب. )%31(، والمرحلة الثانوية    )%44(المرحلة اإلعدادية   

 . انوية في المرحلة الث)%20( في المرحلة األساسية، و)%80( بلغت نسبة التسرب 94/95

، )%29(العمـل   :  بينت الدراسة أن أكثر األسباب المؤدية للتسرب لدى الذكور تتمثل في           -

ـ           )%27(والضعف الدراسي    ل ، في حين أكثر األسباب المؤدية للتسرب لدى اإلنـاث تتمث

  %.21، والضعف الدراسي )%35(الخطوبة والزواج : في

  ."ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس الفلسطينية" : بعنوان )1997 ،فاشة وعدوان( دراسة . 10

) إناثاً وذكوراً ( العوامل التي تقف وراء ظاهرة تسرب الطلبة         تحديدتهدف هذه الدراسة إلى     

ت محافظات الفلسطينية، وتركز  الة في جميع    من المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث الدولي      

، وقد اختيرت العينة من بعض الطلبة       1995/1996 وحتى1993/1994الدراسة في األعوام من     

  :المتسربين ومن مدرائهم ومعليهم وأولياء أمورهم

 . مدير100بلغت عينة المدراء  -  . متسربا450ًبلغت عينة المتسربين  -

 . شخص105بلغت عينة أولياء أمور الطلبة المتسربين  -   . معلما155ًبلغت عينة المعلمين  - 

   وجهت لعينة البحث، تاستبيانا هج الوصفي التحليلي من خالل أربعوقد استخدم الباحثان المن
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  : الدراسة ومن أهم نتائج

 محدودية القبـول  بسببذلك ويرجع الطلبة تسربهم إلى تأثير الوضع التربوي واألكاديمي،   -

لمحلية، وقلة توفر التدريب المهني في المدرسة، إضافة إلى اقتصار التقييم           في الجامعات ا  

 مقارنـة مـع     يعلى إجراء االمتحانات فقط وتكرار الرسوب وتدني المستوى التحـصيل         

  .مستوى طلبة صفهم

كما أن العوامل الشخصية واالجتماعية للطلبة والمتعلقة بـالمرض واإلعاقـة والعـادات              -

مبكر، وبعد المدرسة عن البيت والجو غير المريح بـين الطلبـة مـن              والتقاليد والزواج ال  

 . مضايقة وسخرية وتهكم قد كان لها تأثير كبير على اتخاذهم قرار ترك المدرسة

 .تسلط المدراء كان دافعا لتسرب البعض  -

 غير مرضية مـن حيـث       فهيالمباني والتجهيزات المدرسية كان لها أثر كبير،        كذلك فان    -

 .حام الصفوف دإلضاءة والتهوية وازعدم كفاية ا

  . المدرسةإدارة وعدم تعاونهم مع األمور أولياءالتقصير من ناحية  -

 .متها لمستويات الطالب وكذلك لبعدها عن الواقعالشكاوى من طول المناهج وعدم مالء -

  . مقاعد الدراسةإلىتقصير المدراء والمعلمين في إقناع المتسربين بالعودة  -

 : ات الدراسةومن أهم توصي

تسهيل عودة المتسربين إلى المدارس والتعامل بمرونة مع الطلبة المتسربين العائدين مع تطوير             

  برامج عالجية لنقاط ضعفهم، مع توفير مراكز للتدريب والتأهيل المهني للمتسربين، 

  ."ظاهرة التسرب في شمال الضفة الغربية" : بعنوان)1997 ،يبحبا( دراسة .11

 . نسبة التسرب في شمال الضفة الغربية، وأسبابه، وكيفية الحد منه          معرفةاسة إلى       هدفت الدر 

 الوصفي التحليلي واستعرض مفهوم التـسرب وميـز بـين التـسرب             األسلوباستخدم الباحث   

 87/88 وبلغ متوسط نسب التسرب بجميع المراحل الدراسية في لواء جنين منذ العام              .والتسريب

، وأن أعلى نسبة تسرب في لواء جنين كانـت فـي نهايـة              )%3.31(  تقريباً 94/95حتى العام   

أمـا فـي لـواء      . المرحلة اإلعدادية، وأن نسبة المتسربين بشكل عام أعلى من نسبة المتسربات          

 94/95 حتى العام    88/89نابلس فبلغ متوسط نسب التسرب بجميع المراحل الدراسية منذ العام           

 89/90 التسرب في لواء طولكرم للمرحلة اإللزامية للعام         في حين بلغت نسبة   . )%4.99(تقريباً  

 فبلغت نسبة التسرب للمرحلـة اإللزاميـة        90/91أما في العام    . )%3.69(لدى الجنسين حوالي    

 بينما في لواء قلقيلية كانت نسبة التسرب لدى الجنسين في           )%3.09       (لدى الجنسين حوالي  

  .)%8.93-%2.38( ما بين 91/92العم 

   المعلمين وتأهيل التعليم ونوعية أساليبهتمام بتحسين  الدراسة باالأوصت   وقد   
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  .تحسين العالقة بين المعلم والتالميذ واالبتعاد عن السخرية والتهكم والعقاب المبرح -

  .جل الحد من ظاهرة الزواج المبكرائية من أالتوعية النس -

  .االهتمام بالرسوب المتكرر من خالل برامج عالجية -

  .واألسرةتعزيز التعاون بين المدرسة  -

واقع التعاون بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي       "بعنوان  ) 1998،المشوخي(دراسة   .12

  ".في المرحلة الثانوية بمحافظات غزة

سية والمجتمع المحلـي،     واقع التعاون بين اإلدارة المدر     لى التعرف إلى  هدفت هذه الدراسة إ   

 اختالف استجابات المدراء وأولياء األمور حول واقع التعاون بـين            مدى تطبيق أو   والتعرف إلى 

 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي،        ،اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي بقطاع غزة     

من أولياء   )10 ( مديراً وقد تم اختيار    )35( وكانت أداة الدراسة االستبيان، وبلغ عدد أفراد العينة       

 ولـي أمـر وقـد       )350  (رس الثانوية بقطاع غزة فبلغ عددهم     سة من المدا  األمور في كل مدر   

  -:توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

أن هناك اتفاقاً بين المدراء وأولياء األمور على وجود تعاون قليل بين مـدراء المـدارس                 •

رات قات الحسابية لف   بقطاع غزة من خالل التعرف إلى المتوسط       الثانوية والمجتمع المحلي  

 .االستبانة ومجاالتها األربع

بينت الدراسة أن أكثر المجاالت يوجد بها تعاون قليل بـين مـدراء المـدارس الثانويـة                  •

والمجتمع المحلي بقطاع غزة وذلك من خالل التعرف على المتوسطات الحسابية لفقـرات             

 .االستبانة ومجاالتها األربعة

ون المجال الخاص بحل مشكالت التالميـذ       بينت الدراسة أن أكثر المجاالت يوجد بها تعا        •

 أما أقل المجاالت تعاوناً من وجهة نظـر عينـة           ،من وجهة نظر المدراء وأولياء األمور     

 .الدراسة المجال الذي يدور حول خدمة المدرسة للمجتمع المحلي

 إتاحـة  :أما أكثر الفقرات التي يوجد بها تعاون من وجهة نظر المدراء وأولياء األمور هي          •

فرصة ألولياء األمور بمتابعة تقدم أبنائهم في التحصيل الدراسي، تعاون اإلدارة المدرسية            ال

 .مع أولياء األمور لمعالجة مشكلة الغياب المتكرر

أما أقل الفقرات التي يوجد بها تعاون من وجهة نظر المدراء وأولياء األمور هي تعـاون                 •

 المعلمـين وتحـسين أوضـاعهم       المجتمع المحلي مع اإلدارة المدرسية لحـل مـشكالت        

االقتصادية واالجتماعية، قيام المدرسة بطبع مذكرات توزع على األهالي يوضـح فيهـا             

طرق التدريس وطرق المراجعة، فتح المكتبة المدرسية أبوابهـا فـي الفتـرة المـسائية               

 .واإلجازات الصيفية لخدمة الطالب وأولياء األمور ومن يرغب في المجتمع المحلي
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 الحكـومي   األساسـي الهدر التربوي في مرحلة التعليم       ": بعنوان )2000 ،حميد( دراسة .13

  ."98/99 إلى 93/94بمحافظات غزة عن الفترة من 

 الهدر التربوي الناجم عن الرسوب والتسرب في مرحلة         إلىهدفت هذه الدراسة للتعرف       -

 والعوامل  ،98/99 إلى 93/94 الحكومي بمحافظات غزة عن الفترة من        األساسيالتعليم  

   .إليه التي تؤدي واألسباب

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  -

  . معلما ومعلمة تم توزيع استبانة الدراسة عليهم)373(شملت عينة الدراسة   -

  -:وكان من نتائج الدراسة ما يلي

 حيث بلغ معدل التـسرب خـالل        ،قل من معدل تسرب الطالب    معدل تسرب الطالبات أ    -1

  .)طالبات % 1.08 ، طالب%1.62(اسة سنوات الدر

 حيث بلغ معدل الرسوب خـالل       ،قل من معدل رسوب الطالب    معدل رسوب الطالبات أ    -2

 .)طالبات % 2.77 ،طالب % 3.73(سنوات الدراسة 

قـل مـن معـدل      بات أ  لدى الطال  )دنيا( األساسيمعدل الهدر التربوي في مرحلة التعليم        -3

 ،طـالب % 22(المعدل خالل سنوات الدراسـة       حيث بلغ    ،الهدر التربوي لدى الطالب   

 ).طالبات% 18

قل مـن معـدل      لدى الطالبات أ   )عليا (األساسي معدل الهدر التربوي في مرحلة التعليم        -4

 ،طـالب % 22( حيث بلغ المعدل خالل سنوات الدراسـة         ،الهدر التربوي لدى الطالب   

 ).طالبات% 17

   -: الدراسة في مجال التسرب بما يليوأوصت

  . والترسيباآللي النظر في نظام الترفيع إعادة ضرورة •

  .األساسيالعمل على تنفيذ القانون  •

 الجو المالئم للتعليم من غـرف       رالعمل على تخفيف العبء الدراسي عن المدرسين توفي        •

  .صفية ومختبرات وغيره

   . المدارسإلىتسهيل عودة المتسربين  •
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ات نية التي تواجه مديرات مدارس الب     المشكالت اإلدار  ": بعنوان )2001 ،العاجز(دراسة   .14

  ."في التعليم األساسي بمحافظة غزة وعالقتها ببعض المتغيرات

 مديرات مدارس البنات فـي      ه المشكالت اإلدارية التي تواج    هدفت الدراسة إلى التعرف إلى    

التعليم األساسي في محافظات غزة والتي تحول دون أداء عملهن على الوجه األكمل وعالقتهـا               

  .عض المتغيرات حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرضبب

 مديرة من مديرات المرحلتين االبتدائية واإلعدادية التابعة        )95(أما عينة الدراسة فقد شملت      

 مـن التعلـيم     )45( مديرة من وكالـة الغـوث و         )50(لوكالة الغوث وللسلطة الوطنية بواقع      

   .الحكومي

 أن أكثر المشكالت شيوعا في مجال النظام المدرسي هي السلوك العدواني            وأظهرت النتائج 

نجـاز بعـض المعلمـين      في مجال أعضاء هيئة التدريس عدم إ       و ،لدى الطالبات خالل الفسحة   

 كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية          ،األعمال الموكلة إليهم في الوقت المحدد     

 وال توجد فروق دالة إحـصائيا       ،الح مديرات المدارس الحكومية   تعزى لمتغير نوع المدرسة لص    

تعزى لمتغير الخبرة وتوجد فروق دالة إحصائيا تعزى للمرحلة التعليميـة لـصالح مـديرات               

  المرحلة اإلعدادية 

وأوصى الباحث بضرورة قيام الجهة المشرفة بتوفير كل ما يلزم اإلدارة المدرسـية مـن               

  . ومختبرات ومعلمات متخصصاتغرف دراسية ومساحات ومالعب

 مواجهـة التـسرب فـي مدينـة القـدس           إجراءات" : بعنوان )2001 ،عابدين(دراسة   .15

  "وضواحيها كما يراها المديرون والمعلمون 

 المدرسية لدعم استمرار بقاء الطلبة      تاإلدارا إجراءات  التعرف إلى  إلىهدفت هذه الدراسة    

 ية العليا والثانوية، والتعرف إلـى     مرحلتين األساس على مقاعد الدراسة، ومواجهة التسرب في ال      

ديرين والمعلمين لتلك اإلجراءات تبعاً للمهنة      مأية فروق إحصائية دالة في متوسطات تقديرات ال       

  .أو السلطة المشرفة أو المرحلة الدراسية

 مديراً، وعينة طبقية عشوائية بلغـت     ) 95 ( تشكلت عينة الدراسة من جميع المديرين وهم      

معلماً من الجنسين من المدارس الحكومية والرسمية في محافظة القدس، استجابوا ألداة            ) 269(

  .فقرة موزعة على ستة مجاالت جرى التأكد من صدقها وثباتها) 37 (خاصة مكونة من

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليليو
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أن التسرب مـشكلة    من المديرين يرون    %) 49.2 (أشارت نتائج الدراسة إلى أن ما نسبته      

وتبين أن اإلجراءات المستخدمة للوقايـة مـن        . على التوالي " عالية"و" عالية جداً "مقلقة بدرجة   

التسرب ومواجهته غير كافية، بينما كثير من اإلجراءات الممكن استخدامها غير قائمـة، وقـد               

كما أشـارت   . عاً األكثر شيوعاً واألقل شيو    تاختلف المديرون والمعلمون في تقديرهم لإلجراءا     

النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المـديرين والمعلمـين لإلجـراءات               

المستخدمة في المدارس حسب المهنة، حيث كان متوسط تقديرات المديرين أعلى من متوسـط              

تقديرات المعلمين، بينما لم تكن هناك فروق دالة في تقديراتهم حـسب الـسلطة المـشرفة أو                  

  .مرحلة الدراسيةال

وضـع البـرامج    و سياسة لمواجهة التسرب في المدينـة،        وأوصت الدراسة بضرورة رسم   

 والتربويـة   االجتماعيةالكفيلة بالحيلولة دون ضياع الطلبة وانحرافهم وذلك بمشاركة المؤسسات          

فاعلة في  والسياسية الفلسطينية، وبتشجيع اإلدارات المدرسية على القيام بذلك، وإثابة المدارس ال          

هذا الميدان، وبإجراء دراسات حول التوجه المهني للطلبـة المتـسربين ومـستويات أعمـالهم           

   .هم الستيعابهم في المجتمعيوالخدمات المتوفرة ف

العوامل المؤدية للتسرب الدراسي من وجهة نظر       " :بعنوان) 2003أبو مصطفى، (دراسة   .16

  ."سإلعدادية بمحافظة خان يونفي المرحلة ا) مربي الصفوف(المعلمين والمعلمات 

 األهمية النسبية للعوامل المؤدية للتسرب الدراسي من وجهة         هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى    

، سفي المرحلة اإلعدادية في محافظة خـان يـون        ) مربي الصفوف  (نظر المعلمين والمعلمات  

للتسرب الدراسـي    الفروق المعنوية بين متوسطات درجات العوامل المؤدية         وكذلك التعرف إلى  

  ).الجنس، الصفوف الدراسية ( لمتغير كل منمن وجهة نظرهم

واستخدم  معلمة،) 93(معلم و ) 103( معلماً ومعلمة، منهم   )196(تكونت عينة الدراسة من     

أظهرت النتائج أن أبرز أسباب التسرب الدراسي مـن          المنهج الوصفي التحليلي  حيث       الباحث

  : هيوجهة نظر المعلمين
  

  المعدل  سببال  م

  %97.09  .مرافقة المتعلم لبعض رفقاء السوء  .1

  %92.23  .الرسوب المتكرر للطلبة الفاشلين في الدراسة  .2

  %92.23  .مرافقة المتعلم للطلبة الفاشلين في الدراسة  .3

  %92.23  .عدم متابعة األسرة لغياب األبناء بدون عذر  .4

  %90.29  .ت التعليموجود المتعلم في مجموعة من الرفاق ترك  .5
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  :رب الدراسي من وجهة نظر المعلمات على النحو التالي كما أظهرت الدراسة أن أسباب التس
  

  المعدل  السبب  م

  %96.78  .مرافقة المتعلم لبعض رفاق السوء  .1

  %91.4  .عدم وعي المتعلم بأهمية التعليم  .2

  %90.32  .الرسوب المتكرر  .3

  :مات في أن أهم العوامل المؤدية للتسرب هي على التواليواتفق الطرفان معلمين ومعل

   المدرسة -4    األسرة -3    المتعلم-2     رفقاء السوء  .1

  /وكان من أهم التوصيات

  .توجيه اآلباء ألبنائهم الختيار الصحبة الصالحة .1

العالقة بين المعلمين والمعلمات من جانب وطالبهم من جانب آخر يجب أن يسودها الحب  .2

 . بعيداً عن الضرب المبرح واأللفاظ النابيةوالتفاهم

 .االهتمام باألنشطة الترفيهية .3

 .التزام األسرة بحضور مجالس اآلباء لمتابعة مستويات أبنائهم .4

مـة  االتسرب الدراسي في المرحلـة الثانويـة الع       " :بعنوان) 2004 ،ينيأبو غد (دراسة   .17

  ."تصادية في محافظات غزةالحكومية وعالقته باألوضاع السياسية واالجتماعية واالق

 حجم التسرب الدراسي لدى طلبـة المرحلـة الثانويـة            التعرف إلى  إلىهدفت هذه الدراسة    

 وفقا إلحـصائيات وزارة     .م2003 /2002 -99 /98 لألعوامالعامة الحكومية بمحافظات غزة     

  .التربية والتعليم

ى طلبـة المرحلـة     تسرب الدراسي لـد   الكما وهدفت للكشف عن العوامل التي تؤدي إلى         

كذلك هدفت للكشف عن    ،  الثانوية الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر المديرين والمديرات        

 اآلتيـة االختالفات في درجة تقدير العوامل المؤدية للتـسرب الدراسـي يعـزي للمتغيـرات               

  ). المنطقة.سنوات الخدمة.المؤهل العلمي.الجنس(

  . ليالمنهج الوصف التحلي.ة الباحثتمواستخد

   عينة الدراسة فكانت جميع مديري ومديرات المرحلة الثانويةأما



- 103 - 

  :نتائج الدراسة

  الثانوية العامة/ارتفاع نسبة التسرب لدى اإلناث عنه لدى الذكور  -

تختلف استجابة أفراد العينة حول ترتيب العوامل المؤدية إلى التـسرب وفقـا لمتغيـرات                -

  ).منطقةال.سنوات الخدمة.المؤهل العلمي.الجنس(

  : أوصت الباحثة باالتي

  .إجراء دراسة حالة لبعض المدارس التي ترتفع  فيها نسبة التسرب الدراسي. -

  .المرونة في عودة المتسربين لمدارسهم بغض النظر عن الظروف -

إجراء دراسة الحقة تعنى بالتسرب الدراسي من وجهة نظر المتسربين وأولياء األمور  -

 .والمرشدين التربويين
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  -:دراسات األجنبيةال •
 االجتماعيـة  األسـباب ": بعنوان)1986( روبين ،مارتن )Martin , Robein(دراسة   .1

  ."األقلياتواالقتصادية والشخصية لتسرب طلبة 

 االجتماعيـة   األسـباب  تلعبه   أو يلعبه   أن الدور الذي يمكن     ة إلى التعرف إلى   هدفت الدراس 

وكما هـدفت   ،  من مدارسهم في منطقة بكريجون      واالقتصادية والشخصية للطلبة الذين يتسربون      

  ن ت  التي يتصف بها الطلبة المتسربو إلى الكشف عن  السماأيضاالدراسة 

 إلـى الكـشف     أيضا الثقافي وكما هدفت الدراسة      آو االقتصادي   أوعلى الصعيد االجتماعي    

لطلبة من مدارسهم    من ا  لألقليات والدوافع الرئيسية التي تدفع التسرب الدراسي        األسباب أهمعن  

واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته لحاجة الدراسة لمثل هذا المـنهج للوصـول               

  المنطقة  المرحلة الثانوية الواقعة في    أما عينة الدراسة فقد كانت الطلبة المتسربون      ، البحث ألحداث

  :أهمهاوتوصلت الدراسة إلى نتائج من  نفسها

  .أبنائهمي للوالدين يزيد من ارتفاع  نسب التسرب الدراسي لدى التحصيل التعليمي المتدن -1

  .انتماء المتسربين لبيئات اجتماعية واقتصادية متدنية -2

 مستوى الذكاء والتغيب الكثيـر عـن المدرسـة          أهم ما يميز هؤالء المتسربين انخفاض      -3

  . المدرسيةواإلدارةوالعالقة السلبية بينهم وبين المعلمين 

نظام التعليم في مدرسـة  " : بعنوان)1988، روبرت،ستامب(  (Stamb Robert)دراسة .2

  ."ونتاريو الثانوية وظاهرة التسرب الدراسي لدى طلبتهاأ

 معرفة المؤثرات الحاصلة في النظام التعليمي في مدارس اونتـاريو           إلىهدفت هذه الدراسة    

لزمنية الواقعـة مـا بـين       الثانوية ومدى التزام الطلبة وتسربهم في النظام التعليمي في الحقبة ا          

 الكشف عن مدى التكافل والترابط القائم بين مدخالت         إلى وكذلك هدفت الدراسة     ،1920-1970

 كمـا هـدفت     ،النظام التعليمي في فنتاريو بين العوامل االجتماعية المتواجدة خارج ذلك النطاق          

اسي في العقـود     على نسب التسرب  الدر     طرأتالتي  الفارقات   التعرف على حجم     إلى الدراسة

ثـر علـى     في كل عقد بحيث أ     طرأتالممتدة ما بين العشرينيات والسبعينيات  والظروف التي         

 كـان   إذ عقد العشرينيات    أحاطتزيادة نسب التسرب الدراسي فعلى سبيل المثال الظروف التي          

ي حـين كـان للتـدهور        ف اآلونة في زيادة نسب التسرب الدراسي في تلك         للحرب أثر ملموس  

 الظروف التي صاحبت كـل      أخر إلى األربعينيات في التسرب الدراسي في عقد       قتصادي دور اال

عقد من العقود السابقة  في اتباع المنهج التاريخي حيث عمل على دراسة الظـاهرة موضـوع                 

  . الدراسة بمثل هذا المنهجمةلمالءالدراسة من خالل الحقب الزمنية التي تطورت بها الظاهرة 
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اسة فقد كانت الطلبة المتسربين في المدارس الثانوية في فنتاريو  وتوصـلت              عينة الدر  أما

  : نتائج منهاإلىالدراسة 

 الصادرة عن الحكومة الفيدرالية ووزارة التربية والتعليم قلصت من حجـم             اإلجراءات -1

  .التسرب الدراسي 

  .الوضع  االقتصادي المتدني يؤثر سلبا على نسبة التسرب الدراسي  -2

  .تقرار السياسي ينعكس على بقاء الطلبة داخل النظام التعليميعدم االس -3

التسرب الدراسي والتطور " :بعنوان) 1988( هايس ، مايزل)maezeil , hayes(دراسة  .3

   ."االقتصادي في جنوب الواليات المتحدة االمريكية

ت  والمساهمات التي قامـت بهـا الواليـا        اإلجراءات الضوء على    إلقاءهدفت الدراسة إلى    

الجنوبية نحو الطلبة الذين هم تحت خط الفقر في المراحل التعليمية العليا حيـث عمـدت تلـك                  

 إنهـاء  في المراحل الدراسية العليا مع تشجيعهم على         اًأكاديمي اً الطلبة تدريب  إعطاءالواليات على   

يمية التي   إلى التطرق للبرامج والمجهودات التعل     أيضا وهدفت الدراسة    ،تعليمهم وزيادة مهاراتهم  

  . يستفاد منها في المستويات التعليمية العلياأن أمالتمارس في المدارس االبتدائية 

 لـدى   األساسيةهدفت إلى الكشف عن العالقة ما بين االمتحانات التي تقيس المهارات             وكما

بار  تمنع اعت   أنها الطالب  قبل انتقالهم للمرحلة الثانوية وارتفاع نسبة التسرب الدراسي من حيث           

لتسرب الدراسي للطلبة    ل ةالمؤدي الخطوات   أولىرسوب الطلبة في هذا النوع من االمتحانات من         

  .في مدارسهم

  . الدراسة لمثل هذا المنهجمةلمالءاعتمد الباحثون المنهج الوصفي التحليلي وقد 

فـي   أما عينة الدراسة فتمثلت في الطلبة الذين يقعون تحت خط الفقر في المدارس الثانوية               

 : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منهـا        األمريكيةالواليات الجنوبية للواليات المتحدة     

 فقـد   ، بين الوضع االقتصادي المتدني وارتفاع نسب التـسرب الدراسـي          ارتباطيةوجود عالقة   

  .اعتبرت االمتحانات محكا رئيسيا في دفع الطالب نحو التسرب الدراسي

مدى تأثير برامج الكشف والتدخل المبكر عند " :بعنوان:  )Youngman 1993(دراسة  .4

  ."طالب المرحلة االبتدائية للحد من ظاهرة التسرب

 –هدفت هذه الدراسة للكشف المبكر وعمل برامج التدخل لألطفال في الـصفوف الثالـث               

 بسبرنجهل بفلوريدا للعمل علـى تحـسين مـستوى     Floydالخامس األساسية في مدرسة فلود 

  . صيل لديهم وحمايتهم من التسربالتح
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صممت أدوات للكشف عن الطلبة ضـعاف        الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، و     واستخدمت

  . التحصيل وأدوات لمسح أوضاع المعلمين وتقييم األهالي

لى الغياب ومدة التعليم وعدم     أوضحت الدراسة أن أسباب تدني التحصيل لدى الطلبة يعزي إ         

  .  التعليم وكبر حجم الصفوف والمواد التعليمية والمنهاجمة استراتيجياتمالء

ولقد أوصت ببرامج تدخل تراعي احتياجات الطلبة وزيادة استخدام التكنولوجيا واألنـشطة            

  .اإلرشادية

التسرب الدراسي في " : بعنوان)1999( سيموس ، دي سو) de saw , semous(دراسة  .5

  ."ادي لوالية فرجينيا على التطور االقتصوأثرهاالمدارس العليا 

 وهـدفت   ، العليا بوالية فرجينيا   المدارس التسرب الواقع في      التعرف إلى  إلىهدفت الدراسة   

 التي تنظـر نحـو العالقـة        اإلنسانية الرأسمالية النظرية   أصحاب وجهة  نظر     إبراز إلى أيضا

ذ تم تقدير حجـم     ،إهمااالستثمارية القائمة بين التعليم والتطور االقتصادي وحجم الربح القائم بين         

 الـربط بـين الطلبـة       إلى وهدفت الدراسة كذلك     ،التسرب الدراسي من منظور اقتصادي بحت     

 قـدر   إلىحتاج  ت ال   بأنها األعمال التي يعملون بها حيث تم تصنيف تلك         األعمالالمتسربين وبين   

رسهم  فمنهم طبقـة     ن في مدا    التي يعمل بها الطلبة الملتزمو      لألعمال والمهارة خالفا    اإلتقانمن  

   .واإلتقان بالمهارة أعمالهممثقفة متعلمة تتسم 

 لهذه الدراسة في حـين      لمالئمتهاتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة         وقد  

 إلىن في المدارس العليا في والية فرجينيا وتوصلت الدراسة          لبة المتسربي كانت عينة الدراسة الط   

  مجموعة من النتائج 

   .األخرىارتفاع معدل التسرب الدراسي في والية فرجينيا مقارنة بالواليات  -1

 المتدنية التي ال تتسم بالمهارة واألعماليجابية بين التسرب الدراسي وجود عالقة إ -2

   .اإلتقانو

  .وجود عالقة ما بين الفقر والبطالة وارتفاع نسب التسرب الدراسي -3
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 HAYEZ,ROBERT SEID AND ZOMOUNI SOLOUN AND( دراسة .6

OTHERK, 2000(  دراسة)وآخرون جي زوموني سولون ،هايز روبرت سيد، 

2000(   

التسرب في المدارس العليا وعالقته بالعرق والخلفية االجتماعية من عام " :بعنوان

1970-1990"  

 واقع ظاهرة التسرب الدراسي لدى الطلبة الـذين تقـع            التعرف إلى  إلىهدفت هذه الدراسة    

 الطلبة تحت   أولئكحيث تم تصنيف     )90-70( ة الدراسي لألعوامسنة   )24-14( ما بين    ارهمأعم

 الذي يلعبه العرق والخلفية االجتماعية      األثر معرفة مدى    إلىهدفت  كما  ،  خطر التسرب الدراسي  

التي ينحدر منها الطلبة في دفعهم للتسرب الدراسي من مدارسهم وكذلك الدور الذي يلعبه لـون                

 إبعادهم أوهم   لدى الطلبة المقيمين في المدن المركزية الكبيرة في دفع         ) سمراء أوبيضاء  ( البشرة

  .عن التسرب الدراسي

 في المـدارس العليـا لـدى        اإلجباري للدوام   ئالسي التأثير  تعرف إلىهدفت الدراسة   وكما  

  .اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي مع االستعانة بالمنهج المسحي والطلبة

 24-14 (بـين ما   أعمارهم طلبة المدارس العليا المتسربون الذين تقع         فهم  الدراسة عينةأما  

  .)اًعام

  -: ما يليإلىتوصلت الدراسة و

  . يشجع الطلبة على ترك مدارسهملألسرةتدني المستوى االجتماعي واالقتصادي  -1

  .اإلناثارتفاع معدل التسرب الدراسي بصفة عامة لدى الذكور عنه لدى  -2

  .تفاع معدل التسرب الدراسي لدى الطلبة من ذوي البشرة السمراء بصفة عامةار -3

بعنوان انتظـام الطلبـة   " :)2001( ريتشارد ، كاليوس (Kalyus , Richard)التقرير  .7

  ."وتسربهم في مدارس تكساس الحكومية

هدف التقرير إلى إلقاء الضوء على مدى التزام الطلبة فـي مدارسـهم الحكوميـة وحجـم       

للمرحلة الثانوية في تكساس حيث وصـل عـدد         2000-99م الدراسي   ارب الدراسي في الع   التس

 )23،457( تسرب منهم عـدد وقـدره        )1،794،521(الطلبة الملتحقين في ذلك العام الدراسي       

 وكما هدفت الدراسة إلى إعطاء صورة واضـحة عـن معـدل التـسرب               )%15(بنسبة قدرها   

 وهدف التقرير أيضا إلى إبـراز أثـر          ، 2000-99 للعام   الدراسي في والية تكساس األمريكية    

األصول العرقية التي ينحدر منها الطلبة نحو التسرب الدراسي وذلك للطلبـة الملتحقـين فـي                
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مـة  في التحليلـي لمالء   تبع التقرير المنهج الوص   وقد ا المرحلة اإلعدادية في المدارس الحكومية      

 في طلبة المدارس في المرحلة الثانويـة        تتمثلفالدراسة   أما عينة هذه     ،التقارير لمثل هذا المنهج   

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  مـن          2000-99في والية تكساس األمريكية للعام      

  :أهمها

ارتفاع نسبة التسرب الدراسي لدى الطلبة الذين ينحدرون من أصول إفريقية مع  .1

 .انخفاضها لدى الطلبة البيض

و ن ينحدرون من أصول إفريقية باجتياز المرحلة اإلعدادية أضعف قدرة الطلبة الذي .2

 .الثانوية قياساً بالطلبة البيض
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  تعليق على الدراسات السابقةال

  -: االتفاق واالختالف بين  الدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه

 أسـبابها ن التسرب مشكلة يجب الوقـوف علـى         ميع الدراسات بأ  تتفق هذه الدراسة مع ج     -

  .ووضع الحلول من اجل الحد منها

 وبعضها اسـتخدم الوصـفي      ،تحليليمعظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي ال       -

  .حليلي المقارنالت

  .م الباحث المنهج الوصفي التحليليسيستخد -

 التسرب في حـين     إلى والعوامل المؤدية    األسباب أهممعظم الدراسات السابقة ركزت على       -

 في الحد من ظاهرة التـسرب بعـد         اإلدارة المدرسية سة على تبيان دور     ستركز هذه الدرا  

  .أسبابه أهمالوقوف على 

 الدراسة الحالية باسـتخدامها      حيث تتفق مع   كأداةكل الدراسات السابقة استخدمت االستبانة       -

 .  نفسهااألداة

 ظـاهرة  الدراسات كان خارج فلسطين حيث ركزت الدراسـات علـى   معظم إجراءمكان    -

توافقت هذه الدراسة مع بعض الدراسـات        دول الخليج بشكل ملحوظ في حين        سرب في   الت

  . في محافظات غزة بالتحديدمن حيث مكان إجرائها

تختلف عينة الدراسة عن العينات المستهدفة في الدراسات السابقة حيـث اقتـصرت عينـة          -

  .دارس الثانوية للبناتمفي ال العاملين في اإلدارة المدرسية الدراسة في هذه الدراسة على 

  - : االستفادة من الدراسات السابقةأوجه

  .اختيار موضوع الدراسة  •

  .اختيار منهج الدراسة  •

  . الدراسة أدواتبناء  •

   . النظرياإلطاراالستفادة في  •

   . الباحث بها في تقديم المقترحات والتوصياتيستأنسقد  •

  :ما تميزت به الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات

الثانوية وهي طالبات المرحلة    أال  الحالية شريحة مهمة من شرائح المجتمع       تناولت الدراسة    .1

 . على شريحة الطالبأساسي الدراسات السابقة ركزت بشكل أنفي حين 

 هذه الدراسة فسوف    أما ، التسرب أسباب أوالدراسات السابقة ركزت على معدالت تسرب        .2

 . في الحد من ظاهرة التسربسية  المدراإلدارة على دور األضواءتسلط 
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  رابعالفصل ال

  الطريقة واإلجراءات

 الدراسةيةمنهج   

 مجتمع الدراسة.  

 عينة الدراسة.  

 صدق وثبات اإلستبانة.  

 المعالجات اإلحصائية.  
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  الرابعالفصل 
  الطريقة واإلجراءات 

اسة، ومن  يتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ الدر           

 ذلك تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أداة الدراسة            

، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحـصائية التـي             )اإلستبانة(

   .استخدمت في معالجة النتائج، وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

  :منهج الدراسة

 الـذي التحليلـي    المنهج الوصـفي  ن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام         م   

دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنـات       ( حاول من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة      ي

وتحليـل بياناتهـا     ،)الثانوية في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله         

 والعمليات التي تتضمنها واآلثار التـي       ، واآلراء التي تطرح حولها    ،وناتهاوبيان العالقة بين مك   

وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصـف ظـاهرة أو مـشكلة محـددة             ، تحدثها

وتصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المـشكلة وتـصنيفها               

  . لدقيقةوتحليلها وإخضاعها للدراسات ا

  :مصادر الدراسة

  :اعتمدت الدراسة علي نوعين أساسيين من البيانات

بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفـردات   وذلك: البيانات األولية -1

ومن ثم تفريغهـا وتحليلهـا      ، الدراسة وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة       

  :باستخدام برنامج 

SPSS (Statistical Package For Social Science)    اإلحصائي واسـتخدام االختبـارات 

  .اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة

 بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة        لقد قام الباحث  : البيانات الثانوية -2

دور اإلدارة المدرسية في مـدارس البنـات         عن   والتي تتعلق بالكشف  ، راسةبالموضوع قيد الد  

بهـدف إثـراء    ،  الثانوية في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة وسـبل تفعيلـه           

وذلك من أجل التعرف علي األسس والطرق العلمية السليمة في          ، موضوع الدراسة بشكل علمي   

دور اإلدارة المدرسـية     آخر المستجدات التي حدثت في       وكذلك أخذ تصور عن   ، كتابة الدراسات 

  .في مدارس البنات الثانوية في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله
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  : وعينتها مجتمع الدراسة

للعام مديرات مدارس البنات الثانوية بمحافظات غزة جميع  من  وعينتهايتكون مجتمع الدراسة

حسب موزعة على خمس محافظات مديرة مدرسة ) 68( والبالغ عددهم  2008/2009الدراسي 

  .)16(رقم الجدول 

  يبين توزيع مجتمع الدراسة وعينتها على مديريات قطاع غزة ) 16(جدول رقم 
  

 عدد المديرات  المديرية التسلسل

  11  شمال غزة  1

2  
  شرق غزة

  غرب غزة

  

11  
13  

  11  الوسطى  3

  13  خانيونس  4

  9  رفح  5

  68   وعينتهالمجموع الكلي لمجتمع الدراسةا
  

  )2008وزارة التربية والتعليم العالي، (

  

وقد من أفرد المجتمع األصلي،     %) 100  ( على أفراد العينة بنسبة    اإلستبانةوقد وزعت   

 عينة  أفرادوالجداول التالية توضح توزيع     استبانه صالحة للتحليل اإلحصائي     ) 60(استرد الباحث   

  :الدراسة

  )17(دول رقم ج

     سنوات الخبرةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب

 النسبة المئوية العدد  سنوات الخبرة 
 15.00 9 أقل من خمس سنوات

 26.67 16  سنوات10-6من 
 58.33 35  سنوات10أكثر من 

 100 60 المجموع
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  )18(جدول رقم 

  المؤهل العلمي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية العدد  المؤهل العلمي 
 76.67 46 بكالوريوس
 23.33 14 ماجستير
 100 60 المجموع

  )19(جدول رقم 

    المنطقة التعليمية  حسب التي تم جمعهاتاالستبانايوضح توزيع 

 النسبة المئوية العددالمنطقة التعليمية 
 18.33 11 شمال غزة
 16.67 10 شرق غزة
 20.00 12 غرب غزة
 8.33 5 الوسطى
 21.67 13 خان يونس
 15.00 9 رفح

 100 60 المجموع
  

  :أداة الدراسة 
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع رأي            

عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسـمي قـام           مديرات المدارس   عينة من   

  : وفق الخطوات اآلتيةاالستبانةء الباحث ببنا

  .االستبانةا م التي شملتهن الرئيسيالمجالينتحديد  -

  .مجالصياغة الفقرات التي تقع تحت كل  -

 يوضـح   ) 1( فقرة والملحق رقم  ) 50 (  في صورتها األولية والتي شملت  االستبانةإعداد  

 . في صورتها األوليةاالستبانة

 .تمتها لجمع البياناجل اختيار مدي مالءلي المشرف من أ عاالستبانةعرض 

  . بشكل أولي حسب ما يراه المشرفاالستبانةتعديل 

من المحكمين التربويين بعضهم أعضاء هيئة تـدريس فـي          )  18 ( على   االستبانة عرض  

 ووزارة  الجامعة اإلسالمية، وجامعة األقصى، وجامعة األزهر، وجامعة القـدس المفتوحـة          

  .يبين أعضاء لجنة التحكيم ) 4 (لملحق رقم ، واالتربية والتعليم
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قد بلغ عدد فقرات    ف وصياغة بعض الفقرات     وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون      

، حيث أعطى لكل فقـرة وزن  مجالينفقرة موزعة على ) 39( بعد صياغتها النهائية   االستبانة

يرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة      بدرجة كبيرة جداً ، بدرجة كب     (خماسي  مدرج وفق سلم متدرج     

لمعرفـة دور   ) 1 ،   2 ،   3 ،   4 ،   5(أعطيـت األوزان التاليـة      ) بسيطة، بدرجة بسيطة جداً   

اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانوية في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات            

درجـة  ) 195،  39( بذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة مـا بـين            غزة وسبل تفعيله  

  . في صورتها النهائيةاالستبانةيبين )  3( والملحق رقم 
  :اإلستبانةصدق 

  : كالتالي وذلك للتأكد من صدقهااالستبانةقام الباحث بتقنين فقرات 

  :صدق المحكمين: أوالً

 في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من االستبانةتم عرض   
عملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، حيث ممن يعلم التربية المتخصصين في 

، ومدى انتماء الفقرات إلى كل االستبانةقاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 
الستبانة، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم مجالي ا من مجال

فقرة موزعة ) 39 (االستبانة عدد فقراتاستبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح 
  ):20 (كما في الجدول رقم 

  

  ) 20 (جدول 

  مجال من مجالي االستبانة حسب كل اإلستبانةيبين عدد فقرات 

  

  

  

  

  

  
  

  :صدق االتساق الداخلي: ثانياً

 علـى عينـة     االسـتبانة  بتطبيـق    االسـتبانة  االتساق الداخلي    جرى التحقق من صدق     
، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجـات كـل           مديرة  ) 30(استطالعية مكونة من    

 االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون           مجاالت من   مجال
 الذي تنتمي إليـه وذلـك باسـتخدام    مجال للبين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية 

  .) SPSS(البرنامج اإلحصائي 

والدرجـة  ) الجانب التربوي : (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال األول       
   ):21(الكلية لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 

عدد   المجال
  الفقرات

 23  الجانب التربوي
 16  الجانب االجتماعي

 39  المجموع
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  ) 21(الجدول 

   مع الدرجة الكلية للبعد األول"نب التربوي الجا" معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

0.01دالة عند  0.640  تجتهد إدارة المدرسة في التعرف على الطالبات المعرضات للتسرب 1
0.05دالة عند  0.383  تخطط إدارة المدرسة برامجها التطويرية قبل بدء العام الدراسي 2
0.01دالة عند  0.626  مدرسة المعلمات على تنويع األساليب التدريسيةتحث إدارة ال 3
0.01دالة عند  0.598  توفر إدارة المدرسة مادة للمعلمات حول طرائق الحد من التسرب 4
0.01دالة عند  0.813  تزود إدارة المدرسة المعلمات بالخبرة التربوية لمواجهة التسرب 5
0.01دالة عند  0.536  مشكالت الطالباتباللواتي يهتمن تكرم إدارة المدرسة المعلمات  6
0.01دالة عند  0.498 تعقد إدارة المدرسة لقاءات للطالبات مع مربيات الصفوف والمرشدات 7
0.01دالة عند  0.427  توفر إدارة المدرسة حصصاً إضافية للطالبات بطيئات التعلم 8
0.05دالة عند  0.386  لكتابة لدى الطالباتتعتمد إدارة المدرسة منهجاً لتحسين مهارات ا 9

0.01دالة عند  0.540 تشجع إدارة المدرسة الطالبات المتميزات لمساعدة ضعيفات التحصيل 10
0.05دالة عند  0.384  تنظم إدارة المدرسة برنامجاً للحد من تسرب الطالبات 11
0.01دالة عند  0.658  تقدم إدارة المدرسة جوائز للطالبات المتفوقات 12
0.05دالة عند  0.423  تقدم إدارة المدرسة للطالبات جوائز لاللتزام بالحضور 13
0.01دالة عند  0.527  تعزز إدارة المدرسة مبدأ عدم التمييز بين الطالبات داخل المدرسة 14
0.05دالة عند  0.413  تخطط إدارة المدرسة أنشطة عالجية للطالبات ضعيفات التحصيل 15
0.01دالة عند  0.656  لمدرسة يافطات إرشادية إلثارة دافعية الطالبات للتعلمتستخدم إدارة ا 16
0.01دالة عند  0.613  توفر إدارة المدرسة برنامجاً إرشادياً عالجياً للطالبات 17
0.05دالة عند  0.459  تعمل إدارة المدرسة على تفعيل دور المرشدة التربوية 18
0.05دالة عند  0.408  ت عبر صندوق الشكاويتتابع إدارة المدرسة مشكالت الطالبا 19
0.05دالة عند  0.450  توظف إدارة المدرسة اإلذاعة واألنشطة الصفية للحد من التسرب 20
0.05دالة عند  0.385  تصدر إدارة المدرسة نشرات توعية لتبين مخاطر ظاهرة التسرب 21
0.05ة عند دال 0.390  تعمل إدارة المدرسة على منع العقاب بكافة أنواعه 22
0.05دالة عند  0.403  تعمل إدارة المدرسة على تعزيز الجانب الديني مستعينة بالدعاة 23

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
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الجانـب  " المجال األول بين كل فقرة من فقرات        معامالت االرتباط     الجدول السابق  يبين

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى               "التربوي  

 r، وكذلك قيمـة     ) 0.813-0.383(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى       )0.05(داللة  
  والتي تـساوي     28 ودرجة حرية    0.05ة   الجدولية عند مستوى دالل    rالمحسوبة اكبر من قيمة     

  .  صادقة لما وضعت لقياسهاألول  ، وبذلك تعتبر فقرات المجال 0.361
  

والدرجة الكلية ) الجانب االجتماعي (:االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات المجال الثاني
  ):22(لفقراته آما هو مبين بالجدول رقم 

  )22(الجدول 
    مع الدرجة الكلية "يالجانب االجتماع " الثانيالمجالمن فقرات معامل ارتباط كل فقرة 

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

0.01دالة عند 0.589  توفر إدارة المدرسة  للطالبات فرصاً للتفاعل االجتماعي1
0.01دالة عند 0.585  تهيئ إدارة المدرسة األسباب لنجاح المسابقات المدرسية 2
0.01دالة عند 0.636   إدارة المدرسة في تفعيل دور مجلس أولياء األمورتجتهد3
0.01دالة عند 0.764  تدعو إدارة المدرسة مسئولي المؤسسات األهلية لزيارة المدرسة4
0.01دالة عند 0.785  تزود إدارة المدرسة أولياء األمور بتقارير دورية عن سير بناتهم5
0.05دالة عند 0.369  أولياء أمور الطالبات متكررات الغيابتتواصل إدارة المدرسة مع 6
0.01دالة عند 0.540  توفر إدارة المدرسة ألولياء األمور نشرة دورية حول برامجها7
0.01دالة عند 0.477  تقيم إدارة المدرسة لقاءات دورية مفتوحة مع أولياء األمور8
0.01دالة عند 0.648  ت زيارة المدرسةتطلب إدارة المدرسة من أولياء أمور الطالبا9

0.01دالة عند 0.570  تعقد إدارة المدرسة ندوات إرشادية للطالبات وأولياء أمورهن10
0.01دالة عند 0.430  تعمل إدارة المدرسة على توعية الطالبات بقضية الزواج المبكر11
0.01دالة عند 0.487  تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمور الطالبات لعالج مشكالتهن12

0.01دالة عند  0.475  تدعو إدارة المدرسة وجهاء المجتمع المحلي للمشاركة في الحد من التسرب13

14
تتواصل إدارة المدرسة مع المجتمع المحلي لمشاركة الطالبات في 

0.05دالة عند 0.457  األنشطة المجتمعية

15
جتمع إلشباع تستثمر إدارة المدرسة المؤسسات الرياضية في الم

0.01دالة عند 0.554  حاجات الطالبات

16
تستثمر إدارة المدرسة المؤسسات الثقافية في المجتمع المحلي في 

0.01دالة عند 0.768  توعية الطالبات
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
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الجانـب  "  الثانيالمجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات        الجدول السابق  يبين

 والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى                "االجتماعي

 rك قيمـة    ، وكذل ) 0.785-0.369(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى       )0.05(داللة  
  والتي تـساوي     28 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     

 .  صادقة لما وضعت لقياسهالثاني  ، وبذلك تعتبر فقرات المجال 0.361
  :صدق االتساق الداخلي للمجالين: ثالثا

ت االرتباط بـين     قام الباحث بحساب معامال    لمجالي االستبانة للتحقق من الصدق البنائي     

) 23 ( بالدرجة الكلية لالستبانة والجـدول  مجال االستبانة وكذلك كل مجالي من   مجالدرجة كل   

  .يوضح ذلك
  )23 (الجدول 

   بالدرجة الكلية لالستبانةمجال االستبانة وكذلك كل مجالي من مجالمصفوفة معامالت ارتباط كل 
  

المجموع 
الجانب 
 التربوي

الجانب 
  االجتماعي

   1  مجموعال
  1 0.930  الجانب التربوي
 1 0.673 0.898  الجانب االجتماعي

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

    0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

الدرجة الكلية  البعض وبيبعضها ترتبط مجالي االستبانةيتضح من الجدول السابق أن 

وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع ) 0.01(لالستبانة ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .بدرجة عالية من االتساق الداخلي

  : Reliability  االستبانةثبات

أفراد العينة  وذلك بعد تطبيقها على االستبانةأجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات 

   . التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخوهمااالستطالعية 

  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية   

 االستبانة وكذلك درجة النصف مجاالت من مجالحيث احتسبت درجة النصف األول لكل 

ات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول الثاني من الدرج

) 24( والجدول  (Spearman-Brown Coefficient)باستخدام معادلة سبيرمان براون

  :يوضح ذلك
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  )24(الجدول 

   االستبانة مجاالت من مجاليوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 

  بات بعد التعديلوكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الث

االرتباط قبلعدد الفقرات المجاالت
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.771 0.766 23* الجانب التربوي
 0.824 0.701 16الجانب االجتماعي

 0.794 0.787 39*  المجموع
  .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين* 

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع ) 0.794(الثبات الكلي يتضح من الجدول السابق أن معامل 

  . من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةمقبولةبدرجة 

  

  :طريقة ألفا كرونباخ -2

، وذلك  وهي طريقة ألفا كرونباخاستخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات  

 مجالي من مجاليمة معامل ألفا لكل إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل على ق

  :يوضح ذلك)  25 (االستبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول 

  ) 25 (الجدول 

    وكذلك لالستبانة ككل  االستبانةمجالي من مجاليوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

معامل ألفا عدد الفقرات المجال
  آرونباخ

 0.849 23 الجانب التربوي
جانب ال

 0.851 16  عياالجتما
 0.902 39  المجموع

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع ) 0.902( أن معامل الثبات الكلي السابقيتضح من الجدول 

  .بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة

   

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

تم استخدام  اإلحصائي و(SPSS) من خالل برنامج تبانةاالسلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل 

  :األساليب اإلحصائية التالية
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  ".Pearson"إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -1

ن للتجزئـة النـصفية     واإليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بر          -2

 . جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخالمتساوية، ومعادلة

 لإلجابة عن الـسؤال األول مـن أسـئلة          التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية     -3

 .الدراسة

 . للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين يعزى لمتغير المؤهل العلميT.Testاختبار  -4

ق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر تعـزى لمتغيـر الخدمـة            تحليل التباين األحادي للفرو    -5

  .والمنطقة التعليمية
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  نتائج الدراسة
سيقوم الباحث في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق 

ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير 

  :على تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها

  :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
ما دور اإلدارة المدرسية في المـدارس       ": ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على        
  محافظات غزة؟الثانوية للبنات في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي ب

ولإلجابة عن هذا التساؤل  قام الباحث باسـتخدام التكـرارات والمتوسـطات والنـسب      
  :المئوية، والجداول التالية  توضح ذلك

  :الجانب التربوي: المجال األول 
  )26( الجدول 

 الجانب :التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول 

   )60=ن (التربوي وكذلك ترتيبها في المجال 

رقم 
الفقرة

 الفقرة
بدرجة 
بسيطة 
 جداً

بدرجة 
 بسيطة

ــة  بدرج
متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداً

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
تجتهد إدارة المدرسة في التعـرف علـى        

  للتسربالطالبات المعرضات
0 1 4 25 30 264 4.400 0.694 88.00 3 

2 
تخطط إدارة المدرسة برامجها التطويريـة      

 قبل بدء العام الدراسي
0 0 5 18 37 272 4.533 0.650 90.67 1 

3 
تحث إدارة المدرسة المعلمات على تنويـع       

 األساليب التدريسية
0 0 1 26 33 272 4.533 0.536 90.67 1 

4 
سة مادة للمعلمات حـول     توفر إدارة المدر  

 طرائق الحد من التسرب
0 1 18 24 17 237 3.950 0.811 79.00 13 

5 
تزود إدارة المدرسة المعلمـات بـالخبرة       

 التربوية لمواجهة التسرب
0 2 15 35 8 229 3.817 0.701 76.33 20 

6 
تكرم إدارة المدرسـة المعلمـات اللـواتي        

 يهتمن مشكالت الطالبات
0 3 12 37 8 230 3.833 0.717 76.67 18 

7 
تعقد إدارة المدرسة لقاءات للطالبات مـع       

 مربيات الصفوف والمرشدات
1 0 11 38 10 236 3.933 0.710 78.67 15 

8 
توفر إدارة المدرسـة حصـصاً إضـافية        

 للطالبات بطيئات التعلم
0 4 17 27 12 227 3.783 0.846 75.67 21 

9 
ن تعتمــد إدارة المدرســة منهجــاً لتحــسي

 مهارات الكتابة لدى الطالبات
0 3 23 26 8 219 3.650 0.777 73.00 23 

10 
تشجع إدارة المدرسة الطالبات المتميـزات      

 لمساعدة ضعيفات التحصيل
1 2 18 27 12 227 3.783 0.865 75.67 21 

11 
تنظم إدارة المدرسة برنامجـاً للحـد مـن         

 تسرب الطالبات
1 1 17 27 14 232 3.867 0.853 77.33 17 
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رقم 
الفقرة

 الفقرة
بدرجة 
بسيطة 
 جداً

بدرجة 
 بسيطة

ــة  بدرج
متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداً

مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

12 
تقــدم إدارة المدرســة جــوائز للطالبــات 

 المتفوقات
0 1 8 27 24 254 4.233 0.745 84.67 4 

13 
تقــدم إدارة المدرســة للطالبــات جــوائز 

 لاللتزام بالحضور
1 1 13 30 15 237 3.950 0.832 79.00 14 

14 
تعزز إدارة المدرسة مبدأ عدم التمييز بين       

 الطالبات داخل المدرسة
1 2 7 26 24 250 4.167 0.886 83.33 7 

15 
تخطط إدارة المدرسـة أنـشطة عالجيـة        

 للطالبات ضعيفات التحصيل
0 1 5 35 19 252 4.200 0.659 84.00 5 

16 
تستخدم إدارة المدرسة يافطـات إرشـادية       

 إلثارة دافعية الطالبات للتعلم
0 1 9 30 20 249 4.150 0.732 83.00 9 

17 
نامجـاً إرشـادياً    توفر إدارة المدرسـة بر    

 عالجياً للطالبات
0 1 6 35 18 250 4.167 0.668 83.33 8 

18 
تعمل إدارة المدرسـة علـى تفعيـل دور         

 المرشدة التربوية
1 1 7 27 24 252 4.200 0.840 84.00 6 

19 
تتابع إدارة المدرسة مشكالت الطالبات عبر      

 صندوق الشكاوي
1 2 13 22 22 242 4.033 0.938 80.67 12 

20 
توظف إدارة المدرسة اإلذاعة واألنـشطة      

 الصفية للحد من التسرب
1 2 10 27 20 243 4.050 0.891 81.00 11 

21 
تصدر إدارة المدرسة نشرات توعية لتبين      

 مخاطر ظاهرة التسرب
0 4 15 29 12 229 3.817 0.833 76.33 19 

22 
تعمل إدارة المدرسة على منع العقاب بكافة       

 أنواعه
0 3 13 30 14 235 3.917 0.809 78.33 16 

23 
تعمل إدارة المدرسة على تعزيز الجانـب       

 الديني مستعينة بالدعاة
2 0 10 25 23 247 4.117 0.922 82.33 10 

  :يتضح من الجدول السابق
  :أن أعلى ثالث فقرات في هذا المجال كانت

يـة قبـل بـدء العـام        تخطط إدارة المدرسة برامجها التطوير    " والتي نصت على  )  2(الفقرة  -
   %).90.67(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " الدراسي

القيام به خاصـة    ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن التخطيط عملية مهمة إلنجاح أي عمل نريد              
 من خالل وسائل يتم تحديـدها       إليهالمراد الوصول   ا األهداف حيث يمكن تحديد     قبل الشروع به،  
   .في فترة محدودة

" تحث إدارة المدرسة المعلمات على تنويع األساليب التدريـسية        " والتي نصت على  )  3(الفقرة  -
  %).90.67( بوزن نسبي قدره أيضااحتلت المرتبة األولى 
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وعليه ، واحد يبعث الملل والسام في نفوس الطالبات         بأسلوب التدريس   أن إلىويعزو الباحث ذلك    
ويتفاعلن مع المعلمة   ، الجديدة   لألساليبطالبات في حالة ترقب      يجعل ال  األسلوبفالتجديد وتغيير   

  .  تدريسها بشكل جيد أساليب تنوع في أو اً جديدأسلوباًالتي تستحدث 
تجتهد إدارة المدرسة في التعرف على الطالبـات المعرضـات          " والتي نصت على  )  1(الفقرة  -

   %).88(احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره " للتسرب
 مهـم فتـشخيص     أمـر  تحديد الطالبات المعرضات للتسرب      أن إلىويعزو الباحث هذه النتيجة     

  . العالج وعليه يمكن القيام بعدها بالخطوات العالجية لهؤالء الطالبات أساسالمرض هو 
  :وأن أدنى ثالث فقرات في هذا المجال كانت

" ية للطالبات بطيئات الـتعلم    توفر إدارة المدرسة حصصاً إضاف    " والتي نصت على  )  8(الفقرة  -
  %).75.67(احتلت المرتبة الواحد والعشرين بوزن نسبي قدره 

 أن معظم المدارس تعمـل بنظـام الفتـرتين أي           إن ضيق الوقت حيث     إلىويعزو الباحث ذلك    
  .المدرسة مشغولة طوال ساعات النهار

 مقابل خاصة فـي      بدون إضافية اً حصص إعطاءوكذلك تدني رواتب المعلمات ال يشجعهن على        
  .ظل عدم وجود حوافز

لطالبات المتميزات لمساعدة ضـعيفات     تشجع إدارة المدرسة ل   " تي نصت على  وال)  10(الفقرة  -
  %).75.67(احتلت المرتبة الحادية والعشرين أيضاً بوزن نسبي قدره " التحصيل

ـ        أن إلىويعزو الباحث ذلك      أعلـى ى نيـل     المنهج الدراسي كبير وتحرص الطالبة المتفوقة عل
  .درجات وبالتالي ستهتم بالتحصيل لنفسها 

 بيت زميلتها لكـي     إلىده ال تسمح بان تذهب الطالبة في هذا السن          وكذلك عادات المجتمع وتقالي   
  .تدرس عندها بشكل دائم 

تعتمد إدارة المدرسة منهجاً لتحـسين مهـارات الكتابـة لـدى            "والتي نصت على  )  9(الفقرة  -

   %).73.00(لمرتبة الثالثة والعشرين واألخيرة بوزن نسبي قدره احتلت ا" الطالبات

 يجب ان تكون قـد تعلمـت مهـارات          األساسية الطالبة في المرحلة     أن إلىويعزو الباحث ذلك    

 تعلم مهارات الكتابة    أن من االهتمام في المرحلة الثانوية مع العلم          نصيباً تأخذالكتابة وبالتالي ال    

   .األخرى المواد  النجاح في جميعأسسمن 
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  :الجانب االجتماعي: المجال الثاني 
  

   )27(الجدول 
الجانب : التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني 

   )60=ن (االجتماعي وكذلك ترتيبها في المجال 

رقم 
الفقرة

 الفقرة
بدرجة 
بسيطة 
 جداً

بدرجة 
يطةبس

ــة  بدرج
متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جداً

مجموع 
 االستجابات
لمتوسطا االنحراف  

 المعياري
الوزن 
 النسبي

 الترتيب 

1 
توفر إدارة المدرسة  للطالبـات فرصـاً        

 للتفاعل االجتماعي
0 1 7 30 22 2534.217 0.715 84.33 4 

2 
تهيئ إدارة المدرسـة األسـباب لنجـاح        

 ة المسابقات المدرسي
0 0 2 26 32 2704.500 0.567 90.00 1 

3 
تجتهد إدارة المدرسة فـي تفعيـل دور        

 مجلس أولياء األمور
0 0 5 32 23 2584.300 0.619 86.00 3 

4 
تدعو إدارة المدرسة مسئولي المؤسسات     

 األهلية لزيارة المدرسة
0 1 15 30 14 2373.950 0.746 79.00 10 

5 
ء األمـور   تزود إدارة المدرسـة أوليـا     
 بتقارير دورية عن سير بناتهم

2 2 13 29 14 2313.850 0.936 77.00 11 

6 
تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمـور       

 الطالبات متكررات الغياب
0 0 6 22 32 2664.433 0.673 88.67 2 

7 
توفر إدارة المدرسة ألولياء األمور نشرة      

 دورية حول برامجها
1 4 20 24 11 2203.667 0.914 73.33 14 

8 
تقيم إدارة المدرسة لقاءات دورية مفتوحة      

 مع أولياء األمور
0 3 18 28 11 2273.783 0.804 75.67 13 

9 
تطلب إدارة المدرسة من أوليـاء أمـور        

 الطالبات زيارة المدرسة
0 2 10 23 25 2514.183 0.833 83.67 6 

10 
تعقد إدارة المدرسـة نـدوات إرشـادية        

 وأولياء أمورهنللطالبات 
0 2 9 30 19 2464.100 0.775 82.00 8 

11 
تعمل إدارة المدرسة على توعية الطالبات      

 بقضية الزواج المبكر
0 0 9 31 20 2514.183 0.676 83.67 7 

12 
تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمـور       

 الطالبات لعالج مشكالتهن
0 1 5 36 18 2514.183 0.651 83.67 5 

13 
و إدارة المدرسة وجهـاء المجتمـع       تدع

 المحلي للمشاركة في الحد من التسرب
1 3 8 28 20 2434.050 0.910 81.00 9 

14 
تتواصل إدارة المدرسـة مـع المجتمـع        
المحلي لمشاركة الطالبات في األنـشطة      

 المجتمعية
1 2 16 30 11 2283.800 0.840 76.00 12 

15 
ــسات   ــة المؤس ــستثمر إدارة المدرس ت

ياضية في المجتمع إلشـباع حاجـات       الر
 الطالبات

4 8 21 21 6 1973.283 1.043 65.67 16 

16 
تستثمر إدارة المدرسة المؤسسات الثقافية     
 في المجتمع المحلي في توعية الطالبات

0 6 15 33 6 2193.650 0.799 73.00 15 
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  :يتضح من الجدول السابق

  :أن أعلى ثالث فقرات في هذا المجال كانت

احتلت " تهيئ إدارة المدرسة األسباب لنجاح المسابقات المدرسية      " والتي نصت على  )  2(الفقرة  -
   %).90.00(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 

ة تفرغ طاقة مكبوتة لدى الطالبات ،        أن المشاركة في المسابقات المدرسي     إلىويعزو الباحث ذلك    
  . جديدة لالبتكار واإلبداع ن وتفتح آفاقاًوكذلك تعمل على زيادة الثقافة واإللمام لديه

تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمور الطالبـات متكـررات          " والتي نصت على  )  6(الفقرة  -
   %).88.67(احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره " الغياب

ت ، وعليه    دوام الطالبة في المدرسة لعدة ساعات وباقي اليوم في البي          أن إلىويعزو الباحث ذلك    
 في عالج الطالبة المتسربة من خالل التواصل معه ووضعه في صورة            األمريجب مشاركة ولي    

 ولكي يقـوم بتنفيـذ      ، تواجدها في البيت   أثناءاالمر لكي يساهم في عالج هذه المشكلة لدى ابنته          
  .البرنامج الذي تعده المدرسة للعالج 

" درسة في تفعيل دور مجلـس أوليـاء األمـور         تجتهد إدارة الم  " والتي نصت على  )  3(الفقرة  -
  %). 86.00(احتلت المرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 

 تتشكل من شخـصيات اعتباريـة ومثقفـة ،          األمور أولياء مجالس   أن إلىويعزو الباحث ذلك    
 مطلـوب منـه   وبالتالي أي مشكلة تواجه المدرسة أمامفاجتماع هذا المجلس يشعرهم بالمسئولية     

  .  في التخطيط لسياسات المدرسة والمساهمة في حل المشاكل التي تواجهها المشاركة

  :وأن أدنى ثالث فقرات في هذا المجال كانت

" توفر إدارة المدرسة ألولياء األمور نشرة دورية حول برامجها        " والتي نصت على  )  7(الفقرة  -
   %).73.33(احتلت المرتبة الرابعة عشر بوزن نسبي قدره 

 أولياء وكذلك قد تجد من      ، جهد ومال قد ال يتوفر     إلى النشرات بحاجة    أن إلىحث ذلك   ويعزو البا 
  . يتعامل مع النشرات بجدية  قد تجد منهم من الأو ، ال يحبهاأو من ال يحسن القراءة األمور

تستثمر إدارة المدرسة المؤسسات الثقافية في المجتمع المحلي        " والتي نصت على  )  16(الفقرة  -
   %).73.00(احتلت المرتبة الخامسة عشر بوزن نسبي قدره " ة الطالباتفي توعي

 بعيدة  أماكن في    فهي ن وجدت وجود مؤسسات ثقافية في مجتمعنا وإ      عدم   إلىويعزو الباحث ذلك    
وكذلك فهي غير كافيـة لجميـع       ، مصاريف   إلى يحتاج   إليهانوعا ما مثل مدينة غزة والوصول       

  .المدارس 
تستثمر إدارة المدرسة المؤسسات الرياضـية فـي المجتمـع          "  نصت على  والتي)  15(الفقرة  -

  %).65.67(احتلت المرتبة السادسة عشر واألخيرة بوزن نسبي قدره " إلشباع حاجات الطالبات
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 وهي مخصصة    وجود مثل هذه المؤسسات محصور بشكل كبير جداً        أن إلىويعزو الباحث ذلك    
  الذكور فقط هم الـذين يمارسـون الرياضـة         أنفي البالد   ئدة  لفئة الذكور ، وكذلك العادات السا     

   .إليها يرفضون ذهاب بناتهم األمور فأولياء األماكن وجدت بعض إن وكذلك بأنواعها،

وإلجمال النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل 

   :يوضح ذلك ) 28(مجال من مجالي االستبانة والجدول 

  )28( الجدول 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجالي االستبانة 

  )60=ن (وكذلك ترتيبها 

عدد  المجاالت

الفقرات

مجموع 

االستجابات
االنحراف  المتوسط

 المعياري
الوزن 

 الترتيب النسبي

 1 80.94 93.0838.375 5585 23 الجانب التربوي: األول

الجانب : الثاني

 االجتماعي
16 3848 64.1337.017 80.17 2 

  80.62 157.21714.087 9433 39 الدرجة الكلية

قد احتل المرتبة األولى " الجانب التربوي : المجال األول"يتضح من الجدول السابق أن 

 المرتبة حيث احتلت" الجانب االجتماعي : المجال الثاني"، تلى ذلك %)80.94(بوزن نسبي 

، %)80.62(، ولقد كان الوزن النسبي للمجموع الكلي لالستبانة %)80.17(الثانية بوزن نسبي 

وهذا يعني أن هناك دور واضح وجلي لإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانوية في مواجهة 

  .ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة

 وهناك سياسة عامة مـن      ،ة عامة ويعزو الباحث ذلك إلى أن ظاهرة التسرب هي ظاهر        

الوزارة تسعى لتخفيضها، تلتزم بها مديرات المدارس الثانوية للبنات، وهذا واضح مـن خـالل               

والذي يبين قيـام مـديرات      %) 80.94( بوزن نسبي    األولى على المرتبة    األولحصول المجال   

مارسـات والتـي    هتمام ببعض الم   اال إلىالمدارس بواجبهن في كثير من الجوانب وهن بحاجة         

  . دعم وتمويل من وزارة التربية والتعليم إلىتحتاج 

 إلـى فيعزو الباحث ذلـك     %) 80.17(  المجال االجتماعي فيحتل المرتبة الثانية بوزن نسبي         أما

 ووزارة التربية والتعلـيم     األمور أولياء تفعيل مثل    إلىوجود شركاء في حل المشكلة هم بحاجة        

   .اإلعالمووزارة 
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  :بة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسةاإلجا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ": ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على        

دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنات في مواجهة ظـاهرة التـسرب الدراسـي               
  ؟"يةسنوات الخدمة، المؤهل العلمي، المدير(بمحافظات غزة تعزى لمتغيرات 

  :ولإلجابة عن هذا التساؤل  قام الباحث بالتحقق من ثالثة فروض على الوجه التالي
  :التحقق من صحة الفرض األول
 α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   : ينص الفرض األول على

في دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنـات فـي مواجهـة ظـاهرة       (0.05 ≥

 6أقل من خمس سنوات، من      (تعزى لمتغير سنوات الخدمة     التسرب الدراسي بمحافظات غزة     
  .) سنوات، عشر سنوات فأكثر10إلى 

 الباحث باستخدام أسلوب تحليـل التبـاين        قاموللتحقق من صحة هذا من الفرض       
  .يوضح ذلك  ) 29( والجدول رقم  One Way ANOVAاألحادي 

   )29( جدول 
ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات " ف"جموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة مصدر التباين وم

  ). سنوات، عشر سنوات فأكثر10 إلى 6أقل من خمس سنوات، من (الخدمة 

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
"ف"قيمة  المربعات

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

168.590 2 337.181 بين المجموعات
 66.691 3801.40357داخل المجموعات

الجانب : ولاأل

  4138.58359 المجموع التربوي
2.528 0.089 

غير دالة 

 إحصائياً

 91.018 2 182.036 بين المجموعات
 47.770 2722.89857داخل المجموعات

الجانب : الثاني
 االجتماعي

  2904.93359 المجموع
1.905 0.158 

غير دالة 

 إحصائياً

503.274 1006.5482 بين المجموعات
187.748 10701.63657داخل المجموعات  الدرجة الكلية

  11708.18359 المجموع
2.681 0.077 

غير دالة 

 إحصائياً

     3.15) =0.01(وعند مستوى داللة ) 2،59(ف الجدولية عند درجة حرية 

     4.98) =0.05(وعند مستوى داللة ) 2،59(الجدولية عند درجة حرية ف 

في مجالي ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
  .االستبانة والدرجة الكلية ، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة

عزو الباحث ذلك إلى أن مواجهة ظاهرة التسرب هي مواجهة عامة ال يتـدخل بهـا                وي
 فذوي الخدمة المرتفعة والمنخفضة يواجهن هذه الظاهرة بصورة متشابهة          ،عامل سنوات الخدمة    

للحد منها، وهذا يعزز نتائج السؤال األول الذي أظهر أن نسبة مواجهة ظاهرة التسرب كانـت                
  .عالية
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  :حة الفرض الثانيالتحقق من ص
 α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  : ينص الفرض الثاني على

في دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنـات فـي مواجهـة ظـاهرة       (0.05 ≥

  .)بكالوريوس، ماجستير(تعزى لمتغير المؤهل العلمي التسرب الدراسي بمحافظات غزة 
  

) 30(والجدول "  T. test"ة هذا  الفرض قام الباحث باستخدام اختبار وللتحقق من صح
  :يوضح ذلك

   )30( جدول 
  .)بكالوريوس، ماجستير(المؤهل العلمي لالستبانة تعزى لمتغير " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 المتوسط العدد الجنس المجاالت
االنحراف 
 المعياري

ستوى الداللةمقيمة الداللة"ت"قيمة 

الجانب : األول 7.761 92.652 46بكالوريوس

 10.346 94.500 14 ماجستير التربوي
0.720 0.475 

غير دالة 

 إحصائيا

   6.500 63.196 46بكالوريوس

الجانب : الثاني
 7.992 67.214 14 ماجستير االجتماعي

1.918 0.060 
غير دالة 

 إحصائيا

  الدرجة الكلية 13.253 155.848 46بكالوريوس
 16.255 161.714 14 ماجستير

1.375 0.175 
غير دالة 

 إحصائيا
  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 58(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 58(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

الجدولية في مجالي   " ت"بة اقل من قيمة     المحسو" ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى               

  ).بكالوريوس، ماجستير(لمتغير المؤهل العلمي 
  

ويعزو الباحث ذلك إلى أن مواجهة ظاهرة التسرب هي مواجهة عامة ال يتـدخل بهـا                

ي لمديرة المدرسة حيث يواجهن هذه الظاهرة بصورة متشابهة للحـد منهـا،             عامل المؤهل العلم  

  .وهذا يعزز نتائج السؤال األول الذي أظهر أن نسبة مواجهة ظاهرة التسرب كانت عالية
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  :التحقق من صحة الفرض الثالث

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة           : ينص الفرض الثالث على   

  (α ≤ 0.05)    في دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنات في مواجهة ظـاهرة

شمال غزة، شرق غزة، غرب غزة،      (تعزى لمتغير المديرية    التسرب الدراسي بمحافظات غزة     

  .)الوسطى، خان يونس، رفح

 الباحث باستخدام أسلوب تحليـل التبـاين        قاموللتحقق من صحة هذا من الفرض       

   .One Way ANOVAاألحادي 
   )31( جدول 

ومستوى الداللة تعزى لمتغير المديرية " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  ).شمال غزة، شرق غزة، غرب غزة، الوسطى، خان يونس، رفح(

  

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
مستوى الداللة الداللة

143.304 5 716.520 بين المجموعات
 63.372 3422.06354داخل المجموعات

الجانب : األول

 التربوي
  4138.58359 المجموع

2.261 0.061 
غير دالة 

 إحصائيا

117.041 5 585.203 بين المجموعات
 42.958 2319.73054داخل المجموعات

الجانب : الثاني
 االجتماعي

  2904.93359 المجموع
دالة عند  0.029 2.725

0.05 

420.084 2100.4205 بين المجموعات

177.922 9607.76354داخل المجموعات  الدرجة الكلية

  11708.18359 المجموع

2.361 0.052 
غير دالة 

 إحصائيا

     3.34) =0.01( داللة وعند مستوى) 5،59(ف الجدولية عند درجة حرية 

      2.57) =0.05(وعند مستوى داللة ) 5،59(ف الجدولية عند درجة حرية 

الجدولية عنـد مـستوى     " ف"المحسوبة أقل من قيمة     " ف"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

في المجال األول والدرجة الكلية، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية              ) 0.05(داللة  

  .متغير المديرية التي تتبع لها المدرسةتعزى ل

في المجـال   ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة     " ف"المحسوبة أكبر من قيمة     " ف"وأن قيمة   

الثاني، أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المديرية ولمعرفة اتجاه الفروق              

  :لي يوضح ذلكقام الباحث باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول التا
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   )32( جدول 

   تعزى لمتغير سنوات الخدمة" الجانب االجتماعي" يوضح اختبار شيفيه في المجال الثاني 

 المديرية
  شمال غزة

 62.455=م
  شرق غزة

 60.700= م
  غرب غزة

68.917=م
  الوسطى

62.400=م

  خان يونس
66.462=م

  رفح 

61.222=م
  شمال غزة

 - - - - - -  62.455=م

  غزةشرق 
 - - - - - 1.755 60.700= م

  غرب غزة
 - - - - 8.217* 6.462* 68.917=م

  الوسطى

 62.400=م
0.055 1.700 6.517 - - - 

  خان يونس
 - - 4.062 2.455 5.762* 4.007 66.462=م

  رفح 

 61.222=م
1.232 0.522 *7.694 1.178 5.239 - 

غزة ومديرية غـرب غـزة      يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين مديرية شمال          

لصالح مديرية غرب غزة، وبين مديرية شرق غزة ومديرية غرب غزة لصالح مديرية غـرب               

غزة، وبين مديرية شرق غزة وخان يونس لصالح مديرية خان يونس، وبين مديرية غرب غزة               

  .ومديرية رفح لصالح مديرية غرب غزة، ولم تتضح فروق بين المديريات األخرى

راض المتوسطات أن أقل المناطق مواجهة لظاهرة التسرب هي مناطق          ويتضح من استع  

شرق غزة ورفح والوسطى وشمال غزة حيث كانت مواجهتهم لظاهرة التسرب أقل من غـرب               

  .غزة وخانيونس

ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة البيئات االجتماعية لكٍل من شرق غزة، ورفح والوسطى،               

  . النووية حيث يكثر تزويج الفتيات في عمر صغيروشمال غزة، التي تتميز بالعائالت
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  :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

ما سبل تفعيل دور اإلدارة المدرسـية       ": ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على        

  في المدارس الثانوية للبنات في مواجهة ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة؟

  :ساؤل  قام الباحث بخطوتين تمثلتا فيما يليولإلجابة عن هذا الت

من عينة الدراسة أجابوا    %) 48( حيث إن ما نسبته     تفريغ استجابات مديرات المدارس      -1

( عن السؤال المفتوح بإجابات معظمها تكرر في االستبيان أداة الدراسة وان مـا نـسبته              

   .اكتفوا بنقاط االستبيان أداة الدراسة%) 52

  .التربوي المتعلقة بظاهرة التسرباالستعانة باألدب  -2

حيث خرج بالتصور التالي لتفعيل دور اإلدارة المدرسية في المدارس الثانوية للبنات لمواجهـة              

 :ظاهرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة فكانت كما يلي

  .تقوم إدارة المدرسة بزيادة األنشطة والرحالت الترفيهية -1

  .لها داخل المدرسة تهتم إدارة المدرسة بحصص النشاط وتفع -2

 .المدرسة يوم دراسي مفتوح من فترة ألخرى إدارة تعمل -3

 .توفر إدارة المدرسة األجهزة الحديثة التي تساعد على زيادة تفاعل الطالبات -4

تعمل إدارة المدرسة على تقليل عدد الطالبات في الصف كي تنال كل طالبـة حقهـا مـن                   -5

 .االهتمام والتعليم 

 .لى تقليل نصاب المعلمة من الحصص تعمل إدارة المدرسة ع -6

 . المدرسة بالطالبات اللواتي يعانين من اإلعاقة الجسمية إدارةتهتم -7

 .المدرسة بالناحية الصحية للطالبات إدارة تهتم  -8

 .أال تتشدد إدارة المدرسة عند رجوع الطالبات المتسربات إلى مقاعد الدراسة -9

 .اطر الزواج المبكر على صحة الطالباتتعقد إدارة المدرسة ندوات صحية تبين مخ- 10 

 تعقد إدارة المدرسة لقاءات مع طالبات تسربن بسبب الزواج ولكن حدث انفصال ناتج عن               -11

  .الزواج المبكر 

 تقوم إدارة المدرسة بعمل زيارات إرشادية للطالبات المتسربات في منـازلهن إلقنـاعهن              -12

  .بالعودة
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  -:توصيات الدراسة
دراسة النظرية والميدانية التي بينت أهمية دور اإلدارة المدرسية في الحد من ظاهرة             في ضوء ال  

جل الحد من   من أ  غير جهود إدارة المدرسة يجب أن تتحد         التسرب وجد الباحث أن هنالك جهوداً     

بحيـث  ) وزارة التربية والتعليم ، أولياء األمـور ،اإلعـالم   ( هذه الظاهرة وهي جهود كل من      

  .ه الجهود مجتمعة كبح جماح ظاهرة التسرب المدرسي تستطيع هذ

  . لكل جهة من تلك الجهات على حدة  والمقترحاتوسيعرض الباحث بعض التوصيات

  -:توصيات تتعلق باإلدارة المدرسية : أوالً

  .االهتمام بشكل خاص بحاالت الغياب المتكرر ومعرفة أسبابه وعالجه  -1

  .ة مشكالت الطالباتعند معالجأن تتحلى المعلمات بالصبر  -2

  .توظيف الواجبات المدرسية بما يخدم البيئة التعليمية ومتابعتها داخل الحصة  -3

 .إشاعة جو المحبة والود بين المعلمات والطالبات  -4

 .غريبة في سلوك بناتهم ال بالمالحظاتإبالغ أولياء األمور  -5

 .دريس مراعاة الفروق الفردية لدى الطالبات عبر التنويع في أساليب الت -6

تنظيم رحالت ترفيهية للطالبات وزيارة األماكن األثرية البارزة التـي تتحـدث عنهـا               -7

 .المناهج 

العمل على ربط الطالبات الالتي يتكرر غيابهن باألنشطة المدرسية مثل النظام المدرسي             -8

 .أو اإلذاعة أو عرافة الصف وغيره 

ل اإلجازة   الطالبات التعليمي خال   توفير برامج بديلة استدراكية من اجل االرتقاء بمستوى        -9

 .الصيفية 

 -: تتعلق بوزارة التربية والتعليم مقترحات : ثانياً

  .تيار أفضل الكفاءات إلدارة التربية والتعليم اخ -5

  .تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية للمعلمات  -6

ل التعليميـة   توفير االحتياجات الضرورية الالزمة للمدرسة مثل المكتبة والمختبر والوسائ         -7

 .والمالعب 

 .تعديل المناهج بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني وتطلعاته  -8

  .التقليل من النشرات الصادرة عن إدارة التعليم وتؤدي إلى تقليل سلطة المعلمة تدريجياً -9

تنظيم رحالت جماعية ترفيهية للمعلمات في اإلجازة الصيفية لكي يعودوا للمدرسة بنفسية             -10

 .أفضل 

 على تأهيل المعلمات من حملة الدبلوم وإعطائهن المنح الدراسية للحـصول علـى              العمل -11

 .درجة البكالوريوس 
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هن التعامل مع   شاد النفسي والتربوي ليكون بمقدور    تنظيم دورات للمعلمات في مجال اإلر      -12

 .حاجات الطالبات ومشاكلهن 

هتمام بمستواها يؤدي إلى    ن نجاح الطالبة دون اال    إعادة النظر في سياسة الترفيع التلقائي أل       -13

 .ضعف تحصيلها ومن ثم تسربها 

 .تركيز زيارات المشرفين للمعلمات بغرض التوجيه واإلرشاد وليس تصيد األخطاء  -14

 .العمل على إيجاد حوافز للمعلمات المبدعات مثل جائزة أفضل معلمة  -15

 خاصـة عنـد     العمل على استصدار قانون يمنع زواج الفتاة قبل إنهاء المرحلة الثانويـة            -16

 .ارتفاع نسبة الطالق للزواج المبكر 

 .تزويد المدارس بمعلمات مختصات لحصص األنشطة  -17

 .العمل على زيادة عدد المرشدات التربويات في المدرسة الواحدة  -18

 .إعادة النظر في المنهاج الدراسي لصعوبته وضخامته  -19

طالبات نحو إكمـال    العمل على خلق فرص عمل للخريجات الجامعيات يزيد من دافعية ال           -20

 .التعليم الجامعي 

إعداد مشروع التعليم الموازي من اجل إعادة الطالبات اللواتي تسربن منذ فترة من خالل               -21

برنامج لفترة محددة يعادل السنوات التي تسربت فيهن الطالبة من اجـل إعـادة تأهيلهـا                

 .لسوق العمل بعد تخرجها 

 -: تتعلق بأولياء األمور مقترحات :ثالثاً

  .العمل على توفير االحتياجات المدرسية والمعيشية ألبنائهم  -1

قيام أولياء األمور بتوعية بناتهم بان الوضع االقتصادي السائد والفقر الذي تعـاني منـه                -2

  . وإنما هو مرتبط بالوضع السياسي بشكل أساسي األسرة ليس أبدياً

لسبيل لالنتصار على االحتالل مـن      قيام أولياء األمور بتوعية بناتهم بأهمية التعليم ألنه ا         -3

 .خالل العقول المبتكرة والمفكرة 

 -: تتعلق باإلعالممقترحات: رابعا 

التنسيق مع وزارة األوقاف والشئون الدينية من اجل قيام الخطباء والوعاظ بحث األهالي              -1

على االهتمام بتربية وتعليم أبنائهم مسترشدين باآليات القرآنيـة واألحاديـث الـشريفة             

  وإحضار الوعاظ إلى المدارس لتوجيه الطالبات من خالل اإلذاعة المدرسية 

زيادة المساحة المخصصة في وسائل اإلعالم المختلفة للبرامج التربوية التعليمية للكبـار             -2

 .والصغار 

العمل على توعية األهالي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة من اجل متابعـة األبنـاء                -3

 .ودفعهم للتعليم 
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  -:ترحات لدراسات قادمة مق
  . دراسة حالة لبعض المدارس التي ترتفع فيها نسب التسرب الدراسي إجراء -1

 .إجراء دراسة تعنى بالتسرب الدراسي من وجهة نظر المتسربين وأولياء األمور -2

  .المرشدين التربويين إجراء دراسة تعنى بالتسرب الدراسي من وجهة نظر  -3
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 .5 ص، رام اهللا، جامعة بير زيت،"البشرية المستدامة
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 1997 منشورات جامعة بيروت ، م15/12/1996
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 مكتبـة   : اإلسكندرية،  "اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة    " ).2001(أحمد إبراهيم    أحمد، .14
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العوامل التي تؤدي إلى تسرب الطلبة فـي مرحلـة التعلـيم            ":)1996(ان  اشديفات، سليم  .17
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رسـالة ماجـستير    ،"الدراسي من وجهة نظر المرشدين الطالبيين تطبيقا على منطقة عسير         
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 سلـسلة   ،التخطيط االقتصادي فـي فلـسطين      "):1998(برنامج دراسات التنمية البشرية      .26

 . جامعة بيرزيت،التخطيط من اجل التربية
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 .بيروت، لبنان

 . دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية ، المدرسيةاإلدارة" ):2001(محمد  إسماعيل ،دياب .48
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العلـوم  " 24"، عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، المجلد         مجلة دراسات  ،  "واألرياف
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،عـالم  1ط،  "االدارة المدرسية الحديثـة   " : )1975( سمعان، وهيب ومرسي، محمد منير       .57

 . القاهرة، الكتب

التسرب كمـشكلة اجتماعيـة فـي المجتمـع المـصري           ): "2002(الشخيبي، علي السيد     .58
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  )1(ملحق رقم 

  االستبانة في صورتها األولية

  ارةــالعب  م
بدرجة 
كبيرة جداً

بدرجة 
  كبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسيطة

بدرجة 
بسيطة جداً

            الجانب التربوي: المجال األول  

1  
إدارة المدرسة مع أولياء األمور بخصوصتتواصل 

  حضور وغياب الطالبات
          

2  
تقدم إدارة المدرسة جوائز للطالبات لنجاحهن 

  الدراسي 
          

3  
تراجع إدارة المدرسة برامجها وخططها مع 

  المعلمين قبل بدء العام الدراسي
          

4  
تستقصي إدارة المدرسة آراء المعلمات والطالبات 

   المدرسةحول برنامج
          

5  
تنظم إدارة المدرسة برنامجا  لتحسين مهارات 

  الكتابة لدي الطالبات
          

6  
تُحيل إدارة المدرسة الطالبات المعرضات للتسرب 

  للمرشدة االجتماعية
          

7  
تعقد إدارة المدرسة لقاءات دورية للطالبات مع 

  مربيات الصفوف والمرشدات
          

8  
رامج عالجية للطالبات تخطط إدارة المدرسة ب

  متدنيات التحصيل
          

9  
توفر إدارة المدرسة برنامجا إرشاديا عالجيا 

  للطالبات
          

10  
تستخدم إدارة المدرسة يافطات إرشادية إلثارة 

  دافعية الطالبات للتعلم
          

11  
تجتهد إدارة المدرسة في التعرف علي الطالبات 

  المعرضات للتسرب
          

12  
رة المدرسة للطالبات حوافز لإللزام تقدم إدا
 بالحضور

          

13  
تقوية (تقدم إدارة المدرسة دروسا مساعدة 

  أثناء الدوام)للطالبات 
          

14  
تنظم إدارة المدرسة برنامجا للحد من التسرب 

  للطالبات
          

15  
توفر إدارة المدرسة حصصا إضافية للطالبات 

  بطيئات التعلم
          

16  
 المدرسة الطالبات المتميزات لمساعدة تدفع إدارة

  زميالتهن ضعيفات التحصيل 
          

17  
توفر إدارة المدرسة حصصا بديلة للطالبات اللواتي

  يتغيبن عن المدرسة
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18  
توفر إدارة المدرسة مادة للمعلمات حول طرائق 

  الحد من  التسرب
          

19  
توزع إدارة المدرسة الطالبات علي الصفوف حسب

  لفروق الفرديةا
          

20  
تقدم إدارة المدرسة دروسا تطوعية للطالبات بعد 

  الدوام
          

           تعمل إدارة المدرسة علي منع العقاب بكافة أنواعه  21

22  
تحث إدارة المدرسة المعلمات على تنويع األساليب 

  التعليمية
          

23  
تعمل إدارة المدرسة علي تفعيل دور المرشدة 

  مساعدة الطالباتالتربوية ل
          

24  
تعزز إدارة المدرسة مبدأ العدالة في التعاون وعدم 

  التمييز بين الطالبات داخل المدرسة
          

25  
تجتهد إدارة المدرسة من أجل إشراك الطالبات في 

  نشاطات يحبونها
          

26  
تزود إدارة المدرسة المعلمات بالخبرة التربوية 

  لتسربالمناسبة في مواجهة ظاهرة ا
          

27  
تتابع إدارة المدرسة مشكالت الطالبات من خالل 

  الشكوى المباشرة أو عبر صندوق الشكاوي
          

28  
توظف إدارة المدرسة اإلذاعة واألنشطة الصفية 

  للحد من ظاهرة التسرب
          

29  
تصدر إدارة المدرسة نشرات توعوية لتبين مخاطر

  ظاهرة التسرب
          

30  
 نلمدرسة المعلمات اللواتي  يهتممتكرم إدارة ا

  بحل مشكالت الطالبات
          

31  
تعمل إدارة المدرسة علي تعزيز الجانب الديني 

  باالستعانة ببعض الدعاة
          

            الجانب االجتماعي: المجال الثاني

1  
توفر إدارة المدرسة للطالبات فرصا للتفاعل 

  االجتماعي
          

2  
عات ألولياء األمور مع تنظم إدارة المدرسة اجتما

  المعلمات
          

3  
تزود إدارة المدرسة أولياء األمور بتقارير دورية 

  .شهرية عن سير بناتهم\
          

4  
توفر إدارة المدرسة ألولياء األمور نشرة دورية 

  حول برامجها وأنشطتها
          

5  
تقيم إدارة المدرسة لقاءات دورية مفتوحة مع 

  .أولياء األمور
          

6  
تواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمور الطالبات ت

  متكررات الغياب
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7  
تعقد إدارة المدرسة ندوات إرشادية للطالبات 

  .وأولياء أمورهن
          

8  
تعقد إدارة المدرسة ندوات ألولياء األمور 

  والطالبات من أجل زيادة نسبة طموح الطالبات
          

9  
شاكل تتدخل إدارة المدرسة في حل بعض الم

  األسرية لدى الطالبات
          

10  
تجتهد إدارة المدرسة في تفعيل دور مجلس أولياء 

  .األمور
          

11  
تدعو إدارة المدرسة المسئولين في المؤسسات 

األهلية لحضور مجلس أولياء األمور لتقديم النصح
  .واإلرشاد

          

12  
تدعو إدارة المدرسة عناصر المجتمع المحلي 

  .طة المدرسة التطويريةلالطالع على خ
          

13  
تتيح إدارة المدرسة الفرصة للمجتمع المحلي 

  .للمشاركة في األنشطة المدرسية
          

14  
تستثمر إدارة المدرسة المؤسسات الرياضية في 

  .المجتمع إلشباع حاجات الطالبات
          

15  
تستثمر إدارة المدرسة المؤسسات الثقافية في 

  . حاجات الطالباتالمجتمع المحلي إلشباع
          

16  
تتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمور الطالبات 

  .للمساعدة في حل مشكالتهن
          

17  
تعمل إدارة المدرسة على توعية الطالبات لقضية 

  .الزواج المبكر
          

18  
تطلب إدارة المدرسة من أولياء أمور الطالبات 

  .القيام بزيارات دورية للمدرسة
          

19  
وفر إدارة المدرسة مساعدة للطالبات للتحضير ت

  للمسابقات المدرسية
          

  
  

  

  أخرى لتفعيل دور اإلدارة المدرسية لم يذكرها الباحث للحد من ظاهرة التسرب ؟أذكر سبالً

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................  

3. ...........................................................................  

4. ...........................................................................  
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   )2( ملحق رقم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ...   المحترم ................................................................................................... / الدكتورالسيد

  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

מ/א

اإلدارة التربوية /م الباحث بإعداد دراسة للحصول على درجة الماجستير في أصول التربية يقو

دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانوية في مواجهة ظاهرة " :نوانبع

  "التسرب الدراسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله

 عتبركم هذه االستبانة التي تا المجال يسعدني أن أضع بين أيدينظراً لخبرتكم الواسعة في هذو

 والتي أقوم بإعدادها من أجل ميدانية في صورتها األولية بهدف تطبيقها ميدانياًأداة لدراسة 

دور اإلدارة المدرسية في مدارس البنات الثانوية في مواجهة ظاهرة التسرب التعرف على 

حيث يشرفني أن تكون أحد األساتذة المحكمين لهذه لدراسي بمحافظات غزة وسبل تفعيله ا

  .االستبانة

ها من حيـث    ة وإبداء الرأي في    من سيادتكم التكرم باإلطالع على فقرات هذه االستبان        أرجولذا  

ـ أمـام االخت  )   (متها لموضوع الدراسة وذلك بوضع عالمة       دقة العبارات ومدى مالء    ار ي

  .المناسب وإن كان لسيادتكم من تعديل على أي منها فكلي أمل بأال تبخلوا علينا بتوجيهاتكم 

  ...وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

  

  /لباحثا     

  أبوعسكر ؤادمحمد ف     
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   )3( ملحق رقم 

  االستبانة في صورتها النهائية

  
  
  

  العبــــــــــارة  م
بدرجة 

كبيرة 

  جداً

بدرجة 

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  بسيطة

بدرجة 

  بسيطة جداً

            الجانب التربوي: المجال األول

            .ضات للتسربتجتهد إدارة المدرسة في التعرف علي الطالبات المعَر  1

            . التطويرية قبل بدء العام الدراسيتخطط إدارة المدرسة برامجها  2

            . التدريسيةتحث إدارة المدرسة المعلمات على تنويع األساليب  3

            .توفر إدارة المدرسة مادة للمعلمات حول طرائق الحد من  التسرب  4

            .ة التسربتزود إدارة المدرسة المعلمات بالخبرة التربوية لمواجه  5

            . بحل مشكالت الطالباتن يهتمم إدارة المدرسة المعلمات اللواتيتكرم  6

            تعقد إدارة المدرسة لقاءات للطالبات مع مربيات الصفوف والمرشدات  7

            .توفر إدارة المدرسة حصصا إضافية للطالبات بطيئات التعلم  8

            . مهارات الكتابة لدي الطالباتتعتمد إدارة المدرسة منهجا  لتحسين  9

            . إدارة المدرسة الطالبات المتميزات لمساعدة ضعيفات التحصيلتشجع  10

            .تنظم إدارة المدرسة برنامجا للحد من تسرب الطالبات  11

            .تقدم إدارة المدرسة جوائز للطالبات المتفوقات  12

            . لاللتزام بالحضورتقدم إدارة المدرسة للطالبات حوافز  13

            . بين الطالبات داخل المدرسةمبدأ عدم التمييزتعزز إدارة المدرسة   14

            .تخطط إدارة المدرسة أنشطة عالجية للطالبات ضعيفات التحصيل  15

            .تستخدم إدارة المدرسة يافطات إرشادية إلثارة دافعية الطالبات للتعلم  16

            .درسة برنامجا إرشاديا عالجيا للطالباتتوفر إدارة الم  17

            .لمرشدة التربويةتعمل إدارة المدرسة علي تفعيل دور ا  18

            .تتابع إدارة المدرسة مشكالت الطالبات عبر صندوق الشكاوى  19

            .توظف إدارة المدرسة اإلذاعة واألنشطة الصفية للحد من التسرب  20

            .ة نشرات توعوية لتبين مخاطر ظاهرة التسربتصدر إدارة المدرس  21

            .تعمل إدارة المدرسة علي منع العقاب بكافة أنواعه  22

            .الدعاةب مستعينةتعمل إدارة المدرسة علي تعزيز الجانب الديني   23
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 أذكر سبالً أخرى لتفعيل دور اإلدارة المدرسية لم يذكرها الباحث للحد من ظاهرة التسرب ؟ 

1. ................................................................................  

2. ................................................................................  

3. ................................................................................  

4. ................................................................................ 

5. ................................................................................  

  ـارةـــالعبـ  م

بدرجة 

كبيرة 

  جداً

بدرجة 

  كبيرة

بدرجة 

  متوسطة

بدرجة 

  بسيطة

بدرجة 

طة بسي

  جداً

            الجانب االجتماعي: المجال الثاني

            .للطالبات فرصا للتفاعل االجتماعيتوفر إدارة المدرسة   1

            .األسباب لنجاح المسابقات المدرسية إدارة المدرسة تهيئ  2

            .في تفعيل دور مجلس أولياء األمورتجتهد إدارة المدرسة   3

            .زيارة المدرسة المؤسسات األهلية لتدعو إدارة المدرسة مسئولي  4

            .تزود إدارة المدرسة أولياء األمور بتقارير دورية عن سير بناتهم  5

            .اء أمور الطالبات متكررات الغيابتتواصل إدارة المدرسة مع أولي  6

            .نشرة دورية حول برامجهاتوفر إدارة المدرسة ألولياء األمور   7

            .ة المدرسة لقاءات دورية مفتوحة مع أولياء األمورتقيم إدار  8

            .زيارة المدرسة تطلب إدارة المدرسة من أولياء أمور الطالبات   9

            . إرشادية للطالبات وأولياء أمورهنتعقد إدارة المدرسة ندوات  10

              .ية الطالبات بقضية الزواج المبكرتعمل إدارة المدرسة على توع  11

            . مشكالتهنلعالجتتواصل إدارة المدرسة مع أولياء أمور الطالبات   12

13  
للمشاركة في الحد من  المجتمع المحلي وجهاءتدعو إدارة المدرسة 

  .التسرب
          

14  
كة الطالبات في تتواصل إدارة المدرسة مع المجتمع المحلي لمشار

  .األنشطة المجتمعية
          

15  
سة المؤسسات الرياضية في المجتمع إلشباع تستثمر إدارة المدر

  .حاجات الطالبات
          

16  
تستثمر إدارة المدرسة المؤسسات الثقافية في المجتمع المحلي في 

  .توعية الطالبات
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   )4( ملحق رقم 

  المحكمينالسادة أسماء 

  الجامعة  االسم  م

  الجامعة اإلسالمية  فتحية اللولو. د   .1

 الجامعة اإلسالمية  محمد األغا. د   .2

 الجامعة اإلسالمية  ان المزينيسليم. د   .3

 الجامعة اإلسالمية  فايز شلدان. د   .4

 الجامعة اإلسالمية  جميل الطهراوي. د   .5

  جامعة األزهر  صهيب األغا. د   .6

 جامعة األزهر  جميل نشوان. د   .7

 جامعة األزهر  علي نصار. د   .8

 جامعة األزهر  عامر الخطيب. د   .9

 جامعة األزهر  عطا درويش. د   .10

  جامعة األقصى  ةآمال جود. د   .11

  جامعة األقصى  تيسير نشوان. د   .12

  جامعة القدس المفتوحة  أنور نصار. د   .13

  وزارة التربية والتعليم  هيفاء األغا. د   .14

  وزارة التربية والتعليم  خليل حماد. د   .15

  وزارة التربية والتعليم  عدلي الشاعر.  أ   .16

  وزارة التربية والتعليم  إسماعيل الديراوي. أ   .17

   الدينيةنوزارة األوقاف والشؤو  لعلويعوني ا. أ   .18
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  )7(ملحق رقم  

  أسماء المدارس التي تمثل مجتمع وعينة الدراسة في محافظات غزة

  

  االسم  م
عنوان 

  المدرسة
  االسم  م

عنوان 

  المدرسة

 الوسطى للبنات) أ( سكينة بنت الحسين الثانوية  36 الشمال بيت حانون الثانوية للبنات.1

 الوسطى  للبنات) ب(سكينة بنت الحسين الثانوية   37 الشمال ثانوية للبناتتل الزعتر ال.2

 الوسطى للبنات) أ(شهداء المغازي الثانوية   38 الشمال للبنات) أ(فيصل بن فهد الثانوية .3

 الوسطى للبنات) ب(شهداء المغازي الثانوية   39 الشمال للبنات) ب(فيصل بن فهد الثانوية .4

 الوسطى شهداء دير البلح الثانوية للبنات  40 الشمال للبنات) أ(الثانوية شادية أبو غزالة .5

 الوسطى صبرا وشاتيال الثانوية للبنات  41 الشمال للبنات) ب(شادية أبو غزالة الثانوية .6

 الوسطى قيساريا الثانوية للبنات  42 الشمال الفالوجا األساسية للبنات.7

 الوسطى للبنات) أ(ممدوح صيدم الثانوية   43 مالالش عوني الحرتاني الثانوية للبنات.8

 الوسطى للبنات) ب(ممدوح صيدم الثانوية   44 الشمال ذات الصواري الثانوية للبنات.9

 الوسطى العروبة الثانوية للبنات  45 الشمال تل الربيع الثانوية للبنات.10

 طىالوس البريج الثانوية للبنات  46 الشمال أم الفحم الثانوية للبنات.11

 خانيونس جنين الثانوية للبنات  47 شرق غزة للبنات) أ(الشجاعية الثانوية .12

 خانيونس عبد الرحمن األغا الثانوية للبنات  48 شرق غزة للبنات) ب(الشجاعية الثانوية .13

 خانيونس للبنات) أ(خان يونس الثانوية   49 شرق غزة للبنات) أ(دالل المغربي الثانوية .14

 خانيونس للبنات) ب(خان يونس الثانوية   50 شرق غزة للبنات)  ب(لثانوية دالل المغربي ا.15

 خانيونس للبنات) أ(عكا الثانوية   51 شرق غزة القادر الريس الثانوية  للبنات شعبان عبد.16

 خانيونس طبريا الثانوية للبنات  52 شرق غزة  الصباح الثانوية للبناتاألحمدفهد .17

 خانيونس للبنات) ب(عكا الثانوية   53 شرق غزة بناتلل) أ(الزهراء الثانوية  .18

 خانيونس عيلبون الثانوية للبنات  54 شرق غزة للبنات) ب(الزهراء الثانوية .19

 خانيونس شهداء بني سهيال الثانوية للبنات  55 شرق غزة خليل النوباني الثانوية للبنات.20

 خانيونس اء الثانوية للبناتالخنس  56 شرق غزة للبنات) أ(هاشم عطا الشوا الثانوية .21

 خانيونس شهداء خزاعة الثانوية للبنات  57 شرق غزة للبنات) ب(هاشم عطا الشوا الثانوية .22

 خانيونس جرار القدوة الثانوية للبنات  58 غرب غزة عرفات للموهوبين الثانوية للبنات.23

 خانيونس  للبناتأحالم الحرازين الثانوية  59 غرب غزة بلقيس اليمن الثانوية للبنات.24

 رفح عباس محمود العقاد الثانوية للبنات  60 غرب غزة للبنات) أ(بشير الريس الثانوية .25
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 رفح آمنه بنت وهب الثانوية للبنات  61 غرب غزة للبنات) ب(بشير الريس الثانوية .26

 رفح للبنات) أ(القدس الثانوية   62 غرب غزة  األساسية المختلطةواألملالنور .27

 رفح رابعة العدوية الثانوية للبنات  63 غرب غزة للبنات) أ(شوقي الثانوية أحمد .28

 رفح للبنات) ب(القدس الثانوية   64 غرب غزة الجليل الثانوية  للبنات.29

 رفح القادسية الثانوية للبنات  65 غرب غزة قاسم الثانوية للبنات كفر.30

 رفح للبنات) أ(ثانوية شفا عمر ال  66 غرب غزة خالد العلمي الثانوية  للبنات.31

 رفح للبنات) ب(شفا عمر الثانوية   67 غرب غزة رامز فاخره الثانوية للبنات.32

 رفح المسمية الثانوية بنات  68 غرب غزة للبنات) أ(زهرة المدائن الثانوية .33

 غرب غزة للبنات) ب(زهرة المدائن الثانوية .34

 غرب غزة الهدى الثانوية للبنات.35
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


