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  .العلمي
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  .خالص الشكر والعرفان مني

عـزت غسـان عبـد     األختابن وعبد الرازق  أنيسالعزيزة وفاء عزت  أختي إلى و

  .وجمعها تاالستبيانافي توزيع  مالرازق لمساعدته
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  المديرين ة في المدارس الخاصة وأثرها على التعليم من وجهة نظرالمشكالت اإلداري

  شمال فلسطين  في محافظات والمعلمين وأولياء األمور والطالب

  عدادإ

  آمنـة عـزت أنيـس صـالـح

  إشـراف 

  الـدكتـور وائـل القـاضـي

  الملخص

 ،اصةدرجة المشكالت اإلدارية في المدارس الخعلى التعرف إلى هدفت هذه الدراسة 

وأثرها على التعليم من وجهة نظرً المديرين والمعلمين وأولياء األمور والطالب في محافظات 

المدارس الخاصة في محافظات شمال  يريوتكون مجتمع الدراسة من جميع مد شمال فلسطين،

مديراً ومديرة، وكذلك من جميع معلمي ومعلمات المدارس الخاصة ) 59(فلسطين وعددهم 

، ومن جميع الطالب )9777(معلماً ومعلمة، ومن جميع أولياء األمور وعددهم ) 628(وعددهم 

معلم ) 126(مدير، و) 59(، وتكونت عينة الدراسة من طالباً وطالبة) 9777(والبالغ عددهم 

من الطلبة، وبعد إدخال البيانات إلى الحاسب ) 488(من أولياء األمور، و) 488(ومعلمة، و

وذلك ، )SPSS(وم االجتماعية لصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعاآللي تمت معالجتها إح

  :الدراسةسؤال  عنإلجابة ل

ما درجة المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة من وجهة نظر المديرين والمعلمين 

أن درجة المشكالت  الدراسة وجدتوأولياء األمور والطالب في محافظات شمال فلسطين ؟

، وكذلك عند مرتفعة فلسطين في المدارس الخاصة بمحافظات شماليرين بالمداإلدارية الخاصة 

  :ومن خالل التأكد من صحة فرضياتها وهي أولياء األمور، والطلبة والمعلمين

في درجة المشكالت اإلدارية ) α =0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الحالة  ،لجنس، العمر، المؤهل العلميتعزى لمتغير المحافظة، ا ،في المدارس الخاصة

 و ، موقع المدرسة، المدرسةولي األمر مهنة، الخبرة، لولي األمر المؤهل العلمي ،االجتماعية

  .مرحلة التعليميةال



 ش 

مادية خاصة فيما ( ،كانت مرتفعة جداً ينريأن درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمد

يرين المشكالت اإلدارية الخاصة بالمد وكانت  ).مصدرها المعلمين وأخرىيتعلق بالحوافز 

، وكذلك بالنسبة لمديري ومن ثم نابلس، قلقيلية، جنين ،محافظة طولكرم يريمرتفعة عند مد

درجة المشكالت  أما  .33-26وتميز بذلك الذكور وذوي الفئة العمرية . المدارس المختلطة

المدير، الطالب، (ت التي مصدرها كانت مرتفعة عند المشكالفاإلدارية الخاصة بالمعلمين 

وجود ولم يالحظ   ).74.04(وكانت النسبة المئوية للدرجة الكلية للمشكالت ) المعلمين أنفسهم

ات الدراسة تعزى لمتغير ،فروق دالة إحصائياً عند درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمعلمين

وق ذات داللة إحصائية في درجة وجدت فرحيث  االجتماعيةمتغير الحالة المختلفة باستثناء 

وفروقات هامة تبعا للجنس محافظات شمال فلسطين لصالح المتزوجين  لدى معلميالمشكالت 

و لصالح العاملين في  موقع المدرسةل تبعا وأخرىالمدارس المختلطة العاملين في  ولصالح

مرتفعة فكانت األمور  درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياءأما فيما يتعلق ب  .مدارس القرى

) المدير، المعلم، أولياء األمور أنفسهم(لمشكالت التي مصدرها لجداً في المدارس الخاصة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ولم يالحظ   ).73.60( وكانت الدرجة الكلية للمشكالت 

تعزى لمتغير درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء أمور الطالب بمحافظات شمال فلسطين 

 ،وجدت فروق ذات داللة إحصائية في المدارس الخاصةفي حين   .الجنس، المحافظة

لمتغير عدد األوالد، مهنة و ،تعزى لمتغير المؤهل العلمي لولي األمر ،بمحافظات شمال فلسطين

المشكالت اإلدارية الخاصة بطالب اما فيما يتعلق بدرجة   .موقع المدرسة و ولي األمر

الخاصة بمحافظات شمال فلسطين كانت مرتفعة جداً عند المشكالت التي مصدرها  المدارس

 المهنة او وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس،ولم يالحظ   .المدير والمعلمين

وجدت فروق دالة إحصائياً في درجة المشكالت اإلدارية ولي األمر في حين المؤهل العلمي ل

مرحلة تعزى لمتغير المحافظة وال ،بمحافظات شمال فلسطين ،ارس الخاصةالخاصة بطالب المد

 .التعليمية



 ص 

بضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول المشكالت اإلداريـة فـي    الدراسةأوصت و

المدارس الخاصة على مستوى محافظات الوطن وذلك لمعرفة مـدى فعاليـة هـذه المـدارس     

زيادة الرقابة من قبل مديرية التربية و خر تقييماً شامالًوتقييم هذه المدارس من حين آل ،للمجتمع

ـ   مـن   توالتعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم من أجل تقديم الخدمات الالزمة سـواء كان

للمديرين الجـدد   ةتدريبيإعداد برامج  و ناحية إشرافية أو إدارية والعمل على تحسين العمل بها

  .مجتمعاتهمالخاصة بمشكالت الو يةئبيالظروف وال لمسؤولياتبا تعنى
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  مقدمة الدراسة 1:1

ومن أهـم التشـكيالت    ،اإلدارة المدرسية أصغر تشكيل إداري في النظام التعليمي تعتبر       

فيه، ألنها تتولى تنفيذ السياسة التعليمية بأهدافها ومراميها، وألنها الوجه المباشر للنظام التعليمي 

كما تشكل اإلدارة الناجحة إحدى الركائز المهمة ألي مؤسسـة مـن المؤسسـات     .تمعأمام المج

يمية لبلوغ الكفاية التي تمكنها من استغالل مواردها البشرية والمادية والعلمية فـي مختلـف   التعل

ومن ثم تشغيلها وتوجيهها في ضوء ما حدد من أهـداف   ،مجاالت حياتها، أو بعضها على األقل

، وما بذل فيه من جهـد،  إنفاقهبحيث يتحقق لها في النهاية وبصفة مستمرة مردود عن كل ما تم 

  . )1996اليونسكو، (المؤسسة ر الذي يشكل في النهاية نقلة نوعية لهذه األم

علـى نظامـه   وتكمن أهمية التعليم في مجتمع ما بنسبة ما ينفقه المجتمع مـن أمـوال   

مقارنة بما ينفق على القطاعات األخرى، ولكن ما يجب توضيحه هنا أن المجتمع فـي  التعليمي 

، زيادتـه اً مالياً كالربح الذي يسعى صاحب المال الخاص إلى على التعليم ال يستهدف عائد إنفاقه

 ،في تنميـة مجـتمعهم   إسهامهموإنما عائد المجتمع من التعليم يتمثل في مستوى خريجيه ومدى 

وبالتالي تزيد من قدرة هذا المجتمع على المنافسة في المجتمع الدولي، وتوفير مسـتوى أفضـل   

الحاجـة   جعلعليم وتنامي عدد أفراد المجتمع من راغبي التعليم إال أن ارتفاع تكاليف الت .ألبنائه

ماسة للبحث عن مصادر أخرى لتمويل التعليم، فبدأت الحكومات في مراجعة سياساتها الماليـة  

 إنشـاء توسـيع دور القطـاع فـي    بأو  ،إما بفرض الرسوم التعليميـة وتمويله في دعم التعليم 

ومن هنا برز التعليم الخاص كضرورة بديلة في الدول   .المؤسسات التربوية والمدارس الخاصة

عربية كانت أم أجنبية، وهذا النوع من التعليم يتبع في  ،التي تقطنها جاليات من جنسيات مختلفة

 .الغالب منهجاً مختلفاً عن المنهج التقليدي الذي يطبق في المدارس الحكومية
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أهم مراكز العلم والمعرفة، فهي من ) العامة والخاصة(اعتبرت المدارس الفلسطينية 

وبما أن التعليم في المدارس الخاصة ال يقل في دعمه للمسيرة ، تسهم في بناء شخصية التالميذ

االحتياجات التربوية عدداً من ويدعم ويسد  في المدارس العامة، فإنه يساندالتربوية عن التعليم 

  . في المجتمع التي ال يستطيع التعليم العام القيام بها

من الدراسات األجنبية إلى أن تزايد اإلقبال عند األهالي، خاصة ميسوري الحال  عددوتشير 

عدم الرضا عن  :يعود إلى عدة أسباب من أهمها ،منهم إللحاق أبنائهم في المدارس الخاصة

 ;Cibulka, 1980, Carper; 1978) وضع المدارس الحكومية من حيث المستوى العلمي

1980, Ballweg, 1981; Cunningham, 1980, Nordin, 1980; Skerry, 1980) 

مكمالً للتعليم الحكومي العام تحت ظروف واحتياجات خاصة  الخاصالتعليم  اعتبار يمكنو

موازياً له بمعنى مناظراً ُأحادياً له، وهذه االحتياجات كما  قد ال يكونلبعض األهالي، ولكن 

حيث تتبع أساليب جيدة في التدريس أو  ،لتربويةحددتها بعض الدراسات تنصب في الجوانب ا

. باإلضافة إلى توفير مناهج إضافية كاللغات والحاسب اآللي ،قلة عدد التالميذ في الفصل الواحد

       .   )1998، األنصاري(و، )1995،البكر(

وجدت أن أهم إيجابيات التعليم الخاص للبنات وأسباب انتشاره فـي  ) 1993( إال أن شطا

 ،وقلة عدد الطالبات في الفصـل الواحـد   ،قلة غياب المعلمة وجديتها في العمل :ة جدة هيمدين

مـن اآلبـاء يـرون أن     %)52( أن) Fox )1985كما وجـد    .واالهتمام باألنشطة المدرسية

المستوى األكاديمي المتميز للمدارس الخاصة الذي يمكن طالبهـا المتخـرجين مـن االلتحـاق     

  .رساوراء إلحاق أبنائهم بهذه المدكان السبب  ،بالجامعة

 إلى أن هناك تفوقاً في مستوى التحصـيل ) 1992( العسيريو ،الغامدي وتوصل كل من

األكاديمي لطالب المدارس الخاصة في الطائف عن نظرائهم في المـدارس الحكوميـة بصـفة    

فـي مسـتوى    وتدنياً ملحوظاً عامة، ويستثنى من ذلك مادة الحساب والهندسة التي تبين قصوراً
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المادية  اإلمكانياتالتحصيل في كال النوعين من المدارس، كما أظهرت الدراسة وجود عجز في 

  . الالزمة لتنفيذ البرامج التعليمية في كال النوعين من المدارس

نتيجة الستعراضه لعدد من الدراسات بعدم وجود فرق يـذكر  ) Witte )1981وتوصل 

المـدارس   فـي المـدارس الحكوميـة أو    فيلذين تخرجوا في مستوى التحصيل بين الطالب ا

، 13و، 9( تميز أداء الطالب الذين تبلغ أعمـارهم ) Naep،1981(وأظهرت دراسة   .الخاصة

في المدارس الخاصة على أداء الطالب لنفس األعمار في المدارس الحكومية في القـراءة   )17و

داء الطالب في الرياضيات بين الذين أنه ال فرق في أ) Naep،1991(كما وجدت . والرياضيات

إلى أن الفـرق  ) Naep ،1998(كما توصلت  ،يدرسون في مدارس خاصة أو مدارس حكومية

في األداء يزول بين طالب الصف الثاني عشر عندما يكون مستوى أدائهم في الربع األعلى من 

  ).SAT(درجات اختبار 

يبحثون عن مستوى و ،اء مالية كبيرةهم في مدارس خاصة أعبءالذين يلحقون أبنا ويتحمل

علمي أفضل لهم، ويرون أن هذه المدارس بما تتمتع به من مرونة ومميزات ذكروا بعضاً منهـا  

تلك  فيتحقق لهم ذلك، إال أن نتائج الدراسات تتباين حول مستوى أداء الطالب الذين يتخرجون 

ر في أعداد المدارس الخاصـة فـي   المدارس مقارنةً بالمدارس الحكومية إلى جانب النمو الكبي

  .السنوات األخيرة مقارنةً بالمدارس الحكومية

 ُأنشـئت دائـرة  عندما  )م1920( وقد بدأ التعليم في المدارس الخاصة في فلسطين في عام

مدارس : وقد انقسمت المدارس الخاصة في فلسطين إلى قسمين ،المعارف الفلسطينية في القدس

دينية مسـيحية، وأشـرفت   ات ا المدارس األجنبية فقد أنشأتها مؤسسأم. وطنية س، ومدارأجنبية

الوطني واألجنبي يتبع بشكل  :على المدارس الوطنية هيئات عربية فلسطينية، وكان كال النوعين

معظم المدارس الوطنية الخاصة تؤهل  ت، وكانعام منهاج دائرة المعارف الفلسطينية وتقسيماتها

الثانوية الفلسطينية، أما األجنبية فكانت تؤهـل الطـالب لفحـص     الطالب لتقديم فحص الدراسة

وقد بلغ عدد المـدارس   ،أي شهادة مترك) متريكوليشن(الثانوية الفلسطينية وفحص جامعة لندن 
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أما اآلن فتشكل نسـبة التعلـيم   .  )53 الفلسطينية ص الموسوعة(الفترة خمس مدارس في تلك 

 )237(لتعليم، حيث بلغ عـدد المـدارس الخاصـة    من مجموع ا )%6.2(الخاص في فلسطين 

ومعلمة موزعين علـى المـدن    اًمعلم )3.481(طالباً وطالبة و )97.133( مدرسة خاصة، تضم

  .والمحافظات الفلسطينية

  :مشكلة الدراسة 2:1

 ,وخطورتهـا الباحثة على بعض المشكالت المتعلقة بالمدارس الخاصة  إطالعمن خالل 

خـالل زيـادة    الواقـع، ومـن  ذه المشكالت ومعايشتها لها على أرض ومن خالل مشاهدتها له

وبسـبب قلـة   , ها وأوضاعهاالتوالمطالعة للمواضيع المتعلقة بالمدارس الخاصة ومشك اإلطالع

الدراسات المحلية حول أوضاع ومشكالت التعليم في المدارس الخاصة، وهـل يتبنـى التعلـيم    

فـإن   ؟تي يعمل من أجلها التعليم العام في فلسطين أم ال الخاص نفس الرسالة التربوية السامية ال

بحيـث   حول دراسة المشكالت التي تعاني منها المدارس الخاصة تمشكلة هذا البحث قد  تركز

  :آلتيتتحدد في السؤال ا أصبحت

ما درجة المشكالت التي تعاني منها المدارس الخاصة في محافظات شمالي فلسـطين  

  والمعلمين وأولياء األمور والطالب؟من وجهة نظر المديرين 

  أهمية الدراسة 3:1

 :آلتيةتنطلق أهمية هذه الدراسة من النقاط ا       

 ،المعوقات التي يواجهها مديرو ومديرات المدارس الخاصـة علـى اخـتالف   التعرف على . 1

 .يهمإلمستوياتهم التي تحد من فعاليتهم دون القيام باألعمال اإلدارية والفنية الموكلة 

تحديد رؤية يمكن من خاللها التعرف على المجاالت التي تشكل فـي جوهرهـا صـعوبات    . 2

أوليـاء  ولمعلمين، ا تمشكالومعوقات في شخصية المدير، : ومعوقات أمام الكفاية اإلدارية وهي
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البناء المدرسـي،  والمرحلة التعليمية، و المؤهل العلمي،و الخبرة،والجنس، والطالب، و األمور،

  .والوسائل التعليمية ت، والتجهيزاقع المدرسةموو

داخل كـل   ةمنظم ةووضع قواعد تقويم دوري ،عملية التقويم للمدارس الخاصة المساهمة في. 3

  .التقويم واالستفادة من نتائجه إتباعسيما أن كل مؤسسة يتوقف نجاحها على مدى ال  ،مدرسة

  :أهداف الدراسة 4:1

  :ألهداف اآلتيةاتسعى الدراسة إلى تحقيق     

التعرف إلى المشكالت التي تواجهها اإلدارة المدرسية في المدارس الخاصة في محافظـات   -1

  .من وجهة نظر المديرين والمعلمين وأولياء األمور والطالب ،شمال فلسطين

المشكالت التـي   والطالب حولالتعرف إلى تصورات المديرين والمعلمين وأولياء األمور   -2

المدرسية في المدارس الخاصة في محافظات شـمال فلسـطين بـاختالف     تواجهها اإلدارة

القـرب والبعـد مـن المدرسـة،     ومؤهلهم العلمي، وجنسهم، وخبرتهم، ونوع التخصص، 

  .التمويلوالعالقات مع المجتمع المحلي، و

  :فرضيات الدراسة 5:1

  :تيةالفرضيات الصفرية اآلإلى التحقق من صحة سعت الدراسة 

 فـي متوسـطات     )α=0.05(ق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    ال توجد فرو  .1

 والطـالب تعـزى  المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين والمعلمين وأولياء األمـور  

  .  لمتغير المحافظة

 فـي متوسـطات    ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة      .2

ر المديرين والمعلمين وأولياء األمور تعزى لمتغير الجنس المشكالت اإلدارية من وجهة نظ

  .والخبرة
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فـي متوسـطات    )α=0.05(ال توجد فروق فردية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين والمعلمين وأولياء األمور تعزى لمتغير العمـر  

  .والمؤهل العلمي والحالة االجتماعية

 فـي متوسـطات     )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     .4

المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين والمعلمين وأولياء األمـور والطـالب تعـزى    

  .لمتغير جنس المدرسة، والمرحلة التعليمية

متوسـطات  في  )α=0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق فردية ذات داللة   .5

المشكالت اإلدارية من وجهة نظر المديرين والمعلمين وأولياء األمـور والطـالب تعـزى    

  .لمتغير موقع المدرسة

  :حدود الدراسة 6:1

  :اآلتيةالتزمت الباحثة أثناء الدراسة بالحدود 

اقتصرت الدراسة على المدارس الخاصة في مـدن شـمال فلسـطين    : الحدود المكانية

  ).كرم، قلقيليةجنين، طول نابلس،(

مديري ومعلمي وأولياء أمور الطلبـة وطلبـة   اقتصرت الدراسة على : الحدود البشرية

  .)جنين، طولكرم، قلقيلية نابلس،(المدارس الخاصة في مدن شمال فلسطين 

مدن شمال فلسطين من وجهـة  بأجريت الدراسة في المدارس الخاصة : الحدود الزمنية

م 1/3/2003بـين  والطالب في الفترة الزمنية الواقعة  اء األموروأولينظر المديرين والمعلمين 

  .م31/3/2004ولغاية 

  :مصطلحات الدراسة 7:1

  :فيما يلي بيان لمصطلحات الدراسة
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على أنها صعوبات أو عوائق مادية، أو معنوية تقف في ) 1995(موسى  عرفها بني :المشكالت

، وتسبب له والتعليمية المتوخاةداف التربوية وجه مدير المدرسة وتحول أو تحد دون تحقيقه األه

  .القلق، واإلرهاق، واإلحباط

، على أنها صعوبات أو عوائق مادية أو )1995(موسى  عرفها بني :المشكالت اإلدارية

لها عالقة بمجاالت اإلدارة مثل القوانين واألنظمة والتنسيق والتقارير السنوية للعاملين،  ،معنوية

المادية والبشرية الالزمة، وإصالح وترميم المبنى المدرسي  اإلمكانياتوتوفير واإلعداد للمهنة، 

على أنها كل ما مـن  ) 1987( عرفها ديرانيكما   .والمالعب والصحة المدرسية وما شابه ذلك

أو التالميـذ، أو   ،شأنه عرقلة سير العمل في المدرسة، سواء ما تعلق منها باألعمـال الكتابيـة  

على ) 1970( وعرفتها الجبوري  .أو أولياء األمور ،درسة، أو المبنى المدرسيالعاملين في الم

  .أنها كل ما يؤدي إلى عرقلة سير العمل في المدرسة سيراً طبيعياً ويحول دون تحقيق األهداف

كل ما من شأنه أن : ولغايات البحث والدراسة، يمكن تعريف المشكلة اإلدارية على أنها

وله عالقة بـاإلدارة   ،لمدرسة بشكل طبيعي ويحول دون تحقيق األهدافيعرقل سير العمل في ا

  المدرسية واإلدارات التربوية العليا، وأولياء األمور، والطلبة، والبناء والتجهيزات المدرسية 

وينفق عليها مـن ميزانيـة    ،قُصد به المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم  :التعليم الحكومي

  .الدولة العامة

قُصد به المدارس المملوكة ألحد المواطنين وتخضع أيضـاً لـوزارة التربيـة      :التعليم الخاص

المطبقة في المدارس المناظرة لها من مـدارس التعلـيم   نفسها وتتبنى المناهج الدراسية  م،والتعلي

  .الحكومي

بإيجابية داخل على أنها ذلك الكل المنظم الذي يتفاعل ) 1987( عرفها سليمان:اإلدارة المدرسية

وفلسفة تربوية تصنعها الدولة، رغبة في إعداد الناشئين،  ،المدرسة وخارجها، وفقاً لسياسة عامة

بما يتفق وأهداف المجتمع والصالح العام للدولة، وهذا يقتضي القيام بمجموعـة متناسـقة مـن    
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) 1979(لـرحمن  ا وعرفها عبـد   .األعمال واألنشطة مع توفير المناخ المناسب إلتمامها بنجاح

على أنها ترجمة نشاط مجموع العاملين في المدرسة نحو هدف مشترك من خالل تنظـيم هـذه   

  .الجهود وتنسيقها

مدير المدرسة على أنه ذلـك الشـخص الـذي مـنح     ) 1992(عرف الحطبة  :مدير المدرسة

وعرفـه    .الصالحيات بأن يمسك زمام المسؤولية للسير بالمؤسسة التعليمية نحو تحقيق أهدافها

عن جميع  مسئوالعلى أنه ذلك الشخص المعين رسميا في المدارس ليكون ) 1995(موسى  بني

ولغايات البحث والدراسة يمكن تعريف مدير المدرسة على أنـه    .جوانب العمل اإلدارية والفنية

نية عن جميع جوانب العمل اإلدارية والف مسئوالفي المدرسة، ليكون  ذلك الشخص المعين رسمياً

األول عن اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق أهـداف   المسئولواالجتماعية داخل المدرسة، وهو 

  .المدرسة بالتنسيق مع اإلدارات التربوية العليا
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  اإلطار النظري  1:2

  الدراسات السابقة 2:2

  الدراسات العربية  3:2

  ت األجنبيةالدراسا 4:2
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :اإلطار النظري 1:2

يتناول هذا الفصل مفهوم اإلدارة بشكل عام ومفهوم اإلدارة المدرسية بشـكل خـاص،   

حيث سيتم التعرف على هذا المفهوم من وجهة نظر الكثير من العلماء، كما سيتم التعرف علـى  

  .وتطوره خالل القرن الماضي بداية التعليم في فلسطين

  :تعريف اإلدارة

تعتبر اإلدارة جزءاً من التراث اإلنساني المتراكم عبر العصور المختلفة وهـي سـبب   

ويستخدم العامة والخاصة من النـاس كلمـة   . رئيسي للتقدم والتطور في مجاالت الحياة المختلفة

نهم مفهومه الخاص عنها، فقد يقصدون اإلدارة في أحاديثهم ومداخالتهم لدالالت متنوعة، ولكل م

عابـدين،  ( أو التنظيم، أو المتابعة، أو التوجيـه أو يقصـدونها مجتمعـة    بها التدبير، والتسيير،

2001(.  

أما اإلدارة في المجتمعات الحديثة فهي عمليةٌ هامةٌ وأداةٌ في توجيه الدول والشعوب نحو 

ويزداد التأكيد على أهميتهـا بفعـل التفجـر    تحقيق أغراضها وأهدافها في حاضرها ومستقبلها، 

واستخدام التقنيـة   ،السكاني وتعقد المناشط البشرية، واتساع مجاالتها، واتجاهها نحو التخصص

المعقدة، وقد حاول رجال الفكر اإلداري تحديد معنى اإلدارة ومكوناتها ليسـهل فهمهـا وتعلـم    

  ).1979عبد الرحمن، ( مناهجها
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  :اإلدارة المستخدمة شيوعاً اتومن أكثر تعريف

أنها المعرفة الدقيقة لما تريد من الرجال أن يعملوه ثم التأكـد مـن    :)Taylorتايلر(تعريف  •

  ).                1992، وزمالؤه ،سالم(هم يقومون بالعمل على أحسن طريقة وأرخصها نأ

صدار األوامـر  أنها عمل يتضمن التنبؤ والتخطيط والتنظيم وإ :) Fayolفايول(تعريف     •

  ).1997، عقيلي(والتنسيق والرقابة 

، مرار(أنها جهاز متعدد الوظائف يدير العمل والمديرين والعمال  :) Drukerدركر(تعريف  •

1983.(  

عن تحقيق النتائج التي وجدت من أجلها  المسئولن اإلدارة هي ذلك العضو في المؤسسة إ

 ،تحقيـق أفضـل النتـائج   لكليف من المجتمـع  فاإلدارة مسؤولية وت. تلك المؤسسة في المجتمع

مع تحقيق االستمرارية بعمل توازن  ،باستخدام العناصر المادية والبشرية المالئمة استخداماً أمثل

   ).1996الهواري، (حساس بين متطلبات الحاضر والمستقبل 

تلفة فـي  أما المسلمون فقد عرفوا اإلدارة منذ فجر التاريخ وطبقوها في مناحي الحياة المخ

 واإلدارة في المنظور اإلسالمي  .وإدارة المعارك ،ونشر الدين، وفي قيادة الجيوش ،تبليغ الدعوة

دها المسلمونً القدرة على االستبصـار  وّع ،هللا ولرسوله وألولي األمر ورعاية وواليةأمانة فهي 

  ). 2000األغبري، (والحكمة في معالجة األمور 

  :اإلدارة المدرسية

عن تنفيذ سياسات اإلدارة التربوية واإلدارة التعليمية  مسئولةدارة المدرسية وحدة تعتبر اإل

وحيث أن اإلدارة المدرسية هي القائمة على تحقيق رسالة المدرسة من خالل صـلتها  . وأهدافها

واتخـاذ   ،المباشرة بالطلبة، فإنها تتمتع بحرية أكبر في التصرف والقيام باألدوار المنوطة بهـا 

ات خاصة، مما يجعلها أهم وحدة إدارية في حلقة اإلدارة التربوية، ويعطيها مكانة كبيـرة  القرار
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ويعرف الحريري اإلدارة المدرسية بأنهاً مجموعة عمليات تقوم بها هيئـة    .من الناحية اإلدارية

اسـة  بما يحقـق السي  ،المدرسة بقصد تهيئة الجو الصالح الذي تتم فيه العملية التربوية والتعليمية

أن اإلدارة المدرسية هـي   إلىفيشير ) 1991(أما أحمد   ).1997 ،أبو فروة( التعليمية وأهدافهاً 

ذلك الكل المنظم الذي يتفاعل بإيجابية داخل المدرسة وخارجها وفقاً لسياسة عامة وفلسفة تربوية 

وهـذا  . م للدولةرغبة في إعداد الناشئين بما يتفق وأهداف المجتمع والصالح العا ،تضعها الدولة

  .يقضي القيام بمجموعة متناسقة من األعمال واألنشطة مع توفير المناخ المناسب إلتمام نجاحهـا 

إلى أنً اإلدارة المدرسية هي جميع الجهود والنشاطات المنسـقة  ) 1993(محمود و ويشير فهمي

مدرسين واإلداريـين  التي يقوم بها فريق العاملين بالمدرسة الذي يتكون من المدير ومساعديه وال

 إليـه والفنيين، بغية تحقيق األهداف التربوية داخل المدرسة وخارجها، وبما يتمشى مع ما يهدف 

أن اإلدارة ) 1979(ويرى عبـود    .المجتمع من تربية أبنائه تربية صحيحة وعلى أسس سليمةً

ل التوزيع والتنسيق نظام ذو أهداف يتم تحقيقها بالتخطيط السليم للعمل، ومن خال:ًالمدرسية هي

جانب استخدام الحوافز إلثارة الدوافع، وجعـل مسـؤوليات    إلىثم تقويم اإلدارة  ،ومتابعة التنفيذ

  .    التنظيم متكاملة ومتفاعلة في إطار جماعي تسوده روح التعاون، ويتم بعالقات إنسانيةً

  :تاريخ التعليم الخاص في فلسطين

التعليمي في فلسـطين خـالل الفتـرات اإلسـالمية      هناك أربعة عوامل أثرت على الجانب

  :المختلفة وهي

أن فلسطين بعد الفترة األموية أصبحت مجرد والية صغيرة بعيـدة عـن قلـب األحـداث      - 

  .السياسية في العالم اإلسالمي

لم تلعب فلسطين دوراً اقتصادياً إنتاجياً مهماً في اقتصاد العالم اإلسـالمي وذلـك لصـغر     - 

 .ردها الطبيعية والبشريةوقلة موا ،حجمها
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حيـث   ،استراتيجي من الدرجة األولى عموقع فلسطين من الناحية العسكرية والتجارية موق  - 

 ، ويربط بين قارة آسيا وقـارة أفريقيـا،  والمغرب مشرقالتعد الممر الوحيد الذي يربط بين 

 .راًإذا أرادوا االنتقال ب إاللذلك كان ال بد للجيوش والتجار من المرور منها 

  .تتمتع مدينة القدس بأهمية دينية عظيمة لدى المسلمين وأتباع الديانات التوحيدية األخرى - 

علـى االهتمـام    إيجابـاً أثر العامالن األخيـران  و ،ففي حين أثر العامالن األوالن سلباً

ية بالجوانب التعليمية في فلسطين، وهذه العوامل مجتمعة تفسر تذبذب االهتمام بالمؤسسات التعليم

ولكن مدينة القدس خُصت باهتمام بالغ مـن قبـل الحكـام     ،عند استتباب األمنحيث كانت يزيد 

ولكن بسبب قدسـية   ،وا عليها كثيراًقها مؤسسات تعليمية كثيرة، وأنففيوالمحسنين الذين أسسوا 

ـ  أمـا  ، فيةمدينة القدس فقد حظي التعليم الديني باهتمام بالغ مقارنة بتعليم العلوم الطبيعية والفلس

  ).1997، أبو لغد(التعليم في باقي أنحاء فلسطين فكان في الجوامع والمساجد 

قانون التعليم العثمـاني الصـادر سـنة     إلىأما بالنسبة لتنظيم التعليم في فلسطين فيرجع 

الـذي وضـع لتقويـة    )م1913( التعليم في القانون سنة ترسخ نظاموقد  )م1869ـ، ه  1286(

الرغم من ذلك ظلت غالبيـة المؤسسـات التعليميـة فـي      ى، وعللمدارسإشراف الدولة على ا

  .األجنبية بعيداً عن رقابة الدولة اإلرسالياتبيد  متصرفية القدس

ومدارس  ،)حكومية(مدارس عمومية :قسمين إلىوقد قسم قانون التعليم العثماني المدارس 

النموذج الفرنسي، وكـان  وقد وضع نظام المدارس الحكومية العامة حسب  ،)خاصة(خصوصية 

واللغة التركية هـي لغـة التعلـيم،     ،وكان التعليم الديني أساسياً فيها ،التعليم فيها مجانياً والزامياً

ونتيجة إلهمال الثقافة وتوقف التعليم فقد عم الجهل، إال أنه في أواخر العهد العثماني في القـرن  

تعديالت على القانون بعد االنقالب العثمـاني  التاسع عشر فقد بدأت بوادر نهضة ثقافية، فأدخلت 

وشملت التعديالت المناهج والطرق اإلدارية المتبعة، وتحولت لغة التعلـيم فـي    )م1908(سنة 

اللغة العربية، وكان لهذا التغيير أثر في جعل المـدارس مراكـز    إلىالمدارس من اللغة التركية 
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 ،ارس الحكومية العامة المـدارس الخاصـة  جانب هذه المد إلىلبث الوعي الوطني، وقد وجدت 

ببـرامج   دالتقيي، فقد ألزم قانون التعليم في المدارس الخاصة إليهاوالتي تطرق القانون العثماني 

التعليم المتبعة المدارس الحكومية فيما يتعلق بالمناهج التربوية ومقتضيات تأهيل المعلمين، وعهد 

مراقبة التعليم في أنحاء الدولـة بشـكل عـام، أمـا      مجلس عال مسؤولية إلىالقانون العثماني 

مجلس إقليمي مدني يتكون من أعيان المنطقة ويقوم بمراقبـة   إلىالمسؤولية المحلية فقد أحيلت 

الشهادات كما تم خالل الحرب العالميـة   ح، ومنوميزانية المدارس المناهج ومؤهالت المعلمين،

التي كان لها الفضل في تخريج عدد مـن المعلمـين   الكلية الصالحية في القدس،  إنشاءاألولى 

  .األكفاء الذين كان لهم الفضل في تعريب التعليم في سوريا العثمانية

أما نظام التعليم أيام اإلدارة العسكرية البريطانية فقد أهمل وضع المـدارس الحكوميـة   

صـة المحليـة   وأغلـق معظـم المـدارس الخا    ،نتيجة هزيمة تركيا في الحرب العالمية األولى

واألجنبية، ال سيما المدارس التي يملكها رعايا دول معادية لبريطانيا كألمانيا والنمسا، وقد أعيـد  

  ).         الموسوعة الفلسطينية( )م1921( فتح هذه المدارس الخاصة المحلية واألجنبية في نهاية عام

  :هي أقسامثالثة  إلى وقد قسمت حكومة االنتداب البريطاني نظام التعليم في فلسطين  

  .نظام تعليمي خاص بالفلسطينيين، وقد صمم هذا النظام وفق سياسة وفلسفة االنتداب - 

نظام تعليمي خاص باليهود، تركت بريطانيا لليهود حرية كاملة في توجيه المنـاهج وفـق     - 

  .تحقيق مخططاتهم السياسية

  .نظام تعليمي خاص بالمدارس المختلطة والخاصة  - 

، كما تركز التعليم في المـدن وحـرم   أو شامالً اًعليم االبتدائي في فلسطين إلزاميولم يكن الت

  .الريف حرماناً شبه كامل من مؤسسات التعليم



 16

تحملت المدارس الخاصة الوطنية في عهد االنتداب البريطاني عبئاً فـي سـد احتياجـات    

ال أن أغلبهـا كانـت   مدرسـة إ  315 إلىوصل عدد المدارس الخاصة ، والتعليم إلىالمواطنين 

وبعد جالء القوات البريطانية عن فلسطين في أيار .  )1997، لغد أبو(تبشيرية مدارس مسيحية 

، ونتج عنها تقسيم فلسطين )م1948(حلت بالبالد النكبة الكبرى المسماة نكبة  )م1948(من عام 

عام تحـت القبضـة   قسم كبير من فلسطين في ذلك ال ع، ووقحكام القبضة عليهمإوتشريد أهلها و

اليهودية، وبالتالي أخضع نظام التعليم للفلسطينيين في ذلك الجزء للنظام التعليمـي اإلسـرائيلي،   

وما زال خاضعاً حتى حينه، أما الجزء اآلخر من فلسطين الذي لم يبسط اليهود قبضـتهم عليـه   

غربية، وتبع نظام بالضفة ال -الحقاً –عرف الجزء األول :، فقد انشطر إلى جزأين)م1948(عام 

التربية والتعليم األردني وما يزال معتمداً عليه ومطبقاً ألحكامه، وعرف الجزء اآلخـر بقطـاع   

غزة، وتبع نظام التعليم فيه النظام التعليمي المصري وكان معتمداً عليه ومطبقاً ألحكامه، وذلـك  

ة والتعليم الفلسطينية علـى  حيث انكبت وزارة التربي ،حين قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى

  .التخطيط لدمج نظامي التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة أو توحيدها في نظام تعليمي موحد

أما بالنسبة للمدارس الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة فكانت تتبع جمعيات خيريـة  

ية المدرسـية تختلـف   وبناء عليه فالمشكالت اإلدار م1948منذ عام  أو هيئات خاصة أو أفراداً

عن المدارس الحكومية في هذه الفترة كما تختلف وتتنوع طرائـق وأسـاليب    وأولياتهاتحدياتها 

  ).2001، عابدين(إعداد المديرين واختيارهم وتدريبهم بحسب السلطة المشرفة 

ومنذ أن تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية إدارة التعليم في الضفة الغربية وقطاع 

تعمل على إعادة بناء ما تسـبب االحـتالل اإلسـرائيلي     وهي )م1994(غزة في شهر آب لعام 

بخرابه وتخلفه، وبناًء عليه حددت الوزارة رسالتها باإلشراف على التعليم الفلسطيني وتطـويره  

في مرحلتي رياض األطفال والتعليم العام وتعليم الكبار، والسعي لتوفير فرص االلتحاق بالتعليم 

جميع من هم في سن التعليم، وتحسين نوعية التعليم، وتنمية القوى البشرية العاملة في النظـام  ل

اإلشراف على جميع المؤسسات :ومن ضمن الوظائف التي العامة التي حددتها الوزارة ،التربوي
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على حسن توفير الرعاية الصحية في المؤسسات التعليمية الخاصـة   ف، واإلشراالتعليمية العامة

  ).2001، عابدين(

  :واقع التعليم الخاص في فلسطين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

من مجموع التعليم في فلسـطين، حيـث بلـغ عـدد      %)2.6(تشكل نسبة التعليم الخاص 

يقـدر عـددها    ةطالباً وطالبة، وهيئة تدريسـي  )133،97( تضم مدرسة 237المدارس الخاصة 

  .على المدن والمحافظات الفلسطينية معلماً ومعلمة، موزعين )486،3(ب

مـن خـالل    ،سياسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تقضي بتشجيع التعليم الخاص إن

األمر الذي يساعد في تخفيض العبء األكبر على كاهل  ،افتتاح مدارس تكون على مستوى عالٍ

كبيرة في أعـداد الطلبـة   المدارس الحكومية، التي بدورها تشهد في كل عام دراسي جديد زيادة 

من إجمالي التعليم فـي فلسـطين    )%68.1(المقبلين على التعليم، حيث يشكل التعليم الحكومي 

  .)%25.7(وتشكل مدارس وكالة الغوث 

  :عالقة المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم

اصة بشـكل  تقوم وزارة التربية والتعليم بحكم اختصاصها بمراقبة التعليم في المدارس الخ

ومن خالل تنسيق مستمر، حيث تقوم الوزارة بإرسـال مشـرفين تربـويين للمـدارس      ،مباشر

لإلطالع على أوضاع العملية التعليمية وإعداد تقارير عن كـل مدرسـة    ،الخاصة بصورة دائمة

ومـدى   ،بهدف متابعتها، كما تقوم باإلطالع على مؤهالت المدرسين وخبراتهم في هذا المجـال 

م لذلك، كما تقوم الوزارة بإبداء مالحظاتها على النشـاطات الالمنهجيـة مـن خـالل     متهءمال

من جهة أخرى قامت وزارة التربية والتعليم بوضـع    .مالحظات تقدمها للمدارس حول األنشطة

تحدد فيها الشروط الخاصة بالمنشـآت والمبـاني    ،قوانين خاصة بالمؤسسات التعليمية الخاصة

وكـذلك   ،هندسية المثلى، التي يراعى من خاللها المعايير التربويـة والبيئيـة  واألمور الفنية وال
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حددت الشروط القانونية  ا، كموشروط االلتحاق، والرسوب والنجاح والعطل ،كفاءات المدرسين

  .المتعلقة بالتراخيص واستيفاءها قانونياً

  :الدراسات السابقة 2:2

فإنهـا   توإن وجـد . لموضوع قليلة ونادرةكانت الدراسات العربية التي أجريت في هذا ا

 إلىدون التطرق  ،أو في جزء منها بصفة خاصة ،تكون قاصرة على التعليم الخاص بصفة عامة

المشكالت التي تواجه هذا القطاع من التعليم، إال أن أهمية هذه الدراسات تكمن فـي االهتمـام   

 انطالق لالهتمامشاء اهللا نقطة  إن وستكون ،بالمدارس الخاصة بالذات في العشر سنوات األخيرة

دراسـات عربيـة وأجنبيـة     إلـى هذا الباب  ينقسمو  .بهذا الموضوع في الدراسات المستقبلية

  .للمشكالت اإلدارية في المدارس الحكومية والخاصة

  :الدراسات العربية 3:2

  :الدراسات العربية التي تحدثت عن المشكالت اإلدارية في المدارس الحكومية

عدد من الباحثين والدارسين بإجراء دراسات وأبحاث عن التعليم العـام والخـاص    قام

وقد وصلت هذه الدراسات لعدد من النتائج ذات  ،ه في عدد من البلدان العربية واألجنبيةتومشكال

  :دراسةاألهمية حول هذا الموضوع مثل 

كشف ال إلىدفت هوالتي أجريت في محافظة عمان باألردن و، )1980(في دراسة الزعبـي   •

الصعوبات التي تواجهه فـي العمـل اإلداري   والعالقة بين نمط القيادة لمدير المدرسة عن 

وقد   .والتعرف على الصعوبات األكثر شدة وتأثيراً حسب نمط قيادة مدير المدرسة ،اليومي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القياديـة علـى مقيـاس     إلىتوصلت الدراسة 

عوبات، كما دلت النتائج على وجود فروق ناتجة عن التفاعـل بـين القيـادة والجـنس     الص

  . والخبرة اإلدارية، أما الجنس والخبرة اإلدارية فلم يكن أي منها ذا داللة إحصائية
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المشـكالت   إلىالتعرف  إلى، فقد أشار في دراسته التي هدفت )1987(ديراني دراسة أما  •

جهها مديرو المدارس االبتدائية في المناطق الريفية في السـعودية،  الفنية واإلدارية التي يوا

وقد تم توزيع هذه المشكالت وتصنيفها في ستة مجاالت تتعلق بالمعلمين والتوجيه التربـوي  

الدراسـة أن مـديري   بينت والبناء المدرسي واإلدارة المدرسية والطالب وأولياء األمور و

  :منهامشكالت  االمدارس واجهو

   :ومنهافنية متعلقة بالمعلمين  شكالتم) ا

مـن  قدرة على استعمال األجهزة والوسائل التعليمية، تكليف المعلمين بتدريس مواد العدم 

غياب بسبب األعمال الخاصة وكثرة نصاب المعلم مـن الحصـص   الوكثرة  تخصصات مختلفة،

م تعـاون المشـرف   وعـد  ،ضعف العالقة بين الموجهين والمعلمين إلىباإلضافة    .الدراسية

 ،وعدم اهتمام المعلمين بقـراءات تربويـة هادفـة    ،التربوي مع المدير لوضع الخطة اإلشرافية

وعدم اهتمام المعلمين بالـدورات   ،وعجز المدير عن جعل المعلم ملتزماً بتوجيهات الموجه العام

تردد المعلمين و ،وعدم رغبة المعلمين في زيارة صفوف بعضهم البعض ،التدريبية أثناء الخدمة

  .بطلب مساعدة الموجه التربوي لتحسين أدائهم

  :اإلداريةالمشكالت  )ب

 ،مشكالت تتعلق بالبناء المدرسي منها نقص عدد الغرف الدراسـية السابقة بينت الدراسة 

وعـدم تـوفر    ،وعدم وجود مستودعات للتخزين ،ونقص األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية

وتبين كـذلك إن   .وعدم توفر المرافق الصحية المناسبة لعد الطالب ،صفأجهزة التكييف في ال

بتدريس حصص ضمن البرنـامج   هوقيام ،المدير واالجتماعات الرسميةالمنوطة ب أألعمالكثرة 

 وضعف صالحيات المدير وعزوف المعلمين عن اجتماعات مجالس اآلباء والمعلمين األسبوعي

فيه وتأخير تعيين المعلمين الجدد فـي بدايـة العـام    قصر الوقت المخصص للنشاطات الالصو

ضعف تحصيل الطالب : أما المشكالت التي تتعلق بالطالب فقد بينت الدراسة ما يلي  .الدراسي
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أولياء األمور لالستفسار عـن   وقلة زيارة ،الظاهر في مواد الرياضيات واللغة العربية والعلوم

أمـا    .وكثـرة األمـراض بـين الطـالب     ،التغذيةوسوء  ،وتغيب الطالب بدون مبرر ،أبنائهم

قلة متابعة أوليـاء  : المشكالت المتعلقة بأولياء األمور والمجتمع المحلي فقد بينت الدراسة ما يلي

.  وعدم قناعة أولياء األمور بأهمية مجالس اآلبـاء والمعلمـين   األمور ألبنائهم وهي مرتفعة جداً

 ،عدم وجود مكتبة أو أمـين مكتبـة  : رو المدارس منهاكما أن هناك مشكالت متنوعة ذكرها مدي

  .وعدم وجود مساعد إداري ،وعدم وجود مرشد اجتماعي

معرفة الصعوبات التي تواجه مديري المـدارس   إلىهدفت ) م1988(وفي دراسة المنيع 

مـديراً مـن   ) 80(وشملت عينة الدراسـة   ،في المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية

وقـد   ،الذين حضروا دورات تدريبية في كلية التربية في جامعة الملك سعود ،رحلة االبتدائيةالم

  :تنحصر فيما يلي المدارسهذه أهم الصعوبات التي تواجه مديري  إلى أنتوصلت الدراسة 

ال توجد حـوافز ماديـة ومعنويـة     التعليمية،لتحسين العملية  راءباقتراحات المد عدم األخذ - 

وعدم متابعة شؤون العـاملين واإلشـراف علـيهم، وكثـرة تـنقالت       العمل، للبارزين في

المدرسين، وعدم حضور أولياء األمور لالستفسار عن أبنائهم، وعدم تجاوب أولياء األمـور  

مة بعض المنـاهج  ءلحضور الحفالت المدرسية، وكثرة الطالب بالصف الواحد، وعدم مال

نة للمبنى المدرسي، وعـدم تـوفير التجهيـزات    الدراسية للطلبة، وعدم توفير خدمات صيا

المدرسية مثل المكتبات والمالعب والمختبرات، وتعد الصعوبات التي تواجه المـدير مـن   

المباني والتجهيزات المدرسية ومن أبرزها ثم يليها بعد ذلك النـواحي المتعلقـة بـاإلدارة    

  .المدرسية ثم الطالب فالعاملين

ـ صـعوبات اإلدار المعرفة  إلى هذه الدراسة فتهد) 1989(خليل وغزال  دراسة ة فـي  ي

وقد خلصت  ،المدارس المتوسطة التجريبية، في داخل مركز محافظة نينوى وخارجه في العراق

ضعف المستوى العلمي لكثير من الطلبـة   :النتائج التالية مرتبة حسب درجة حدتها إلىالدراسة 

في الدروس أثناء السـنة   وكثرة الشواغرسيه، في الصفوف األولى، وكثرة إجازات الهيئة التدري
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الدراسية، وصعوبة ضبط المعلمات للصف، وعدم استقرار مالك المدرسـة فـي بدايـة العـام     

الدراسي، وضعف اهتمام بعض الطلبة بالتحضير اليومي، وكثرة عدد الطلبة في الصف الواحد، 

، األسـبوعي ار جدول الـدروس  وضعف التعاون بين أولياء أمور الطلبة واإلدارة، وعدم استقر

و خرج الباحثان ببعض التوصيات من أبرزها تحديد عدد الطلبـة  . وازدواج الدوام في المدرسة

ًوحث أولياء األمور على التعاون مع اإلدارة المدرسـية   طالبا) 40-35(في الصف الواحد من 

  .المدرسة وإشعارهم بأهميتهم إلىومدرسيها ودعوتهم 

يواجهها  التعرف على المشكالت الفنية واإلدارية التي إلىهدفت  )1990(غنيمات  دراسة

  :مديرو ومديرات المرحلة األساسية في القرى النائية في األردن وقد كانت النتائج كما يلي

 ،مشكلة أغلبها إداريـة ) 25(بلغ مجموع المشكالت التي يعاني منها المديرون بدرجة كبيرة  - 

مشـكلة  ) 17(و ،ة متوسطة موزعة بـين فنيـة وإداريـة   مشكلة يعانون منها بدرج) 58(و

مدارس القرى النائية يعانون من مشـكالت فنيـة   وتبين أن مديري .  يواجهها بدرجة عالية

عديدة ولكن بدرجات متفاوتة تتعلق بالمعلمين والمنهـاج واإلشـراف التربـوي والمبـاني     

د ووج ولم يالحظ  .المجتمع المحليالمدرسية وباإلدارة المدرسية وبالتالميذ وأولياء األمور و

بين المشكالت التي يعاني منها مديرو مدارس المرحلـة األساسـية   هامة فروق ذات داللة 

  .  تعزى لجنس المدير ومؤهلة أو لمستوى المدرسة

الكشف عن المشـكالت التـي تعيـق إدارة     إلىدراسة هدفت ) 1991(المدحجي  دراسة

فرداً موزعين علـى  ) 200(وذلك من خالل عينة بلغت  ،ليمنيةالمدرسة الثانوية في الجمهورية ا

معلماً ومعلمة من مدارس تربية صنعاء وتعز وعـدن،  ) 160(مديراً ومديرة و) 40: (فئتين هما

فقرة موزعة على خمس مجـاالت هـي مجـاالت    ) 80(واستخدمت الدراسة استبانه تضمنت 

إلدارية والتنفيذية والمجتمع المحلـي، وقـد   الطلبة، والمدرسين، والمناهج، والكتب، واألعمال ا

  :النتائج التالية إلىتوصلت الدراسة 
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إن أكثر مصادر المشكالت اإلدارية مرتبة تنازلياً حسب متوسط تكرارها هي فـي مجـال،    - 

المدرسـة والمجتمـع    التنفيذية ومجـال المناهج والكتب المدرسية ومجال األعمال اإلدارية 

  .ل المدرسينالمحلي ومجال الطلبة ومجا

قلة استخدام الحـوافز الماديـة   : أما أكثر المشكالت اإلدارية التي تعيق إدارة المدرسة فهي  - 

وازدحام الصفوف بالطلبة، والنقص في تكنولوجيا التعلم  ،والمعنوية لزيادة إنتاجية المدرسين

ض الـروح  وانخفـا  ،واألدوات واألجهزة، وقلة زيارة أولياء األمور واالستفسار عن أبنائهم

لكثير مـن مطالـب    المسئولينالمعنوية لدى المدرسين بسبب انخفاض الراتب، وعدم تلبية 

ونقص  ،وتأخر صرف الرواتب في كثير من األحيان ،المدرسة من أدوات وأجهزة وصيانة

الغرف والقاعات الخاصة لممارسة النشاطات، هذا وقد بينت الدراسة وجود أثـر للجـنس   

في تصورات مديري المدارس ومعلميهم نحو المشكالت، في حين لم يكن والمنطقة التعليمية 

  .وعدد سنوات الخبرة) مدير، مدرس(هناك أثر وداللة إحصائية للمرتبة الوظيفية 

كشف وتحديد المشكالت التي تواجههـا اإلدارة   إلىدراسة هدفت  )1992(اللواتي  دراسة

مـديراً  ) 81(وقد تكونت عينة الدراسة مـن   ،في سلطنة عمان االبتدائيةالمدرسية في المدارس 

بطريقة عشوائية من المناطق التعليمية فـي مسـقط    اختيارهممعلماً ومعلمة تم ) 262(ومديرة و

استخدمت هذه الدراسة اسـتبانة تضـمنت    ،والباطنية وجنوب الباطنية والداخلية والشرقية شماالً

  :ة مصدرهامدرسيفقرة موزعة على خمسة مجاالت هي مشكالت ) 65(

  التالميذ وأولياء األمور - 

  الهيئة التدريسية  - 

  مديرو المدارس  - 

  المناطق يووإدارو موجه  - 

  األبنية والمرافق المدرسية  - 
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  :اآلتيينوقد أجابت على السؤالين 

في سلطنة ُعمـان كمـا    االبتدائيةما المشكالت التي تواجهها اإلدارة المدرسية في المدارس   .أ 

  ؟ يراها المعلمون والمديرون

هل تختلف تصورات المعلمين والمديرين حول المشكالت التي تواجهها اإلدارة المدرسـية     .ب 

في سلطنة ُعمان باختالف مؤهلهم العلمي، درجة الوظيفة، جنسـهم،   االبتدائيةفي المدارس 

  وجنس المدرسة وخبرتهم ؟

  :اآلتيةالنتائج  إلىوقد توصلت الدراسة 

في سلطنة ُعمـان   االبتدائيةدارة المدرسية في المدارس إن أكثر المشكالت التي تواجهها اإل - 

تأتي من مشكالت مصادرها األبنية والمرافق المدرسية، تليها بالترتيب مشكالت مصـدرها  

ومشكالت  ،ومشكالت مصادرها موجهو وإداريو المناطق التعليمية ،التالميذ وأولياء األمور

 . مصادرها مديرو المدارس والهيئة التدريسية

افتقـار   ،هواء في الغـرف الصـفية  القلة وجود مكيفات فكانت  ما أكثر المشكالت حدةأ

 ،قلة توافر الحوافز المادية للمعلمين البارزين في العمـل  ،المكتبة المدرسية لمعظم الكتب الحديثة

ام واستخد ،وقلة متابعة أولياء األمور ألبنائهم واالستفسار عنهم ،األمور أولياءوتفشي األمية بين 

وضـعف التعـاون بـين البيـت      ،وقلة المرافق المناسبة لألنشطة المدرسية ،المدرسة لفترتين

وقلـة الحـوافز    ،وكثرة الحصص للمعلمـين  ،وكثرة عد التالميذ في الفصل الواحد ،والمدرسة

 ،وكثرة األعمال الكتابية للمدير ،وعدم وجود سكرتير في المدرسة ،المعنوية للمعلمين والمعلمات

والتأخر في سد  ،وعدم وجود مساعد للمدير ،ر وصول بعض الكتب في بداية العام الدراسيوتأخ

  .وقلة توفير المعلمين المختصين في األنشطة الفنية ،الشواغر في بداية العام الدراسي

وبينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المعلمين والمديرين 

في سلطنة ُعمان تعـزى   االبتدائيةواجهها اإلدارة المدرسية في المدارس حول المشكالت التي ت
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المؤهل العلمي والدرجة الوظيفيـة والجـنس وجـنس    (متغير من متغيرات الدراسة الخمس  إلى

  ).المدرسة والخبرة

التعـرف علـى    إلى، فقد قام بدراسة في مدينة جرش هدفت )1995(بني موسى  دراسة

فـي   رية التي يواجهها مديرو المدارس الحكومية فـي محافظـة جـرش   المشكالت الفنية واإلدا

وأظهرت الدراسة أن المديرين في الميدان التربوي يعانون من مشكالت فنية وإداريـة    .األردن

  :أهمها

  .مما يعيق عمله الفني واإلداري ألتدريسيعدم تفريغ مدير المدرسة من العبء  - 

  .ستوى تحصيل الطلبةضعف م إلىنسبة الرسوب المتدنية تؤدي   - 

  .مدير المدرسة عند التعيين أو نقل المعلم استشارةعدم   - 

  .عدم توافر المخصصات المالية الكافية في المدرسة  - 

المعلمين لمؤسستهم التربوية بسبب عدم وجود نقابة مهنية لهم كباقي المهـن   انتماءضعف   - 

  .األخرى

  .النفسي واالجتماعي للمعلم االستقرارفقدان   - 

التعرف على المشكالت التي يواجهها  إلى، دراسة هدفت )1995(دواني وديراني  ةدراس

أجريت على عينة تكونـت مـن    ،التعليم الخاص في األردن من وجهة نظر المعلمين والمديرين

واستخدمت اإلستبانة لجمع البيانات حيث أسفرت نتائج الدراسـة    .مدير) 100(معلماً و) 354(

فاوتة تواجه المدارس والعاملين فيها، فمن المشكالت التي برزت فـي  عن مشكالت متنوعة ومت

ويمـارس   ،مجال الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة انه يتدخل في تقيـيم المعلمـين لطلبـتهم   

وكذلك ظهرت  ،الضغوطات عليهم للتساهل مع الطلبة، كما أظهرت النتائج مشكلة الضبط الصفي

وفي مجال أولياء األمور أبرزت النتائج أن اآلباء يتـدخلون  الصفوف الدراسية،  ازدحاممشكلة 

كما يكثرون التدخل في عمل المـديرين، ومـن النتـائج     ،بشكل ما في عمل المعلمين التدريسي
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المهمة التي تتعلق بمجال أصحاب المدارس حيث يفضل أكثرهم التعاقد مع المعلمين الذين يقبلون 

اءة المهنية كذلك حرمان المعلمـين مـن بعـض حقـوقهم     دون النظر إلى الكف ،برواتب متدنية

  .المكتسبة

عرف على الصـعوبات التـي يواجههـا مـديرو     تال إلىهدفت  ،)1996(محمود  دراسة

حيث أجابت  ،وذلك من وجهة نظرهم ،ومديرات المدارس األساسية الحكومية في محافظة الخليل

والثاني يتعلـق بالصـعوبات حسـب    األول يتعلق بالصعوبات بشكل عام  :الدراسة عن سؤالين

متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة وفي اإلدارة المدرسية وموقع المدرسة، واتبع 

ـ المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة وشملت الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة وال الغ ب

احث لهـذا الغـرض، وتـم    استخدمت استبانة خاصة طورها الب  .مديراً ومديرة) 173(عددهم 

تحليل نتائج الدراسة باستخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، حيث أشارت الدراسة الى 

وجود صعوبات تواجه مديري ومديرات المدارس كافة، وأكثرها تلك التي مصدرها السـلطات  

الصعوبات بأولياء أمور التعليمية العليا، ثم الصعوبات المتعلقة باألبنية والتجهيزات المدرسية، ثم 

  .الطلبة، ثم الصعوبات المتعلقة بالهيئة التدريسية، وأقل الصعوبات كانت تلك المتعلقـة بالطلبـة  

أنه توجد فروق في درجات الصعوبات التي تواجه مـديري ومـديرات    إلىكما أشارت النتائج 

المدرسـية وموقـع    المدارس تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة في اإلدارة

  .المدرسة

التعرف على معوقات العمل فـي اإلدارة   إلى، فقد هدفت دراسته )1999(سليمان  دراسة

المدرسية من وجهة نظر مديري ومديرات المدارس األساسية الثانوية الحكومية في محـافظتي  

ـ ، وقد أجريت الدراسة على مجتمع البحث والفي فلسطين نابلس وطولكرم ـ ) 233(الغ ب ديراً م

مديراً ومديرة في محافظة طولكرم  77مديراً ومديرة في محافظة نابلس و 156ومديرة، بمعدل 

  :وكانت أبرز نتائج دراسته
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السـلطة المشـرفة    :أن درجة المعوقات الكلية كانت قليلة بشكل عام على غالبية مجـاالت  - 

هـارات اإلشـراف   والتطور الشخصي وم ألذاتوالبناء المدرسي والمعلمين والطلبة وإدارة 

  .التربوي، أما مجال أولياء األمور فقد كانت درجة المعوقات الكلية عالية

السلطة  :كما أن درجة المعوقات الكلية كانت أكبر عند اإلناث مقارنة بالذكور على مجاالت  - 

أمـا   ،المشرفة والبناء المدرسي والمعلمين والطلبة والتطور الشخصي ومهارات اإلشـراف 

فقد كانت درجة الصعوبات أكبر عند الذكور منها  ألذاتأولياء األمور وإدارة على مجاالت 

كما دلت ) سنة 50أكثر من (وكانت أعلى المعوقات عند أصحاب الفئة العمرية . عند اإلناث

يلـيهم حملـة     ،سبكـالوريو النتائج أن أعلى المعوقات كانت عند حملة المؤهالت العلمية 

أما فيما يتعلق بسنوات الخبرة فقد وجـد أن أعلـى المعوقـات    . رثم حملة الماجستي ،الدبلوم

وفي مجـال الطـالب   . بشكل عام) سنوات 5أقل من (تكون لدى المديرين أصحاب الخبرة 

وجد أن أعلى المعوقات تكون لدى المديرين الذين يزداد عدد الطالب في مدارسـهم عـن   

  .طالب) 300(

تها الى مقارنة الصعوبات التـي تواجههـا   فت في دراس\فقد هد ،)1999(عباسي  دراسة

مـن وجهـة   في األردن، اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة في محافظة عجلون 

التالميذ وأولياء األمور، وصـعوبات   هاصعوبات مصادر: نظر المعلمين ضمن المجاالت التالية

وصعوبات مصـادرها اإلدارة  مصادرها الهيئة التدريسية، وصعوبات مصادرها مدير المدرسة، 

الدراسـة جميـع معلمـي     شملت  .، وصعوبات مصادرها األبنية المدرسيةومسئوليهاالتربوية 

والعدد نفسـه مـن معلمـي المـدارس      ،معلماً ومعلمة) 207(المدارس الخاصة والبالغ عددهم 

وصـلت  الحكومية األساسية، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس محافظة عجلون، وقـد ت 

  :النتائج التالية إلىالدراسة 

إن أكثر الصعوبات التي تواجهها اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصـة فـي    - 

تليها بالترتيب صعوبات مصـادرها   ،محافظة عجلون صعوبات مصادرها الهيئة التدريسية
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صـعوبات  و ومسـئوليها، وصعوبات مصادرها اإلدارة التربويـة   ،مدير أو مديرة المدرسة

وأخرى مصادرها التالميذ وأولياء األمور، وقد جـاءت جميـع    ،مصادرها األبنية والمرافق

المتوسـطات   إلـى المجاالت بالترتيب نفسه بالنسبة للمدارس الحكومية والخاصة اسـتناداً  

  .الحسابية

عـرض وتحليـل اإلدارة التربويـة     إلى، بدراسة ميدانية هدفت )2001(الخنجر دراسة 

والوقوف على المشكالت الرئيسية التي تواجهها اإلدارة المدرسية للبنين من وجهـة   ،ةوالمدرسي

نظر مديري المدارس والمعلمين في محافظة القريات في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هذا 

عرض والتحليـل النظـري   الجزئين، يتناول الجزء األول عملية  إلىالغرض تم تقسيم الدراسة 

دارة التربوية، ويتناول الجزء الثاني وهو الجزء الميداني إجراء دراسة ميدانية عن لموضوع اإل

واقع المشكالت التي تواجهها اإلدارة المدرسية للبنين في محافظة القريات في السـعودية، وقـد   

ركزت الدراسة الميدانية على المشكالت الرئيسية التي تواجهها إدارة مدارس البنين في محافظة 

مديري المدارس والمعلمين نحو درجة وجـود هـذه    اتجاهاتوذلك من خالل دراسة  ،اتالقري

ونوع الوظيفـة التـي   ) ، متوسطة، ثانويةابتدائية(المشكالت كمستوى المدرسة التي يعملون بها 

، االجتماعيـة الحالة (لهم  واالجتماعيةالمتغيرات الشخصية  إلىإضافة ) معلم/ مدير (يشغلونها 

أجريت هذه الدراسة على عينة عشـوائية    ).لمي، وسنوات الخبرة، والفئة العمريةوالمؤهل الع

فقرة لجمـع البيانـات الالزمـة،    ) 36(استبانة مكونة من استخدام فرداً، تم ) 397(مكونة من 

التكـرارت، المتوسـطات   (ولتحليل هذه البيانات استخدم العديد من المعالجات اإلحصائية منها 

  ).تحليل اإلختبار البعدي التباين األحادي،الحسابية، تحليل 

التي يعمل بها أفراد ) ابتدائي، متوسط، ثانوي(أظهرت نتائج الدراسة أن لمستوى المدرسة  

عينة الدراسة أثر على اتجاهاتهم نحو درجة وجود المشكالت التي تواجههـا اإلدارة المدرسـية   

اً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة للبنين في محافظة القريات، كما أظهرت أن هناك فروق

بين مستويات درجة وجود المشكالت التي تواجهها اإلدارة المدرسية تعزى ) a=.05(اإلحصائية 
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، وسـنوات  االجتماعيـة كما أظهرت الدراسة أن لكل من الحالـة  ) معلم/ مدير (لنوع الوظيفة 

 ،اتجاهاتهم نحو درجة وجـود المشـكالت   الخبرة، والفئة العمرية ألفراد عينة الدراسة أثراً على

بينما أظهرت أن ليس للمؤهل العلمي أثر في اتجاهاتهم نحو درجة وجود المشكالت التي تواجـه  

  .إدارات مدارس البنين في محافظة القريات

على أنها كل ما من شأنه عرقلة سير العمـل  ) 1987(كما عرفها ديراني  دراسة البرغ

ق منها باألعمال الكتابية، أو التالميذ، أو العاملين فـي المدرسـة، أو   في المدرسة، سواء ما تعل

على أنها كل ما يـؤدي إلـى   ) 1970(وعرفتها الجبوري .  المبنى المدرسي، أو أولياء األمور

 .عرقلة سير العمل في المدرسة سيراً طبيعياً ويحول دون تحقيق األهداف

أسباب عدم انضـباط طلبـة الصـف    معرفة  إلىالتي هدفت  )2001( يألبرغوثدراسة 

، اشـتملت  فـي األردن  العاشر داخل غرفة الصف وذلك في المدارس الخاصة في منطقة عمان

طالباً من طلبة الصف العشر في المدارس الخاصـة وقـد شـملت    ) 260(عينة الدراسة على 

مدارس ذكور وإناث ومختلطة وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية تمثـل خصـائص الطـالب    

وخصائص أسرهم والوضع العام للمدرسة، واعتمدت الدراسة على إسـتبانة تتضـمن محـاور    

 إلـى الدراسة وتساؤالتها كما استخدمت الدراسة السجالت الرسمية فـي المـدارس باإلضـافة    

  :إليهاالمالحظة، وكانت من أهم النتائج التي توصلت 

كما أظهـرت النتـائج    اطاالنضبظهر ارتباط عكسي بين مستوى التحصيل الدراسي وعدم  - 

الملل، ونيل إعجاب الزمالء، وتعريض المعلم للسخرية، أمـا أهـم    :االنضباطأكثر أسباب 

الـنمط اإلداري علـى    أنتتمثل في التغيب عن الدوام المدرسي، كمـا   االنتظامأشكال عدم 

الشخصي، يخفف مـن   واالهتماموخاصة المتصف بالديمقراطية  ،مستوى المدرسة والصف

حدوث السلوك غير المنضبط وان نظام الثواب والعقـاب وخاصـة إذا مـا تمـت      الاحتم

ممارسته بما يتضمن المساواة والحزم وعندما تناقش األخطاء من شأن تخفيف السلوك غير 

  المنضبط
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  :الدراسات األجنبية

المشكالت اإلداريـة ومـن هـذه    ب تتعلقالباحثين األجانب بإجراء دراسات  العديد منقام 

  :اساتالدر

تحديد المشكالت اإلداريـة   إلىهدفت  االبامافي والية ) Wesley,1972( دراسة ويسلي

التي يواجهها مديرو المدارس في عملهم اإلداري كما يراها المديرون أنفسهم، حيـث صـنفت   

مجاالت التعليم، وهيئة التعليم في المدرسة، وحجم المدرسـة،  : المشكالت في عدة مجاالت هي

العالقات مع المجتمع المحلي، وقد أثبتت النتائج أن أكثر المشكالت التـي يواجههـا   ووالتمويل، 

مديرو المدارس في عملهم تأتي من مجال التعليم، والهيئة التدريسية، وأن المدارس التي تضـم  

تزداد فيها المشكالت وخاصة مع المعلمين والطالب، وتكون المشـكالت   بطال 2500أكثر من 

  .دارس الريفية فيما يتعلق بالتمويل والمجتمع المحليأكثر شدة في الم

بدراسة في والية نيومكسيكو ذكرا عدة  )Blood & Miller, 1980(بلود وميلر  دراسة

: النفسي للمديرين، وبالتالي مشكالت تواجهها إدارة المدرسة وأهمها االحتراق إلىأسباب تؤدي 

وفي المقابـل لـم    ،الصفوف والمدرسة تظاظاك إلىتزايد أعداد الطالب بشكل كبير مما يؤدي 

، كما أن المعلمين أصبحوا أكثر تأهيالً وميالً نحو التخصـص  نفسها النسبةبيتزايد عدد المدارس 

وبالتالي ال يقبلون النصائح والتوجيهات من المديرين، والمنهاج الدراسي أصبح أكثر صـعوبة،  

رسة مما يجعل مدير المدرسة أمام مشكلة ومكاتب التربية والجهات المشرفة على المد ومركزي

  .كبيرة في تلقي التعليمات بصورة مستمرة

فقام بدراسة في أمريكا بوالية كولومبيا عن القضايا  )O`Malley,1983(أومالي  دراسة

الرئيسية التي تواجه التعليم الخاص والمتعلقة بالمدارس الخاصة لألطفال المميزين وقد شـملت  

 االتحاديةتمييز مجتمع الدراسة الخاصة وخصومات الواليات  القضايا منها الدراسة مجموعة من

. والدور الفيدرالي في التعليم والتواجد المستمر لدوائر التعلـيم  ،والفيدرالية في تمويل المدارس
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والتعريف بأمثلة عن برامج المدارس الثانوية في  ،الخيارات المتاحة لألهل وحقوقه إلىباإلضافة 

ومراجعـة متطلبـات المنـاهج     ،وتقوية برامج تعليم المعلمـين  ،الخاصة والحكوميةالمدارس 

وأخيـراً   ،ومراجعة قوانين الحضـور اإللزاميـة   ،والنشاطات المصححة لرفع مستوى الطالب

  .النشاطات المصححة لترقية التوافق بين التعليم الخاص والحكومي

خاصة بالمـدارس، كـذلك رأى   وجود مشكالت مصادرها القوانين ال إلىوخلص الباحث 

الباحث ضرورة الحاجة لبذل مجهود أكبر لفهم القضايا والمشكالت التي تتعلق بالتعليم الخـاص  

  .وكذلك التي تهتم باألصول والمجموعات الدينية ،والتي ضمتها الدراسة

في والية أالسكا بالواليات المتحـدة األمريكيـة    )Anderson, 1988(أندرسون دراسة 

 ،معرفة المشكالت التي تواجه الخدمات التربوية الخاصة في المناطق الريفية في أالسكادراسة ل

 إلـى من وجهة نظر المعلمين والمديرين وموظفي مديرية التربية والتعليم، هدفت هذه الدراسـة  

في إدراك المشكالت بين المعلمين والمديرين ومـوظفي   واالختالف االتفاقالتعرف على أوجه 

عدم وجود نظام فعال للخدمات البريديـة بـين   : ربية والتعليم، وكان من أبرز نتائجهامديرية الت

المباشـر، ضـعف مشـاركة اآلبـاء وضـعف       االتصالمما يعيق  ،المدارس ومديرية التربية

مساهماتهم مهنياً، النقص في الخدمات العامة والموارد والوسائل التي تساعد المعلمين في تحقيق 

  .ق موظفو مديرية التربية والتعليم مع المديرين والمعلمين في إدراك ذلكأهدافهم، وقد اتف

معرفة دور مدير المدرسة  إلىالتي هدفت  (Hatch –Yap, 1989)ياب  –دراسة هاتش

ودرجة صعوبتها من وجهة نظر المديرين، أظهرت النتـائج أن الممارسـات الكتابيـة     ،ومهامه

تشكل عبئاً على مديري المـدارس علـى حسـاب بـرامج     واألعمال اإلدارية الروتينية اليومية 

  .التطوير والتحسين للبرنامج التعليمي

دراسة فـي أمريكـا بواليـة     )Hammer & Gerald, 1990( دراسة هامر وجيرالد

وقد ضمنت  ،هدفت للتعرف على مميزات محددة لمديري المدارس الحكومية والخاصة ،كولومبيا
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مؤهـل علمـي تـم     درجةوأعلى  ،لرواتب والمنافع المستفادةبيانات عن المميزات الشخصية وا

من مـديري مـدارس الحكومـة    ) 9317(وسنوات الخبرة، كانت العينة تضم  ،الحصول عليه

% 94,4من مديري المدارس الخاصة، نسبة التجاوب من مديري مدارس الحكومـة  ) 3513(و

الدراسـة أن   إليهاالتي توصلت ومن النتائج % 79,3أما مديري المدارس الخاصة فكانت النسبة 

مديري المدارس الحكومية حصلوا على رواتب أعلى من مديري المدارس الخاصة، مع وجـود  

  .نفسها الخبرة والدرجة األكاديمية

أجروا دراسة في أمريكا بوالية  )McMillan, et al, 1991(ن وآخرون ماكميالدراسة 

صة وهيئاتها، وقدمت الدراسة مجموعة مـن  كولومبيا حول الخصائص التفصيلية للمدارس الخا

البيانات المجدولة بالمدارس الخاصة والمديرين والمعلمين فيها تتضمن مجموعة من الخصائص 

بيانات عن التخرج ومعدالت دراسة الكلية، وكانت البيانات المتعلقـة بـالمعلمين    إلىباإلضافة 

  -:تتضمن

  .الخصائص الشخصية - 

  .المستوى التعليمي - 

  .الخبرة - 

  .الراتب والحوافز - 

  .المدرسية التي شغلها رالوظائف غي - 

  .تصرفات المعلم وخبرته في التعليم - 

بيانات مماثلة لمديري المدارس، كان كل جـدول يحتـوي محكـات    شملت كذلك على و

تسعة أصناف طورت حديثاً عن طريق المركـز   إلىصنفت  ،وطنية لكل من المدارس الخاصة

تضمنت عينة المدرسة الخاصـة   1988 – 1987مع البيانات خالل الدولي لحاالت التعليم، تم ج
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قد حللوا خمساً وستين فقرة في جدول البيانـات   ،معلماً 11529مديراً و 3513مدرسة و 3513

  :الدراسة إليهاالنتائج التي خلصت ومن 

دوالر  41924بالمقارنة مـع   ادوالر 20206معدل رواتب المديرين للمدارس الخاصة كان  - 

  .رين في المدارس العامةللمدي

حوالي واحد ونصف من مديري المدارس الخاصة أبلغوا عن وجود صعوبات فـي مـلء    - 

  .شواغر المعلمين

على الرغم من الفرق في الرواتب ما يقارب الواحد والثلث من معلمي المـدارس الخاصـة    - 

  .أوضحوا رغبتهم في البقاء معلمين في المدارس الخاصة

  .واالنتماءحس التعاون والمشاركة  لديهممعلمو المدارس الخاصة  - 

وصف األعمـال المدرسـية فـي     إلىهدفت  )Ekangaky, 1998(اسة ايكانجاكي در

وربط هذه األعمال بالتنظيم الداخلي للمدرسة وبعـض   ،المدارس العامة والخاصة في الكاميرون

وكيـف   ،ذ واإلداريينوكذلك نشاطات المدرس وعالقته بالتالمي واالجتماعية،الممارسات الثقافية 

والسياسـات الخاصـة    ،أعمالهم ضمن الهيكل التنظيمي والثقـافي ن يتطور المدرسون ويمارسو

 سـتة على المقابالت والمالحظات الشخصية، شملت العينة المدرسية في  االعتمادبالمدرسة، تم 

لنفسـي  في مناخ المدرسة ا االختالفأظهرت الدراسة أن  ،خاصة وأخرى مثلها حكومية مدراس

وتفاعالت ونظم مساندة كانت سبباً في تصورات المدرسين لدورهم  اتصاالتوالذي يضم شبكة 

ومن النتائج التي تم التوصل   .وسلطاتهم ومسؤولياتهم في المدارس العامة والخاصة على السواء

العديـد  اليها أن المدارس العامة والخاصة امتازت بقلة الموارد مما أدى إلى تنازل المعلمين عن 

  .من حاجاتهم وأهدافهم مما كان له أثر سلبي على عملية التعليم وانخفاض احتماالت النمو المهني

التعرف على فعاليـة   إلىفقد هدفت  )Hughes, et al., 1999(دراسة هجس، وآخرون 

برامج التحضير لإلدارة وعلى تصرف مديري المدارس الخاصة، هذه الدراسة فحصت وجهات 
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وهل تتأثر وجهـات    .مبنية على الخصائص الديموغرافية ،قد توجد بين المديرين نظر متباعدة

النظر هذه بمتغيرات العمر والجنس والدين حتى لو لم يكن المدير مؤهالً علمياً لإلدارة، تضمنت 

شخصـاً   256عددها  االستطالعاتمدرسة خاصة في كاليفورنيا ومجموعة من  3881الدراسة 

أشارت النتائج إلـى أن المجموعـة   . رات الضرورية لنجاح المديرين الجددلتحديد ما هي المها

سنة من العمر وخبرة ما بين  60 – 41كانت بشكل عام لنجاح نساء من  لالختبارالتي خضعت 

فقـط أكمـل التحضـير اإلداري    % 8.68سنة، ومعظمهم يحمل درجة الماجستير ولكن  5-15

  .وأكثر بطال 200د تعامل مع ومعظم من أكمله كان أكثرهم تعليماً وق

 بعنوان إدارة المدارس الخاصة، تحـدٍ  )Ross and Gowe, 2001(دراسة روس وجو 

جديد لبرامج تدريب الخريجين، مع أن معظم مديري المدارس في الواليات المتحدة موظفون من 

ن المـديرين  عدد كبير م إلىقبل والياتهم، إال أن المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص تحتاج 

تزايد الطلب علـى المـديرين    إلىالمدربين، وسبب تزايد الطلب على المدارس الخاصة، يعزى 

الخاصة والعامة وتؤهل  إدارة والمدارسولكن الجامعات تتجاهل الفروق بين   .الدربين إلدارتها

الخاصة  بين المدارس االختالفاتلخدمة في المدارس العامة، هذه الدراسة كشفت عن لالمديرين 

بأن المدارس الخاصة تواجه تحديات مميزة تختلف كلياً عن تلك التي تواجـه   توالعامة ووضح

الدراسـة أن   إليهاوالتي فيها تدريب سابق، ومن النتائج التي توصلت  ،نظيراتها في القطاع العام

رسـين  مدير المدرسة الخاصة له سلطة أكبر على نشاطات المدرسة، وتحكم أكبر في تعيين المد

  . وفصلهم والتحكم بميزانية المدرسة

  :خالصة الدراسات السابقة

نالحظ من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضها أن أهـم المشـكالت اإلداريـة فـي     

والتي تحد مـن   ،المدارس األهلية هي المشكالت التي تواجه مديري ومديرات المدارس األهلية

، كما تبين مدى تأثير تلك المشكالت في نجاح اإلدارة إليهمفعاليتهم دون القيام باألعمال الموكلة 
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الدراسات العربية والمحلية على أن أكثر المجاالت التي تشكل في جوهرها  اتفقتالمدرسية، كما 

  :أهم المشكالت اإلدارية يمكن تصنيفها كما يلي

 ومشـكالت  ،ومشكالت مصادرها الهيئـة التدريسـية   ة،مشكالت مصادرها مدير المدرس

تفقـت بعـض   اأما الخبرة والوظيفة فقـد    .والبناء المدرسي ،والطلبة ،مصادرها أولياء األمور

وأن بعض المشكالت تعزى  ،الدراسات على أن لها تأثيراً على درجة ممارسة المدير لمسؤولياته

لمتغير الجنس والمؤهل العلمي، فمن حيث الجنس ربما يكون السبب أن مدارس الـذكور تكثـر   

لمشكالت عن مدارس اإلناث، أما المؤهل العلمي لدى المديرين فله أثر في مساعدة المدير فيها ا

يد المشكالت والقدرة على معالجتها، أما الفئة العمرية للمديرين فكان لهـا األثـر فـي    دعلى تح

  .وجود المشكالت التي تؤثر على العمل اإلداري

ـ داري ضروري للخـريجين ال أما الدراسات األجنبية فقد أوضحت أن التدريب اإل ذين ل

أهم المشكالت التي اتفقت عليها معظـم الدراسـات   ان   . يريدون العمل في المدارس الخاصة

عن  والمسئولينلياء األمور وومن ثم مشكالت مصادرها الطلبة وأ ،األجنبية، هي مشكلة الرواتب

مشكلة كثرة الطلـب  التمويل للمدارس الخاصة، كذلك أوضحت أهمية المدارس الخاصة في حل 

إال أن الدراسـات   ،الثقافي بين الغرب واألقطار العربية االختالفعلى التعليم، على الرغم من 

وأيضـاً   ،العربية واألجنبية اتفقت على أن معظم المشكالت مصادرها الطلبة وأوليـاء األمـور  

نت في مصادر كا االختالفاتمشكلة الرواتب التي مصدرها المؤسسون أو الممولون ولكن بعض 

ففي الغرب معظم الممولين هم جهات دينية، حيث أن المدارس تابعة  ،التمويل للمدارس الخاصة

 ،بينما في الدول العربية نجد أن معظم المدارس ملك ألفراد من المجتمع ،خاص اهتماملها وذات 

ـ  ،مع وجود قليل من المدارس التابعة لهيئات دينية أو غيرها اً مـن هـذه   ويكون التمويل رمزي

  .الجهات
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  :مقدمة 1:3

الباحثة في الدراسة مـن   استخدمتهايتضمن هذا الفصل وصفاً للطرق واإلجراءات التي           

حيث منهج الدراسة، وتحديد مجتمع الدراسة، واألداة المستخدمة في جمع البيانات المتعلقة بتحديد 

ين وأولياء األمور والطالب في المدارس الخاصـة ورأيهـم فـي    وجهة نظر المديرين والمعلم

المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة في مدن شمال فلسطين كما يتضمن هذا الفصل وصـفاً  

 اتبعتهـا لكيفية إعداد هذه األداة، وإجراءات التأكد من صدقها وثباتها، إضافة لإلجراءات التـي  

ه الدراسة بصورتها النهائية، وكـذلك وصـفاً للمعالجـات    الباحثة في تطبيق األداة وإخراج هذ

  .نتائج الدراسة وتحليلها استخالصاإلحصائية التي استخدمت في 

  :منهج الدراسة 2:3

توزيع اإلستبانات على أفراد بالباحثة  وقامتاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الميداني، 

يناسب أغـراض   األسلوبطين، وهذا عينة الدراسة في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلس

  .الدراسة

  :مجتمع الدراسة 3:3

ومعلمين وأولياء أمور وطلبة المرحلة األساسية العليا  يرينن مجتمع الدراسة من مدتكّو

معلمـاً وعـدد   ) 628(مديراً ومديرة، وعدد المعلمـين  ) 59(، حيث بلغ عدد المديرين والثانوية

يوضح توزيع مجتمع الدراسة ) 1(رقم ، والجدول )9777( ، وعدد الطلبة)9777(أولياء األمور 

  .حسب متغيراتها

  



 37

  حسب المحافظات توزيع أفراد مجتمع الدراسة .1 الجدول

  المجموع  لبةط  أولياء أمور نومعلم نومدير المدن

  5982  2900  2900  167  14  جنين 

  8413  4076  4076  239  22  نابلس

  2888  1384  1384  107  13  طولكرم

  2959  1417  1417  115  10  يليةقلق

  20241  9777  9777  628  59  المجموع

  :عينة الدراسة  4:3

  :ديرينعينة الم. أ

عدد أفراد المجتمـع  لقلة ، وذلك %)100(بنسبة أي ) 59( مجتمع بأكملهالالدراسة  شملت

  .2 الجدولوالعاملين في المحافظات المختلفة كما هو مبين في 

اسـة فـي مـدارس المـدن الشـمالية فـي فلسـطين للعـام                      توزيـع عينـة الدر   .2 الجدول

  .تبعا لمتغير المحافظة م2003/2004الدراسي 
  

 %النسبة المئوية التكرار  المحافظة

  23.7  14  جنين

  37.2  22  نابلس

  22  13  طولكرم

  16.9  10  قلقيلية

  100  59  المجموع

 يرينغير المحافظة فقد كان عدد المدأما بالنسبة لمواصفات أفراد عينة الدراسة حسب مت

  ..)3 الجدول( مديراً ومديرة ممن يعملون في مدن شمال فلسطين) 59(

  توزيع المدراء تبعاً لمتغير الجنس. 3 الجدول

 %النسبة المئوية التكرار  الجنس

  59.3  35  ذكر

  40.7  24  أنثى

  100  59  المجموع
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حسب متغير الجنس حيث كـان عـدد   توزيع أفراد عينة الدراسة  )3( ويوضح الجدول

من مجموع أفراد عينة الدراسة، وعدد اإلناث ) %59.3(ما نسبته  وشكلوا ،مديراً) 35(الذكور 

  .الدراسةمن مجموع أفراد عينة ) %40.7(مديرة وشكلن ما نسبته ) 24(

   توزيع أفراد عينة المدراء حسب متغير العمر .4 الجدول

 النسبة المئوية التكرار العمر

  6.8  4  سنة 33 - 26

  25.4  15  سنة 40- 34

  25.4  15  سنة 47 - 41

  42.4  25  فأكثر 47

  100  59  المجموع

 ذينلحسب متغير العمر حيث كان عدد ال ينريتوزيع أفراد عينة المد) 4(يبين الجدول  

أعمارهم ما تتراوح وعدد الذين  ً،)%6.8(ما نسبته  اوشكلو) 4) (33-26(تتراوح أعمارهم بين 

) 47– 40(وعدد الذين أعمارهم ما بين ) %25.4(ما نسبته  وشكلوا) 15) (سنة 40 –33(بين 

) 25(فكـان عـددهم   ) سنة 47(أعمارهم عن تزيد أما الذين  )%25.4(ما نسبته  اوشكلو) 15(

  .عينةالمن مجموع أفراد ) %42.4(ما نسبته  امديراً وشكلو

  لمتغير المؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً  .5 لجدولا

 %النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  20.3  12  ثانوية عامة

  15.25  9  دبلوم

  49.2  29  بكالوريس

  15.25  9  دراسات عليا

  100  59  المجموع

حيـث كـان    توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي) 5(ويبين الجدول 

، )% 20.3(مـا نسـبته    اوشـكلو  ،مديراً أو مـديرة ) 12(مة عدد الحاصلين على الثانوية العا

ن علـى مؤهـل   و، أما الحاصل)% 15.3(ما نسبته  اوشكلو) 9(ن على مؤهل دبلوم والحاصلو
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 )9(ن على مؤهل دراسـات عليـا   و، أما الحاصل)%49.2(ما نسبته  اوشكلو) 29(البكالوريس 

  .ةمن مجموع أفراد عينة الدراس) %15.3(ما نسبته  اشكلو

  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة  .6 الجدول

 النسبة المئوية التكرار الخبرة

  15.3  9  سنوات 6 منأقل 

  30.5  18  سنة 11واقل من  6

  11.9  7  سنة 16واقل من  11

  37.3  22  سنة 21واقل من  16

  5.1  3  سنة 21أكثر من 

  100  59  المجموع

د عينة الدراسة حسب متغير الخبرة، حيث بلغ عدد من قلت توزيع أفرا) 6(يبين الجدول 

 11-6ذين تتراوح خبرتهم بين لوعدد ال) % 15.3(ما نسبته  اوشكلو) 9(سنوات  6خبرتهم عن 

) 7(سـنة   16-11وبلغ عدد الذين تتـراوح خبـرتهم   ) % 30.5(ما نسبته  اوشكلو) 18(سنة 

مـا   اوشـكلو ) 22(سنة  21-16ح خبرتهم وبلغ عدد الذين تتراو) % 11.9(ما نسبته  اوشكلو

من ) %5.1(ما نسبته  اوشكلو) 3(سنة  21وبلغ عدد الذين زادت خبرتهم عن ) % 37.3(نسبته 

  .مجموع أفراد عينة الدراسة

   المدرسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  .7 لجدولا

 %النسبة المئوية التكرار الطلبة نوع

  37.3  22  ذكور

  10.2  6  إناث

  52.5  31  مختلطة

  100  59  المجموع
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حيث بلغ عدد مـدارس   المدرسة نوع توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير) 7(يبين الجدول 

 10.2(ما نسبته  شكلتو) 6(أما عدد مدارس اإلناث ) % 37.3(ما نسبته  شكلتو) 22(الذكور 

من مجموع ) %52.5(ا نسبنه م شكلتو) 31(أما المدارس المختلطة الخاصة فكان عددها  ،)%

  .عدد مدارس العينة

  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير مراحل التدريس  .8 جدولال

  % النسبة المئوية التكرار مرحلة التدريس

  54.2  32  المرحلة األساسية

  10.2  6  المرحلة األساسية وجزء من المرحلة الثانوية

  35.6  21  المرحلة األساسية والثانوية معاً

  100  59  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيـر مراحـل التـدريس فـي     ) 8(يوضح الجدول 

) % 54.2(ما نسـبته   شكلتو) 32(المدارس الخاصة، حيث بلغ عدد مدارس المرحلة األساسية 

ما نسـبته   شكلتو) 6(أما مدارس المرحلتين األساسية وجزء من المرحلة الثانوية فكان عددها 

 35.6(ما نسبته  شكلتو) 21( اأما مدارس المرحلتين األساسية والثانوية معاً فعدده) % 10.2(

  .من مجموع عدد العينة) %

  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير موقع المدرسة .9 جدولال

 النسبة المئوية التكرار موقع المدرسة

  62.7  37  مدينة

  37.3  22  قرية

  100.0  59  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير موقع المدرسـة حيـث بلـغ عـدد     ) 9(دول يوضح الج

من مجموع أفراد عينة الدراسـة،  ) % 62.7(ما نسبته  وشكلوامديراً ) 37(المدراس في المدينة 

من مجمـوع أفـراد عينـة    ) % 37.3(ما نسبته  وشكلوامديراً ) 22(وعدد المدراء في القرى 

  .الدراسة

  :نعينة المعلمي. أ
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وشـكلت مـا نسـبة     تم اختيارها عشوائيا اًمعلم) 126(الدراسة على عينة قوامها شملت 

ـ لمتغلتوضح عينة الدراسة تبعاً  )16 -10(والجداول  من مجموع مدرس المنطقة%) 20( رات ي

  .ةيالدراس

  توزيع أفراد عينة المعلمين تبعاً لمتغير المحافظة  .10 الجدول

 ئويةالنسبة الم التكرار المحافظة

  39.7  50  نابلس

  27  34  جنين

  19.8  25  طولكرم

  13.5  17  قلقيلية

  100.0  126  المجموع

، حيـث بلـغ   مكان التدريس توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير) 10(يبين الجدول 

عـدد  وبلـغ  ) %39.7(ما نسبته  اوشكلو ،ومعلمة اًمعلم) 50(عدد المعلمين في محافظة نابلس 

وعدد المعلمين في محافظة طولكرم  )%27(ما نسبته  وشكلوا) 34(فظة جنين المعلمين في محا

ما نسـبته   وشكلوا) 17(أما عدد المعلمين في محافظة قلقيلية ) %19.8(ما نسبته  وشكلوا) 25(

  . من مجموع أفراد عينة الدراسة )13.5%(

  تتوزيع أفراد عينة المعلمين تبعاً لمتغير الجنس .11 رقم الجدول

 %النسبة المئوية التكرار  الجنس

  57.1  72  ذكر

  42.9  54  أنثى

  100.0  126  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، حيـث بلـغ عـدد    ) 11(يبين الجدول 

من مجموع أفراد عينة الدراسـة،  ) %57.1(ما نسبته  وشكلوا اًمعلم) 72(المعلمين من الذكور 

من مجموع أفراد ) %42.9(ما نسبته    وشكلن ،معلمة )54(لغ فبأما عدد المعلمات من اإلناث 

  .عينة الدراسة

  توزيع أفراد عينة المعلمين تبعاً لمتغير العمر .12 الجدول
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 النسبة المئوية التكرار  العمر

  16.7  21  سنة 26أقل من 

  31.7  40  سنة  33 -26

  22.2  28  سنة 40 - 33

  12.7  16  سنة  47 - 40

  16.7  21  فما فوق  47

  100  126  المجموع 

توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر، حيث بلغ عدد الـذين تقـل    )12(يبين الجدول 

-26وعدد الذين تتراوح أعماره بين ) % 16.7(ما نسبته  وشكلوا) 21(سنة  26أعمارهم عن 

ـ  40-33وعدد الذين تتراوح أعمارهم ما بين ) % 31.7(ما نسبته  وشكلت) 40(سنة  33 نة س

) 16(سـنة   47-40وعدد الذين تتراوح أعمارهم ما بـين  ) % 22.2(ما نسبته  وشكلوا) 28(

 ،معلمـاً ومعلمـة  ) 21(سـنة   47وعدد الذين تزيد أعمارهم عن ) % 12.7(ما نسبته  وشكلت

  . من مجموع أفراد عينة الدراسة) % 16.7(ما نسبته  وشكلوا

  لمتغير المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة المعلمين تبعاً. 13 الجدول

  %النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  2.4  3  ثانوية عامة

  20.6  26  دبلوم

  68.3  86  بكالوريس

  8.7  11  دراسات عليا

  100.0  126  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي حيـث كـان   ) 13(يبين الجدول 

ن على مؤهل والحاصلو )% 2.4(ما نسبته  وشكلوا) 3(امة عدد الحاصلين على مؤهل ثانوية ع

مـا   وشكلوا )86(ن على مؤهل البكالوريس والحاصلو) % 20.6(ما نسبته  وشكلوا) 26(دبلوم 

من مجموع ) % 8.7(ما نسبته  وشكلوا )11(ن على دراسات عليا ووالحاصل) % 68.3(نسبته 

  .أفراد عينة الدراسة
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  نة المعلمين تبعاً لمتغير سنوات الخبرةيع أفراد عيتوز .14 لجدولا

  النسبة المئوية التكرار الخبرة

  49.2  62  سنوات 5أقل من 

  20.6  26  سنة10 واقل من 5

  7.9  10  سنة 15 واقل من 10

  4.8  6  سنة 20 واقل من 15

  17.5  22  فوق سنة فما 20

  100  126  المجموع

متغير الخبرة حيث بلغ عـدد مـن   توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 14(يبين الجدول 

وعدد الذين تتراوح خبرته بـين  ) % 49.2(ما نسبته وشكلوا ) 62(سنوات  5قلت خبرتهم عن 

-10وبلغ عدد الذين تتراوح خبرتهم بين ) % 20.6(ما نسبته  وشكلوا) 26(سنوات بلغ  5-10

سـنة   20-15بين  خبرتهم تتراوحكما بلغ عدد الذين ) % 7.9(ما نسبته  وشكلوا )10(سنة  15

ومعلمة  امعلم) 22(سنة بلغ  20وعدد الذين زادت خبرتهم عن ) % 4.8(ما نسبته  وشكلوا) 6(

  . عينة الدراسة مجموع أفرادمن ) % 17.5(ما نسبته  وشكلوا

  نوع المدرسةتوزيع أفراد عينة المعلمين تبعاً لمتغير  .15 الجدول

 النسبة المئوية التكرار  نوع المدرسة

  42.9  54  ذكور

  12.7  16  إناث

  44.4  56  مختلطة

  100  126  المجموع

بلـغ عـدد    حيث نوع المدرسةتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير ) 15(يبين الجدول 

وعدد الذين يدرسـون  ) % 42.9(ما نسبته  وشكلوا) 54(في مدارس الذكور العاملين المعلمين 

أما الذين يدرسون في مـدارس مختلطـة   ) % 12.7(ما نسبته  وشكلوا )16(في مدارس اإلناث 

  . ةمن أفراد عينة الدراس) % 44.4(ما نسبته  وشكلوا) 56(فبلغ عددهم 

  تبعا لمتغير مرحلة التدريس طلبةتوزيع أفراد عينة ال .16 الجدول

  النسبة المئوية التكرار المرحلة التعليمية
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  50  63  المرحلة األساسية

 المرحلة األساسية وجـزء مـن  

  المرحلة الثانوية 

18  14.3  

  35.7  45  المرحلة األساسية والثانوية معاً

  100.0  126  المجموع

 بلـغ  التعليمية حيثتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المرحلة ) 16( يوضح الجدول

ـ الو )% 50(مـا نسـبته    وشكلوا) 63(عدد الذين يدرسون في مدارس المرحلة األساسية  ذين ل

مـا نسـبته    وشـكلوا  )18(دارس المرحلة األساسية وجزء من المرحلة الثانوية يدرسون في م

) 45(وعدد الذين يدرسون في مدارس المرحلة األساسية والمرحلة الثانويـة معـاً   ) % 14.3(

   .من مجموع أفراد عينة الدراسة) % 35.7(ما نسبته  وشكلوا

  المدرسة زيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير موقعتو. 17الجدول

 النسبة المئوية التكرار موقع المدرسة

  82.5  104  مدينة

  17.5  22  قرية

  100  126  المجموع

عـدد عينـة    بلـغ توزيع عينة الدراسة حسب متغير موقع المدرسة حيث ) 17(يوضح الجدول 

لذين يدرسون فـي  ل، وعدد ا)% 82.5(ما نسبته  اشكلو) 104(المعلمين في مدن شمال فلسطين 

.مـن مجمـوع أفـراد عينـة الدراسـة     ) % 17.5(مـا نسـبته    اوشكلو) 22(القرى مدارس 
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  :عينة أولياء األمور. ج

تـم  الدراسة  مجتمعمن %) 5( تهنسبوشكلت ما ) 488(الدراسة على عينة قوامها شملت 

  .تبعاً لمتغيرات الدراسة عينةال، توضح توزيع )25-18(اختيارها بطريقة عشوائية والجداول 

  تبعا لمتغير المحافظة أولياء األمورتوزيع أفراد عينة  .18الجدول

 النسبة المئوية التكرار المحافظة

  29.5  144  جنين

  41.8  204  نابلس

  14.2  69  طولكرم

  14.5  71  قلقيلية

  100.0  488  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المحافظة حيث بلغ عدد أفراد ) 18(يبين الجدول 

، وعدد أفراد العينة فـي محافظـة   )% 29.5(ما نسبته  اوشكلو) 144(ي محافظة جنين العينة ف

ما نسـبته   اوشكلو) 69(، وفي طولكرم بلغت العينة )% 41.8(ما نسبته  اوشكلو) 204(نابلس 

من مجموع أفراد عينة ) % 14.5(ما نسبته  اوشكلو) 71(عينة ال، وفي قلقيلية بلغت )% 14.1(

  .الدراسة

  تبعا لمتغير الجنس أولياء األمورتوزيع أفراد عينة  .19الجدول

 النسبة المئوية التكرار  الجنس

  64.8  316  ذكر

  35.2  172  أنثى

 100.0  488  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس حيث بلغ عدد أولياء ) 19(ن الجدول ييب

أما عدد أولياء األمـور مـن اإلنـاث     ،)% 64.8(ما نسبته  اوشكلو ،)316(األمور من الذكور 

  . من مجموع أفراد عينة الدراسة) % 35.2(ما نسبته  اوشكلو) 172(
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  تبعا لمتغير العمر أولياء األمورتوزيع أفراد عينة  .20الجدول

 النسبة المئوية التكرار  العمر

  12.7  62  سنة 30أقل من 

  38.1  186  سنة 40واقل من  30

  33.8  165  سنة 50واقل من  40

  15.4  75  سنة فما فوق 50 

  100.0  488  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر حيث بلغ عدد مـن  ) 20(يوضح الجدول 

ذين تتراوح لأما عدد أولياء األمور ال) 12.7(ما نسبته وشكلوا ) 62(سنة  30عن  مقلت أعماره

ـ وعدد ال) % 38.1(سبته ما ن اوشكلو) 186( فبلغ )سنة 40-30(بين  مأعماره ذين تتـراوح  ل

ـ أما نسـبة ال ) % 33.8(ما نسبته  اوشكلو )165( فبلغ )سنة 50-40(أعمارهم بين  زادت ذين ل

مـن مجمـوع أفـراد عينـة     ) % 15.4(ما نسبته  اوشكلو) 75(سنة  50أعمارهم زادت عن 

  .الدراسة

  العلمي لولي األمرتبعا لمتغير المؤهل  أولياء األمورتوزيع أفراد عينة  .21الجدول

  النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  6.6  32  أمي

  16.6  81  أساسي

  31.1  152  ثانوي

  43.6  213  بكالوريوس

  2.0  10  دراسات عليا

  100.0  488  المجموع

األمـر  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي لـولي  ) 21(يبين الجدول 

، وعدد الحاصـلين  )% 6.6(ما نسبته  اوشكلو) 32( غير المتعلمينمور بلغ عدد أولياء األ حيث

 الثانويـة ، وعدد الحاصلين على درجة )% 16.6(ما نسبته  اوشكلو) 81( التعليم األساسيعلى 

، )213(البكـالوريوس  ، وبلغ عدد الحاصلين على درجـة  )% 31.1(ما نسبته  اوشكلو) 152(

مـا   اوشـكلو ) 10( الدراسات العلياالحاصلين على درجة  ، أما عدد)%43.6(ما نسبته  اوشكلو

  . من مجموع أفراد عينة الدراسة) % 2(نسبته 
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  لألمتبعا لمتغير المؤهل العلمي  أولياء األمورتوزيع أفراد عينة  .22الجدول

  النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  5.1  25  أمي

  16.4  80  أساسي

  52.7  257  ثانوي

  24  117  بكالوريوس

  1.8  9  دراسات عليا

  100  488  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي لولية األمـر،  ) 22(يبين الجدول 

، وبلغ عـدد الحاصـالت علـى    )% 5.1(وشكلن ما نسبته ) 25( غير المتعلماتحيث بلغ عدد 

وشكلن ما  ،)257( ثانوي ، أما الحاصالت على درجة)% 16.4(وشكلن ما نسبته ) 80( أساسي

، )% 24(وشكلن ما نسـبته   )117( البكالوريوسالحاصالت على درجة اما ، )% 52.7(نسبته 

من مجموع أفـراد  ) % 1.8(وشكلن ما نسبته  ،)9( لدراسات العلياأما الحاصالت على درجة ا

  .عينة الدراسة

  األبتبعا لمتغير وظيفة  أولياء األمورتوزيع أفراد عينة  .23الجدول

  النسبة المئوية التكرار الوظيفة

  8.4  41  ال يعمل

  29.3  143  مؤسسة حكومية

  22.3  109  مؤسسة خاصة

  40.0  195  حرة أعمال

  100  488  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير وظيفة ولي األمر، حيث بلغ ) 23(يبين الجدول 

 حكوميـة ن في المؤسسـات ال و، العامل)% 8.4(ما نسبته  وشكلوا ،)41( الذين ال يعملونعدد 

ما  اوشكلو ،)109( الخاصة، وعدد العاملين في المؤسسات )% 29.3(ما نسبته  اوشكلو) 143(

 40.0(مـا نسـبته    اوشكلو ،)195(، أما عدد العاملين في األعمال الحرة فبلغ )% 22.3(نسبته 

  .من مجموع أفراد عينة الدراسة) %
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  االمتبعا لمتغير وظيفة  أولياء األمورعينة  توزيع أفراد .24 الجدول

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

  60.8  297  ال يعمل

  19.7  96  مؤسسة حكومية

  16.4  80  مؤسسة خاصة

  3.1  15  حرة أعمال

  100  488  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير وظيفة األم حيث بلغ عدد ) 24(يوضح الجدول 

عدد الموظفات في مؤسسـات حكوميـة   و )%60.9(وشكلن ما نسبته ) 297( نيعملاللواتي ال 

شكلن ما نسـبته  و )80(عدد الموظفات في مؤسسات خاصة و )%19.7(وشكلن ما نسبته ) 96(

مـن  ) %3.1(وشكلن ما نسبته ) 15( فبلغ أما عدد اللواتي يعملن في األعمال الحرة) 16.4%(

  .مجموع أفراد عينة الدراسة

  تبعا لمتغير موقع المدرسة أولياء األمورتوزيع أفراد عينة  .25لالجدو

 النسبة المئوية التكرار  الموقع

  83.4  407  مدينة

  16.6  81  قرية

  100.0  488  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير موقع المدرسة حيث كـان  ) 25(يوضح الجدول 

عدد أولياء األمور في القرى بلغ و) % 83.4(سبته ما ن اوشكلو) 407(أولياء األمور في المدينة 

  .من مجموع أفراد عينة الدراسة) %16.6(ما نسبته  اوشكلو) 81(

  :بةعينة الطل .د

وشـكلت مـا نسـبته     من مجموع أفراد عينة الدراسة) 488(الدراسة عينة قوامها  شملت

  .،  توضح ذلك)34-26(ول ، والجداالبسيطة عشوائيةال ةطريقالتم إختيارها بمن المجتمع %) 5(

  الطلبة تبعا لمتغير المحافظةتوزيع افراد عينة  .26 الجدول
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 %النسبة المئوية التكرار المحافظة

  29.5  144  جنين

  41.8  204  نابلس

  14.2  69  طولكرم

  14.5  71  قلقيلية

  100.0  488  المجموع

عـدد العينـة فـي     عينة الدراسة حسب متغير المحافظة، فبلغ توزيع) 26(الجدول يبين 

 اوشكلو) 204( العدد و في محافظة نابلس بلغ %)29.5(ما نسبته  اشكلو) 144(محافظة جنين 

 )%14.2(مـا نسـبته    اوشكلو) 69(وعدد العينة في محافظة طولكرم كان ) %41.8(ما نسبته 

من مجمـوع أفـراد عينـة    ) %14.5(ما نسبته  اوشكلو) 71(في محافظة قلقيلية  طلبةوعدد ال

  .لدراسةا

  لمتغير الجنسالطلبة تبعا توزيع أفراد عينة  .27 الجدول

 النسبة المئوية التكرار  الجنس

  50  244  ذكور

  50  244  إناث

  100.0  488  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس حيث كان عـدد  ) 27(ويوضح الجدول 

مـا نسـبته    نطالبة شـكل ) 244(ناث وعدد اإل) %50(ما نسبته  اطالباً وشكلو) 244(الذكور 

  .عينة الدراسة أفرادمن مجموع ) 50%(

  لمتغير العمرالطلبة تبعا توزيع أفراد عينة  .28 الجدول

 النسبة المئوية التكرار  العمر

  19.8  94  16- 15من 

  28.7  141  17- 16من 

  51.5  253  18- 17من 

  100  488  المجموع
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ـ الدراسة حسب متغير العمر حيث بلغ عدد التوزيع أفراد عينة ) 28(يبين الجدول   ذينل

ـ وعدد ال )%19.8(ما نسبته  اشكلوو )94(سنة  16-15أعمارهم ما بين  تتراوح ذين يتـراوح  ل

لـذين يتـراوح   لأما عـدد ا ) %28.7(ما نسبته وشكلوا ) 141(سنة بلغ  17-16أعمارهم بين 

  .عينةالمن مجموع أفراد ) %51.5(ما نسبته  وشكلوا) 253( فبلغسنة  18-17أعمارهم بين 

  لمتغير المؤهل العلمي لألبالطلبة تبعا توزيع أفراد عينة  .29 الجدول

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  4.9  24  أمي

  13.4  65  أساسي

  39.7  194  ثانوي

  38.3  187  بكالوريوس 

  3.7  18  دراسات عليا

  100  488  المجموع

مـر  األاد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي لولي توزيع أفر) 29(يبين الجدول 

 أساسـي ن على مؤهل والحاصلو) %4.9(ما نسبته  ، شكلوا)24(غير المتعلمين حيث كان عدد 

مـا نسـبته    شـكلوا  )194( ثـانوي ن على مؤهل ووالحاصل) %13.4(ما نسبته  شكلوا )65(

أمـا  ) % 38.3(ما نسـبته   لواشك، )187(فبلغ عددهم  بكالوريوسن على ووالحاصل) 39.7%(

من مجمـوع  ) %3.7(ما نسبته  وشكلوا، )18(فبلغ عددهم  دراسات عليان على مؤهل لوالحاص

  .أفراد عينة الطالب

  لمتغير المؤهل العلمي لألمالطلبة تبعا توزيع أفراد عينة  30 الجدول

  النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  4.5  22  أمي

  20.9  102  أساسي

  39.6  193  انويث

  34.2  167  بكالوريوس 

  0.8  4   دراسات عليا

  100.0  488  المجموع
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أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي حيـث كـان    توزيع) 30(يبين الجدول 

 أساسـي الحاصالت على مؤهل و) %4.5(وشكلن ما نسبته ) 22( غير المتعلماتمهات األعدد 

وشـكلن  ) 193( ثانويوالحاصالت على مؤهل ) %20.9(ه وشكلن ما نسبت) 102(بلغ عددهن 

) %34.2(، وشكلن ما نسـبته  )167(بكالوريوس والحاصالت على مؤهل ) %39.6(ما نسبته 

مـن  ) %0.8(، وشـكلن مـا نسـبته    )4(عددهن  فبلغ دراسات علياأما الحاصالت على مؤهل 

  .  مجموع أفراد عينة الدراسة

  لمتغير وظيفة ولي أمر الطالب طلبة تبعاً التوزيع أفراد عينة  .31 الجدول

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

  16.2  79  ال يعمل

  51.2  250  مؤسسة حكومية

  13.9  68  مؤسسة خاصة

  18.7  91  حرة أعمال

  100  488  المجموع

أما بالنسبة لمتغير أفراد عينة الدراسة حسب متغير وظيفة ولي أمر الطالب فقد كان عدد 

 حكوميـة في مؤسسات بلغ عدد العاملين و) %16.2(ما نسبته  ا، وشكلو)79(يعملون ال ذين لال

 وشـكلوا مـا   ) 68( خاصة في مؤسساتبلغ عدد العاملين و)  %51.2(ما نسبته  اشكلو) 250(

) %18.7(ما نسبته ا ، وشكلو)91( ذين يعملون في األعمال الحرةلالوبلغ عدد ) %13.9(نسبته 

  .أولياء االمور ةمن مجموع أفراد عين

  لمتغير موقع المدرسةالطلبة تبعا توزيع أفراد عينة  .32الجدول

 النسبة المئوية التكرار موقع المدرسة

  77  376  مدينة

  23  112  قرية

  100.0  488  المجموع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير موقع المدرسة حيـث كـان   ) 32(يبين الجدول 

) %77(ما نسبته  اوشكلو) 376(رس خاصة في مدن شمال فلسطين لذين يدرسون في مدالعدد ا
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مـن  ) %42(ويشكلون مـا نسـبته   ) 112(بلغ عددهم فون في مدارس خاصة سلذين يدرلاأما 

  .  مجموع أفراد عينة الدراسة

  المشكالت اإلدارية مرتبة تبعا ألهميتها كما بينتها نتائج الدراسة.  33 الجدول

  ة األهميةدرج المشكلة رقم المشكلة

 المشكالت المتعلقة بالمدراء
  مرتفعة جدا  المشكالت المادية  1
  مرتفعة  مشكالت مصدرها المعلمين  2
  متوسطة  مشكالت مصدرها الطلبة  3
  منخفضة  مشكالت مصدرها اإلدارة العليا  4
  منخفضة جدا  مشكالت مصدرها اإلشراف التربوي   5

 المشكالت المتعلقة بالمعلمين
  مرتفعة جدا  مصدرها اإلدارةمشكالت   1
  مرتفعة  مشكالت مصدرها الطلبة  2
  متوسطة  مشكالت مصدرها المباني المدرسية  3
  منخفضة  مشكالت مصدرها المعلمين أنفسهم  4

 المشكالت المتعلقة بأولياء األمور
  مرتفعة جدا  مشكالت مصدرها المدير  1
  مرتفعة  مشكالت مصدرها المعلم  2
  متوسطة  ولياء األمور أنفسهممشكالت مصدرها أ  3

 المشكالت المتعلقة بالطلبة
  مرتفعة جدا  مشكالت مصدرها المدير  1
  مرتفعة جدا  مشكالت مصدرها المعلم  2

أفـراد عينـة   المشكالت اإلدارية تبعا لدرجة أهميتهـا لـدى   توزيع ) 33(يبين الجدول  

  .الدراسة

  

  :أداة الدراسة  5:3
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والمعلمين وأولياء األمور والطلبة من خالل  يريناصة بالمدتم تطوير أدوات الدراسة الخ  

  :اإلطار النظري الخاص بموضوع المشكالت اإلدارية وهي كاآلتي تبعاً لكل فئة

  :المدارس يريمد. أ

  :تكونت أداة الدراسة من قسمين

المتغيرات  إلىعلى رسالة توضيحية للمدير حول هدف الدراسة إضافة  أشتمل :القسم األول •

  .ستقلة للدراسةالم

سلم ليكـرت الخماسـي   على  االستجابةفقرة تطلب ) 52(تكون هذا القسم من  :القسم الثاني •

  ).1الملحق  انظر(

  :لعينات الدراسة اإلستبانة صدق  6:3

عرضها علـى لجنـة   المستخدمة للعينات المختلفة، تم اإلستبانة محتوى للتأكد من صدق   

في جامعة النجـاح الوطنيـة    واالختصاصذوي الخبرة من المحكمين من حملة الدكتوراه ومن 

  ).5الملحق  انظر(القدسوجامعة القدس المفتوحة وجامعة 

  :الحكم على درجة مناسبة فقرات اإلستبانة من حيث إليهموأسند 

  .مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغوياً     - 

  .الفقرات بالدرجة الكلية ارتباطمدى     - 

  .جانب المدروسمدى شمول الفقرات لل    - 

  . مدى مناسبة الفقرات وقياسها للمتغير الذي صممت لقياسه    - 

  . إلضافة أي معلومات أو مقترحات أو فقرات يرونها مناسبة   - 
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ـ   االسـتبانات وُعـدلت   ،وقد أعطى المحكمون مالحظاتهم وتوصياتهم هـذه   ىبنـاء عل

 عـدلت  على ذلك وبناء نمن المحكمي%) 80(المالحظات، واعتمدت الفقرات التي أجمع عليها 

  .فقرات أخرى تفيبعض الفقرات وأض

  :األداةثبات  

مـن  ) 40(من أجل ثبات األداة، قامت الباحثة بتطبيق األداة مرة واحدة على عينة قوامها 

استخراج معامل تم .  استبانات لكل فئة) 10(المديرين والمعلمين وأولياء األمور والطلبة بمعدل 

) 0.89(وبلغ معامل الثبات الكلي ) Alpha Chronbach(كونباخ ألفا  الثبات عن طريق معامل

  .وهو معامل ثبات جيد يفي بإغراض الدراسة

  :نوالمعلم. ب

  :تكونت أداة الدراسة من قسمين

إضـافة   ،هذا القسم عل رسالة توضيحية للمعلم حول هـدف الدراسـة   أشتمل :القسم األول •

 للمتغيرات المستقلة للدراسة 

 انظـر (بسلم ليكرت الخماسي  االستجابةفقرة تطلب ) 47(تكون هذا القسم من  :انيالقسم الث •

  ).1الملحق 

  :أولياء األمور. ج

  :تكونت أداة الدراسة من قسمين

المتغيرات  إلىعلى رسالة توضيحية للمدير حول هدف الدراسة إضافة  اشتمل :القسم األول •

  .المستقلة للدراسة

انظـر  (بسلم ليكرت الخماسي  االستجابةفقرة تطلب ) 44(من  تكون هذا لقسم :القسم الثاني •

  .)1الملحق 
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  :الطلبة. د

  :تكونت أداة الدراسة من قسمين

على رسالة توضيحية للطالب حول هدف الدراسة إضافة الى المتغيرات  اشتمل :القسم األول •

  .المستقلة للدراسة

انظـر  (جابة بسلم ليكرت الخماسي فقرة تطلب اإلست) 38(تكون هذا القسم من  :القسم الثاني •

  ).1الملحق 

  :متغيرات الدراسة

  :المدارس يري ومعلميمد. أ

  ) Independent Variables(المتغيرات المستقلة : أوالً

نوع المدرسة  –سنوات الخبرة  –المؤهل العلمي  –العمر  –الجنس  -.المحافظة: وشملت

  .المرحلة التدريسية وموقع المدرسة –

  ) Dependent Variables(متغيرات التابعة ال: ثانياً

 يري ومعلمـي وتتمثل في استجابات أفراد العينة على إستبانة المشكالت اإلدارية الخاصـة بمـد  

  .المدارس

  ) Dependent Variables(المتغيرات التابعة : ثانياً

  .ينوتتمثل في استجابات أفراد العينة على استبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمعلم

  :أولياء األمور. ج

 – الجـنس  – المحافظة: وشملت)Independent Variables(المتغيرات المستقلة : أوالً

  .موقع المدرسةو  عمل ولي األمر - المؤهل العلمي لولي األمر - العمر

  ) Dependent Variables(المتغيرات التابعة : ثانياً
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  .لمشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء األموروتتمثل في استجابات أفراد العينة على استبانة ا

  :الطلبة .د

  )Independent Variables(المتغيرات المستقلة : أوالً

و  عمل ولي األمر - المؤهل العلمي لولي األمر - العمر – الجنس – المحافظة: وشملت

  .موقع المدرسة

  ) Dependent Variables(المتغيرات التابعة : ثانياً

  .بات أفراد العينة على استبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء األموروتتمثل في استجا

  :إجراءات الدراسة

  :لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية

  .إعداد أداة الدراسة بقسميها بصورتها النهائية •

ي الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين على توزيع اإلستبانة ف •

المدارس الخاصة في محافظات شمال فلسطين، حيث قام القائم بأعمال وزير التربية والتعليم 

نـابلس،   وجنـين، (شـمال فلسـطين    محافظـات بالطلب من مديريات التربية والتعليم في 

رسمياً بتسهيل مهمة تطبيق الدراسة في المدارس الخاصة في محافظات ) قلقيليةوطولكرم، و

  .شمال فلسطين

من المديرين والمعلمـين  ) 1161(وزيع اإلستبانة على أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم تم ت •

من مجتمع الدراسة، ثم تـم إسـتعادتها   ) %5.7(وأولياء األمور والطالب ويمثلون ما نسبته 

   .أسبوعجميعها خالل 

البرنـامج  الحاسب ومعالجتها إحصائياً باستخدام  إلىجمع اإلستبانات وترميزها وإدخالها تم  •

  ).SPSS(اإلحصائي 

  :المعالجات اإلحصائية
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الرزمة اإلحصائية للبحوث االجتماعيـة   ةالباحث تمن أجل معالجة البيانات إحصائياً استخدم

SPSS )Statistical Packages for the Social Sciences (   وذلك باسـتخدام المعالجـات

  :اآلتية

  .المتوسطات واإلنحرافات المعيارية    - 

  .لمجوعتين مستقلتين) ت(ر اختبا    - 

  .التكرارت والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية    - 

  ).One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي     - 

  .للفروق البعدية لمعرفة لصالح من تعود الفروق بين المجموعات) L.S.D(اختبار     - 

  :اآلتيةدرجات المشكلة  اعتمادتم 

    ة جداًدرجة منخفض               )%50أقل من (    - 

  درجة منخفضة  )      %59.9وحتى % 50من (    - 

  .درجة متوسطة    )%69.9وحتى % 60من (    - 

  .درجة مرتفعة    )%79.9وحتى % 70من (    - 

 .درجة مرتفعة جداً              )فأكثر% 80(     - 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  

  بأسئلة الدراسةالنتائج المتعلقة  1:4

  ضيات الدراسةبفرالنتائج المتعلقة  2:4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

الخاصة بالمديرين والمعلمين والطلبة  اإلداريةالمشكالت إلى هدفت هذه الدراسة التعرف 

التعـرف   إلىفي المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية، كما هدفت  أمورهم وأولياء

اسـتبانات مـن    أربـع الباحث  على دور متغيرات الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت

من صدقها، ومعامل ثباتها، وبعد عملية جمع االسـتبانات تـم ترميزهـا     التأكدتطويرها،  وتم 

) SPSS(للعلوم االجتماعية  اإلحصائيةباستخدام الرزمة  إحصائياللحاسوب ومعالجتها  وإدخالها

  .أسئلتهاوفيما يلي نتائج الدراسة تبعا لتسلسل 

  :يرينتعلقة بالمدالنتائج الم: أوال

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال  اإلداريةما درجة المشكالت 

  الضفة الغربية؟

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتقدير درجة  الباحثة تعن السؤال استخدم لإلجابة

) 34(والنتائج يوضـحها الجـدول    ،المدارس الخاصة الخاصة بالمديرين في اإلداريةالمشكالت 

  :اآلتي

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتقدير درجة المشكالت االداريـة الخاصـة    .34 الجـدول 

  في المدارس الخاصة ديرينبالم

  الدرجة  النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  متوسطة 62.4  1.35         3.12          .1

  مرتفعة 71.8  0.91         3.59          .2

  متوسطة 63.8  1.51         3.19          .3

  منخفضة 54.2  1.50         2.71          .4
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  الدرجة  النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  منخفضة 53.8  1.36         2.69          .5

  متوسطة 69.2  1.43         3.46          .6

  مرتفعة جدا 81.6  0.92         4.08          .7

  مرتفعة 77  1.13         3.85          .8

  مرتفعة جدا 82.8  0.82         4.14          .9

  مرتفعة جدا 87.4  0.83         4.37          .10

  مرتفعة جدا 95.6  0.49         4.78          .11

  مرتفعة 73.2  1.55         3.66          .12

  مرتفعة جدا 81.4  0.98         4.07          .13

  مرتفعة جدا 90.2  0.77         4.51          .14

  مرتفعة 78.6  1.01         3.93          .15

  مرتفعة 73.2  0.71         3.66          .16

  مرتفعة 78.4  1.59         3.92          .17

  مرتفعة 75.6  0.89         3.78          .18

  منخفضة 58  1.58         2.90          .19

  ضةمنخف 58.6  1.57         2.93          .20

  مرتفعة 79.6  0.96         3.98          .21

  منخفضة 56.2  1.09         2.81          .22

  مرتفعة جدا 83.4  1.00         4.17          .23

  مرتفعة 77.2  1.58         3.86          .24

  مرتفعة جدا 83.8  0.73         4.19          .25

  مرتفعة 74.2  1.52         3.71          .26

  متوسطة 61  1.44         3.05          .27

  متوسطة 64.8  1.62         3.24          .28

  مرتفعة جدا 96.2  0.47         4.81          .29

  منخفضة 49.8  1.47         2.49          .30

  مرتفعة جدا 85.4  0.93         4.27          .31

  متوسطة 65  1.18         3.25          .32
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  الدرجة  النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  منخفضة 53.2  1.08         2.66          .33

  مرتفعة جدا 80  1.54         4.00          .34

  مرتفعة جدا 82.8  0.80         4.14          .35

  متوسطة 66.4  0.90         3.32          .36

  مرتفعة جدا 92.8  0.80         4.64          .37

  منخفضة جدا 49.8  1.47         2.49          .38

  مرتفعة جدا 83  1.20         4.15          .39

  مرتفعة 71.8  0.62         3.59          .40

  مرتفعة جدا 95.2  0.63         4.76          .41

  مرتفعة 78.6  1.00         3.93          .42

  مرتفعة جدا 92.6  0.87         4.63          .43

  مرتفعة جدا 82  1.01         4.10          .44

  مرتفعة جدا 94.2  0.46         4.71          .45

  مرتفعة جدا 96.2  0.39         4.81          .46

  مرتفعة جدا 84.4  1.04         4.22          .47

  مرتفعة جدا 92.2  0.49         4.61          .48

  مرتفعة جدا 87.2  0.80         4.36          .49

  مرتفعة 70.2  1.04         3.51          .50

  مرتفعة جدا 87.2  1.05         4.36          .51

  متوسطة 65.4  1.36         3.27          .52

  مرتفعة 76  0.44         3.80         المعدل العام

  

، 29، 25، 23، 14، 13، 11، 10، 9، 7(الفقـرات   أن )33( يتضح من الجدول السابق

ى تقـدير  قد حصلت عل) 51، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 41، 39، 37، 35، 34، 31

، 50، 42، 40، 26، 24، 21، 18، 17، 16، 15، 12، 8، 2(مرتفع جـدا، أمـا الفقـرات    

قـد  ) 52، 32، 28، 27، 6، 3، 1(قد حصلت على تقدير مرتفع، أما الفقـرات  ) والمعدل العام
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قد حصلت على تقدير ) 33، 30، 22، 20، 19، 5، 4(حصلت على تقدير متوسط، أما الفقرات 

  .فقد حصلت على تقدير منخفض جدا) 38(قرة منخفض، أما الف

  : لنتائج المتعلقة بالسؤال الثانيا 

الخاصة بالمديرين في المـدارس الخاصـة بمحافظـات     اإلداريةهل تختلف المشكالت 

  ؟)نابلس، جنين، قلقيلية، طولكرم(شمال الضفة الغربية باختالف المحافظة 

الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة    عن السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات  لإلجابة

) 34(والنتائج يوضـحها الجـدول    ،الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة اإلداريةللمشكالت 

  :اآلتي

الخاصة بالمـديرين   اإلداريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت  .35 الجدول

  في المدارس الخاصة

  االنحراف المتوسط المحافظة

 0.40  3.78  ليةقلقي
 0.59  3.68  جنين
 0.40  3.89  طولكرم
 0.38  3.81  نابلس

ومـن   اإلداريةمحافظة طولكرم يعانون من المشكالت  يريمد أنيتضح من الجدول السابق 

  .ومن ثم محافظة جنين ،ثم نابلس، ومن ثم محافظة قلقيلية
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

الخاصة بالمديرين في المـدارس الخاصـة بمحافظـات     اإلداريةهل تختلف المشكالت 

  شمال الضفة الغربية باختالف الجنس؟

واالنحرافـات المعياريـة    ،عن السؤال استخدمت الباحثـة المتوسـطات الحسـابية    لإلجابة

) 35(الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة والنتائج يوضـحها الجـدول    اإلداريةللمشكالت 

  :اآلتي

الخاصة بالمـديرين   اإلداريةمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت ال .36 الجدول

  في المدارس الخاصة

 االنحراف المتوسط  الجنس

 0.43 3.84  ذكر
 0.47 3.74  أنثى

 0.44 3.80  المجموع

مـن   أكثـر  اإلداريةالمديرين الذكور يعانون من المشكالت  أنيتضح من الجدول السابق  

  .اإلناث

  : ائج المتعلقة بالسؤال الرابعالنت 

الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة بمحافظات شـمال   اإلداريةهل تختلف المشكالت 

  الضفة الغربية باختالف العمر؟

عن السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت  لإلجابة

  :اآلتي) 36(الخاصة والنتائج يوضحها الجدول الخاصة بالمديرين في المدارس  اإلدارية



 64

الخاصة بالمـديرين   اإلداريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت  .37الجدول

  في المدارس الخاصة

  االنحراف المتوسط العمر

 - -  سنة 26أقل من 
 0.52 3.95  سنة 33-  26من 
 0.44 3.71  سنة 40 – 34
 0.34 3.91  سنة 47 – 41
 0.49 3.76  فأكثرسنة  48

 0.44 3.80  المجموع

عامـا يعـانون مـن    ) 33-26( األعمارالمديرين من ذوي  أنيتضح من الجدول السابق 

ومن ثم يلـيهم مـن    ،)47-41( األعمارمن ذوي  أقرانهمبدرجة أكبر من  اإلداريةالمشكالت 

  .سنة 40-34، ومن ثم يليهم فأكثرسنة  48 األعمارذوي 

 : ج المتعلقة بالسؤال الخامسالنتائ 

الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال    اإلداريةهل تختلف المشكالت 

  الضفة الغربية باختالف المؤهل العلمي؟

عن السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت  لإلجابة

  :اآلتي) 37(مدارس الخاصة والنتائج يوضحها الجدول الخاصة بالمديرين في ال اإلدارية

الخاصة بالمـديرين   اإلداريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت . 38الجدول

  في المدارس الخاصة

 االنحراف المتوسط المؤهل العلمي

 0.52 3.68  قلأدبلوم ف
 0.41 3.85  بكالوريوس
 0.27 3.99  دبلوم عالٍ
 0.53 3.58  ماجستير
 0.44 3.80  المجموع
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مـن المشـكالت    العـالي يعـانون  يتضح من الجدول السابق ان المديرين من حملة الدبلوم 

 وأخيرا ،ومن ثم حملة الدبلوم ،ومن ثم المديرين من ذوي المؤهل العلمي البكالوريوس اإلدارية،

  .حملة الماجستير

  : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس 

الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة بمحافظات شـمال   اإلداريةمشكالت هل تختلف ال

  الضفة الغربية باختالف جنس الطلبة في المدرسة؟

عن السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت  لإلجابة

  :اآلتي) 38(جدول الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة والنتائج يوضحها ال اإلدارية

الخاصة بالمـديرين   اإلداريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت  .39 الجدول

  في المدارس الخاصة

 االنحراف المتوسط المدرسة نوع

 0.45 3.73  ذكور
 0.46 3.41  إناث
 0.39 3.92  مختلطة
 0.44 3.80  المجموع

ي المدارس المختلطة يعـانون مـن المشـكالت    المديرين ف أنيتضح من الجدول السابق 

  .واإلناثفي مدارس الذكور  أقرانهمبدرجة أكبر من  اإلدارية

  : سابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال 

الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة بمحافظات شـمال   اإلداريةهل تختلف المشكالت 

  الضفة الغربية باختالف مراحل التدريس في المدرسة؟

عن السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت  ابةلإلج

  :اآلتي) 39(الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة والنتائج يوضحها الجدول  اإلدارية
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الخاصة بالمـديرين   اإلداريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت  .40الجدول

  الخاصةفي المدارس 

  االنحراف المتوسط مراحل التدريس في المدرسة

 0.43 3.79  أساسي
 0.53 3.60  وجزء من الثانوي أساسي

 0.44 3.87  وثانوي أساسي
 0.44 3.80  المجموع

 وثانوية يعـانون  أساسيةالمديرين التي توجد بمدارسهم مرحلة  أنيتضح من الجدول السابق 

  .والثانوية الجزئية األساسيةفي المدارس  أقرانهممن بدرجة أكبر  اإلداريةمن المشكالت 

  : ثامنالنتائج المتعلقة بالسؤال ال 

الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةهل تختلف المشكالت 

  الغربية باختالف موقع المدرسة؟

افـات المعياريـة   عن السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسـابية واالنحر  لإلجابة

) 40(الخاصة بالمديرين في المدارس الخاصة والنتائج يوضـحها الجـدول    اإلداريةللمشكالت 

  :اآلتي

الخاصة بالمـديرين   اإلداريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمشكالت  .41الجدول

  في المدارس الخاصة

 االنحراف المتوسط موقع المدرسة

 0.41 3.82  مدينة
 0.81 3.51  ريةق

 0.44 3.80  المجموع
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مـن   أكثر اإلداريةالمديرين في المدينة يعانون من المشكالت  أنيتضح من الجدول السابق 

  .في القرية أقرانهم

  :النتائج المتعلقة بالمعلمين: ثانيا

  : األولالنتائج المتعلقة بالسؤال ) 1

رس الخاصة بمحافظات شمال الخاصة بالمعلمين في المدا اإلداريةما درجة المشكالت 

  الضفة الغربية؟

عن السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتقدير درجة  لإلجابة

) 41(الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة والنتائج يوضـحها الجـدول    اإلداريةالمشكالت 

  :اآلتي

الخاصـة   اإلداريـة ير درجة المشكالت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتقد .42 الجـدول 

  بالمعلمين في المدارس الخاصة

  الدرجة النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  منخفضة 53.40 1.00 1.2.67

  متوسطة 64.20 1.22 2.3.21

  منخفضة جدا 49.80 1.30 3.2.49

  مرتفعة جدا 82.40 1.08 4.4.12

  مرتفعة 72.00 1.39 5.3.60

  مرتفعة  جدا 80.20 1.11 6.4.01

  مرتفعة 74.40 1.30 7.3.72

  متوسطة 66.20 1.36 8.3.31

  مرتفعة 77.40 1.11 9.3.87

  مرتفعة جدا 82.00 0.92 10.4.10

  مرتفعة 79.60 1.18 11.3.98

  مرتفعة 71.20 1.24 12.3.56
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  الدرجة النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  مرتفعة 74.40 1.06 13.3.72

  متوسطة 64.00 1.34 14.3.20

 متوسطة 66.80 1.23 15.3.34

  مرتفعة 74.20 1.03 16.3.71

 متوسطة 65.60 1.13 17.3.28

 متوسطة 67.00 1.29 18.3.35

  منخفضة جدا 45.80 1.32 19.2.29

  منخفضة  جدا 45.20 1.23 20.2.26

  مرتفعة 78.00 1.00 21.3.90

  مرتفعة 69.60 1.03 22.3.48

  مرتفعة جدا 77.80 1.38 23.3.89

  مرتفعة 73.60 1.35 24.3.68

  مرتفعة 71.80 1.27 25.3.59

  مرتفعة 76.00 1.40 26.3.80

 مرتفعة  جدا 81.20 1.02 27.4.06

 مرتفعة 74.20 1.19 28.3.71

 متوسطة 64.60 1.21 29.3.23

 متوسطة 64.00 1.18 30.3.20

  مرتفعة جدا 79.20 0.97 31.3.96

  مرتفعة 72.00 1.20 32.3.60

  منخفضة 56.80 1.42 33.2.84

  مرتفعة جدا 85.80 0.85 34.4.29

  مرتفعة 77.80 1.25 35.3.89

  مرتفعة 73.80 1.32 36.3.69

  مرتفعة جدا 93.00 0.71 37.4.65

  مرتفعة جدا 87.00 0.97 38.4.35

  مرتفعة 77.40 1.29 39.3.87

  مرتفعة جدا 82.80 1.00 40.4.14
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  الدرجة النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  متوسطة 67.40 1.31 41.3.37

  مرتفعة جدا 90.00 0.78 42.4.50

  مرتفعة جدا 87.80 0.81 43.4.39

  مرتفعة جدا 87.80 0.81 44.4.39

  مرتفعة جدا 91.20 0.95 45.4.56

  مرتفعة جدا 93.20 0.62 46.4.66

  مرتفعة جدا 86.20 0.73 47.4.31

  مرتفعة 78.20 0.89 48.3.91

المعدل 

 74.00 0.46 3.70  العام

  مرتفعة

، 38، 37، 34، 31، 27، 23، 10، 6، 4(الفقرات  أن )41(يتضح من الجدول السابق

، 7، 5(لى تقدير مرتفع جدا، أما الفقرات قد حصلت ع) 47، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 40

) ، والمعدل العام48، 39، 36، 35، 32، 28، 26، 25، 24، 22، 21، 16، 13، 12، 11، 9

قـد  ) 41، 30، 29، 18، 17، 15، 14، 8، 2(قد حصلت على تقدير مرتفع، أمـا الفقـرات   

ض، أما الفقـرات  قد حصلت على تقدير منخف) 33، 1(حصلت على تقدير متوسط، أما الفقرات 

  .فقد حصلت على تقدير منخفض جدا) 20، 19، 3(

  :لنتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى التي تنص على اآلتيا .1

فـي درجـة   ) α =0.05(عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

الغربيـة،  ة الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضف اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير الجنس تعزى

لمجمـوعتين مسـتقلتين   ) ت(ولفحص هذه الفرضـية، اسـتخدمت الباحثـة اختبـار     

Independent -t- test.  42(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي:(  

  لمجموعتين مستقلتين لمتغير الجنس) ت(نتائج اختبار  .43 الجدول
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  الداللة  )ت(قيمة  )54=ن(اناث )72=ن(ذكور

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
3.71  0.444  3.68  0.482  0.360  0.71  

  .)0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة  

محافظات شمال الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة ب اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

  ).0.05(لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة أكبر من  الغربية، تعزىالضفة 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية التي تنص على اآلتي .2

فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

الغربيـة،  الخاصة بمحافظات شمال الضفة الخاصة بالمعلمين في المدارس  اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير المحافظة تعزى

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :اآلتي) 44، 43( ينتظهر نتائجه في الجدول والتي

  

  

  المحافظة المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير .44 الجدول

  عيارياالنحراف الم المتوسط المحافظة

  0.427  3.68  نابلس

  0.306  3.58  طولكرم

  0.587  3.78  جنين

  0.440  3.75  قلقيلية

  

  المحافظة لمتغير األحادينتائج تحليل التباين  . 45 الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  *الداللة   )ف(قيمة 

  0.38  1.028  0.217  3  0.650  بين المجموعات
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  0.211  122  25.706  داخل المجموعات

  125  26.355  المجموع

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

مال الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات ش اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

  ).0.05(لمتغير المحافظة، حيث كانت الداللة أكبر من  الغربية، تعزىالضفة 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثالثة التي تنص على اآلتي .3

فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

الغربيـة،  بمحافظات شمال الضفة  الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير الحالة االجتماعية تعزى

لمجمـوعتين مسـتقلتين   ) ت(ولفحص هـذه الفرضـية، اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      

Independent -t- test.   45(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي:(  
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  لمجموعتين مستقلتين لمتغير الحالة االجتماعية) ت(نتائج اختبار . 46 الجدول

  الداللة  )ت(قيمة   )100=ن (متزوج   )26=ن (أعزب

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
3.45  0.450  3.76  0.441  3.186-  0.002  

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضـفة   إلداريةافي درجة المشكالت 

وكانـت الفـروق   ) 0.05(من  لمتغير الحالة االجتماعية، حيث كانت الداللة أقل الغربية، تعزى

المتزوجين يعانون من المشكالت  أن، أي أعلىوذلك الن المتوسط  ،لصالح المعلمين المتزوجين

  .متزوجينغير البدرجة أكبر منه لدى 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الرابعة التي تنص على اآلتي .4

في درجة المشكالت ) α  =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

لمتغير  الغربية، تعزىالخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلدارية

  .األوالدعدد 

  Way ANOVA One األحـادي الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين ولفحص هذه 

  :اآلتي) 47، 46( ينتظهر نتائجه في الجدول والتي

  عدد األوالد تبعا لمتغير واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية. 47 لجدولا

  االنحراف المعياري المتوسط األوالدعدد 

  0.489  3.74  دال يوج

  0.362  3.74  2- 1من

  0.467  3.81  5- 3من 

  0.472  3.74  5من  كثرأ
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  عدد األوالد لمتغير األحادينتائج تحليل التباين  .48 الجدول

مجموع مربعـات مصدر التباين

  االنحراف

ــات درج

  الحرية

ــط  متوسـ

  االنحراف

قيمــة  

  )ف(

  *الداللة 

  0.91  0.179  0.036  3  0.108  بين المجموعات 

  0.200  96  19.168  داخل المجموعات

  99  19.276  المجموع 

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال  اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

  ).0.05(، حيث كانت الداللة أكبر من األوالد لمتغير عدد الغربية، تعزىالضفة 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الخامسة التي تنص على اآلتي .5

في درجة المشكالت ) α  =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

لمتغير  عزىالغربية، تالخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلدارية

  .المؤهل العلمي

 Way ANOVA One األحـادي ولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التبـاين  

  :اآلتي) 49، 48(تظهر نتائجه في الجدول  والتي

  المؤهل العلمي المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير .49الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط المؤهل العلمي

  0.304  3.86  ثانوية عامة

  0.364  3.71  دبلوم

  0.492  3.67  بكالوريوس

  0.535  4.02  دبلوم عالٍ

  0.302  3.66  ماجستير
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  المؤهل العلمي لمتغير األحادينتائج تحليل التباين  .50 الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  *الداللة   )ف(قيمة 

  0.61  0.664  0.141  4  0.566  بين المجموعات

  0.213  121  25.700  داخل المجموعات

  125  26.355  المجموع

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

بمحافظات شمال الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة  اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

  ).0.05(لمتغير المؤهل العلمي، حيث كانت الداللة أكبر من  الغربية، تعزىالضفة 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية السادسة التي تنص على اآلتي .6

فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

الغربيـة،  المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  الخاصة بالمعلمين في اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير سنوات الخبرة تعزى

 Way ANOVA One األحـادي ولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :يناآلتي) 51، 50( ينتظهر نتائجه في الجدول والذي

  سنوات الخبرة المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير .51الجدول

  االنحراف المعياري لمتوسطا سنوات الخبرة

  0.447  3.59  سنوات 6أقل من 

  0.436  3.73  11- 7من 

12 -16  3.76  0.550  

17 -21  3.91  0.455  

  0.446  3.86  21أكثر من 
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  سنوات الخبرة لمتغير األحادينتائج تحليل التباين  .52 الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

قيمة 

  )ف(

  *الداللة 

  0.10  1.974  0.404  4  1.615  بين المجموعات

  0.204  121  24.741  داخل المجموعات

  125  26.355  المجموع

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال  اإلدارية في درجة المشكالت) 0.05(

  ).0.05(الخبرة، حيث كانت الداللة أكبر من  لمتغير سنوات الغربية، تعزىالضفة 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية السابعة التي تنص على اآلتي .7

ـ ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  ي درجـة  ف

الغربيـة،  الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير جنس الطلبة في المدرسة تعزى

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :اآلتي) 53، 52(تظهر نتائجه في الجدول  والذي

  ات الحسابية تبعا لمتغير جنس الطلبة في المدرسةالمتوسط .53 الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط جنس الطلبة في المدرسة

  0.359  3.58  ذكور

  0.420  3.68  إناث

  0.524  3.82  مختلط
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  لمتغير جنس الطلبة في المدرسة األحادينتائج تحليل التباين . 54 الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

تدرجا

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

قيمة 

  )ف(

  *الداللة 

  *0.02  4.011  0.807  2  1.614  بين المجموعات

  0.201  123  24.742  داخل المجموعات

  125  26.355  المجموع

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال  اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

، )0.05(لمتغير جنس الطلبة في المدرسة، حيث كانت الداللة أقـل مـن    الغربية، تعزىالضفة 

للمقارنات البعديـة ونتـائج   ) LSD(وللتعرف لصالح من تعود الفروق استخدمت الباحثة اختبار 

  .تبين ذلك) 54(الجدول 

  للمقارنات البعدية لمتغير جنس الطلبة في المدرسة) LSD(نتائج اختبار  .55 الجدول

  مختلطة  إناث  ذكور  جنس المدرسة

  - *0.23  - 0.107  ********  ذكور

  0.130  ********    إناث

  ********      مختلطة

 والمـدارس  كورالذ سمدار: كاآلتي المجموعات بين فروق أنه توجد السابق الجدول من يتضح

  .أقرانها من أكثر مشكالت بها المختلطة المدارس أن أي .المختلطة المدارس ولصالح المختلطة

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثامنة التي تنص على اآلتي. 8
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فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

الغربيـة،  بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة الخاصة  اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير مراحل التدريس تعزى

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :يناآلتي) 56، 55( ينتظهر نتائجه في الجدولوالذي 

  سالمتوسطات الحسابية تبعا لمتغير مراحل التدري .56 الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط مراحل التدريس

  0.443  3.64  أساسي

  0.586  3.58  وجزء من الثانوية أساسي

  0.415  3.81  وثانوي أساسي

  

  لمتغير مراحل التدريس األحادينتائج تحليل التباين  .57الجدول 

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

قيمة 

  )ف(

  *داللة ال

  0.08  2.477  0.510  2  1.021  بين المجموعات

  0.206  123  25.335  داخل المجموعات

  125  26.355  المجموع

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصـائية يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

لخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال ا اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

  ).0.05(التدريس، حيث كانت الداللة أكبر من  لمتغير مراحل الغربية، تعزىالضفة 
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية التاسعة التي تنص على اآلتي .8

شـكالت  في درجة الم) α  =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجد فروق ذات داللة تال 

لمتغير  الغربية، تعزىالخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلدارية

  .موقع المدرسة

لمجمـوعتين مسـتقلتين   ) ت(ولفحص هذه الفرضـية، اسـتخدمت الباحثـة اختبـار     

Independent -t- test.   57(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي:(  
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  لمجموعتين مستقلتين لمتغير موقع المدرسة )ت(نتائج اختبار . 58 الجدول

  الداللة  )ت(قيمة  )10=ن(قرية )116=ن (مدينة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
3.67  0.460  4.05  0.275  2.553-  0.012*  

  ) 0.05(دال احصائيا عند مستوى الداللة * 

مسـتوى الداللـة    عنـد  إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال  اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

كانـت  و، )0.05(قـل مـن   أالمدرسة، حيث كانت الداللـة   لمتغير مكان الغربية، تعزىالضفة 

  .من المدينة أكثربها مشكالت  أنالفروق لصالح مدارس القرية أي 

  :األمور بأولياءلقة النتائج المتع: ثانيا

  : األولالنتائج المتعلقة بالسؤال ) 1

الطلبة في المـدارس الخاصـة بمحافظـات     أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةما درجة المشكالت 

  شمال الضفة الغربية؟

والنسب المئويـة وتقـدير درجـة     ،عن السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية لإلجابة

والنتائج يوضحها الجدول  ،الطلبة في المدارس الخاصة أمور بأولياءلخاصة ا اإلداريةالمشكالت 

  :اآلتي) 58(

الخاصـة   اإلداريـة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتقدير درجة المشكالت  .59ل والجـد 

  الطلبة في المدارس الخاصة أمور بأولياء

  الدرجة  النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  مرتفعة جدا 80.20 1.04 4.01   .1

  مرتفعة جدا 81.00 1.00 4.05   .2

  مرتفعة 79.80 1.02 3.99   .3

  مرتفعة 73.20 1.08 3.66   .4
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  الدرجة  النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  مرتفعة 72.60 1.43 3.63   .5

  متوسطة 68.20 1.17 3.41   .6

  مرتفعة 75.00 1.32 3.75   .7

  متوسطة 69.60 1.26 3.48   .8

 مرتفعة 80.00 1.12 4.00   .9

 مرتفعة جدا 81.60 1.12 4.08   .10

 مرتفعة 75.40 1.08 3.77   .11

  منخفضة 54.60 1.26 2.73   .12

  متوسطة 66.40 1.31 3.32   .13

  مرتفعة 76.80 1.11 3.84   .14

  متوسطة 60.40 1.46 3.02   .15

  مرتفعة 79.80 1.07 3.99   .16

  مرتفعة جدا 81.60 1.09 4.08   .17

  مرتفعة 75.20 1.22 3.76   .18

  متوسطة 69.60 1.10 3.48   .19

 مرتفعة 77.20 1.23 3.86   .20

 مرتفعة 79.60 1.14 3.98   .21

 مرتفعة 79.20 1.20 3.96   .22

 مرتفعة 73.80 1.07 3.69   .23

  مرتفعة 71.60 1.05 3.58   .24

  مرتفعة 71.80 1.15 3.59   .25

  مرتفعة جدا 81.80 0.98 4.09   .26

  مرتفعة جدا 83.60 0.78 4.18   .27

  مرتفعة 73.00 1.09 3.65   .28

  مرتفعة جدا 84.00 0.97 4.20   .29

  دامرتفعة ج 82.00 0.93 4.10   .30

  مرتفعة 78.00 1.11 3.90   .31

  متوسطة 70.00 1.33 3.50   .32
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  الدرجة  النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  متوسطة 60.60 1.28 3.03   .33

  مرتفعة جدا 89.40 0.94 4.47   .34

  مرتفعة 75.40 1.22 3.77   .35

  متوسطة 68.60 1.37 3.43   .36

  متوسطة 63.80 1.35 3.19   .37

  متوسطة 69.40 1.39 3.47   .38

  متوسطة 62.00 1.22 3.10   .39

  متوسطة 64.80 1.10 3.24   .40

  متوسطة 68.40 1.24 3.42   .41

  مرتفعة 73.00 1.22 3.65   .42

  متوسطة 69.00 1.22 3.45   .43

  متوسطة 67.20 1.20 3.36   .44

  مرتفعة 73.60 0.66 3.68  الدرجة الكلية
  

) 34، 30، 29، 27، 26، 17، 10، 2، 1(الفقرات  أن ) 58( يتضح من الجدول السابق

، 21، 20، 18، 16، 14، 11، 9، 7، 5، 4، 3(قد حصلت على تقدير مرتفع جدا، أما الفقرات 

قد حصلت على تقـدير مرتفـع، أمـا    ) ، والمعدل العام42، 35، 31، 28، 25، 24، 23، 22

فقد حصلت ) 44، 43، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 33، 32، 19، 15، 13، 8، 6(الفقرات 

  .قد حصلت على تقدير منخفض) 12(على تقدير متوسط، أما الفقرة 

  :ج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى التي تنص على اآلتيالنتائ

فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال الضـفة     أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير الجنس الغربية، تعزى

لمجمـوعتين مسـتقلتين   ) ت(الباحثـة اختبـار   ولفحص هذه الفرضـية، اسـتخدمت   

Independent -t- test.   59(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي:(  
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  لمجموعتين مستقلتين لمتغير الجنس) ت(نتائج اختبار  .60 الجدول

  الداللة  )ت(قيمة  )172=ن(إناث )316=ن(ذكور 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
3.68  0.662  3.67  0.651  0.030  0.97  

  ).1.96(الجدولية  ) ت(وقيمة ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات   أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

  ).0.05(، حيث كانت الداللة أكبر من .لمتغير الجنس بية، تعزىالغرشمال الضفة 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية التي تنص على اآلتي

فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

ـ   أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةالمشكالت  مال الضـفة  طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات ش

  .لمتغير المحافظة الغربية، تعزى

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :اآلتي) 60،61(تظهر نتائجه في الجدول  والذي

  المحافظة المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير .61 الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط المحافظة

  0.673  3.66  نابلس

  0.632  3.72  طولكرم

  0.635  3.64  جنين

  0.686  3.74  قلقيلية
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  المحافظة لمتغير األحادينتائج تحليل التباين  .62 الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

قيمة 

  )ف(

  *الداللة 

  0.66  0.533  0.231  3  0.694  بين المجموعات

  0.434  484  210.082  داخل المجموعات

  487  210.776  المجموع

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات   أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

  ).0.05(لمتغير المحافظة، حيث كانت الداللة أكبر من  ية، تعزىالغربشمال الضفة 

  :التي تنص على اآلتي الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية 

فـي درجـة   ) α =0.05(عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

ـ   أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةالمشكالت  مال الضـفة  طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات ش

  .األمرلمتغير المؤهل العلمي لولي  الغربية، تعزى

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :اآلتي) 63، 62(تظهر نتائجه في الجدول والذي 

  األمرالمتوسطات الحسابية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لولي  .63 الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط األمرالمؤهل العلمي لولي

  0.807  3.56  أمي

  0.658  3.10  أساسي

  0.548  3.57  ثانوي

  0.616  3.85  جامعي

  0.611  3.73  ماجستير
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  األمرلمتغير المؤهل العلمي لولي  األحادينتائج تحليل التباين  .64 الجدول

ــات مصدر التباين ــوع مربع مجم

  االنحراف

ــات درجـ

  الحرية

ــط  متوسـ

  رافاالنح

  *الداللة   )ف(قيمة 

  0.001  17.957  6.822  4  27.286  بين المجموعات 

  0.380  483  183.490  داخل المجموعات

  487  210.776  المجموع 

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

 ) α =0.05(عند مستوى الداللـة   إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال    أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةرجة المشكالت في د

، )0.05(، حيث كانت الداللة أقل مـن  األمرلمتغير المؤهل العلمي لولي  الغربية، تعزىالضفة 

للمقارنات البعديـة ونتـائج   ) LSD(وللتعرف لصالح من تعود الفروق استخدمت الباحثة اختبار 

  .بين ذلكي) 64(الجدول 

  األمرللمقارنات البعدية لمتغير المؤهل العلمي لولي ) LSD(نتائج اختبار  .65 الجدول

  ماجستير  جامعي ثانوي أساسي أمي المؤهل العلمي

  -0.162  -*0.284  -0.006  *0.459  *******  أمي

  -*0.621  -*0.743  -*0.466  *******    أساسي

  0.155  -*0.277  *******      ثانوي

  0.122  *******        جامعي

  *******          ماجستير

  :كاآلتييتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين المجموعات 

  .أميولصالح )   وأساسي، أمي( -

  ولصالح جامعي) ، و جامعيأمي( -

  .ولصالح ثانوي) ، و ثانويأساسي( -

  .ولصالح جامعي) ، و جامعيأساسي( -
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  .ولصالح ماجستير) ، وماجستيرأساسي( -

  .ولصالح جامعي) ثانوي، و جامعي( -

  :التي تنص على اآلتي الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية 

فـي درجـة   )  α =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال الضـفة     أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةالمشكالت 

  .األمرلمتغير المؤهل العلمي لولية  الغربية، تعزى

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :يناآلتي) 66، 65( ينتظهر نتائجه في الجدولوالذي 

  األمرالمتوسطات الحسابية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لولية  .66 الجدول

 نحراف المعيارياال المتوسط األمرالمؤهل العلمي لولية

  0.889  3.58  أمي

  0.637  3.39  أساسي

  0.572  3.68  ثانوي

  0.659  3.79  جامعي

  0.503  3.65  ماجستير

  

  األمرلمتغير المؤهل العلمي لولية  األحادينتائج تحليل التباين  .67 الجدول

مجموع مربعـات مصدر التباين

  االنحراف

ــات درج

  الحرية

ــط  متوسـ

  االنحراف

قيمــة  

  )ف(

  *لة الدال

  0.001  5.820  2.423  4  9.692  بين المجموعات 

  0.416  483  201.084  داخل المجموعات

  487  210.776  المجموع 

  ).0.05(دال احصائيا عند مستوى الداللة * 
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عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات   أمور بأولياءلخاصة ا اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

، حيث كانت الداللـة أقـل مـن    األمرلمتغير المؤهل العلمي لولية  الغربية، تعزىشمال الضفة 

للمقارنات البعدية ) LSD(، وللتعرف لصالح من تعود الفروق استخدمت الباحثة اختبار )0.05(

  .تبين ذلك) 67(ونتائج الجدول 

  األمرللمقارنات البعدية لمتغير المؤهل العلمي لولية ) LSD(تائج اختبار ن .68 الجدول

  ماجستير  جامعي ثانوي أساسي امي المؤهل العلمي

  - 0.071  - 0.211  - 0.093  0.188  *****  أمي

  - 0.25  - *0.40  - *0.28  ********    أساسي

  0.022  - 0.118  ********      ثانوي

  0.140  ********        جامعي

  *******          ماجستير

  :كاآلتييتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين المجموعات 

  .ولصالح ثانوي) ، و ثانويأساسي(  -

  .ولصالح جامعي) ، و جامعيأساسي( -

  :التي تنص على اآلتي الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية 

فـي درجـة   ) α =0.05(عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال الضـفة     أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةالمشكالت 

  .األطفاللمتغير عدد  الغربية، تعزى

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :يناآلتي) 69، 68( ينتظهر نتائجه في الجدولوالذي 
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  األطفالات الحسابية تبعا لمتغير عدد المتوسط.69 الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط األطفالعدد 

1-2  3.82  0.604  

3-5  3.68  0.649  

  0.691  3.58  5من  أكثر

  

  األطفاللمتغير عدد  األحادينتائج تحليل التباين  .70 الجدول

مجموع مربعـات مصدر التباين

 االنحراف

ــات درج

 الحرية

ــط  متوسـ

  االنحراف

قيمــة  

 )ف(

  *الداللة 

  *0.038  3.289  1.410  2  2.821  بين المجموعات 

  0.429  485  207.955  داخل المجموعات

  487  210.776  المجموع 

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

بمحافظات  ،طلبة المدارس الخاصة أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةفي درجة المشكالت  ،)0.05(

، وللتعرف )0.05(، حيث كانت الداللة أقل من األطفاللمتغير عدد  الغربية، تعزىشمال الضفة 

للمقارنات البعدية ونتـائج الجـدول   ) LSD(لصالح من تعود الفروق استخدمت الباحثة اختبار 

  .تبين ذلك) 70(

  األطفالللمقارنات البعدية لمتغير عدد ) LSD(ج اختبار نتائ .71 الجدول

  أكثر من ذلك  5-3  2-1  األطفالعدد 

1-2  ********  0.133  0.237*  

3-5    ********  0.104  

  ********      من ذلك أكثر

طفل، أكثر من  2-1 من(كاآلتي يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين المجموعات 

  .فلط 2-1ولصالح ) أطفال 5
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  :التي تنص على اآلتي السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية 

في درجـة المشـكالت   )  α =0.05(عند مستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 الغربية، تعـزى طلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  أمور بأولياءالخاصة  اإلدارية

  .األمرلمتغير عمل ولي 

  Way ANOVA One األحادية، استخدم اختبار تحليل التباين ولفحص هذه الفرضي

  :يناآلتي) 72، 71( ينتظهر نتائجه في الجدولوالذي 

  األمرالمتوسطات الحسابية تبعا لمتغير عمل ولي  .72 الجدول

 االنحراف المعياري المتوسط األمرعمل ولي 

  0.847  3.26  ال يعمل

  0.596  3.77  مؤسسة حكومية

  0.611  3.89  مؤسسة خاصة

  0.624  3.57  حرة أعمال

  

  األمرلمتغير عمل ولي  األحادينتائج تحليل التباين  .73 الجدول

مجموع مربعـات مصدر التباين

  االنحراف

ــات درج

  الحرية

ــط  متوسـ

  االنحراف

قيمــة  

  )ف(

  *الداللة 

12.96  5.227  3  15.682  بين المجموعات 
8  

0.001  

  0.403  484  195.094  داخل المجموعات

  487  210.776  المجموع 

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات   أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةفي درجة المشكالت ) 0.05(

، )0.05(، حيث كانت الداللـة أقـل مـن    األمرولي لمتغير عمل  الغربية، تعزىشمال الضفة 

للمقارنات البعديـة ونتـائج   ) LSD(وللتعرف لصالح من تعود الفروق استخدمت الباحثة اختبار 

  .تبين ذلك) 73(الجدول 
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  األمرللمقارنات البعدية لمتغير عمل ولي ) LSD(نتائج اختبار  .74 الجدول

  حرة أعمال  سسة خاصةمؤ  مؤسسة حكومية  ال يعمل  األمرعمل ولي 

  -*0.311  -*0.634  -*0.509  ********  ال يعمل

  *0.197  -0.125  *********    مؤسسة حكومية

  *0.322  *********      مؤسسة خاصة

  *********        حرة أعمال

ال يعمل، العاملين بمؤسسة ( :كاآلتييتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين المجموعات 

  .عاملين بمؤسسة حكوميةلصالح ال) حكومية

  .لصالح العاملين بمؤسسة خاصة) ال يعمل، العاملين بمؤسسة خاصة( -

  .حرة بأعماللصالح العاملين ) حرة بأعمالال يعمل، العاملين ( -

  .لصالح العاملين بمؤسسة حكومية) حرة بأعمالالعاملين بمؤسسة حكومية، العاملين ( -

  .لصالح العاملين بمؤسسة خاصة) حرة بأعمالالعاملين بمؤسسة خاصة، العاملين ( -

  :التي تنص على اآلتي السابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية 

فـي درجـة   )  α =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال الضـفة     أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةالمشكالت 

  .األمرلمتغير عمل ولية  تعزى الغربية،

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :اآلتي) 75، 74(ول اتظهر نتائجه في الجدوالذي 
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  األمرالمتوسطات الحسابية تبعا لمتغير عمل ولية  .75 الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط األمرعمل ولية

  0.657  3.59  ال يعمل

  0.580  3.82  مؤسسة حكومية

  0.611  3.89  مؤسسة خاصة

  0.859  3.21  حرة أعمال

  

  األمرلمتغير عمل ولية  األحادينتائج تحليل التباين  .76 الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

قيمة 

  )ف(

  *الداللة 

  *0.001  8.678  3.586  3  10.759  بين المجموعات 

  0.413  484  200.017  داخل المجموعات

  487  210.776  المجموع 

  ).1.96(الجدولية  ) ف(وقيمة ) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات   أمور ياءبأولالخاصة  اإلداريةفي درجة المشكالت  ،)0.05(

، )0.05(، حيث كانت الداللـة أقـل مـن    األمرلمتغير عمل ولية  الغربية، تعزىشمال الضفة 

للمقارنات البعديـة ونتـائج   ) LSD(وللتعرف لصالح من تعود الفروق استخدمت الباحثة اختبار 

  .تبين ذلك) 76(الجدول 

  قارنات البعدية لمتغير عمل ولية االمرللم) LSD(نتائج اختبار  .77 الجدول
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  حرة أعمال  مؤسسة خاصة  مؤسسة حكومية  ال يعمل  األمرعمل ولي 

  *0.379  -*0.293  -*0.225  ********  ال يعمل

  *0.605  -0.067  *********    مؤسسة حكومية

  *0.672  *********      مؤسسة خاصة

  *********        حرة أعمال

   :كاألتيوجد فروق بين المجموعات يتضح من الجدول السابق أنه ت

  .لصالح العاملين بمؤسسة حكومية) بمؤسسة حكومية ونال يعمل، العامل( - 

 .لصالح العاملين بمؤسسة خاصة) ن بمؤسسة خاصةوال يعمل، العامل( - 

 .لصالح العاملين ال يعمل) حرة بأعمالن وال يعمل، العامل( - 

 .لصالح العاملين بمؤسسة حكومية )حرة بأعمالن والعاملين بمؤسسة حكومية، العامل( - 

  .لصالح العاملين بمؤسسة خاصة) حرة بأعمالن والعاملين بمؤسسة خاصة، العامل( - 

  :التي تنص على اآلتي الثامنةالنتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية 

فـي درجـة   )  α =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال الضـفة     أمور بأولياءة الخاص اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير موقع المدرسة الغربية، تعزى

لمجمـوعتين مسـتقلتين   ) ت(ولفحص هذه الفرضـية، اسـتخدمت الباحثـة اختبـار     

Independent -t- test.   77(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي:(  

  تين لمتغير موقع المدرسةلمجموعتين مستقل) ت(نتائج اختبار . 78 الجدول
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  الداللة  )ت(قيمة  )81=ن(قرية )407=ن(مدينة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
3.59  0.611  4.10  0.714  6.725-  0.001*  

  .) 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

 ،)0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

طلبة المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال    أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةفي درجة المشكالت 

كانـت  و، )0.05(لمتغير موقع المدرسة، حيث كانت الداللة أقـل مـن    الغربية، تعزىالضفة 

مـدارس   أنمنه لدى المدينة أي  أعلىوذلك الن متوسط القرية  ،الفروق لصالح مدارس القرية

 .من المدينة أكثرتعاني بشكل القرية 

  :النتائج المتعلقة بالطلبة: ثانيا

  : األولالنتائج المتعلقة بالسؤال ) 1

الخاصة بطلبة في المدارس الخاصـة بمحافظـات شـمال     اإلداريةما درجة المشكالت 

  الضفة الغربية؟

ـ  ،والنسب المئويـة  ،عن السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية لإلجابة دير وتق

والنتائج يوضـحها   ،الطلبة في المدارس الخاصة أمور بأولياءالخاصة  اإلداريةدرجة المشكالت 

  :اآلتي) 78(الجدول 

الخاصـة   اإلداريـة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتقدير درجة المشكالت  .79 الجـدول 

  بالطلبة في المدارس الخاصة

  درجةال النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  متوسطة 67.60 1.32 3.38  )1

  متوسطة 68.40 1.24 3.42  )2

  مرتفعة جدا 84.00 1.12 4.20  )3

  مرتفعة جدا 80.80 1.26 4.04  )4

  متوسطة 68.80 1.38 3.44  )5

  مرتفعة جدا 82.60 1.26 4.13  )6
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  درجةال النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  متوسطة 68.60 1.47 3.43  )7

  متوسطة 65.60 1.44 3.28  )8

  مرتفعة 70.80 1.36 3.54  )9

  مرتفعة جدا 87.80 1.04 4.39  )10

  مرتفعة جدا 83.80 1.13 4.19  )11

  متوسطة 69.80 1.40 3.49  )12

  مرتفعة جدا 82.20 1.16 4.11  )13

 مرتفعة 75.80 1.30 3.79  )14

 مرتفعة جدا 84.00 1.10 4.20  )15

 مرتفعة 73.80 1.33 3.69  )16

  مرتفعة جدا 81.20 1.16 4.06  )17

  مرتفعة 77.60 1.23 3.88  )18

  متوسطة 69.80 1.37 3.49  )19

  مرتفعة جدا 83.20 1.12 4.16  )20

  مرتفعة جدا 85.20 1.07 4.26  )21

  مرتفعة 77.80 1.35 3.89  )22

  مرتفعة جدا 85.00 1.07 4.25  )23

  مرتفعة 78.00 1.23 3.90  )24

 مرتفعة 74.20 1.31 3.71  )25

 مرتفعة 76.60 1.31 3.83  )26

 مرتفعة 75.40 1.29 3.77  )27

 مرتفعة 74.00 1.38 3.70  )28

  توسطةم 69.60 1.67 3.48  )29

 مرتفعة 77.40 1.45 3.87  )30

 مرتفعة 74.00 1.50 3.70  )31

 مرتفعة 75.20 1.37 3.76  )32

 مرتفعة جدا 83.20 1.09 4.16  )33

  متوسطة 64.60 1.47 3.23  )34
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  درجةال النسبة المئوية االنحراف المتوسط  الرقم

  منخفضة 56.00 1.49 2.80  )35

  مرتفعة 73.80 1.29 3.69  )36

 متوسطة 66.40 1.37 3.32  )37

 متوسطة 64.40 1.37 3.22  )38

 فعةمرت 72.40 1.33 3.62  )39

 مرتفعة جدا 82.40 1.18 4.12  )40

  مرتفعة 75.20 0.74 3.76الدرجة 

، 21، 20، 17، 15، 13، 11، 10، 6، 4، 3(الفقـرات   أنيتضح من الجدول السـابق  

، 24، 22، 18، 16، 14، 9(قد حصلت على تقدير مرتفع جدا، أمـا الفقـرات   ) 40، 33، 23

فقد حصلت على تقدير مرتفع، أما ) ل العام، والمعد39، 36، 32، 31، 30، 28، 27، 26، 25

فقد حصلت على تقدير متوسط، أمـا  ) 38، 37، 34، 29، 19، 12، 8، 7، 5، 2، 1(الفقرات 

  .فقد حصلت على تقدير منخفض) 35(الفقرة 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى التي تنص على اآلتي

فـي درجـة   ) α  =0.05(الداللـة   عند مسـتوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

المشكالت االدارية الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة الغربية،  تعـزى  

  .لمتغير الجنس

لمجمـوعتين مسـتقلتين   ) ت(فحص هـذه الفرضـية، اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      ل

Independent -t- test.   80(والنتائج يوضحها الجدول اآلتي:(  

  لمجموعتين مستقلتين لمتغير الجنس) ت(نتائج اختبار  .80 الجدول

  الداللة  )ت(قيمة  )244=ن(إناث )244=ن(ذكور 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
3.73  0.759  3.79  0.730  0.852 -  0.39  

  ).0.05(دال احصائيا عند مستوى الداللة * 
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عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةفي درجة المشكالت  ،)0.05(

  ).0.05(لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة أكبر من  الغربية، تعزى

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثانية التي تنص على اآلتي

فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    صائيةإحال توجد فروق ذات داللة 

 الغربيـة، تعـزى  الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير المحافظة

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :اآلتي) 82، 81(ول اتظهر نتائجه في الجدالذي 

  المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير المحافظة .81 جدولال

 االنحراف المعياري المتوسط  المحافظة

  0.709  3.82  نابلس

  0.713  3.90  طولكرم

  0.697  3.76  جنين

  0.882  3.43  قلقيلية

  

  لمتغير المحافظة األحادينتائج تحليل التباين  .82 الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

 االنحراف

درجات

 الحرية

متوسط 

  االنحراف

قيمة 

  )ف(

  *الداللة 

  *0.001  5.907  3.181  3  9.544  بين المجموعات 

  0.539  484  260.692  داخل المجموعات

  487  270.236  المجموع 

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

ـ    ة يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عنـد مسـتوى الدالل

الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةفي درجة المشكالت  ،)0.05(
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وللتعرف لصالح مـن تعـود   ) 0.05(لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة أقل من  الغربية، تعزى

  .تبين ذلك) 82(للمقارنات البعدية ونتائج الجدول) LSD(الفروق استخدمت الباحثة اختبار 
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  للمقارنات البعدية لمتغير المحافظة) LSD(نتائج اختبار  .83 لجدولا

  قلقيلية  جنين  طولكرم  نابلس  حافظةالم

  *0.382  0.052  - 0.088  *****  نابلس

  *0.471  0.140  *******    طولكرم

  *0.330  *******      جنين

  ******        قلقيلية

  :يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين المجموعات كاالتي

  .لصالح نابلس) نابلس، قلقيلية( - 

 .لصالح طولكرم) طولكرم، قلقيلية( - 

  .لصالح جنين) جنين، قلقيلية( - 

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الثالثة التي تنص على اآلتي

فـي درجـة   ) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة   

 الغربيـة، تعـزى  س الخاصة بمحافظات شمال الضفة الخاصة بطلبة المدار اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير الصف

  Way ANOVA One األحاديولفحص هذه الفرضية، استخدم اختبار تحليل التباين 

  :اآلتي) 86، 85(تظهر نتائجه في الجدول والذي 

  المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير الصف .84الجدول

 االنحراف المعياري المتوسط  الصف

  0.536  3.35  اساسي
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  0.789  3.67  إعدادي

  0.704  3.89  ثانوي
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  لمتغير الصف األحادينتائج تحليل التباين  .85 الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  *الداللة   )ف(قيمة 

  0.001  11.233  5.982  2  11.964  بين المجموعات 

  0.533  485  258.272  داخل المجموعات

  487  270.236  المجموع 

  ).0.05(دال احصائيا عند مستوى الداللة * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة 

الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةفي درجة المشكالت  ،)0.05(

وللتعرف لصالح مـن تعـود   ) 0.05(كانت الداللة أقل من  لمتغير الصف، حيث الغربية، تعزى

  .تبين ذلك) 86(للمقارنات البعدية ونتائج الجدول ) LSD(الفروق استخدمت الباحثة اختبار 

  للمقارنات البعدية لمتغير الصف) LSD(نتائج اختبار  .86الجدول

 ثانوي إعدادي أساسي  الصف

  -*0.536  -*0.320  ********  اساسي

  -*0.215  *********    إعدادي

  ********      ثانوي

  :كاألتييتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق بين المجموعات 

  اإلعداديلصالح ) إعدادي، أساسي( - 

 .لصالح الثانوي) ، وثانويأساسي( - 

  .لصالح الثانوي) ، ثانويإعدادي( - 
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية الرابعة التي تنص على اآلتي

فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةجد فروق ذات داللة ال تو

 الغربيـة، تعـزى  الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير المؤهل العلمي لألب

 Way األحـادي ولفحص هذه الفرضية، استخدمت الباحثـة اختبـار تحليـل التبـاين     

ANOVA One   اآلتي) 88، 87(ظهر نتائجه في الجدول توالذي:  

  المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لألب .87الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط المؤهل العلمي لألب

  0.552  4.06  أمي

  0.729  3.74  أساسي

  0.767  3.74  ثانوي

  0.747  3.78  جامعي

  0.688  3.56  ماجستير

  

  لمتغير المؤهل العلمي لألب األحاديالتباين نتائج تحليل  .88الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

قيمة 

  )ف(

  *الداللة 

  0.30  1.213  0.672  4  2.689  بين المجموعات 

  0.554  483  267.548  داخل المجموعات

  487  270.236  المجموع 

  ).0.05(لة عند مستوى الدال إحصائيادال * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصـائية من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة  ينضح

الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةفي درجة المشكالت  ،)0.05(

  ).0.05(لمتغير المؤهل العلمي لألب، حيث كانت الداللة أكبر من  الغربية،  تعزى
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  :لقة بالفرضية الصفرية الخامسة التي تنص على اآلتيالنتائج المتع

فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 الغربيـة، تعـزى  الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةالمشكالت 

  .لمتغير المؤهل العلمي لألم

 Way األحـادي ثـة اختبـار تحليـل التبـاين     ولفحص هذه الفرضية، استخدمت الباح

ANOVA One  اآلتي) 89(تظهر نتائجه في الجدول  والذي:  

  المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير المؤهل العلمي لألم .89الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط المؤهل العلمي لألم

  0.582  3.82  امي

  0.793  3.74  أساسي

  0.808  3.70  ثانوي

  0.634  3.86  جامعي

  0.847  3.43  ماجستير

  لمتغير المؤهل العلمي لألم األحادينتائج تحليل التباين  .90الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

قيمة 

  )ف(

  *الداللة 

  0.13  1.764  0.973  4  3.890  بين المجموعات 

  0.551  483  266.346  داخل المجموعات

  487  270.236  وع المجم

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عنـد مسـتوى الداللـة     إحصـائية يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةفي درجة المشكالت  ،)0.05(

  ).0.05(م، حيث كانت الداللة أكبر من تعزى لمتغير المؤهل العلمي لأل  ،الغربية
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية السادسة التي تنص على اآلتي

فـي درجـة   ) α  =0.05(عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 الغربيـة، تعـزى  الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةالمشكالت 

  .األبة لمتغير مهن

 Way األحـادي ولفحص هذه الفرضية، استخدمت الباحثـة اختبـار تحليـل التبـاين     

ANOVA One   يناآلتي) 92، 91( ينتظهر نتائجه في الجدولوالذي:  

  األبالمتوسطات الحسابية تبعا لمتغير مهنة  .91الجدول

  االنحراف المعياري المتوسط األبمهنة 

  0.761  3.66  مؤسسة حكومية

  0.792  3.74  صةمؤسسة خا

  0.688  3.77  حرة أعمال

  0.769  3.82  مزارع

  0.815  3.78  غيرها

  األبلمتغير مهنة  األحادينتائج تحليل التباين  .92الجدول

مجموع مربعات مصدر التباين

  االنحراف

درجات

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

قيمة 

  )ف(

  *الداللة 

  0.78  0.435  0.243  4  0.970  بين المجموعات 

  0.557  483  269.266  المجموعات داخل

  487  270.236  المجموع 

  ).0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيادال * 

عند مسـتوى الداللـة    إحصائيةيتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة 

الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال الضفة  اإلداريةفي درجة المشكالت  ،)0.05(

  ).0.05(، حيث كانت الداللة أكبر من مهنه األبلمتغير  غربية، تعزىال
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

  

  المتعلقة بأسئلة الدراسة مناقشة النتائج •

  المتعلقة بفرضيات الدراسة مناقشة النتائج •
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  :مناقشة النتائج

رف على المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة من وجهـة نظـر   هدفت الدراسة للتع

نـابلس، جنـين،   (في محافظات شمالي فلسـطين   ،المديرين والمعلمين وأولياء األمور والطالب

التعرف على دور متغيرات الدراسة، ولتحقيـق هـدف هـذه     إلى، كما هدفت )طولكرم، قلقيلية

تطويرها، وتم التأكد من صدقها، ومعامل ثباتهـا،   الدراسة استخدمت الباحثة أربعة استبانات من

باسـتخدام   إحصـائياً حاسوب ومعالجتها إلى الوبعد عملية جمع االستبانات تم ترميزها وإدخالها 

  ) SPSS( االجتماعيةالرزمة اإلحصائية للعلوم 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

في المـدارس الخاصـة بمحافظـات شـمال      يرينما درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمد

  فلسطين؟

، 29، 25، 23، 14، 13، 11، 10، 9، 7(الفقـرات   نأ) 33( نتائج الجـدول  أظهرت  

قد حصلت على تقـدير  ) 51، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 41، 39، 37، 35، 34، 31

، 50، 42، 40، 26، 24، 21، 18، 17، 16، 15، 12، 8، 2(مرتفع جـدا، أمـا الفقـرات    

فقـد  ) 52، 32، 28، 27، 6، 3، 1(فقد حصلت على تقدير مرتفع، أما الفقرات ) والمعدل العام

فقد حصـلت علـى   ) 33، 30، 22، 20، 19، 5، 4(حصلت على تقدير متوسط، أما الفقرات 

  .فقد حصلت على تقدير منخفض جدا) 38(تقدير منخفض، أما الفقرة 

لمشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة من وجهة ترى الباحثة من خالل هذه النتائج أن ا

وتتمثل بعدم وجود حوافز سواء  ،عند المشكالت التي مصدرها مادي ،كانت عالية نظر المديرين
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أكانت مادية أم معنوية للمديرين من قبل المساهمين في المدرسة، ومشكالت مصدرها المعلمـين  

تـأخر  الأو  ،الوقت المحدد انتهاءبالخروج قبل سواء  ،المعلم التزامم دوتتمثل أعلى الدرجات بع

البدني من قبل المعلمـين علـى   العقاب أو بالنسبة إليقاع  ،الدخول للحصة عن الوقت المحددفي 

أو  بالنظافـة،  االلتـزام والدرجات كانت مرتفعة عند عدم  ،الطالب،ومشكالت مصدرها الطالب

السلوكيات بين الطلبـة كـالغش والتـدخين     بعض انتشارأو  ،بالتعليمات المدرسية االلتزامعدم 

  . وغيرها أو ضعف الدافعية للتحصيل العلمي.…

دراسة كل مـن دراسـة    إليهوترى الباحثة أن نتائج هذه الدراسة اتفقت مع ما توصلت  

، (Hammer & Gerald 1990)ودراسة هـامر وجيرالـد    ،)1999(، عباسي )1988(المنيع 

أكثر الصعوبات التي تواجهها اإلدارة المدرسية في المـدارس   أن إلى نجميعه نتي توصللواوال

 إليهـا وترى الباحثة أن المشكالت التي توصلت ) والطالب ،الحوافز، والهيئة التدريسية(الخاصة 

نتيجة حقيقية لما هو في موجود في المدارس الخاصة فـبعض   ،من خالل الدراسة كانت مرتفعة

أجريت معهم قبل الدراسة تكلموا عـن مشـكالت الحـوافز    من خالل المقابالت التي  يرينالمد

  . ومشكلة تدني الراتب مقارنةً مع نظرائهم في المدارس الحكومية ،المادية والمعنوية

المشكالت التـي  (وجاءت نتائج هذه الدراسة بالنسبة للفقرات التي درجتها منخفضة منها 

وقد اتفقت مع نتائج الدراسة التي  ، يةعدم وجود مرشدة تربو تومشكال، مصدرها اإلدارة العليا

، التي كانت أبرز نتائجهاً أن درجة المعوقات الكلية كانت قليلة على )1999(سليمان  إليهاتوصل 

  .مجاالت السلطة المشرفة وإدارة الذات ومهارات اإلشراف التربوًي

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

في المدارس الخاصـة بمحافظـات شـمال     يرينخاصة بالمدهل تختلف المشكالت اإلدارية ال

  ؟)نابلس، جنين، قلقيلة، طولكرم(فلسطين باختالف المحافظة 
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المعياريـة   واالنحرافـات المتوسطات الحسابية ، حيث دلت )34(الجدولأظهرت نتائج   

كرم في محافظة طوليرين أن المد ،في المدارس الخاصة  يرينللمشكالت اإلدارية الخاصة بالمد

  .وأخيراً محافظة جنين ،ومن ثم نابلس، ومن ثم قلقيلية ،يعانون من مشكالت إدارية عالية

وترى الباحثة أن السبب يعود في ذلك إلى أن عدد المدارس في محافظة طـولكرم بلـغ   

مع مساحة طولكرم الصغيرة بالنسبة لهـذا  مقارنة  اًكبير اًوهذا يعتبر عدد ،مدرسة خاصة) 14(

  العدد 

  :شة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمناق

في المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال فلسـطين     يرينهل تختلف المشكالت اإلدارية الخاصة بالمد

  باختالف الجنس؟ 

المعياريـة   واالنحرافـات المتوسطات الحسابية، ، حيث دلت )35(الجدولأظهرت نتائج 

وتـرى    .صة عند الذكور أكثر من اإلنـاث للمشكالت اإلدارية في المدارس الخا الكليةلدرجة ل

 ،هي مدارس مختلطة ،أن نسبة كبيرة من المدارس الخاصة إلىالباحثة أن السبب في ذلك يعود 

وأن القائمين على إدارتها هم ذكـور، وبالتـالي فـإن درجـة      ،والتدريس فيها للمرحلة الثانوية

   .الٍت علمشكالحجم افإن المشكالت كانت أعلى منها عند اإلناث وبالتالي 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  هل تختلف المشكالت اإلدارية بالمدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين باختالف العمر؟

ذوي  يرينأن المشكالت اإلداريـة لـدى المـد   ، حيث دلت )36(الجدولأظهرت نتائج 

نظـرائهم  لديهم عالية أكثـر مـن   حيث تبين أن درجة المشكالت اإلدارية  ،)33-26(األعمار 

الذين تتراوح أعمارهم بين  يرينكون المد ىوترى الباحثة أن السبب يعود إل  .اآلخرين المديرين

لم تصقل بعد بـالخبرة   فإنهاوبالتالي  ،ل اإلدارية في بدايتهااعمتكون خبرتهم في األ) 26-33(
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دراسـة محمـود    إليـه مع ما توصـلت  هذه النتائج  الكافية لمواجهة المشكالت اإلدارية، وتتفق

أنه توجد فروق في درجات الصـعوبات التـي تواجـه مـديري      ى، حيث توصلت إل)1996(

وسنوات الخبرة في اإلدارة  ،والمؤهل العلمي ،تعزى لمتغير الجنس ،ومديرات المدارس الخاصة

  .المدرسية

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

في المدارس الخاصـة بمحافظـات شـمال     ينريارية الخاصة بالمدهل تختلف المشكالت اإلد

  فلسطين باختالف المؤهل العلمي؟

أن المشكالت اإلدارية  ،)37(في الجدول  الدراسة إليهايتضح من النتائج التي توصلت     

 يرينمن حملة الدبلوم العالي، وأن درجة المشكالت اإلدارية قليلة عند المـد  يرينعالية عند المد

  .حملة درجة الماجستير من

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

في المدارس الخاصـة بمحافظـات شـمال     ينريهل تختلف المشكالت اإلدارية الخاصة بالمد

  فلسطين باختالف جنس الطلبة في المدرسة؟

فـي   ينريأن المـد  ،)38(إليها الدراسة في الجدول يتضح من النتائج التي تم التوصل 

مـدارس   يرييعانون من المشكالت اإلدارية بدرجة أكبر من مـد  ،ارس الخاصة المختلطةالمد

وتعزو الباحثة السبب في ذلك لكون المدارس المختلطـة فـي الواقـع درجـة      ،الذكور واإلناث

  .أو خاصة ةسواء أكانت حكومي ،المشكالت اإلدارية لديها عالية جداً

  :السابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 

في المدارس الخاصة بمحافظـات شـمال فلسـطين     ينريهل تختلف المشكالت الخاصة بالمد

  باختالف مراحل التدريس في المدرسة؟
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فـي المـدارس    ينريأن المـد ) 39(التي توصلت اليها الدراسة في الجدول دلت النتائج 

 ،داريـة عاليـة  درجة المشكالت اإلتكون فيها التي تدرس المرحلة األساسية والثانوية  ،الخاصة

  .المدارس الخاصة األساسية وجزء من الثانوية ينريالمدارس األساسية ومد يريأكثر من مد

حيث كان أبرز مـا  ) 1999سليمان (دراسة إليه وقد اختلفت هذه النتائج مع ما توصلت 

نتائج الدراسة أن درجة المعوقات كانت قليلة بشكل عام علـى غالبيـة مجـاالت     إليهتوصلت 

 ،والتطـور الشخصـي   ،والطلبة، وإدارة الذات ،والبناء المدرسي، والمعلمين ،طة المشرفةالسل(

  .أما مجال أولياء األمور فقد كانت درجة المعوقات الكلية متوسطة) ومهارات اإلشراف التربوي

  :ثامنمناقشة النتاج المتعلقة بالسؤال ال

رس الخاصـة بمحافظـات شـمال    في المدا ينريهل تختلف المشكالت اإلدارية الخاصة بالمد

  فلسطين باختالف موقع المدرسة؟

المدارس الخاصة في المدن يعانون  يريأن مد )40(في الجدول  أظهرت نتائج الدراسة

وترى الباحثة أن السبب يعـود فـي     .من مشكالت إدارية عالية بالمقارنة مع أقرانهم في القرى

 ،لب هي مدارس لغاية الصف الثالث األساسيأن المدارس الخاصة في القرى على األغإلى ذلك 

، وبالتالي فـإن  م2003/2004الدراسي ويتضح هذا من إحصائيات وزارة التربية والتعليم للعام 

وعـدد الهيئـة    ،وذلك لكون حجم المدرسة أقل من حيث المساحة ،المشكالت اإلدارية تكون أقل

وغيرهـا مـن    ،د المشكالت اإلداريـة تزاي إلىوالتي تؤدي زيادتها  ،وعدد الطالب ،التدريسية

  .المشكالت

  :المشكالت المتعلقة بالمعلمين: ثانياً

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  شمال فلسطين؟ ما درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات
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وتقـدير  ، ويـة والنسب المئ ،ونتائج المتوسطات الحسابية ،)41(أظهرت نتائج الجدول 

كانت مرتفعة جداً عنـد المشـكالت التـي     أنها بالمعلمين ،درجة    المشكالت اإلدارية الخاصة

  : وتمثلت بالفقرات التالية مصدرها اإلدارة

  .ضعف تعاون المدير مع المعلمين الجدد - 

  .عدم وجود مرشدة تربوية تساعد في حل بعض القضايا  - 

  .دورية لمعلمين وممثلين عن الطالب اجتماعاتضعف مقدرة المدير على عقد   - 

  .قلة توفر الكتب بين أيدي الطالب في بداية العام الدراسي  - 

  .المراجعولمصادر لمكتبة المدرسة  افتقار  - 

  :مشكالت مصدرها الطالب

  .وغيرها.…بعض السلوكيات بين الطالب كالسرقة والغش والتدخين  انتشار - 

  .التفاوت في أعمار الطالب في بعض الصفوف  - 

  :مشكالت مصدرها المباني المدرسية

  .عدم وجود أسوار حماية للمدرسة - 

  .قلة توفر مرافق صحية كافية للطالب والطالبات - 

  .في الغرف الصفية ازدحام  - 

  :مشكالت مصدرها المعلمين أنفسهم

  .النقص في عدد المعلمين - 

  .لجوء بعض المعلمين للتمييز بين الطالب  - 

  .من قبل بعض المعلمينإيقاع العقاب البدني على الطالب   - 
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  .المعلم بإنهاء المادة الدراسية في الوقت المحدد التزامضعف   - 

  .توزيع بعض المعلمين لعالمات الطالب بطرقة عشوائية  - 

  .الوقت المحدد للحصة انتهاءخروج المعلم قبل   - 

الوقـت   انتهاءخروج المعلم قبل (وقد كانت أعلى درجة للمشكالت اإلدارية عند الفقرة 

وترى الباحثة مـن خـالل النتـائج أن فئـة       ).93.17(وكانت نسبتها المئوية ) دد للحصةالمح

في إجابتهم على فقرات اإلستبانة، حيث كانت أعلـى   ينريالمعلمين كانوا أكثر مصداقية من المد

  . درجات المشكالت اإلدارية عند المشكالت التي مصدرها المعلمين أنفسهم

التي هدفت لتحيد المشـكالت   ،)1992(ة مع دراسة اللواتي وقد اتفقت نتائج هذه الدراس

 إليـه وأبرز ما توصلت  ،في سلطنة ُعمان االبتدائيةالتي تواجهها اإلدارة المدرسية في المدارس 

أن أكثر المشكالت التي تواجهها تأتي من مشـكالت مصـدرها المبـاني والمرافـق      ،الدراسة

خر المشـكالت هـي   آو ،وأولياء األمور ،ا التالميذالمدرسية، تليها بالترتيب مشكالت مصادره

دراسة  إليهكما اتفقت نتائج الدراسة مع ما توصلت   .المشكالت التي مصادرها الهيئة التدريسية

حيث أثبتت نتائج دراسة ويسلي أن أكثر المشكالت التي تواجههـا   )(Wesley, 1972(ويسلي 

  .والطالب ،علمينالمو اإلدارة المدرسية تأتي من مجال التعليم،

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى التي تنص -1

في درجة المشكالت اإلدارية ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير الجنس

أنه ال  ،)42(كما هو واضح في الجدول  ،مجموعتين مستقلتينل) ت(أظهرت نتائج اإلختبار 

في درجة المشكالت اإلدارية الخاصة  )α =0.05(توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

تعزى لمتغير الجنس، حيـث كانـت    ،بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين

اق المعلمين والمعلمات  على المشكالت التي تواجـه  ، وهذا يدل على اتف)0.05(الداللة أكبر من 



 111

ـ  إليهوتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت   .اإلدارة المدرسية في محافظات شمال فلسطين  تيدراس

أن الجنس يواجه نفس المشكالت اإلداريـة   إلىتوصال  د، فق)1990(وغنيمات ) 1980(الزعبي 

  .في المدارس الخاصة

  :ضية الصفرية الثانية التي تنص على اآلتيالنتائج المتعلقة بالفر -2

فـي درجـة المشـكالت    ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .اإلدارية الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير المحافظة

ة إحصائية تعـزى لمتغيـر   ال توجد فروق ذات دالل هأن إلى) 44(نتائج الجدول أشارت 

قبول الفرضية الصفرية، وبأنه ال يوجد فروق في المشـكالت   إلىالمحافظة، وهذه النتيجة تشير 

وفـي   ،أن المدارس الخاصة في فلسـطين عامـة   إلىاإلدارية عند الذكور واإلناث وهذا يعود 

التربية والتعلـيم،  من قبل وزارة نفسها تخضع القوانين والتعليمات  ،المحافظات الشمالية خاصة

وبأن المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة متفقة بالنسـبة لمتغيـر المحافظـة العتبـار أن     

محمـود   إليـه وهذه النتيجة تتعارض مع ما توصل   .بهةاشمت اًالمحافظات الشمالية تعيش ظروف

تعـزى  أنه توجد فروق في درجات الصعوبات التي تواجه المعلمـين   ى، فقد توصل إل)1996(

  .لمتغير موقع المدرسة

  :مناقشة الفرضية الثالثة التي تنص على اآلتي -3

فـي درجـة المشـكالت    ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اإلدارية الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسـطين تعـزى لمتغيـر الحالـة     

  .االجتماعية

كمـا هـو    االجتماعيـة لمجموعتين مستقلتين لمتغير الحالة  ،)ت(اختبار أظهرت نتائج 

رفض الفرضية الصفرية، وذلك لوجود فروق دالة إحصائياً في درجة ، )45(موضح في الجدول 

وكانـت  ) 0.05(، حيث كانت الداللة أقل من االجتماعيةالمشكالت اإلدارية تعزى لمتغير الحالة 
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وذلك ألن المتوسط أعلى، أي أن المعلم المتزوج يعاني من  ،وجينالفروق لصالح المعلمين المتز

أن أغلب المشكالت التـي  إلى المشكالت بدرجة أعلى منه لدى العازب، حيث أشارت المعلمات 

 إلـى مطبقة قانونياً في المدارس الخاصة، إضافة اليواجهنها، خاصةً بالنسبة إلجازة الوالدة غير 

الوضع المادي العائلي لدى المعلمين، إضافة لعدم وجود قـانون   التي تؤثر على ،تدني الرواتب

الذي أشار  ،بدون أقساط مدرسيةنفسها يسمح بتعليم أبناء معلمي المدارس الخاصة في المدارس 

دراسة  إليهوهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت .  بعض المعلمين للباحثة أثناء تطبيق اإلستبانة إليه

روق بين مستويات درجة وجود المشـكالت التـي تواجههـا اإلدارة    بوجود ف ،)2001(الخنجر 

  .االجتماعيةتعزى لمتغير الحالة  ،المدرسية

  :مناقشة الفرضية الرابعة التي تنص على اآلتي -4

في درجـة المشـكالت   )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .الخاصة تعزى لمتغير عدد األوالد اإلدارية الخاصة بالمعلمين في المدارس

قبول الفرضية الصفرية، حيـث  ) 47(جدول الأظهرت نتائج تحليل التباين األحادي في 

، )0.05(أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير عدد األوالد حيث كانت الداللة أكبر من 

ارية في المدارس الخاصـة،  وهذا يعني أن عدد األوالد ليس له تأثير على درجة المشكالت اإلد

سواء أكـان عنـدهم   نقسها، أي أن المعلمين بغض النظر عن عدد أوالدهم يواجهون المشكالت 

  .طفل واحد أو خمسة أطفال

  :مناقشة الفرضية الخامسة التي تنص على اآلتي

درجـة المشـكالت    في) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعـزى لمتغيـر المؤهـل     اإلدارية

  .العلمي
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 ،قبول الفرضـية  إلى)49(وتشير نتائج تحليل التباين األحادي كما هو موضح في جدول 

بأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً على درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمعلمين في المدارس 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث كانت الداللة أكبر مـن   ،محافظات شمال فلسطينب ،الخاصة

، وهذا يعني أن المؤهل العلمي ليس له تأثير على درجة المشكالت اإلدارية في المدارس )0.05(

الخاصة، أي أن المشكالت اإلدارية قائمة على أرض الواقع، ويواجهها جميع المعلمـين سـواء   

وهذه النتيجة تتفق مـع مـا     .أو غيرهم ـلمؤهل العلمي العالي أو األقل مرتبةأكانوا من ذوي ا

من أنه ليس  ،)2001(والخنجر ) 1990(وغنيمات ) 1978(دراسة كل من رايس  إليهتوصلت 

وتتعارض مـع  .  هناك أثر للمؤهل العلمي على درجة المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة

أن هناك أثراً للمؤهـل  ) 1980(وبلور وميلر )1999(سليمان و) 1996(محمود  إليهما توصل 

  .العلمي على درجة المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة

  :مناقشة الفرضية السادسة التي تنص على اآلتي -6

في درجـة المشـكالت   )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .ي المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير الخبرةاإلدارية الخاصة بالمعلمين ف

عـن قبـول   ،)51(جدول الوكشف لنا نتائج تحليل التباين األحادي، كما هو موضح في 

بأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجة المشـكالت اإلداريـة الخاصـة     ،الفرضية الصفرية

تعزى لمتغير الخبرة، حيـث كانـت    ،لسطينبالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال ف

، وهذه النتيجة تعني أنه ليس للخبرة تأثير في درجة المشكالت اإلدارية )0.05(الداللة أكبر من 

الذي يشـير الـى    ،ن هذه النتيجة ال تتفق مع الواقعأعتقاد الباحثة اوفي   .في المدارس الخاصة

وان المعلم الـذي عـايش المشـكالت     ،داريةأهمية الخبرة في التخفيف من درجة المشكالت اإل

اإلدارية سنوات عدة ال شك أنه أفضل في التقليل أو إنهاء الكثير من المشكالت مـن الـذين ال   

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه نتائج دراسات كـل مـن الزعبـي      .تتوفر لديهم الخبرة

ـ  ،)1990(وغنيمات ) 1980( ة المشـكالت اإلداريـة فـي    من أنه ليس للخبرة أثر على درج
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والخنجـر  ) 1996(وتتعارض مع ما توصل اليه محمـود    .المدارس الخاصة بالنسبة للمعلمين

علـى   ،ولصالح األفراد ذوي الخبرة العاليـة  ،الى أن هناك أثراً للخبرةاللذان توصال  ،)2001(

  .مدى التخفيف من درجات المشكالت اإلدارية

  :تي تنص على اآلتيمناقشة الفرضية السابعة ال -7

فـي درجـة المشـكالت    ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اإلدارية الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير جنس الطلبة 

  .في المدارس

ض الفرضـية  رف، )53(أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي كما هو موضح في جدول 

الصفرية، حيث أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائياً في درجة المشكالت اإلداريـة الخاصـة   

تعزى لمتغير جنس الطلبـة، حيـث    ،بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين

، وللتعرف لصالح من تعود الفروق اسـتخدمت الباحثـة اختبـار    )0.05(كانت الداللة أقل من 

)LSD ( للمقارنات البعدية والجدول)يوضح ذلك، حيث تبـين أنـه توجـد فـروق بـين      ) 54

وهـذه    .مثيالتهـا ن المدارس المختلطة بها مشكالت أكثر من غيرها من إ :المجموعات كاآلتي

حيث أن درجة المشكالت اإلدارية عالية جداً على أرض  ،النتيجة مقبولة من وجهة نظر الباحثة

وتتعارض هذه النتيجة مع ما وصـلت اليـه دراسـة اللـواتي       .ختلطةالواقع في المدارس الم

من أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في تصورات المعلمين حـول المشـكالت التـي    ) 1992(

  .تواجهها اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير جنس المدرسة

  :مناقشة الفرضية الثامنة التي تنص على اآلتي -8

فـي درجـة المشـكالت    ) α =0.05(حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ

اإلدارية الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعـزى لمتغيـر مراحـل    

  .التدريس
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 ،تم قبول الفرضية، حيث أشارت نتائج اختبار تحليل التبـاين ، )56(بالنظر الى الجدول 

في درجة المشكالت اإلدارية ) 0.05(ة عند مستوى الداللة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائي

تعـزى لمتغيـر مراحـل     ،الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسـطين 

أن هذه النتيجة ال تتفق مع  ،وفي اعتقاد الباحثة  ).0.05(التدريس، حيث كانت الداللة أكبر من 

رحلة مال تمختلفة باختالف مراحل التدريس فمشكال الواقع الذي يشير الى وجود مشكالت إدارية

وتتفق هذه النتيجة مـع مـا     . المرحلة األساسية األولى تالثانوية ال يمكن مقارنتها مع مشكال

من حيث عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المشـكالت   ،)1990(توصلت اليه دراسة غنيمات 

ت مع مـا وصـلت اليـه دراسـة الخنجـر      وتعارض  .اإلدارية تعزى لمتغير مستوى المدرسة

نحو درجـة وجـود    اًأثر) التي أظهرت أن لمستوى المدرسة،ابتدائي، متوسط، ثانوي ،)2001(

  .المشكالت التي تواجهها اإلدارة المدرسية

  :مناقشة الفرضية التاسعة التي تنص على اآلتي -9

فـي درجـة المشـكالت    ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

اإلدارية الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسـطين تعـزى لمتغيـر موقـع     

  .المدرسة

) ت(تم رفض الفرضية الصفرية، حيث أشارت نتائج اختبار ، )57(بالنظر الى الجدول 

في درجة  ،)0.05(لمجموعتين مستقلتين أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

تعـزى   ،بمحافظات شمال فلسطين ،المشكالت اإلدارية الخاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة

 ،وأن الفروق لصالح مدارس القـرى  ،)0.05(لمتغير موقع المدرسة، حيث كانت الداللة أقل من 

 ،نتيجـة أن في القرية مشكالت مدرسية أكثر من المدينة، وتتفق الباحثة مع هذه العلى وهذا يدل 

حيث أنه من خالل المالحظة أثناء توزيع االستبانات، الحظت أن درجة المشكالت اإلدارية فـي  

باإلضافة لمشكالت أخرى كثيرة، إال أنه في ظـل   ،خاصة بالنسبة للبناء المدرسي ،القرى عالية

رجـة  بسـبب أن د  ،ن الباحثة تعارض هذه النتيجةفإهذه الظروف السياسية الراهنة التي نعيشها 
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خاصة خالل األربع سـنوات   ،المشكالت اإلدارية في المدارس عالية في المدن عنها في القرى

لإلغالقات المستمرة على المدن التي أثرت بشـكل كبيـر علـى المسـيرة      سببالحالية وذلك ب

) 1996(ومحمـود  ) 1992(واللواتي ) 1990(وهذه النتيجة تتفق مع دراسة غنيمات  ،التعليمية

  ).1988(وأندرسون ) 1972(وويسلي 

  :النتائج المتعلقة بأولياء األمور

  :نص على اآلتيي ذيالنتائج المتعلقة بالسؤال األول ال

الطلبـة فـي المـدارس الخاصـة      ما درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء أمور

  بمحافظات شمال فلسطين؟

ي المـدارس الخاصـة   أن درجة المشكالت اإلدارية ف)58(يتضح من الجدول السابق رقم 

  :كانت مرتفعة جداً على العبارات

  .ضعف كفاءة المدير في القيام بمهام وظيفته         - 

  .ضعف تعاون المدير مع أولياء أمور الطلبة    - 

  .كثرة تدخل بعض أولياء األمور بالشؤون الداخلية للمدرسة    - 

  .رتفاع نسبة المستقيلين من المعلمين بسبب تدني الرواتبا    - 

  .يع بعض المعلمين عالمات الطالب بطريقة عشوائيةتوز    - 

  .ضعف إلتزام بعض المعلمين بإنهاء المنهاج الدراسي في الوقت المحدد    - 

  .إيقاع العقاب البدني على الطالب من قبل بعض المعلمين    - 

  .قلة متابعة بعض المعلمين لواجبات الطالب اليومية    - 

  .عدم وجود أسوار حماية للمدرسة    - 
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في حين كانت متوسـطة   ،)89.34 – 80.29(حت النسبة المئوية عليها ما بين حيث تراو

 ،)كعدم توفر مختبرات وقاعات وتقنيات حديثة وساحات(على الفقرات الخاصة بالبناء المدرسي 

 ،انتشار بعض السلوكيات بين الطـالب (كما كانت متوسطة على الفقرات الخاصة بالطالب مثل 

حيث بلغت النسبة    ).وبنظافة المدرسة ،لتزام بالتعليمات المدرسيةوعدم اإل ،والسلوك المتطرف

، وفيمـا يتعلـق   )69.92 – 60.37(المئوية على درجة المشكالت اإلدارية المتوسطة ما بـين  

كانت مرتفعة بداللـة النسـبة المئويـة حيـث بلغـت       ،بالدرجة الكلية للمشكالت اإلدارية ككل

كالت اإلدارية في المدارس الخاصة عند أوليـاء األمـور   هذا يعني أن درجة المش  ).73.60(

  :كانت مرتفعة جداً عند المشكالت اآلتية

  .المشكالت التي مصدرها المدير - 

  .المشكالت التي مصدرها المعلم - 

  :المشكالت التي مصدرها البناء المدرسي وتلخصت في فقرة واحدة وهي - 

  .عدم وجود أسوار حماية للمدرسة - 

  .اء األمور أنفسهممشكالت مصدرها أولي - 

خلصت الى مشاكل أقـل   ،إال أن الباحثة ترى أن المشكالت التي توصلت اليها الدراسة

الذي عايشته في المدارس الخاصـة، فلـم تتطـرق     ،أهمية من الذي شاهدته على أرض الواقع

عدم فعالية مجلس أولياء األمـور فـي المـدارس    والنتائج مثالً الى مشكالت المباني المدرسية 

أو افتقار المباني المدرسية الى القاعات، المختبرات،  ،الخاصة، أو ارتفاع األقساط المدرسية مثالً

، )1987(وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة ديرانـي      .التقنيات الحديثة، المرافق الصحية الكافية

، وغنيمات )1999(وعباسي  ،)1996(، ومحمود )1991(المدحجي  ،)1995(ودواني وديراني 

دارية في المدارس الخاصة كانت مرتفعة عند المشـكالت  درجة المشكالت اإل أن في ،)1990(

  ).المدير، البناء المدرسي، المعلم، أولياء األمور أنفسهم(التي مصدرها 
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حيـث كانـت درجـة     ،)1989(، وخليل وغزال )1988(وتعارضت مع دراسة المنيع 

ن أن احيـث أوضـحت الدراسـت    ،ين والمعلمينالمشكالت اإلدارية عالية من وجهة نظر المدير

 ،ضمن المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة عدم تجاوب أولياء األمور مع اإلدارة المدرسية

  .وعدم حضورهم لالستفسار عن أبنائهم

  :مناقشة الفرضية الصفرية األولى التي تنص على اآلتي

رجـة المشـكالت   د في)  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .اإلدارية الخاصة بأولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة بشمال فلسطين تعزى لمتغير الجنس

الى قبول الفرضية، بأنه ، )59(جدول الكما هو موضح في  ،)ت(أظهرت نتائج اختبار 

أمـور الطلبـة فـي    ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء 

) 0.05(تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة أكبـر مـن    ،المدارس الخاصة بشمال فلسطين

إال أنه في أحيان نفسها، يواجهون المشكالت اإلدارية ) األم/ األب (وهذا يعني أن أولياء األمور 

  .ب عنها عند األمكثيرة تكون النظرة الى  المشكالت تختلف عند ا لمشكالت مختلفة بالنسبة لأل

إلى أن أغلب الدراسات توصلت نتائجها الى أن المشكالت اإلدارية التي يواجهها مديرو 

ومعلمو المدارس الخاصة من قبل أولياء األمور، ولم توجد دراسات تتحدث عن المشكالت التي 

  .يواجهها أولياء األمور في المدارس الخاصة تعزى لمتغير الجنس

  :لثانية التي تنص على اآلتيمناقشة الفرضية ا    

فـي درجـة المشـكالت    ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

اإلدارية  الخاصة بأولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغيـر  

  المحافظة 
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الـى قبـول    ،)61(ل وتشير نتائج تحليل التباين األحادي، كما هو موضح فـي الجـدو  

الفرضية الصفرية، بأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجة المشـكالت اإلداريـة الخاصـة    

وهذا يعني أن المحافظة ليس لهـا  . تعزى لمتغير المحافظة ،بأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة

 مـن  يعـان تية تأثير في درجة المشكالت اإلدارية، أي أن جميع المدارس في المحافظات الشمال

حيـث أن   ،، ترى الباحثة أن هذه النتيجة ليست قريبة من أرض الواقعنفسها المشكالت اإلدارية

فما هو الوضع بالنسـبة   ،تختلف درجة المشكالت باختالف المدرسة نفسها المدارس في المدينة

، اللذان )1988(وأندرسون  ،)1972(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه ويسلي    .للمحافظات

كثر من المدارس فـي المنـاطق   ألى أن المدارس في المناطق الريفية تواجه مشكالت توصال إ

والوسائل التي تساعد المعلمين في تحقيق  ،والموارد ،وذلك للنقص في الخدمات العامة ،األخرى

من أنه توجد فـروق فـي درجـات     ،)1996(وتتعارض مع ما توصل اليه محمود    .أهدافهم

  .ات التي تواجه المديرين تعزى لمتغير موقع المدرسةالصعوب

  :مناقشة الفرضية الثالثة والرابعة التي تنص على اآلتي

فـي درجـة المشـكالت    )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ير المؤهل اإلدارية الخاصة بأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغ

  .لولية األمر/ العلمي لولي األمر 

أنـه  ، إلـى  )66، 63( ينتشير نتائج تحليل التباين األحادي كما هو موضح في الجدول

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة المشكالت اإلدارية الخاصـة بأوليـاء األمـور فـي     

وبالتالي تم رفـض   ،لية األمرولو/ تعزى لمتغير المؤهل العلمي لولية األمر  ،المدارس الخاصة

للمقارنات البعدية لمتغير المؤهل ) LSD(الفرضية ولصالح من تعود النتيجة تم استخدام اختبار 

ولصالح درجـة   ،وكانت النتيجة لصالح الماجستير بالنسبة لولي األمر ،العلمي لولي وولية األمر

مشكالت اإلدارية تختلـف بـاختالف   وهذا يعني أن درجة ال   .بالنسبة لولية األمر ،البكالوريس

إال أن وجهـة نظـر    ،أي أن لمشكالت قائمة بحد ذاتهـا  ،المؤهل العلمي بالنسبة ألولياء األمور
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وتتفق   .أو لولية األمر ،أولياء األمور تختلف باختالف المؤهل العلمي سواء بالنسبة لولي األمر

من أن درجة المشـكالت اإلداريـة    ،)1992(واللواتي  ،)1999(هذه النتيجة مع دراسة سليمان 

  .تختلف باختالف المؤهل العلمي

  :مناقشة الفرضية الصفرية الخامسة التي تنص على اآلتي

في درجـة المشـكالت   )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ن تعزى لمتغيـر عـدد   اإلدارية الخاصة بأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطي

  .األوالد

، عـن رفـض   )69(وكشفت لنا نتائج تحليل التباين األحادي كما هو مبين في جـدول  

حيث أنه توجد فروق دالة إحصائياً في درجة المشكالت اإلداريـة الخاصـة    ،الفرضية الصفرية

ه كلمـا زاد  تعزى لمتغير عدد األطفال، وهذا يعني أن ،بأولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة

  .عدد األوالد في المدارس الخاصة زادت درجة المشكالت اإلدارية بالنسبة ألولياء األمور

فدرجة المشـكالت اإلداريـة فـي     ،وفي اعتقاد الباحثة أن هذه النتيجة تتفق مع الواقع

كلمـا زاد عـدد األوالد فـي    نفسها حصل المعادلة توهنا  ،المدارس تزداد بازدياد عدد الطالب

وتتفق هذه النتيجـة مـع مـا      .دارس الخاصة تزداد درجة المشكالت بالنسبة ألولياء األمورالم

التي توصلت الى ازدياد درجـة   )1999(وسليمان  ،)1989(توصلت اليه دراسة خليل وغزال 

  .المشكالت اإلدارية بازدياد عدد الطالب

  :مناقشة نتائج الفرضية السادسة والسابعة التي تنص على اآلتي

في درجـة المشـكالت   )  α =0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال

اإلدارية الخاصة بأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغيـر عمـل   

  .وعمل ولية األمر/ ولي األمر 
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رفـض  ) 75، 72 ( ينجـدول الأظهرت نتائج تحليل التباين األحادي كما هو موضح في 

نه توجد فروق دالة إحصائياً في درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء أبوالفرضية الصفرية، 

ولصـالح مـن تعـود     ،)األم(وعمل ولية األمر / تعزى لمتغير عمل ولي األمر  ،أمور الطلبة

يـاء  وهذا يعني أن درجة المشكالت اإلدارية بالنسـبة ألول  ،)LSD(النتيجة تم استخدام اختبار 

ممكن أن تكون من الحيث أنه  ،األمور تختلف باختالف عمل أولياء األمور، وهذه نتيجة طبيعية

وتتفق هذه   .من حيث وجهة نظر أولياء األمور ومن حيث آلية مواجهة هذه المشكالت اإلدارية

مـن أن هنـاك    ،)1978(ودراسة رايـس   ،)2001(النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة الخنجر 

  .تعزى لمتغير الوظيفة ،دالة إحصائياًبين مستويات درجة وجود المشكالت اإلدارية اًفروق

  :مناقشة الفرضية الثامنة التي تنص على اآلتي

في درجـة المشـكالت   )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ات شمال فلسطين تعـزى لمتغيـر   اإلدارية الخاصة بأولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة بمحافظ

  .موقع المدرسة

رفض الفرضية الصفرية  ،)77(كما هو موضح في الجدول  ،)ت(أظهرت نتائج اختبار 

الخاصة بأولياء األمور بمحافظات شمال فلسطين، حيـث كانـت    ،في درجة المشكالت اإلدارية

الت إدارية أكثر مـن  مشك نالفروق لصالح القرية، أي أن المدارس الخاصة في القرى تعاني م

الحظت أن درجة المشكالت اإلدارية في القـرى عاليـة خاصـة     المدارس الخاصة في المدن،

ناهيك عن مشكالت أخرى كثيرة، إال أنه في ظل هذه الظروف السياسية  ،بالنسبة للبناء المدرسي

إلداريـة فـي   ن الباحثة تعارض هذه النتيجة بسبب أن درجة المشكالت اإف ،الراهنة التي نعيشها

 سـبب وذلـك ب  ،خاصةً خالل األربع سنوات الحاليـة  ،نها في القرىمفي المدن  أعلىالمدارس 

وهذه النتيجـة    .التي أثرت بشكل كبير على المسيرة التعليمية ،لإلغالقات المستمرة على المدن

 ،)1972(وويسـلي  ،)1996(ومحمـود   ،)1992(واللواتي  ،)1990(تتفق مع دراسة غنيمات 

من أنه توجد فروق دالة إحصائيا في درجة المشكالت اإلداريـة  بالنسـبة    ،)1988(درسون وأن
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حيث توصـلوا الـى أن مـدارس     ،التي في القرى ،ولصالح المدارس الخاصة ،لموقع المدرسة

من مشكالت فنية تتعلق بالمعلمين والمنهاج واإلشراف التربوي والمباني المدرسية  يعانتالقرى 

  .درسية وبالطالب وبأولياء األموروباإلدارة الم

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالطلبة

  :منافشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  ما درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين؟

رس أن درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بطلبة  المـدا  )78(يتضح من الجدول السابق رقم 

  :الخاصة كانت مرتفعة جداً على العبارات

  .ستخدام العنف مع الطالبلجوء المدير ال - 

  .التمييز بين الطالب من قبل المدير - 

  .قلة تطبيق القوانين المدرسية على بعض الطالب - 

  .استمرار تغيير المعلمين أثناء السنة الدراسية - 

  .اصة بالطالباألسرية والنفسية الخ تقلة مراعاة بعض المعلمين للمشاكال - 

  .إنصاف المعلمين على حساب الطالب من قبل المدير - 

  .قيام المدير بالتدريس في حالة نقص المعلمين - 

  .ضعف مقدرة المدير على عقد إجتماعات دورية لمعلمين وممثلين عن الطالب - 

  .نتهاء الوقت المحدداخروج بعض المعلمين قبل  - 

  .الضعيف قلة إهتمام المعلم بالطلبة ذوي التحصيل العلمي - 

  .قلة إلتزام المعلم بإنهاء المادة الدراسية في الوقت المحدد - 
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  .قلة وجود حوافز مادية ومعنوية للمتميزين من الطالب - 

  .ضعف اإلهتمام بالدراسة وبالتحصيل العلمي من قبل بعض الطالب - 

فيمـا   ،)87.86 – 80.77(بلغت النسبة المئوية على درجة الفقرات المرتفعة جداً ما بين 

وهذه النتـائج  . أي مرتفعة ،)75.30(تعلق بالدرجة الكلية في درجة المشكالت اإلدارية فبلغت ي

من وجهة نظر الباحثة مطابقة لما هو موجود من مشـكالت خاصـة بالطلبـة فـي المـدارس       

يعـاني    ، فإنـه فمثالً بالنسبة لضعف اإلهتمام بالطلبة ذوي التحصيل العلمي الضعيف ،الخاصة

وذلك ألن اإلعتماد في التعليم في المدارس الخاصة على  ،لياء األمورومن الطالب وأمنها الكثير 

خاصة فيما يتعلق بـالثواب   ،)2001(وتتفق مع دراسة البرغوثي    .األهل وليس على المعلمين

من حيث أن أقل درجات  ،)1996(وتتعارض هذه الدراسة مع دراسة محمود . للطلبة المتميزين

  .دارس كانت الصعوبات المعلقة بالطلبةالصعوبات في الم

  :مناقشة الفرضية الصفرية األولى التي تنص على اآلتي

في درجـة المشـكالت   )  α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .اإلدارية الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير الجنس

وذلك ألنـه ال   ،قبول الفرضية الصفرية، )79(في جدول  ،)ت(تبار يتضح من نتائج اخ

توجد فروق دالة إحصائياً في درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بطلبة المدرس الخاصـة فـي   

وتعارض الباحثـة هـذه النتيجـة حيـث أن       .تعزى لمتغير الجنس ،محافظات شمال فلسطين

وتتفـق مـع    ،كالت اإلدارية بالنسبة للطالبـات لطالب عن المشعند االمشكالت اإلدارية تختلف 

من عدم وجود فروق فردية فـي درجـة    ،)1990(ودراسة غنيمات  ،)1980(دراسة الزعبي 

  .المشكالت اإلدارية

  

  :مناقشة الفرضية الصفرية الثانية التي تنص على اآلتي
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شـكالت  فـي درجـة الم  ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .تعزى لمتغير المحافظة ،اإلدارية الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين

بأنـه    ،رفض الفرضية الصفرية)81(وظهرت نتيجة تحليل التباين األحادي في الجدول 

فروق دالة إحصائياً في درجة المشكالت اإلدارية الخاصـة بطلبـة المـدارس الخاصـة      وجدت

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه ويسلي .  تعزى لمتغير المحافظة ،سطينمال فلت شحافظامب

الى أن المدارس فـي المنـاطق الريفيـة تواجـه      توصال لذانال ،)1988(وأندرسون ) 1972(

 ،والمـوارد  ،وذلك للنقص في الخدمات العامة ،كثر من المدارس في المناطق األخرىأمشكالت 

 ،)1996(وتتفق مع ما توصل اليه محمـود    .في تحقيق أهدافهم والوسائل التي تساعد المعلمين

  .تعزى لمتغير موقع المدرسـة  ،من أنه توجد فروق في درجات الصعوبات التي تواجه المديرين

 ، اللذان توصـال )1988(وأندرسون  ،)1972(وتتعارض هذه النتيجة مع ما توصل اليه ويسلي 

كثر من المدارس في المنـاطق األخـرى   أجه مشكالت الى أن المدارس في المناطق الريفية توا

  .وذلك للنقص في الخدمات العامة والموارد والوسائل التي تساعد المعلمين في تحقيق أهدافهم

  :مناقشة الفرضية الصفرية الثالثة والتي تنص على اآلتي

 فـي درجـة المشـكالت   ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .اإلدارية الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير الصف

رفض الفرضية  ،)85(أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي كما هو واضح في الجدول 

وذلك لوجود فروق دالة إحصائياً في درجة المشـكالت اإلداريـة الخاصـة بطلبـة      ،الصفرية

 ،ولصالح صـفوف الثانويـة   ،تعزى لمتغير الصف ،ل فلسطينالمدارس الخاصة بمحافظات شما

وهذا يعني أن الطالب كلما كانوا في صفوف أعلى اتضح مجال الرؤيـا للمشـكالت اإلداريـة    

التي  ،)2001(وتتفق مع ما وصلت اليه دراسة الخنجر  .وتتفق الباحثة مع هذه النتيجة  . لديهم

أثر نحو درجة وجود المشـكالت التـي   ) ثانوي ابتدائي، متوسط،( ةأظهرت أن لمستوى المدرس
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 ،)1990(وتتعارض هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة غنيمات . تواجهها اإلدارة المدرسية

تعـزى لمتغيـر مسـتوى     ،من حيث عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المشكالت اإلداريـة 

تي أظهـرت أن لمسـتوى   ال ،)2001(وتعارضت مع ما وصلت اليه دراسة الخنجر . المدرسة

نحو درجة وجود المشـكالت التـي تواجههـا اإلدارة     اًأثر) ابتدائي، متوسط، ثانوي(المدرسة 

  .المدرسية

  :مناقشة نتائج الفرضية الصفرية الرابعة والخامسة التي تنص على اآلتي

فـي درجـة المشـكالت    ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

دارية الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي لألب اإل

  .والمؤهل العلمي لألم/ 

قبـول الفرضـية   ، )90( )88( ينحيث أظهرت نتائج اختبار تحليل التباين في الجـدول 

بطلبـة  ألنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجة المشـكالت اإلداريـة الخاصـة     ،الصفرية

والمؤهـل  / تعزى لمتغير المؤهل العلمـي لـألب    ،المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين

وهذا يعني أن درجة المشكالت اإلدارية ال تختلف بـاختالف المؤهـل العلمـي     .  العلمي لألم

وأن وجهة نظر أولياء األمور متفقـة   ،أي أن لمشكالت قائمة بحد ذاتها ،بالنسبة ألولياء األمور

وتتفق هذه التنيجـة    .لنسبة لدرجة المشكالت اإلدارية سواء بالنسبة لولي األمر أو لولية األمربا

وتتعارض هذه النتيجـة مـع    ،)2001(والخنجر  ،)1990(مع ما توصلت اليه دراسة غنيمات 

من أن  ،)1990(هامر وجيرالد  ،)1996(محمود و ،)1992(واللواتي  ،)1999(دراسة سليمان 

  .الت اإلدارية تختلف باختالف المؤهل العلميدرجة المشك
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  :التي تنص على اآلتي مناقشة الفرضية الصفرية السادسة

في درجة المشكالت اإلدارية ) α =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

  .الخاصة بطلبة المدارس الخاصة بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير مهنة األب

قبول الفرضية الصفرية وذلـك   )92(أوضحت نتائج تحليل التباين األحادي في الجدول 

ألنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بطلبة المدارس الخاصة 

وتتعارض  هذه النتيجة مع ما توصلت اليه  . بمحافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير مهنة األب

دالة إحصائياًبين مسـتويات   اًمن أن هناك فروق) 1978(ودراسة رايس ) 2001(ر دراسة الخنج

  .درجة وجود المشكالت اإلدارية تعزى لمتغير الوظيفة
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  :لتوصياتا

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة من الدراسة، فإنها توصي ما يلي

وزارة التربيـة والتعلـيم علـى    زيادة الرقابة من قبل مديرية التربية والتعليم الخاص في  -1

من ناحيـة إشـرافية أو    تكانأسواء  ،من أجل تقديم الخدمات الالزمة ،المدارس الخاصة

  .إدارية والعمل على تحسين العمل بها

 ،وتدريبهم علـى كيفيـة مباشـرتهم لمسـؤولياتهم     ،إعداد برامج تدريب للمديرين الجدد  -2

هم، باإلضافة الى تدريب المديرين أثناء ومشكالت مجتمعات ،والوقوف على ظروف بيئاتهم

  .الخدمة وتحديث معلوماتهم

العمل على توطيد العالقات بين المدرسة كمؤسسة تربوية لها نظامهـا وبـين المجتمـع      -3

  .المحلي كهيئة داعمة مساعدة لها

في األمـور التـي تهـم     ةصاوخ ،حث أولياء األمور على التعاون مع اإلدارة المدرسية  -4

  .همءأبنا

العمل على توحيد األقساط في المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلـك    -5

  .النخفاض المردود التعليمي مع ارتفاع األقساط المدرسية

والعمل على حلها ضمن اإلمكانـات   ،النظر في المشكالت اإلدارية التي حددتها الدراسة  -6

  .البشرية المتاحة

والمعلمين األكفاء  ينريالختيار المد ،ارة التربية والتعليمتشكيل لجنة مقابالت من قبل وز  -7

  .وذلك لتحقيق التعليم األمثل ألبنائنا ،للمدارس الخاصة

وأنه محور العملية   وليس إلـى  ,االهتمام بالطالب كفرد يحتاج الى تربية وتعليم  شاملين  -8

  .رعاية وتعليم
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وال تفي ولو بدرجـة قليلـة    ،وهادفالمباني المستأجرة ليست صالحة للقيام بتعليم بناء   -9

بالمطالب الصحية وغيرها من مطالب التربية الحديثة، لذا يجب العمل على إنشاء مدارس 

ذات تخطيط وتصميم مناسب ومساعد على توفير أجواء مناسبة لتعليم سليم وتربية بنـاءة  

  .هادفة

حلي من قبل مشـرفي  تعاون مع المجتمع الملومشاريع ا ،العمل على تقديم برامج متنوعة  -10

لمساعدة المدارس الخاصة فـي كيفيـة    ،مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم

 .     التعامل مع الطالب وأولياء األمور

كانت الدراسة مقتصرة على محافظات شمال فلسطين، لذا توصي الباحثة بإجراء دراسـة   - 11

دراسات فـي موضـوع المـدارس    وذلك لنقص ال ،مماثلة على مستوى جميع المحافظات

  .الخاصة

استخدام طريقة دراسية أخرى تعتمد على المقابلة المباشرة بدالً من االستبانه  للتعـرف    -12

  .على درجة المشكالت اإلدارية
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  ).1990( .عمان ، الجامعة األردنية،)ماجستير غير منشورة رسالة. (النائية في األردن
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  ن الرحيمبسم اهللا الرحم

  1ملحق ال

  جامعة النجاح الوطنية

  قسم الدراسات العليا 

  أختي المديرة / أخي المدير 

  -:تحية طيبة وبعد

تقوم بها الباحثة من أجل إسـتكمال متطلبـات    ،اإلستبانة المرفقة أداة البحث لدراسة ميدانية    

كالت اإلدارية في المدارس وهي بعنوانً  المش ،الماجستير في التربية من جامعة النجاح الوطنية

وأثرها على التعلـيم فـي    ،األهلية من وجهة نظر المديرين والمعلمين وأولياء األمور والطالب

محافظات شمالي فلسطينً وأنتم أيها األخوة واألخوات مدعوون للمشاركة في هذه الدراسة، التي 

كـل فقـرة تقـيس     ،فقرة 52صممت لجمع بيانات تتعلق بهذه المشكالت، واإلستبانة تتكون من 

المديرة في المدرسة، وأمام كل فقرة سلم متدرج مـن خمـس   / قد يقوم به المدير  خاصاً سلوكاً

  -:درجات لتقدير درجة ممارسة هذا السلوك وهذه الدرجات هي

  %.100 -% 80عالية جداً وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة  -1

  %.80 -% 60ة متوفرة بنسبـة عالية وتعني أن درجة وجود المشـكل  -2

  %.60 -% 40وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة  متوسطة     - 3

  %.40 -% 20قليلة وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة   -4

  %.20قليلة جداً وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة أقل من   -5
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تجيبـي  / تقرأي كل فقرة بعناية وتجيـب  / ة أن تقرأأختي المدير/ والمرجو منك أخي المدير  

بما يعكـس رأيـك حـول     ،على يسار كل فقرة) x(عليها بدقة وموضوعية وذلك بوضع إشارة 

درجة وجود المشكلة في مدرستك، حيث أن الهدف من هذه اإلستبانة يقيس درجة وجـود هـذه   

وف تستخدم ألغراض البحث العلمـي  المشاكل اإلدارية في المدارس األهلية، علماً بأن إجابتكم س

  .وستحاط بالسرية التامة ،فقط

  لـتـعـاونـكـم          شـكـراً                                                                  

  الباحثة  

  أمنـة عـزت أنيـس صـالح

  جـامعـة النجـاح الـوطنيـة
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  المدارسإستبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بمدراء 

  الجزء األول من اإلستبانة

  -:معلومات إحصائية عامة

عليـك لكـل معلومـة مـن     / ضعي دائرة حول الحرف الذي ينطبق عليك / من فضلك ضع 

  :المعلومات التالية

  أنثى  -ب    ذكر  -أ              :الجنس -1

  سنة  40 – 33 – سنة ج 33 – 26 -سنة ب 26أقل من -أ    :  العمر -2

  .سنة فما فوق 47 سنة هـ 47 – 40 –د                 

  مطلق  -د  أرمل  -ج  متزوج  – أعزب ب -أ  : االجتماعيةالحالة  -3

   5أكثر من  -أطفال  د 5-3 -من طفل الى طفلين ج -ال يوجد     ب -أ:   عدد األطفال -4

   سبكالوريو -ج    دبلوم  -ب   ثانوية عامة  -أ  :المؤهل العلمي -5

ـــ     سالبكالوريوبعد  دبلوم عالٍ-د                         ه

  .دكتوراه -و  ماجستير

  سنة 16 – 11 -ج  سنة  11 – 6 -سنوات  ب 6أقل من  -أ  :سنوات الخبرة -6

  .سنة 21أكثر من  سنة  هـ 21 – 16 -د                               

  مختلطة -ج    إناث -ب  ذكور  -أ  : جنس الطلبة في المدرسة -7

      المرحلة األساسية فقط  -أ:       التدريس في المدرسة مراحل -8

  المرحلة المرحلة األساسية والثانوية معاً  -المرحلة األساسية وجزء من المرحلة الثانوية  ج -ب

  .مخيم -ج  قرية  -ب  مدينة  -أ  : موقع المدرسة -9

  شـكراً لتـعـاونـكـم
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  سإستبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بمدراء المدار

   الجزء الثاني

عالية نص الفقرة مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة متوسطة  عالية

  جداً
            ترهقني كثرة األعمال اإلدارية   01
صعوبة حضور بعض الحصص مع   02

المعلمين كتقيـيم لكثـرة األعمـال    

  اإلدارية 

          

قلة إهتمام وزارة التربيـة والتعلـيم     03

   بالمدارس الخاصة وتلبية إحتياجاتها

          

قتراحات مديري المدارس اقلة األخذ ب  04

الخاصة مـن قبـل وزارة التربيـة    

  .والتعليم

          

قلة عقد دورات متخصصة بـاإلدارة    05

  .لمديري المدارس الخاصة

          

            .رتفاع األقساط المدرسيةا  06
صــعوبة متابعــة دفــاتر تحضــير   07

  المعلمين لكثرة األعمال اإلدارية 

          

عف تعاون المدير مـع المعلمـين   ض  08

  . الجدد

          

            .النقص في عدد المعلمين  09
فـي   مـواد تكليف المعلمين بتدريس   010

  .غير مجاالت تخصصهم

          

            .كثرة غياب بعض المعلمين  011
رتفاع نسبة المستقيلين من المعلمين ا  012

  . بسبب تدني الرواتب

          

لتي تؤدي الى ضعف كفاءة المعلمين ا  013

ضعف التحصـيل الدراسـي لـدى    

  .الطالب
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عالية نص الفقرة مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة متوسطة  عالية

  جداً
            .لجوء المعلمين للتمييز بين الطالب  014
ة تربويـة فـي   /عدم وجود مرشـد   015

  . المدرسة

          

تذمر المعلمين من عدم مشاركتهم في   016

  .تخاذ القرارت الخاصة بالمدرسةا

          

تذمر المعلمين من المراجعات غيـر    017

  ة من قبل بعض أولياء األمور المبرر

          

تدخل ذوي الجاه في تعيـين بعـض     018

  .المعلمين من غير علم المدير

          

 تقلة مراعاة بعض المعلمين للمشكال  019

  .النفسية واألسرية الخاصة بالطالب

          

قيام المدير بالتدريس في حالة نقص   020

  .عدد المعلمين

          

ء األمـور  كثرة تدخل بعض أوليـا   021

  .بالشؤون الداخلية للمدرسة

          

ضعف قناعة بعض أولياء األمـور    022

  .لتعليم أبنائهم في مدارس خاصة

          

المعلم بإنهـاء المـواد   التزام ضعف   023

  .المضافة للمنهاج الحكومي

          

كثرة تدخل المساهمين في المدرسـة    024

  .أو المالك الرئيسي للمدرسة

          

درة على مواجهة أوليـاء  ضعف المق  025

هم خوفـاً  تأمور الطالب حول مشكال

  .من نقل أوالدهم من المدرسة

          

قلة الصالحيات الممنوحة للمدير من   026

  .قبل المساهمين في المدرسة

          

          قلة المخصصات الماليـة الممنوحـة     027
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عالية نص الفقرة مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة متوسطة  عالية

  جداً

للمدير مـن قبـل المسـاهمين فـي     

  .المدرسة
ومعنوية من قلة وجود حوافز مادية   028

  .قبل المساهمين في المدرسة

          

المعلم بإنهاء المنهـاج  التزام ضعف   029

  .الدراسي في الوقت المحدد

          

 إلـى قلة أعداد الطلبة ممـا يـؤدي     030

  .مادية تمشكال

          

قلة توفر روح العمل الجماعي فـي    031

  .المدرسة

          

عدم وجـود سـاحات ومختبـرات      032

  .األمثل لتحقيق التعليم

          

            .عدم توفير التقنيات الحديثة للتعليم  033
            .عدم وجود أسوار حماية للمدرسة  034
قلة تـوفر مرافـق صـحية كافيـة       035

  .للمدرسة

          

المباني المسـتأجرة لقاعـات    افتقار  036

 التدريس المناسبة والمختبرات العلمية 

          

            .الغرف الصفية ازدحام  037
            .المراجعولمصادر لالمكتبة  افتقار  038
عدم توفر الكتب بين أيدي الطـالب    039

  .في بداية العام الدراسي

          

            .قلة التزام الطالب بنظافة المدرسة  040
            .لجوء المعلمين للتمييز بين الطالب  041
قلة التزام بعض الطالب بالتعليمـات      042

  .المدرسية

          

          بعض السلوكيات بين الطالب  انتشار  043
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عالية نص الفقرة مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة متوسطة  عالية

  جداً

كالســرقة والغــش والتــدخين   

  .وغيرها..……
ضعف مقدرة بعض المعلمين علـى    044

  .ضبط النظام داخل الصف

          

تأخر المعلم عن دخول الحصة فـي    045

  .الوقت المحدد

          

خروج المعلم قبـل إنتهـاء الوقـت      046

  .المحدد للحصة

          

م المعلـم بالطلبـة ذوي   قلة إهتمـا   047

  .التحصيل العلمي الضعيف

          

إيقاع العقاب البدني على الطالب من   048

  .قبل بعض المعلمين

          

العبث باألثاث المدرسي وبالتجهيزات   049

  .العلمية من قبل بعض الطالب

          

ضعف الدافعية بالدراسة والتحصـيل    050

  .العلمي من قبل بعض الطالب

          

تفاوت في أعمار الطالب في بعض ال  051

  .الصفوف

          

            .ضعف اإلهتمام باألنشطة المدرسية  052

  :تراها مرتبة حسب األهمية تحدد أهم خمسة مشكال
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  2ملحق ال

  جامعة النجاح لوطنية 

  قسم الدراسات العليا  

  أختي المعلمة / أخي المعلم 

  -:تحية طيبة وبعد

اإلستبانة المرفقة أداة البحث لدراسة ميدانية تقوم بها الباحثة من أجل إسـتكمال متطلبـات         

الماجستير في التربية من جامعة النجاح الوطنية، وأنتم أيها األخوة مدعوون للمشاركة في هـذه  

  .الدراسة، التي صممت لجمع بيانات تتعلق بالمشكالت اإلدارية في المدارس األهلية

ـ / قد يقوم به المعلم  ،فقرة كل فقرة تقيس سلوكاً خاصاً 47ون اإلستبانة من وتتك فـي   ةالمعلم

مدارسكم، وأمام كل فقرة سلم متدرج من خمس درجات لتقدير درجة الممارسة لهذا النمط مـن  

  -:السلوك وهذه الدرجات هي

  %.100 -% 80عالية جداً وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة  -1

  %.80 -% 60ة وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة عالي  -2

  %.60 -% 40متوسطة وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة   -3

  %.40 -% 2قليلة وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة   -4

  %.20قليلة جداً وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة أقل من   -5
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تجيبي / وأن تجيب  ،تقرأي كل فقرة بعناية/ أختي المعلمة أن تقرأ / والمرجو منك أخي المعلم 

على يسار كل فقرة بما يعكـس رأيـك حـول    ) x(وذلك بوضع إشارة  ،عليها بدقة وموضوعية

درجة وجود المشكلة في مدرستك، حيث أن الهدف من هذه اإلستبانة قياس درجة وجـود هـذه   

  .المشكلة اإلدارية

وسـتحاط بالسـرية    ،إستجابتكم سوف تستخدم إلغراض البحث العلمي فقطعلماً بأن           

  التامة 

  وشـكـراً لـتعـاونـكـم                                              

  الـبـاحـثـة       

  آمنـة عـزت أنيـس صـالـح

  جـامعـة النجـاح الـوطنيـة
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  إستبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمعلمين

  األول الجزء 

  -:معلومات إحصائية عامة

ضعي دائرة حول الحرف الذي ينطبق عليك لكل معلومـة مـن المعلومـات    / من فضلك ضع 

  -:التالية

  أنثـى . ب      ذكـر . أ    :الجنس -1

  سنة  40 – 33. ج  سنة 33 – 26. ب  سنة26أقل من . أ    :العمر -2

  .سنة فما فوق 47. ـه    سنة  47 – 40. د                                   

             أرمل . ج    متزوج . ب    أعزب . أ  : الحالة اإلجتماعية – 3

  .مطلق. د

  ن يمن طفل الى طفل.ب    ال يوجد . أ  :عدد األوالد – 4

  .أطفال 5أكثر من . د  .   أطفال 5 – 3. ج  

    بكالوريس . ج    دبلوم . ب    ثانوية عامة . أ  : المؤهل العلمي -5

  .دكتوراة. و    ماجستير . هـ  بعد البكالوريس  دبلوم عالٍ. د                        

  سنة  16 – 11. ج       سنة  11 – 6. سنوات   ب6أقل من . أ  : سنوات الخبرة -6

  .سنة 21أكثر من . هـ    سنة  21 – 16. د  

  .مختلطة. ج  إناث . ب  ذكور      . أ  :جنس الطلبة في المدرسة -7

  .المرحلة األساسية فقط. أ: في المدرسةمراحل التدريس  -8

  .ب المرحلة األساسية وجزء من المرحلة الثانوية                                      
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  .المرحلة األساسية والثانوية معاً. ج                                      

  مخيم         . ج  قرية . ب   مدينة . أ    :موقع المدرسة في -9

                                                     

  شـكـراً لـتعـاونـكـم                                                     

  الـبـاحـثـة          

  آمنـة عـزت أنيـس صـالـح 

  جـامعـة النجـاح الوطنيـة  
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  إستبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمعلمين

  الجزء الثاني
عالية نص الفقرة مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة متوسطة  عالية

  جداً
            .ترهقني كثرة األعمال اإلدارية  01
            .قلة عقد دورات متخصصة للمعلمين  02
تخـاذ  اقلة مشـاركة المعلمـين فـي      03

  .القرارات المدرسية

          

ضعف تعاون المدير مـع المعلمـين     04

  .الجدد

          

            .كثرة التمييز بين المعلمين  05
            .النقص في عدد المعلمين  06
كثرة الحصص نتيجة لـنقص عـدد     07

  المعلمين 

          

إنصاف أولياء األمور علـى حسـاب     08

  .المعلمين

          

عــدم مراعــاة الظــروف الطارئــة   09

  .ألمومة والوالدةللمعلمات كإجازة ا

          

لجوء بعض المعلمـين للتمييـز بـين      010

  الطالب 

          

            .قلة كفاءة المدير للقيام بمهام وظيفته  011
تكليف المعلمين بتدريس تخصصـات    012

  .في غير مجاالت تخصصهم

          

            .ضعف اإلهتمام باألنشطة المدرسية  013
لتـي  كثرة التعليمات من قبل المدير ا  014

  .تحد من حرية التصرف في العمل

          

كثرة تدخل بعـض أوليـاء األمـور      015

  .بالشؤون الداخلية للمدرسة

          

          قلة توفر روح العمل الجمـاعي فـي     016
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عالية نص الفقرة مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة متوسطة  عالية

  جداً

  المدرسة 
كثرة المراجعات غير المبررة من قبل   017

  .بعض أولياء األمور

          

تدخل ذوي الجاه في تعيـين بعـض     018

  المعلمين 

          

            .تدني الرواتب في المدارس الخاصة  019
قلة وجود حـوافز ماديـة ومعنويـة      020

  .للمتميزين في العمل

          

ضعف كفاءة بعض المعلمـين التـي     021

ضعف التحصيل الدراسـي   تؤدي الى

  .لدى الطالب

          

ضعف مقدرة بعض المعلمـين علـى     022

  .ضبط النظام داخل الصف

          

ود مرشدة تربوية تساعد فـي  عدم وج  023

  .حل بعض القضايا

          

صعوبة التعامل مع المـدير إذا كـان     024

  رجالً 

          

صعوبة التعامل مع المديرة إذا كانـت    025

  سيدة 

          

كثرة تدخل المساهمين في المدرسة أو   026

  .المالك الرئيسي للمدرسة

          

ضعف مقـدرة المـدير علـى عقـد       027

ة لمعلمين وممثلين عن تماعات دورياج

  .الطالب

          

قلة حضور بعض الحصص من قبـل    028

  .المدير كتقييم دوري

          

ــالب    029 ــض الط ــزام بع ــعف الت           ض
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عالية نص الفقرة مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة متوسطة  عالية

  جداً

  .بالتعليمات المدرسية
نتشار بعض السلوكيات بين الطـالب  ا  030

ــدخين   ــش والت ــرقة والغ . …كالس

  .وغيرها

          

ت العبث باألثاث المدرسي وبالتجهيزا  031

  .التعليمية من قبل بعض الطالب

          

الالمباالة بالدراسة وبالتحصيل العلمي   032

  .من قبل بعض الطالب

          

التفاوت في أعمار الطالب في بعض   033

  .الصفوف

          

قلة وجود ساحات ومختبرات لتحقيـق    034

  .التعليم األمثل

          

            .قلة توفير التقنيات الحديثة للتعليم  035
            .عدم وجود أسوار حماية للمدرسة  036
قلة توفر مرافق صحية كافية للطالب   037

  .والطالبات

          

إفتقار المبـاني المسـتأجرة لقاعـات      038

  .التدريس المناسبة والمختبرات العلمية

          

            .إزدحام في الغرف الصفية  039
إفتقــار مكتبــة المدرســة لمصــادر   040

  .المراجع

          

قلة توفر الكتب بين أيدي الطالب في   041

  .بداية العام الدراسي

          

إيقاع العقاب البدني على الطالب مـن    042

  .قبل بعض المعلمين

          

ضعف التزام المعلم بإنهـاء المقـرر     043

  .الدراسي في الوقت المحدد
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عالية نص الفقرة مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة متوسطة  عالية

  جداً
توزيع بعض المعلمين لعالمات الصف   044

  .بطريقة عشوائية

          

ج بعض المعلمين قبـل إنتهـاء   خرو  045

  الحصة 

          

تأخر بعض المعلمـين عـن دخـول      046

  .الحصة في الوقت المحدد

          

قلة إهتمام بعض المعلمـين بالطلبـة     047

  ذوي التحصيل العلمي الضعيف 

          

  :أخرى تراها مرتبة حسب األولوية تحدد أهم خمس مشكال
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  بسم اهللا الرحمن  الرحيم

  3ملحق ال

  النجاح الوطنية  جامعة

  قسم الدراسات العليا 

  -:الطالبة/ عزيزي ولي أمر الطالب 

  :تحية طيبة وبعد

رفقة أداة لدراسة ميدانية تقوم بها الباحثة من أجل إستكمال متطلبات الماجستير ماإلستبانة ال     

ركة في هـذه  مدعوون للمشا ،في التربية من جامعة النجاح الوطنية، وأنتم أيها األخوة واألخوات

  .الدراسة، التي صممت لجمع بيانات تتعلق بالمشكالت اإلدارية في المدارس األهلية

المـديرات  / قد يقوم به المـديرون   ،فقرة كل فقرة تقيس سلوكاً خاصاً 44وتتكون اإلستبانة من 

المعلمات في مدارس أوالدكم، وأمام كل فقرة سلم متدرج من خمس درجات لتقدير / والمعلمون 

  -:درجة الممارسة لهذا النمط من السلوك وهذه الدرجات هي

  %.100 -% 80عالية جداً وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة  -1

  %.80 -% 60عالية وتعني أن  درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة  -2

  %.60 -% 40متوسطة وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة  -3

  %.60 -% 40أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة قليلة وتعني  -4

  %.20أقل من  قليلة جداً وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة  -5
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تقرأي كل فقـرة بعنايـة، وأن   / الطالبة أن تقرأ / والمرجو منك عزيزي ولي أمر الطالب      

بما يعكـس   ،ر كل فقرةعلى يسا) x(تجيبي عليها بدقة وموضوعية وذلك بوضع إشارة / تجيب 

رأيك حول درجة وجود المشكلة في مدرستك، حيث أن الهدف من هذه اإلستبانة قيـاس درجـة   

 ،علماً بأن إستجابتكم سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقـط   .وجود هذه المشكلة اإلدارية

  وستحاط بالسرية التامة

  وشـكـراً لـتعـاونـكـم                                                              

  الـبـاحثـة 

  آمنـة عـزت أنيـس صـالـح 

  جـامعـة النجـاح الـوطنيـة
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  إستبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء األمور 

  الجزء األول 

  :معلومات إحصائية عامة

ضعي دائرة حول الحرف الذي ينطبق عليك لكل معلومـة مـن المعلومـات    / من فضلك ضع 

  :اليةالت

  أنثى. ب    ذكـر . أ    :الجنس -1

  سنة  40-30. ب  سنة 30أقل من . أ    :العمر -2

  .فما فوق 50. د  سنة  50-40. ج      

  .مطلق. ب  أرمل . أ  : الحالة اإلجتماعية -3

  ثانوي . ج  أساسي . ب    أمي . أ  :المؤهل العلمي لولي األمر -4

  .دكتوراه. و  ماجستير. هـ  جامعة . د      

  ثانوي . ج  أساسي  . ب      أمية . أ  :  العلمي لولية األمرالمؤهل  -5

  .دكتوراه. و            ماجستير.هـ  بكالوريوس. د         

  أطفال  5أكثر من . أطفال    ج 5-3. ب  من طفل الى طفلين . أ  :عدد األطفال -6

  أطفال  3. ج  طفالن . ب طفل  . أ  :عدد الذين يدرسون بمدارس خاصة -7

  .أطفال 5. هـ  أطفال  4. د           

  مؤسسة حكومية . ب  ال يعمل . أ         : عمل ولي األمر -8

  .أعمال حرة. د   مؤسسة خاصة. ج                     
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    مؤسسة حكومية . ب    ال تعمل . أ        :عمل ولية األمر -9

  .أعمال حرة. مؤسسة خاصة         د. ج                            

  مخيم . ج    قرية . ب      مدينة. أ    :رستكموقع مد -10

  

  شـكـراً لـتعـاونـكـم                                                   

  الـبـاحـثـة          

  آمنـة عـزت أنيـس صـالـح

  جـامعـة النجـاح الـوطنيـة
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  )الجزء الثاني(إستبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء األمور 

عالية نص الفقرة  مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة  متوسطة عالية

  جداً
ضعف كفاءة المدير في القيام بمهـام    01

  .وظيفته

          

ضعف تعاون المـدير مـع أوليـاء      02

  .األمور

          

ضعف مقـدرة المـدير علـى عقـد       03

إجتماعات دورية لمعلمين وممثلين عن 

  .الطالب

          

ـ    04 ور قلة األخذ بأقتراحات أوليـاء األم

  .الناتجة عن اإلجتماعات

          

عدم وجود مجلـس أوليـاء األمـور      05

  .للمدرسة

          

قلة فعالية مجلس أولياء األمـور فـي     06

  .حالة وجوده

          

التمييز في التعامل بين أولياء األمـور    07

  .من قبل المدير

          

التمييز في التعامل بين أولياء األمـور    08

  من قبل المعلمين 

          

ضعف مقدرة المدير علـى مواجهـة     09

أولياء األمور حول مشاكل الطـالب  

  خوفاً من نقل أوالدهم من المدرسة 

          

كثرة تدخل بعـض أوليـاء األمـور      010

  .بالشؤون الداخلية للمدرسة

          

ضعف المقدرة على تنظيم العالقة بين   011

  . المدرسة والمجتمع المحلي

          

رسي في المـدارس  إرتفاع القسط المد  012

  .الخاصة

          



 155

عالية نص الفقرة  مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة  متوسطة عالية

  جداً
ضعف قناعة بعض أوليـاء األمـور     013

  .لتعليم أبنائهم في مدارس خاصة

          

كثرة تـذمر بعـض المعلمـين مـن       014

المراجعات غير المبـررة مـن قبـل    

  .بعض أولياء األمور

          

تدخل ذوي الجاه في تعيـين بعـض     015

  .المعلمين

          

أثناء السـنة  إستمرار تغيير المعلمين   016

  .الدراسية

          

كثرة غياب بعض المعلمين مما يـؤثر    017

  .على العملية التعليمية

          

إرتفاع نسبة المستقيلين من المعلمـين    018

  .بسبب تدني الرواتب

          

ضــعف مراعــاة بعــض المعلمــين   019

للمشاكل األسربة والنفسـية الخاصـة   

  . بالطالب

          

هاج غيـر المنهـاج   قلة اإلهتمام بالمن   020

  .الحكومي

          

            .إزدحام الغرف الصفية  021
إنصاف المعلمين على حساب أوليـاء    022

  .األمور من قبل المدير

          

ضعف كفاءة بعض المعلمين والتـي    023

تؤدي الى ضعف التحصيل الدراسـي  

  .لدى الطالب

          

ضعف مقدرة بعض المعلمـين علـى     024

  .ضبط النظام داخل الصف

          

          ضعف إهتمام بعض المعلمين بالطلبة   025
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عالية نص الفقرة  مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة  متوسطة عالية

  جداً

  .ذوي التحصيل العلمي الضعيف
توزيع بعـض المعلمـين عالمـات      026

  .الطالب بطريقة عشوائية

          

ضعف التزام بعض المعلمين بإنهـاء    027

  المنهاج الدراسي في الوقت المحدد 

          

تكليف المعلمين بتدريس تخصصـات    028

  .تخصصهم في غير مجاالت

          

إيقاع العقاب البدني على الطالب مـن    029

  .قبل بعض المعلمين

          

قلة متابعة بعض المعلمين لواجبـات    030

  .الطالب اليومية

          

كثرة الواجبات الكتابية اليومية المعطاة   031

  .للطالب

          

قلة وجود ساحات ومختبرات لتحقيـق    032

  التعليم األمثل 

          

            .توفير التقنيات الحديثة للتعليم عدم  033
            .عدم وجود أسوار حماية للمدرسة  034
            قلة توفر مرافق صحية كافية للطالب   035
إفتقار المبـاني المسـتأجرة لقاعـات      036

  التدريس المناسبة والمختبرات العلمية 

          

إفتقــار مكتبــة المدرســة لمصــادر   037

  .المراجع

          

            .وجود مرشدة تربوية عدم  038
قلة التزام بعـض الطـالب بنظافـة      039

  .المدرسة

          

قلة التزام بعض الطالب بالتعليمـات    040

  .المدرسية
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عالية نص الفقرة  مسلسل

  جداً

قليلة   قليلة  متوسطة عالية

  جداً
إنتشار بعض السلوكيات بين الطـالب    041

  كالسرقة والغش والتدخين وغيره 

          

ضعف اإلهتمام باألنشطة الالمنهجيـة    042

  .المدرسية

          

السلوك المتطرف أحياناً مـن بعـض     043

  .الطالب
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  4ملحق ال

  جامعة النجاح الوطنية

  قسم الدراسات العليا

  عزيزتي الطالبة / عزيزي الطاب 

  :تحية طيبة وبعد

متطلبـات   استكمالاإلستبانة المرفقة أداة البحث لدراسة ميدانية تقوم بها الباحثة من أجل        

لماجستير في التربية من جامعة النجاح الوطنية، وأنتم أيهـا الطـالب والطالبـات مـدعوون     ا

للمشاركة في هذه الدراسة، التي صممت لجمع بيانات تتعلق بالمشكالت اإلدارية في المـدارس  

  .األهلية

مديرات قد يقوم به المدير أو ال ،فقرة كل فقرة تقيس سلوكاً خاصاً) 38(وتتكون اإلستبانة من     

أو المعلمون والمعلمات في مدارسكم، وأمام كل فقرة سلم متدرج من خمس درجات لتقدير درجة 

  :وجود أي هذه المشاكل وهذه الدرجات

  %.100 -% 80عالية جداً وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة  -1

  %.80 -% 60عالية وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة  -2

  %.60 -% 40سطة وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة متو -3

  %.40 -% 20 قليلة وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة -4

  %.20قليلة جداً وتعني أن درجة وجود المشكلة متوفرة بنسبة أقل من  -5



 159

ـ  / عزيزتي الطالبة أن تقرأ / والمرجو منك عزيزي الطالب      ة، وان تقرأي كل فقـرة بعناي

بما يعكـس   ،على يسار كل فقرة) x(تجيبي عليها بدقة وموضوعية وذلك بوضع إشارة / تجيب 

رأيك حول درجة وجود المشكلة في المدرسة، حيث أن الهدف من هذه اإلستبانة قيـاس درجـة   

علمـاً بـأن إسـتجابتكم سـوف تسـتخدم        .اإلدارية في المدارس األهلية توجود هذه المشكال

  وستحاط بالسرية التامة  ،ث العلمي فقطألغراض البح

  شـكـراً لـتعـاونـكـم                                                    

  الـبـاحثـة          

  آمنـة عـزت أنيـس صـالـح

  جـامعـة النجـاح الـوطنيـة
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  إستبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بالطالب 

  الجزء األول 

  :ةمعلومات إحصائية عام

ضعي دائرة حول الحرف الذي ينطبق عليك لكل معلومة من المعلومات / من فضلك ضع       

  :التالية

  أنثى. ب    ذكر. أ    :الجنس -1

  سنة 18 – 16. د   سنة 16 – 14. ج  سنة 14 – 12. ب  سنة 12-10. أ  :العمر -2

  ثانوية عامة. ج  إعدادي . ب أساسي . أ  :الصف -3

  ثانوي . ج   أساسي . ب    أمي . أ  :بالتحصيل العلمي لأل -4

  دكتوراه. و   ماجستير. هـ    جامعة . د               

  ثانوي . ج   أساسي . ب   أمية .أ  :التحصيل العلمي لألم -5

  دكتوراه. و  ماجستير  .هـ  بكالوريوس. د      

  غيرها . هـ مزارع .د  أعمال حرة. مؤسسة خاصة ج. ب مؤسسة حكومية. أ:  مهنة األب -6

  ممتاز. ج   جيد جداً . ب    جيد . أ  : الوضع المادي -8

  مخيم . ج  قرية. ب  مدينة . أ  :موقع المدرسة  -9

  الـبـاحثـة/  شـكـراً لـتعـاونـكـم

  آمنـة عـزت أنيـس صـالـح

  جـامعـة النجـاح الـوطنيـة
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  إستبانة المشكالت اإلدارية الخاصة بالطالب 

   الجزء الثاني

ية عال  نص الفقرة  مسلسل

  جداً

قلية   قليلة  متوسطة  عالية

  جداً
            .قلة تفهم المدير لمشاكل الطالب  01
قلة تقبل إقتراحات الطالب من قبـل    02

  .المدير

          

لجوء المدير إلستخدام العنـف مـع     03

  .الطالب

          

            .التمييز بين الطالب من قبل المدير  04
            .تزعجني قرارت اإلدارة الصارمة  05
            .يزعجني ضعف المدير أمام المعلمين  06
قلة تطبيق القوانين المدرسـية علـى     07

  .بعض الطالب

          

ترهقنــي كثــرة األعمــال الكتابيــة   08

  .كالواجبات البيتية اليومية

          

            .التمييز بين الطالب من قبل المعلمين  09
            .كثرة غياب المعلمين    010
لمعلمين أثناء السـنة  إستمرار تغيير ا  011

  الدراسية 

          

قلة مراعاة بعض المعلمين للمشـاكل    012

  .األسرية والنفسية الخاصة بالطالب

          

معاملة المعلمين للطالب بنـوع مـن     013

  .العنف

          

إنصــاف المعلمــين علــى حســاب   014

  .الطالب

          

            .النقص في عدد المعلمين  015
          يس في حالة نقـص  قيام المدير بالتدر  016
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ية عال  نص الفقرة  مسلسل

  جداً

قلية   قليلة  متوسطة  عالية

  جداً

  .عدد المعلمين
ضعف كفاءة المعلمين التي تؤدي الى   017

ضعف التحصـيل الدراسـي لـدى    

  .الطالب

          

ضعف مقدرة المـدير علـى عقـد      018

إجتماعات دورية لمعلمين وممثلـين  

  .عن الطالب

          

ضعف مقدرة بعض المعلمين علـى    019

  .ضبط النظام داخل غرفة الصف

          

أخر بعض المعلمـين عـن دخـول    ت  020

  .الحصة في الوقت المحدد

          

خروج بعض المعلمين قبـل إنتهـاء     021

  .الحصة

          

قلــة إهتمــام المعلــم بالطلبــة ذوي   022

  .التحصيل الدراسي الضعيف

          

توزيع بعـض المعلمـين عالمـات      023

  .الصف بطريقة عشوائية

          

المادة قلة التزام بعض المعلمين بإنهاء   024

  .الدراسية في الوقت المحدد

          

قلة متابعة المعلم لولجبـات الطـالب     025

  .اليومية

          

تكليف بعـض المعلمـين بتـدريس      026

ــر مجــاالت  ــي غي تخصصــات ف

  .تخصصهم

          

كثرة تذمر بعـض المعلمـين مـن      027

المراجعات التي يقوم بها بعض أولياء 

  .األمور
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ية عال  نص الفقرة  مسلسل

  جداً

قلية   قليلة  متوسطة  عالية

  جداً
            .بعض المعلمين ترهقني كثرة طلبات  028
مرشدة تربوية في / عدم وجود مرشد   029

  .المدرسة

          

            .عدم وجود أسوار حماية للمدرسة  030
قلة تـوفر مرافـق صـحية كافيـة       031

  .للطالب

          

إنتشار بعض السلوكيات بين الطالب   032

.. …كالســرقة والغــش والتــدخين 

  .وغيرها

          

اة الطـالب  قلة مقدرتي على مجـار   033

  .األغنياء

          

قلة وجود حوافز معنوية للمتميـزين    034

  .من الطالب

          

إفتقار المكتبة المدرسـية لمصـادر     035

  .المراجع

          

قلة توفر الكتب بين أيدي الطالب في   036

  .بداية العام الدراسي الجديد

          

            .ضعف اإلهتمام باألنشطة المدرسية  037
متطرف أحياناً من بعـض  السلوك ال  038

  .الطالب

          

العبث باألثاث المدرسي وبـالتجهيزات    039

  .التعليمية من قبل بعض الطالب

          

ضعف اإلهتمام بالدراسـة وبالتحصـيل     040

  .العلمي من قبل بعض الطالب
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  :عالقة المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم

اختصاصها بمراقبة التعليم في المدارس الخاصة بشكل  تقوم وزارة التربية والتعليم بحكم

ومن خالل تنسيق مستمر، حيث تقوم الوزارة بإرسـال مشـرفين تربـويين للمـدارس      ،مباشر

وإعداد تقارير عن كل مدرسـة   ،لإلطالع على أوضاع العملية التعليمية ،الخاصة بصورة دائمة

ومـدى   ،رسين وخبراتهم في هذا المجـال بهدف متابعتها، كما تقوم باإلطالع على مؤهالت المد

متهم لذلك، كما تقوم الوزارة بإبداء مالحظاتها على النشـاطات الالمنهجيـة مـن خـالل     ءمال

  .مالحظات تقدمها للمدارس حول األنشطة

من جهة أخرى قامت وزارة التربية والتعليم بوضع قوانين خاصة بالمؤسسات التعليمية 

، كافـه  اصة بالمنشآت والمباني واألمور الفنية والهندسية المثلىتحدد فيها الشروط الخ ،الخاصة

وكذلك كفاءات المدرسين وشروط االلتحـاق،   ،التي يراعى من خاللها المعايير التربوية والبيئية

  .ها قانونياًئوالرسوب والنجاح والعطل،كما حددت الشروط القانونية المتعلقة بالتراخيص واستيفا

   م1964لسنة  16ن التربية والتعليم رقم من قانو الفصل العاشر

  المؤسسات التعليمية الخاصة 

  . ال يسمح بتأسيس المؤسسات الخاصة قبل الحصول على رخصة من الوزارة:59المادة 

  .تعتبر رخص المؤسسات القائمة سارية المفعول عند صدور هذا القانون:60المادة 

س أية مدرسة ثانوية أجنبية أو معهد أو مركـز  ال يسمح بعد صدور هذا القانون بتأسي:61المادة 

  .أجنبي إال بقرار من مجلس الوزارة

  .شروط تأسيس المدارس الخاصة وواجبات المسؤولين عنها تعين بنظام خاص:62المادة 
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على المؤسسات التعليمية الخاصة مهما كان نوعها ومستواها أن تتقيد بأهداف سياسـة  :63المادة 

  .عمل على تحقيقهاالتعليم في فلسطين وت

جميع المؤسسات التعليمية الخاصة على اختالف أنواعها ومستوياتها خاضعة إلشراف :64المادة 

الوزارة وتوجيهها لتحقيق األهداف العامة للتربية والتعليم في فلسطين وخاضعة لمراقبتها لتنفيـذ  

  .أحكام هذا القانون شأنها في ذلك شأن المؤسسات التعليمية الحكومية

على المدارس الخاصة في المرحلة األساسية أن تتقيد بالمناهج والكتب التي تقررهـا  :65لمادة ا

الوزارة، وعليها أن تعلم المسلمين التربية الدينية اإلسالمية حسب المناهج والكتب المقررة، وأن 

  .تعلم غير المسلمين دروس دينهم

غة العربية والوطن العربـي والتـاريخ   على المدارس الخاصة الثانوية أن تدرس الل: 66المادة 

في جميع الصفوف، حسـب  ) المجتمع العربي(العربي وجغرافية البالد العربية والتربية الوطنية 

المناهج والكتب التي تقررها الوزارة ويجب أن يكون تدريس هذه المواد وامتحان الطالب فيهـا  

وس التربية الدينية اإلسـالمية حسـب   باللغة العربية، وعلى تلك المدارس أن تعلم المسلمين در

أمـا غيـر ذلـك مـن     . المناهج والكتب المقررة وأن تعلـم غيـر المسـلمين دروس ديـنهم    

الموضوعات،فيجب على تلك المدارس الحصول مقدماً على موافقة الوزارة على المناهج والكتب 

  .التي يراد استعمالها في تعليمها

ية أن تطبق التشعيب العلمي واألدبي المعمول بـه فـي   على المدارس الخاصة الثانو: 67المادة 

  .المدارس الثانوية الحكومية

  .على المؤسسات التعليمية الخاصة أن تتقيد بالسن القانونية في جميع مراحل الدراسة:68المادة 

يجوز للمدرسة الخاصة تدريس لغة أجنبية واحدة أو أكثر في جميع مراحل الدراسـة  :69المادة 

  .قبل الطالب الذين تجاوزوا السن القانونية، على أن تخصص لهم شعب مستقلةويجوز أن ي
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على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقبل الهبات أو اإلعالنات أو التبرعات مـن   :70المادة 

  .أن تعلم وزارة التربية والتعليم مصادر أجنبية،

تخـالف عقيدتـه أو تخـالف     ال يجوز ألي مؤسسة خاصة أن تلقن أي طالب عقيدة :71المادة 

  .الدستور والقوانين

  :على المؤسسات التعليمية الخاصة أن تعطل التدريس لجميع طالبها :72المادة 

وللمدارس المسيحية أن تعطل أيضاً يوم األحد وأيام  في يوم الجمعة،  -  في األعياد الوطنية 

لسنة الهجرية وعيدي المولـد  في جميع أيام عيدي الفطر واألضحى ورأس ا  - أعيادها الدينية

  .النبوي والمعراج الشريف

 على المدارس الخاصة أن تعد طالبها لالمتحانات العامة التي تجريها الـوزارة، ) أ: (73المادة 

وفقاً للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المدرسة،وال تعترف الوزارة بشهادات إتمام الدراسة الثانوية 

  .التي تمنحها المدارس الخاصة

أن تعد طالبهـا لالمتحانـات   ) أ(يجوز للمدارس الخاصة باإلضافة الى ما ورد في الفقرة  -ب 

  .الشهادات األجنبية المماثلة

تقدم الوزارة المساعدات المالية للمؤسسات التعليمية الخاصة التـي تشـرف عليهـا     :74المادة 

وجـب تعليمـات تصـدرها    جماعة أو هيئة أو جمعية، ويكون هدفها النفع العام ويكون ذلك بم

  .الوزارة

إذا خالف صاحب أي مؤسسة خاصة أو مديرها أو الشخص المسؤول عنها أي حكم :  75المادة 

من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه فعلى الوزير أن ينذره بإزالة هذه المخالفة في 

ينسب لمجلـس الـوزارة    وإذا استمرت المخالفة أو تكررت، يحق للوزير أن خالل عشرة أيام،

  .إغالق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة
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يحق لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير أن يلغي رخصة أية مؤسسة تعليمية خاصـة  :  76المادة 

  .تخالف األحكام المنصوص عليها في هذا القانون

دارس التي تسـمح  الم يستثنى من أحكام مواد هذا القانون فيما يتعلق بالمناهج فقط،:  77المادة 

  .للطالب القيام بالخدمات الدينية الكنسية الرهبانية

  تعليمات المدارس الخاصة 

  :القيد والقبول في المدارس الخاصة: أوالً

من كـل   31/8يقبل في الصف األساسي كل طفل بلغ عمره خمس سنوات وثمانية أشهر في  -ا

ياً لتنظيم القبول في هـذا الصـف فـي    عام ويتبع في ذلك التعليمات التي تصدرها الوزارة سنو

  .المدارس الحكومية

ال يقبل أي طفل أنهى مرحلة الروضة في الصف األول األساسي إال إذا كان عمره خمـس   -ب

  .من كل عام 31/8سنوات وثمانية أشهر في 

  .يتم تسجيل الطلبة للقبول في الصف األساسي بموجب شهادة الوالدة الرسمية -ج

القبول في المدارس الخاصة في نهاية شهر أيلول من كل عام وال يقبل تسـجيل  ينتهي القيد و -د

أي طالب بعد ذلك التاريخ إال بموافقة خطية من المديرية على أن تراعى تعليمات الدوام الرسمي 

  .المعمول بها

  :ثانياً إنتقال الطلبة

مـن كـل عـام     1/10ال قبل مع مراعاة أحكام انتقال الطلبة النافذ المفعول تتم حاالت االنتق -ا

  .ويستثنى من ذلك الحاالت التي توافق عليها المديرية بعد التاريخ المذكور
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ال يسمح لطالب الصف التاسع في المدارس الحكومية باالنتقال الى المدارس الخاصة خالل  -ب

    .العام الدراسي

اع التعليم المهنـي  ال يقبل في الصف الحادي عشر األكاديمي أي طالب قبل أي نوع من أنو -ج

  .سواء أتم دراسته في هذا التعليم أم لم يتمها

  :اإلعادة في الصفوف: ثالثاً

يسمح بإعادة الصفوف حسب تعليمات أسس النجاح واإلكمال والرسوب النافذ المفعـول فـي    -ا

  .المرحلة األساسية والثانوية الصادرة عن الوزارة

الصف بنجاح فـي   أتم هذاالخاصة ألي طالب  ال يسمح بإعادة الصف التاسع في المدارس -ب

  .أية مدرسة حكومية أو خاصة

ال يسمح بإعادة الصف الثاني الثانوي في المدارس الخاصة ألي طالب أتم بنجـاح امتحـان    -ج

  .شهادة الدراسة الثانوية العامة

لراسب يسمح بإعادة الصف الثاني الثانوي في المدارس الخاصة ولعام دراسي واحد للطالب ا -د

    .في امتحان شهادة الدراسة الثانوية

يتم تسجيل الطلبة إلعادة دراسة الصف الثاني الثانوي بموجب كشـف عالمـات شـهادة     -هـ

الدراسة الثانوية العامة المثبت عليه كلمة راسب إذا كان من مدرسة حكوميـة ويضـاف اليـه    

  .اصةشهادات تبين تسلسل الصفوف إذا كان من مدرسة خاصة أو دراسة خ

يسمح للطالبة المتزوجة بالدراسة في المدارس الخاصة بموجب الشـهادات الرسـمية     :رابعـاً

  .المصدقة التي تحملها
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تتقيد المدارس الخاصة بالحد األعلى لالستيعاب في كـل صـف وهـو     -ا :االستيعاب: خامساً

  .المتر المربع لكل طالب) 0 ،8(تخصيص 

جداول تتضمن أسماء الطلبة وتاريخ ميالد وتسجيل كل منهم تقوم المدرسة بتزويد المديرية ب -ب

  .على نسختين في موعد أقصاه األسبوع األول من تشرين األول من كل عام

تصادق المديرية على هذه الجداول بعد تدقيقها وتعيد نسخة منها للمدرسـة فـي موعـد ال     -ج

  .يتجاوز نهاية شهر تشرين األول من كل عام

  :سادساً

  .ز جمع الطلبة المسلمين من صفوف مختلفة في حصة التربية اإلسالميةال يجو -ا

ال يجوز تجاوز الحد األقصى المسموح به لالستيعاب عند جمع الطلبة من شـعب الصـف    -ب

  .الواحد في تلك الحصة

على المدارس الخاصة أن تتقيد بالخطة الدراسية المقررة لكل مبحث مـن حيـث عـدد     :سابعاً

  .الحصص ومدتها

  .يتولى إدارة المدارس األساسية الدنيا المختلطة مديرات، كما تقوم معلمات بالتدريس فيها :امناًث

العربيـة،   اللغةالتربية اإلسالمية، (تغطى المباحث الدراسية التالية في المرحلة الثانوية    :تاسعاً

المباحـث وعلـى    بمعلمين متفرغين لهم اختصاص في هذه) اإلنجليزية،التاريخ،الجغرافيا  اللغة

المدرسة أن توفر معلم له تخصص في أحد الفروع العلمية أو الرياضيات سواء أكانت المدرسة 

  .أدبية أم علمية

  .تغطى جميع المباحث في المرحلة األساسية بمعلمين متفرغين -ب
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 إال بعـد ال يسمح لمعلمي المدارس الحكومية بالتدريس اإلضافي في المدارس الخاصـة   :عاشراً

ولهم على موافقة خطية من المديرية وعلى المدرسة الخاصة أن تحتفظ بصورة عـن تلـك   حص

  .الموافقة

الخاصة المنصوص عليها في تعليمات منح الرخصة الدائمـة   مراعاة األحكاممع :  عشرحادي 

يحق للوزير بتنسيب من لجنة التربية والتعليم في الوزارة تحويل الرخصة الدائمـة الممنوحـة   

رخصة مؤقتة وعدم تجديد الرخصة المؤقتة ألية مدرسة إذا صدرت عنها مخالفات  إلى للمدرسة

  .إنذارانللقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها ووجه لها 
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  5الملحق 
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  6الملحق 

  واقع التعليم الخاص في فلسطين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

التعليم في فلسـطين، حيـث بلـغ عـدد     من مجموع % 2،6تشكل نسبة التعليم الخاص 

وطالبة، وهيئة  تدريسـيه  يقـدر   " طالبا 133،97مدرسة خاصة،تضم  237المدارس الخاصة 

  .ومعلمة، موزعين على المدن والمحافظات الفلسطينية" معلما 486،3عددها بـ 

  المدارس الخاصة في المدن والمحافظات الفلسطينية

 عدد المدارس المديرية

  33  القدس

  22  ضواحي القدس 

  32  بيت لحم

  4  اريحا

  6  قلقيلية

  36  رام اهللا

  15  طولكرم

  1  سلفيت

  18  نابلس

  11  جنين

  36  الخليل

  8  جنوب الخليل

  10  غزة 

  4  شمال غزة 

  6  خان يونس
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Abstract 

This study aimed at recognizing the degree of Managerial problems in 

the private schools and their effect on education from the perspective of 

principals, teachers, parents, and students in north Palestine districts, 

through answering the study question: The study population consisted of 

all the principals of the private schools in north Palestine districts and 

included (59) principals and all schools’ teachers (628) and of all the 

students’ and their parents (9777).  Collected data were then analyzed 

using the statistical package SPSS in order to answer the study question: 

What is the degree of Managerial problems in the private schools and their 

effect on education from the perspective of principals, teachers, Parents, 

and students?  

The results of the study showed the followings:  

The degree of the managerial problems related to principals, parents, 

students and teachers and this was done through the proposed hypothesis: 

No statistically significant differences were observed at (α = 0.05 ) related 

to the managerial problems with respect to the variables; district, gender, 

age, educational qualifications, socioeconomic status, parents 

qualifications, experience, location of school and educational level. 
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The degree of the managerial problems related to principals was high, 

(financially related to motivation and others related to teachers).  It was 

found to be high among those working in Tulkarem district followed by 

those in Nablus, Qalqelia, Jenin and for those working in mixed schools.  

Male principals of the age category (26-33) were distinctive in this respect.  

With respect to managerial problems related to teachers, the heist degrees 

were observed for problems related to (principal, students and teachers 

themselves) and the degree percentage was 74.04.  There were no 

statistically significant differences for the degree of managerial problems 

among teachers related to the various tested variables with the exception 

of; married, gender among those in mixed schools, location of school and 

in favor of those working in villages.  With respect to parents, managerial 

problems the degree was very high for problems related to principal, 

teachers and parents themselves and the degree percentage was 73.60.       

There were no statistically significant differences for the degree of 

managerial problems among parents teachers related to gender and district; 

however there were significant differences for the variables of child 

number, occupation, and location of school.    

With respect to students, managerial problems the degree was very 

high for problems related to principal and teachers and there were no 

statistically significant differences for the degree of managerial problems 

among students related to gender, occupation and educational 

qualifications of parents; however there were significant differences for the 

variables of district and educational levels.      

The study recommends furthering expanding investigations for such 

problems to cover all districts in order to recognize the effectiveness of 

such schools and their benefits to the community.  It also recommends 
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regular evaluation and monitoring for such schools through the Ministry of 

Education in order to evaluate the level of offered services and it is also 

recommended that special training programs for principals and managerial 

staff concerns, responsibilities and working conditions related community 

special needs. 

  




