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  اإلهداء

  

إلى من أنارا لي الدرب وغرسا في نفسي حب العلم والخير، إلى الحضن الدافئ والقلب الحنون ،  

  .أبي وأمي

  .إخوتي وأخواتيإلى من فرقتنا الغربة ولم تفرقنا القلوب، إلى أحبائي 

إلى زري ، إلى من كان وما زال  بجانبي مصباحا يكشف لي عتمة الطريق، يساندني ويشد من أ

  . زوجي ،إلى سندي في أفراحي وأحزاني  ,بي له بالحب واالحترام والتقديرمن يفيض قل

  .أبنائي األحباء سامي وأحمد وزينة فلذات كبدي إلى

  .إلى طالب العلم في كل زمان ومكان 

  إليهم جميعا أهديهم هذه الرسالة

  

  خلود محمود الهودلي  



 

 أ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  إقرار 

  

الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة  أقر أنا مقدمة هذه

رة له حيث ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء ، باستثناء ما تمت اإلشاأبحاثي الخاصة

  . ، لم يقدم لنيل أية درجة عليا في جامعة أو معهدمنها

  

  

    : التوقيع 

  

  الهودلي  محمد محمودخلود : االسم 

  

  :.........................التاريخ 

  

  

  

  



 

 ب 
 

   وعرفانشكر 
  

، وال يسعني هنا إال أن أتقدم بجزيل إتمام هذه الرسالة أحمد اهللا وأشكره بأن من علي

عمل ولم يبخل ، الذي أشرف على هذا التالعرفان للدكتور محمد عوض شعيباالشكر و

  .مثاالً للعالم المتواضع ، حيث كان علي بجهد أو بنصيحة

 

 والدكتور محمود أبو سمرةلجنة المناقشة الدكتور لعضوي كما أتقدم بالشكر الجزيل 

، وإلى جامعة القدس ممثلة فضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالةعلى تأحمد فتيحه 

اة ، وإلى كل من أسهم في تحكيم أدالتدريس في كلية العلوم التربويةبأعضاء هيئة 

  .داخل الجامعة وخارجها الدراسة

  

، ومدير ةفي مديرية محافظة رام اهللا والبير موصول إلى مدير التربية والتعليموالشكر 

وإلى كل من قام بتعبئة  ،لغوث في محافظة رام اهللا والبيرةالتربية والتعليم في وكالة ا

 .أداة الدراسة من مدراء ومعلمين 
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  :ملخص الدراسة
 

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من  التعرف إلى هدفت هذه الدراسة

التسرب كما يراه المديرون والمعلمون وأسبابه من وجهة نظر الطلبة المتسربين، حيث تكون مجتمع 

لغوث في محافظة مديري ومعلمي المدارس الحكومية ووكالة ا جميع : الدراسة من عنصرين االول

معلماً ومعلمة، وتالف العنصر ) 3895(مديراً ومديرة و) 193 (، والبالغ عددهم يرةرام اهللا والب

محافظة رام اهللا في من جميع الطلبة المتسربين من المدارس الحكومية ووكالة الغوث : الثاني

معلما ومعلمة من ) 391(مديرا ومديرة  ) 97(اختيار عينة عشوائية طبقية بلغ عددها تم . والبيرة

تم ايضاً اختيار عينة عشوائية  دوق .يري المسمى الوظيفي وجنس المدرسةالجنسين  تبعا لمتغكال 

المنهج الوصفي مستخدمة  واستخدمت الباحثة، طالباً وطالبة من المتسربين) 35(بلغ عددها 

دور : فقرة موزعة على أربعة محاور وهي ) 38(للدراسة حيث تكونت من  األداة األولىاإلستبانة 

، ع أولياء األمور والمجتمع المحلي، ودور المدير مع المعلمين، ودور المدير مطلبةدير مع الالم

وكانت االداة الثانية سؤال مفتوح للطلبة الذين تسربوا من . ودور المدير مع المرشدين التربويين 

مين من من خالل عرضها على عدد من المحكالثانية المدرسة، وقد تحققت الباحثة من صدق األداة 

  .حساب معامل الثبات كرونباخ الفا ومن ثباتها من خالل ،االختصاص والخبرة في هذا المجال ذوي
 

وأظهرت نتائج الدراسة لمدى قيام المديرين بالحد من التسرب من وجهة نظر المعلمين والمديرين 

، )3.92( داة ككلفي محافظة رام اهللا والبيرة جاءت بدرجة عالية ، حيث بلغ المتوسط الحسابي  لأل

أما بالنسبة لمحاور األداة فقد حصل محور دور المدير مع أولياء األمور والمجتمع المحلي على 

، ومحور دور المدير مع المعلمين على المرتبة الثانية )3.97(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

تبة الثالثة بمتوسط ، ومحور دور المدير مع المرشدين التربويين على المر)3.96(بمتوسط حسابي 

). 3.83(، ومحور دور المدير مع الطلبة على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )3.95(حسابي 

ومن جهة اخرى أظهرت نتائج الدراسة أن أسباب التسرب من وجهة نظر المتسربين هي األسباب 

ذات داللة في االقتصادية واالجتماعية والتربوية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا وجود فروق 

مدى قيام المديرين بالحد من التسرب من وجهة نظر المعلمين والمديرين في محافظة رام اهللا 

لصالح المديرين، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  والبيرة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
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ى ضوء ، وعلة ،موقع المدرسة ،ومستوى المرحلةجنس المدرس تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي،

 :النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، أوصت الباحثة بعدد من التوصيات وهي 

 .إعطاء مزيد من االهتمام لطلبة المتسربين، وأجراء مزيد من الدراسات حول هذه الظاهرة 
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The Role of Schools' Principals in Limiting School Drop-Out from the 
Perspectives of Teachers and Principals in Ramallah and Al-Bireh 
governorate, and the Reasons Behind this Phenomenon from the Point of 
View of Students who Drop-Out 
 
Prepared by: Khoulud M. AL- hodali 
Supervised by: Dr. Mohammad Shuibat 
  
Abstract 
 

This study aimed at exploring the role of schools' principals in limiting school 
drop-out from the point of view of teachers and principals in Ramallah and 
Al-Bireh governorate, and investigating the reasons behind this phenomenon 
from the point of view of students who drop-out. The population of the study 
consisted of two elements: First element consisted of all principals (193) and 
school teachers (3895) from government and UNRWA schools from 
Ramallah and Al-Bireh. The second element consisted of all students who 
dropped-out from governorate and UNRWA schools in Ramallah and Al 
Bireh. A stratified random sample of (97) principals as well as (391) school 
teachers of both sexes was chosen based on the variables of job title and 
school sex. A random sample of (35) students who dropped out of both sexes 
was also chosen. A descriptive approach was used in this study and 
questionnaires were used as study tools. The first tool consisted of (38) items 
distributed over 4 domains: the role of principals in regards to students, the 
role of principals in regards to teachers, the role of principals in regards to 
parents and the local community, and the role of principals in regards to 
school counselors. The second tool was an open question to students who 
dropped- out. The validity and reliability of the first tool were verified by 
appropriate statistical methods.  
 
The study showed that the results of investigating the role of principals in 
limiting school drop-outs from the perspective of teachers and principals from 
Ramallah and Al-Bireh came high with average of (3.92). Regarding the 
domains of the tool: the role of principals in regards to parents and the local 
community came first with averages of (3.97). The role of principals in 
regards to teachers came second with average of (3.96). The role of principals 
in regards to school counselors came third with average of (3.95) while the 
role of principals in regards to students came forth with average of (3.83). On 



 

 و 
 

the other hand, the main reasons for school drop-outs from the point of view 
of students were mainly due to economic, social and pedagogical reasons.  
The results of the study have also shown significant statistical differences 
regarding job titles in favor of principals. There were also no statistical 
differences regarding the variables of academic qualifications, school sex, 
school location and school level. In light of the results of the study, the 
researcher recommended the following: 
Paying more attention to students who drop-out and conducting more research 
regarding this mater.   
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  األولالفصل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مشكلة الدراسة وأهميتها

 

 ها،وأهـداف  ،، وفرضـياتها وأسئلة الدراسة ،وأهميتها ،تناول هذا الفصل عرضا لمشكلة الدراسة

  .وكذالك عرض لحدود الدراسة  ،ومصطلحات الدراسة ،وأهميتها

 

 : المقدمة 1.1
  

السـبيل الوحيـد إلحـداث التطـور      باعتبـاره إن للتعليم أهمية بالغة في حياة المجتمعات والدول 

فهو من ناحية يمثل أحد مجاالت التنميـة البشـرية    واالجتماعي،الحضاري واالقتصادي والثقافي 

وهو من ناحية ثانية يمثل استثماراً في رأس المال البشري والذي يعد أهم وأرقـى   ،وأبرز أهدافها

، ن اإلنسان في المحصلة النهائية هو الثـروة الحقيقيـة لألمـم   إأنواع االستثمار على اإلطالق، إذ 

 هحرزأوإنما بما  ،التطور الحضاري للمجتمعات ال يقاس فقط بحجم  االنجاز المادي والثراء النقديو

وما أحدثه التعليم من تطور في بناء القدرات البشرية والمهـارات   ،نجاز علمي وإنتاج معرفيإن م

 ).2001، الرشدان(اإلنسانية والقدرات الذهنية واإلبداعية 
 

أهم المؤسسات االجتماعية التي يقع على عاتقها إعداد جيـل المسـتقبل لكـل     منالمدرسة تعتبر و

ليصبح فرداً نافعاً لنفسه ومجتمعه من خالل تحقيـق احتياجاتـه وتنميـة     ،مجتمع ورعايته وتأهيله

ــه ــةاألم إلى ارتداده إلى يؤدي قد الدراسة من وتسربه المدرسة عن الطالب انقطاع إن.  قدرات   ي

ـ انحرا إلى يؤدي قد أو، العمالة بسوق والتحاقه ،ن ناحيةـم  يؤدي التسربإن . أخرى  ناحية من هف

 مع المدرسة أو لالفص للطالب أو بالنسبة التعليم تكلفة ارتفاع عليه يترتب التعليم في فاقد حدوث إلى

 في يعتبران األمي الفرد أو وجود ية،األم ادةـزي أن كما ،نفسه الوقت في التعليم كفاءة على التأثير
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 ألن ،واقتصادياً اجتماعياً ة الشاملةـوالتنمي اجـاإلنت ةـلعملي ومعيقين محبطين عاملين ذاتهما حد

 كاهـل  على عالة ويصبح واإلبداع العطاء على قادر غير فقط مستهلكاً فرداً يصبح األمي اإلنسان

  ).1994القاضي ،(والمجتمع  الدولة
  

وال يمكـن أن   ،ظاهرة التسرب من المدارس موجودة في جميع البلدانأن ) 2005(ويرى الزبيدي 

يخلو واقع رحدتها وتفاقمها من مجتمع إلى آخ من هذه الظاهرة، إال أنها تتفاوت في درجة تربوي، 

كما أنه من المستحيل ألي نظام تربوي أن . ومن منطقة إلى أخرى ،ومن مرحلة دراسية إلى أخرى

هذا يعني أن نسبة وحدة وجودها هو الذي يحدد .  يتخلص نهائياً منها مهما كانت فعاليته أو تطوره

  .رتهامدى خطو
 

 والمتعمق في هذه الظاهرة في الواقع التربوي الفلسطيني، يالحظ أنها منتشرة في المراحل التعليمية

 ،كافـة  وفي المناطق التعليمية، بغض النظر عن نوعها كافة وبصورة متفاوتة، وفي المدارس كافة

 ) .2005 لسطينية،عليم العالي الفوزارة التربية والت(من ذكور وإناث  كافة وبين أوساط الطلبة
  

 ،الفلسطينية ، ونظرا لخطورة ظاهرة التسـرب العالي وبناء على إحصائيات وزارة التربية والتعليم 

فقد اهتمت بها األوساط التربوية، فعقدت المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لتشخيصها ووضع 

دراسة شـاملة حـول التسـرب مـن     خرها آبرز هذه  الدراسات وأبرامج عالجية للحد منها، كان 

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسـطين فـي    )م2013(عام المدارس، نشرت نتائجها 

 حالة تسرب من المدارس التابعة لألونـروا   )5000(وجود  إلى أشارتو، )األونروا(الشرق األدنى 

  .)م 2012-2011(خالل العام الدراسي ) لبنان وسوريا واألردن وفلسطين (في 
 

إلى  أن عملية منع التسرب أو خفضه تعتبر إحدى أسس التوجه التربوي ) 2010(نصر اهللا ويشير 

هذه الظاهرة وانتشـارها   ون وزارة التربية والتعليم تعزأو  ،وفي فلسطين خاصة ،في البالد عامة

مـن سـلوك    وما يصـدر عـنهم   ،للمدارس وما يحدث فيها من أحداث تتعلق باإلدارة أو المعلمين

واسـتعمالهم ألسـاليب    يرين، أي أنها تلقي المسؤولية على المسئولين من معلمين ومـد وتصرفات

لحد منهـا أو  ، ومن هنا تأتي أهمية اقبولها والتفاعل والعيش معها الطلبةتدريس وتعامل ال يستطيع 

  .وفي هذا السياق تأتي هذة الدراسة ،منعها بصورة نهائية
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 : كلة الدراسةمش 2.1
 

عتبر التسـرب  منها  الهدر التربوي، والذي ي ،من بعض مشكالت التعليم المجتمع الفلسطيني يعاني

في محافظـة   حد مظاهره، ومما الحظته الباحثة من خالل عملها كمعلمة في المدارس الفلسطينية أ

إلـى   هآثـار ، بل تمتـد  فحسبالسلبية التي ال تكون على الطالب  ثار التسربآرام اهللا والبيرة من 

وحيث  ،، فمن هنا ال بد من مزيد من االهتمام بتلك الظاهرة المقلقةواألسرة والبيئة والمجتمع اإلفراد

ـ من المدارس في العمل على الحد من تسرب الطلبة اًكبير اًدورإن لمدير المدرسة  ن مشـكلة  إ،  ف

 :تيالدارسة تحدد في اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس اآل
  

قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المـديرون  ما مدى 

 .والمعلمون وأسبابه من وجهة نظر الطلبة المتسربين ؟

  

 :أسئلة الدراسة 3.1
  

ما مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه : السؤال األول

  ؟والمعلمونالمديرون 

هل تختلف تقديرات مديري ومعلمي المدارس الحكومية ووكالة الغوث في محافظـة  : السؤال الثاني

المسـمى  ( بالحد من التسرب باختالف متغيرات الدراسة مديري المدارسرام اهللا والبيرة لمدى قيام 

  ؟)، مستوى المرحلةموقع المدرسة ،جنس المدرسة ،الوظيفي، المؤهل العلمي

 ؟ربين في محافظة رام اهللا والبيرةما أسباب التسرب من وجهة نظر الطلبة المتس  :السؤال الثالث

 

 :فرضيات الدراسة 4.1
  

 :الفرضيات الصفرية التالية  الثاني انبثق عن سؤال الدراسة
  

بـين  ) α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة    " :الفرضية األولى

   فـي محافظـة    الحكومية ووكالة الغـوث  لمدى قيام مديري المدارسمتوسطات استجابة المبحوثين 

عزى لمتغير المسـمى الـوظيفي   ترام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

  )".مدير، معلم(
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بـين  ) α≥ 0.05( الداللـة ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    " :الفرضية الثانية

   فـي محافظـة    الحكومية ووكالة الغـوث  لمدى قيام مديري المدارسمتوسطات استجابة المبحوثين 

عزى لمتغيـر المؤهـل العلمـي    ترام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

 )".ماجستير فأعلى دبلوم، بكالوريوس،(

بـين  ) α≥ 0.05( فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة    ال توجد " :الفرضية الثالثة

في محافظة رام الحكومية ووكالة الغوث لمدى قيام مديري المدارس متوسطات استجابة المبحوثين 

ذكـور،  (عزى لمتغير جنس المدرسة تاهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

 )".إناث، مختلط

بـين  ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة   " :الرابعةالفرضية 

   فـي محافظـة   الحكومية ووكالة الغـوث  لمدى قيام مديري المدارسمتوسطات استجابة المبحوثين 

متغيـر موقـع المدرسـة    عزى لترام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

  )".مخيم ،مدينة، قرية(

بـين  ) α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  " :الفرضية الخامسـة 

  فـي محافظـة    الحكومية ووكالة الغـوث  لمدى قيام مديري المدارسمتوسطات استجابة المبحوثين 

المرحلـة  عزى لمتغير مسـتوى  ترام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

  ) ".10-5وأساسي عليا ) (4-1أساسي دنيا (

  

 :أهداف الدراسة 5.1
  

إلى مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد مـن  هدفت هذه الدراسة التعرف 

كـان   ما إذا إلى، والتعرف في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظر المعلمين والمديرين التسرب

بـاختالف  حول مدى الحد مـن التسـرب   ) والمديرين المعلمين،(هناك اختالف في وجهات النظر

  .والتعرف أيضا على أسباب التسرب من وجهة نظر الطلبة المتسربين. متغيرات الدراسة
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  :أهمية الدراسة 6.1
  

ل أصبحت الشغ  وأسـبابه التسرب الدراسي ظاهرة  كونأهميتها من الحالية  الدراسة اكتسبت  .1

م ــــالتسرب أحد أهن إحيث  ،ومحط أنظارهم وأنظار الباحثين ،للقائمين على التعليمل الشاغ

  .در التربويـاهر الهـمظ

  فـي محافظـة رام اهللا   - في حدود علم الباحثة -تبرز أهميتها في كونها من أوائل الدراسات  .2

كما يراه المـديرون   اهرة التسربدور مدير المدرسة  في الحد من ظووالتي تناولت  ،والبيرة

  .من وجهة نظر الطلبة المتسربين هأسبابو والمعلمون،

ـ العملي على والقائمين ،مدير المدرسةو ،اإلدارة المدرسية: من كلمن هذه الدراسة يستفيد  .3 ة ـ

ـ الجدد ف، وستكون هذه الدراسة محطة من المحطات للباحثين التعليمية اهللا م محافظـة را  يـ

  .التسرب نإلى دور المدير في الحد م كثيرا سيما أن الدراسات السابقة لم تتطرقال ، والبيرة

  

  :مصطلحات الدراسة 7.1
  

وعدم االلتحـاق بـأي   ) باستثناء الوفاة(االنقطاع عن المدرسة قبل إتمامها ألي سبب "هو : التسرب

  ).92، ص1999شاهين،( "مدرسة أخرى
  

 االنقطاع عن الدراسة وعـدم إنهـاء المرحلـة   "التسرب بأنه   )إجرائيا(تعرف الباحثة  :التسرب

  ."غض النظر عن األسبابب ب،التعليمية التي التحق بها الطال
  

بقـدر المسـتطاع مـن      فـالتخفي محاولة وع الشيء، أوقو دون والحيلولة المحاولة"هو : الحد 

  ).32ص ،2004 ،البشري( "استخدامه
  

 ". المستطاع قدر الشيء وقوع من لوالتقلي التخفيف محاولة" إجرائيا بأنةوتعرف الباحثة الحد  :الحد 
  

، ويقـف علـى   اإلداري األول في المدرسة" :هو )89ص ،2001(وعرفة عابدين  :مدير المدرسة

) الرؤسـاء (أمام السلطة التعليميـة   ،فيها، ويتحمل فيها المسؤولية األولى، بل الكاملة رأس التنظيم

  ".والمجتمع
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ـ أن علىوتعرف الباحثـة المـدير إجرائيـا     :المدرسة مدير  في رسمياً المعين الشخص ذلك: "هـ

 والفنية اإلدارية لالعم جوانب جميع عن الومسـؤ  ليكون ،ة من قبل وزارة التربية والتعلـيم المدرس

ـ أه لتحقيق مناسبة إجـراءات   اتخاذ عن لاألو المسؤول وهو ،المدرسة لداخ االجتماعيةو  دافـ

 ".العليا التربوية اتراإلدا مع بالتنسيق المدرسة
  

فان المدارس  )2،ص 2013( اإلدارة العامة للتخطيط التربويوحسب تعريف : المدارس الحكومية

ــي  ــة ه المدارس التابعة لإلشراف المباشر إدارياً وفنياً لوزارة التربية والتعليم العالي " :الحكومي

  ".الفلسطينية
  

ـ  التي تديرها والمدارس "هي  :مدارس وكالة الغوث الدولية وث لتشـغيل  تشرف عليها وكالـة الغ

 .)6ص ،2013 العالي، والتعليم التربية وزارة(  "الالجئين الفلسطينيين
  

 :بأنهـا  )7ص ،2009( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني  يعرفها : محافظة رام اهللا والبيرة

تقع بالضفة الغربية إلى الشمال من مدينة القدس، وتضم مديرية واحـدة   ،إحدى محافظات فلسطين"

تي رام اهللا والبيـرة  ، وتضم المحافظة مـدين ارة التربية والتعليم الفلسطينيةللتربية والتعليم تابعة لوز

  ".المتالصقتين

 
  :حدود الدراسة 8.1

  

 م2014-2013الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي :  الحدود الزمانية - 1

 . محافظة رام اهللا والبيرة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة : الحدود المكانية - 2

في محافظة رام اهللا والبيرة، ومديرو ومعلمو  الطلبة المتسربون من المدارس: الحدود البشرية - 3

 .اهللا والبيرة المدارس الحكومية ووكالة الغوث في محافظة رام 

تهـا  تتحدد نتائج هذه الدراسة باألدوات المسـتخدمة للحصـول علـى بيانا   : الحدود اإلجرائية - 4

 .وباألسلوب اإلحصائي المستخدم

  .والمصطلحات الواردة في الدراسة وتتمثل بالمفاهيم  :الحدود المفاهيمية  - 5

 

 

 



 

8 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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  الدراسات السابقة 2.2

  الدراسات العربية 1.2.2

  الدراسات األجنبية 2.2.2
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  الفصل الثاني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طار النظري والدراسات السابقة اإل

  

  طار النظري  اإل 1.2
  

يعتبر قطاع التعليم واحداً من أهم القطاعات في المجتمع، حيث تولي الحكومات لهذا القطاع اهتماماً 

من التعليم مشكلة كبيرة،  الطلبةتسرب و ،نه يمثل االستثمار الحقيقي في مستقبل الشعوبإخاصاً، إذ 

ال يقتصـر أثـره علـى     اًتربوي اًلكونها إهدار ،وتعد من أخطر اآلفات التي تواجه العملية التعليمية

النظري  لإلطار اًتناول هذا الفصل عرض، ى ذلك إلى جميع نواحي المجتمعالطالب فحسب، بل يتعد

، مفهـوم  التسـرب   التعليم في فلسطين(ة  محاور وهي المتعلق بالتسرب من المدرسة بعرض ثماني

التسرب فـي   ،العربي التسرب في الوطن ،ثار المترتبة على التسرباآل ،سباب التسربأ المدرسي،

للدراسـات السـابقة    ، وكذلك عرضـاً )ة، دور المدير في الحد من التسرب، مدير المدرسفلسطين

  . غتين العربية واألجنبيةلبال

  

 :التعليم في فلسطين 1.1.2
  

ـ س سـمما انعك ،ارتبط التعليم ارتباطا وثيقا باألوضاع السياسية واالقتصادية السائدة أو إيجابا لبا ـ

السلطة و في مرحلـة   أ ،اإلسرائيليل ذلك في مرحلة  االحتال أكان سواء، التعليم في فلسطينعلى 

ــد .  الوطنية الفلسطينية أن تولت السلطة الفلسطينية مسئولية إدارة التعليم في الضفة الغربية فبعــ
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 واجهت، والتعليم العاليم لتربية والتعليوزارتي ال من خالم 1994وقطاع غزة في شهر آب لعام 

 : ل منها حتالإلن التحديات الناتجة عن سنوات اـممجموعة 

 الحد األدنى  من  لرة حيث لم توفر لها سلطات االحتالن البنية التحتية للمدارس الحكومية مدمأ. 1

 . ولم توفر لها التقنيات واألجهزة المساعدة، العناية الدورية

 ستيعابإلالسلطات المحتلة المدارس الالزمة زدحام الصفي حيث لم تبن إلاارتفاع معدالت . 2

 . الطلبة أعداد التزايد في 

ــحانمتإلاألمية المدرسية وظاهرة الغش في اوتفشي ظاهرة ، تدني مستوى نوعية التعليم. 3  اتــ

ـ الجن كال وانهيار االنضباط الدراسي وارتفاع معدالت التسرب من ـ سين نظـ ـ را لتوجـ ه  ـ

 . للظروف االقتصادية المتدنية كنتيجةل المتسربين إلى سوق العم

ــوالتدريب الالزمين للمعلمين واإلداريين في المدارس والمل غياب التأهي. 4 ــديريات طـ ل واـ

 . لسنوات االحتال

إلى   سلطات االحـتالل بها في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث عمدت ل تشويه المناهج المعمو. 5

ائق التاريخية ـهة الحقوشـسطينية مـالفلما يمت بصلة إلى الهوية الوطنية والقضية  كلحذف 

  .)2001عابدين،(
  

تشرف وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين على التعليم العـام فـي المـدارس الحكوميـة،     و

وكذلك تشرف الوزارة علـى التعلـيم   . والمدارس التابعة لوكالة غوث الالجئين والمدارس الخاصة

-2012(وكانت نتائج المسح السـنوي الشـامل للعـام    . لسطينيةالعالي في الكليات والجامعات الف

  :للمدارس كما يلي) م2013

) 694(مدرسة بالضـفة الغربيـة و   )2059(ة منها يراضي الفلسطينمدرسة في األ )2753(يوجد 

مدرسـة حكوميـة   ) 2038: (كما يلـي   اإلشرافوتتوزع حسب جهات . مدرسة في قطاع غزة 

ن عدد مدارس أيضا أوبينت النتائج . مدرسة خاصة ) 371(مدرسة تابعة لوكالة الغوث و) 344(و

مدرسة ) 245(على من عددها في الضفة الغربية حيث بلغت  أوكالة الغوث الدولية في قطاع غزة 

ن هنـاك  أيضـا   أمسـح  شـارت نتـائج ال  أمدرسة في الضفة الغربيـة و ) 99(في قطاع غزة و

طالبا وطالبـة فـي الضـفة    ) 673172(طالبا وطالبة يدرسون في المدارس منهم ) 1136739(

طالبـا  ) 762499(ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية . في قطاع غزة) 463567(الغربية و
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فـي   ما عـدد الطلبـة  أطالبا وطالبة ، ) 273616(وطالبة وعدد الطلبة في مدارس وكالة الغوث 

ما عدد المدارس في محافظة رام اهللا والبيـرة  أ .طالبا وطالبة ) 100624(فبلغ  ،المدارس الخاصة

مدرسـة  ) 51(مدرسة وكالـة و ) 12(ة و يمدرسة حكوم )181(فقد بلغ  ،)م2013- 2012(لعام 

طالبـا   )58713(  مية في محافظة رام اهللا والبيرةعدد الطلبة في المدارس الحكوبلغ بينما  .خاصة

 فبلـغ عـدد   ،ما في المدارس الخاصـة أ .طالبا وطالبة في مدارس وكالة الغوث )6417(وطالبة و

 ).2013 ،جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني( )15802( الطلبة

  

  :مدة العام الدراسي 1.1.1.2
 

حزيران / 30في  تقريب  السنة الشمسية، وينتهيمن  عادة معبداية شهر أيلول  يبدأ العام الدراسي 

  .أشهر) 9(أي تكون مدة العام الدراسي . هامن السنة الشمسية التي تلي

  

  :م التعليميالسلّ 2.1.1.2
 

 :المراحـل اآلتيـة  ) 2012(وزارة التربيـة والتعلـيم الفلسـطينية    يشمل السلم التعليمـي حسـب  

 5 –سنوات  4(من سن يشمل األطفال  ):رياض األطفال( التعليم ما قبل المدرسة: المرحلة األولى

  ).أشهر 5سنوات و

  :التعليم العام ويشمل :المرحلة الثانية

 5يبدأ دخول الطالب للصف لألول األساسي من سن : )س10 –س1( اإللزامي/ التعليم األساسي) أ

   والتي تستمر لمدة عشر سنوات؛ أي حتى نهاية الصف العاشر األساسي وهي. أشهر 6سنوات و

 ).اإللزاميةالمرحلة (

 :ويشمل  )ث2 –ث 1( التعليم الثانوي) ب 

 ويعد الطلبة) األدبي(مدته سنتان بفرعيه العلمي والعلوم اإلنسانية  :التعليم الثانوي األكاديمي  - 1

   والذي يمكّن الناجحين منهم من االلتحاق بالجامعات) التوجيهي(للتقدم المتحان الثانوية العامة  هنا

صناعي، وتجاري، : ا سنتان وينقسم إلى فروعه الخمسةمدته أيض: الثانوي المهنيالتعليم  -2

) التوجيهي المهني( للتقدم المتحان الثانوية العامة وزراعي، وتمريضي، وفندقي، يعد الطلبة هنا
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والذي يمكنهم من االلتحاق بكليات المجتمع أو بعض الكليات الجامعية التي تناسب تخصصاتها نوع 

  .في الفرع الثانوي التعليم
 

، علـى النهـوض   ة، منذ توليها قيادة دفة التعلـيم حرصت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيو

بالعملية التربوية، وبذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال، وسط ظروف سياسية صعبة، فقـد تحملـت   

وأخذت على   .االحتالل اإلسرائيلي عبئاً كبيراً، وورثت تركة ثقيلة، وبنية تربوية شبه مدمرة، خلّفها

كثر من  أوحين نتحدث عن إدارة شؤون  .عاتقها أن تنجح، ووضعت ذلك نصب عينيها هدفاً للتحقيق

ألف معلم، واإلشراف على قرابة ألفي مدرسة وعشرات الجامعات  30مليون طالب وأكثر من  1.1

والمعاهد العليا، واالنطالق في مشروع كبير تمثّل ببدء تطبيق أول منهاج فلسطيني، والبدء بتطبيق 

ـ  خماسيةخطة  بء التزايـد  تطويرية شاملة للنهوض بالتعليم الفلسطيني وتوفيره للجميع، وتحمل ع

 المزيـد  التربية والتعليم  في سباق متسارع لبناء وزارةالحاصل في عدد المواليد، األمر الذي جعل 

وزارة التربيـة  ( من المدارس لحل المشاكل الناتجة عن االكتظاظ في الصفوف الدراسـية  والعديد

  ).2012الفلسطينية ،العالي والتعليم 
  

تسلمت وزارة التربية والتعليم مسؤولياتها تجاه التعليم ن  أنه منـذ  أ )2003(ومن هنا يرى خليفة  

ولكي تتجاوز  .على إحداث تغيير جوهري على العملية التعليمية في فلسطين عاكفةالفلسطيني وهي 

فإن ، التربية والتعليمل من تخلف في مجال ما أحدثته سلطة االحتال بناءإعادة على ل الماضي وتعم

يعيد ارتباط ل وتتطلع إلى مستقب، ستقبلية واضحة للتعليم الفلسطينيتنمية رؤى م على ل الوزارة تعم

سين ـــتهتم الوزارة بتح، وانطالقاً من ذلك. ل وينير لها طريق المستقب، اريخهاالجديدة  بتل األجيا

الجديدة على تنمية قدراتهم وتفجير ل ومساعدة األجيا، وتحسين البيئة التعليمية، يمـــة التعلـــنوعي

 .مع الثقافات المختلفةل المهارات الحياتية والمرونة الالزمة للتفاع وإكسابهم اقاتهم ط
  

تدرك مدى أهمية تطوير التعليم العـام وتحسـين نوعيتـه،    ). 2012( التربية والتعليم وزارة وألن

ومدى أهمية تحقيق معايير الجودة فيما يتعلق بالتعليم الجامعي، فقد عملت جاهدة لتدريب المعلمـين  

وتأهيلهم، لخلق قاعدة تربوية قادرة على األخذ بيد أطفال فلسطين نحو مجريات العصر الحـديث،  

ة والتكنولوجيا الحديثة، فعملت على إدخال الحاسوب الـى المـدارس،   عصر المعلومات المتسارع

مختبر حاسوب يستخدمها الطلبة، وتم ربط معظم هـذه المـدارس    )1200(وأصبح لديها أكثر من 
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، وفي استمرار لهذه الجهود تبنت خطة لتدريب جميع المعلمين "االنترنت"بشبكة المعلومات العالمية 

تـدريب   إستراتيجيةتمرة لرفع كفاءتهم وأدائهم، وتعمل حالياً على تنفيذ الفلسطينيين في دورات مس

وضمن جهودها الرامية إلى إيجاد بنية تحتية في المجـال   .وتأهيل المعلمين بالتعاون مع الجامعات

أيضاً تشمل تطوير نظام التعليم والتـدريب المهنـي    إستراتيجيةالمهني والتقني، فقد تبنت الوزارة 

وتطوير الموارد المادية والمناهج واألنظمـة والتشـريعات المتعلقـة     ،المصادر البشريةو ،والتقني

  .بالتعليم المهني
  

وصورة مصغرة ، تربويةمن اإلدارة ال جزءٌوالتـي هـي   اإلدارة المدرسية دور  يـأتي ومن هنا  

 ،داعـواإلب ة تقودها إلى النجاحلذا ال بد من إدارة رشيدة للمدرسة تقوم على أسس علمي ،لتنظيماتها

خاصة فلسفة لـة   ن تكونأويجب ، الرئيس في مدرستهول ر المدرسة القائد التربوي األويعتبر مديو

ــه ــا يقود  ب ــهمعلميه به رسته في جميع شئون مد وإدارة، وتنميتهم مهنياً، للتجديد واإلبداع وطالب

  .)2002 ،مصطفى(ل دون سأم أو مل ةـنشاطاتها المنهجي
 

والمدير  ،بصفة عامةدارة المدرسية تواجها اإل التي المشكالتن من أصعب أ )2005( مساديرى و

ظاهرة التسرب المدرسي لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية تؤثر في تقـدم المجتمـع    ،بصفة خاصة

 وال سيما أنها تساهم بشكل كبير وأساسي في تفشي األمية ،أمامه اًصلب اًوتقف حجر ،الواحد وتطوره

وفئة  ،فئة المتعلمين :من فئتين اً، بحيث يصبح المجتمع الواحد خليطوعدم اندماج األفراد في التنمية

وذلك نتيجة لصعوبة التوافـق بـين    ،تأخر المجتمع عن المجتمعات األخرى ، مما يؤدي إلىاألميين

  .الفئتين في األفكار واآلراء
   

   :سيهنا ال بد لنا من توضيح مفهوم التسرب المدر ومن
  

  :مفهوم التسرب المدرسي   2.1.2
  

 ، البلـد   القائمة فـي ذلـك  يختلف مفهوم  التسرب المدرسي من بلد إلى أخر حسب سياسة التعليم 

عدم التحاق االطفال الذين هم بعمـر التعلـيم   " :هالتسرب بأن .)6ص ،1992(اليونسيف  عرفتفقد 

 ،، سواء كان ذلك برغبتهم"او تركها دون اكمال المرحلة التعليمية التي يدرس بها بنجاح ،بالمدرسة

  . أكثرو أ، وكذلك عدم المواظبة على الدوام لعام خرىأو نتيجة لعوامل أ
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عدم قدرة المدرسة على االحتفـاظ بالطفـل بعـد    " أنهب .Mehran, 1995, p1) ( مهران هويعرف

 ".االلتحاق بها
  

 ،ةـن الدراسـعدم االلتحاق بالمدرسة لمن هم في س: "بأنه) 235ص ،1996( عدوانما عرفة بين

ــاءوعدم  ،أو االنقطاع عن الدراسة بغض النظر عن  ،المرحلة التعليمية التي التحق بها الطالب إنه

 ".األسباب ماعدا الموت
  

ـ أي مرحل نهاءإـل قبكلي  لترك مقاعد الدراسة بشك :"بأنه) 316ص ،2001( ويعرفه عابدين ة ـ

 . "تعليمية من سلم التعليم العام
  

ليها مـرة  إانقطاع الطالب عن الدراسة وعدم العودة " )42ص ،2002( الرشدان والهمشري ويعرفة

 .وهو بذلك يشكل فقدا في التعليم ،ثانية
  

 عدم قدرة المدرسة علـى االحتفـاظ بالتلميـذ أو   "بأنه  )74ص ،2008( اليونيسف وتعرفه منظمة

والتسرب من المدرسة االبتدائية يتمثل فى فشل التلميذ فى إتمام تلك  .التلميذة بعد االلتحاق بالمدرسة

 ".عدم استمراره حتى نهاية المرحلة االبتدائية و ،التعليميالمرحلة من النظام 
  

االنسحاب المبكر لطلبـة مـن المدرسـة دون    "نه أالتسرب على ) Agnes, 2010, p6( وتعرف 

 ".خرى ألى المدرسة  مرة إمرحلة التعليم الثانوية، وعدم عودتهم  إكمال
  

 واألطفالنه ترك المراهقين أعلى "لى مفهوم التسرب إ). 477ص  ،2010 ،نصر اهللا(شار أبينما 

 لى نهاية المرحلـة إو بصورة نهائية قبل وصولهم أ ،و انقطاعهم عنها لعدة فترات طويلةأ ،للمدرسة

 ".جدون فيهايتواالتعليمية التي 
 

ترك الطالـب   " أنهالتسرب على ) 7ص ،2013( الفلسطينيةالعالي وتعرف وزارة التربية والتعليم 

 ".أخرىلى مدرسة إخالل العام الماضي ولم ينتقل  للمدرسة نهائياً
  

باسـتثناء  (تمامهـا ألي سـبب   يتبين من هذا كله أن التسرب يتمثل في ترك الطالب للمدرسة قبل إ

 .وعدم االلتحاق بأي مدرسة أخرى) الوفاة
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 :سباب التسربأ 3.1.2
 

لى إوالتي تتفاوت من بيئة  ،سباب المتنوعة والمتداخلةن ظاهرة التسرب جاءت نتيجة العديد من األإ

، ولقد ساعدت البحوث التربوية والدراسات لى مدرسةإومن مدرسة  ،خرىألى إومن دولة  ،خرىأ

، وتكـاد تجمـع علـى    طارات معينـة إسباب التسرب في أالنظرية والميدانية والعالمية في حصر 

 .)2005أبو عفيفة ،( وأسريةسباب اقتصادية  واجتماعية وتربوية أحصرها في 

  

 :سرية واجتماعيةأسباب أ1.3.1.2
  

  :لىإسرية واالجتماعية سباب التسرب األأ) 1996( أرشيد يرجع

، مما يقلـل الدافعيـة   يلهموعدم االهتمام بتحص ،والدهم عن المدرسةأهل بتغيب عدم اكتراث األ .1

 .من المدرسة لى التسربإ، ويؤدي بالتالي لل من قيمة التعليم في نظر االبن، ويقللتعلم

مرضا مزمنا مما يجعله عـاجزا   مرضه ، أوحدهماأأو وفاة  ،الوالدين كانفصال: سريالتفكك األ .2

 .االبن ليقوم محلة  فيأتي، اليومية باألعمالعن القيام 

الالزمـين  همال، وعدم تقديم الرعايـة والعطـف   سرة والقائم على اإلنمط التربية السائد في األ .3

، ن لفترة طويلة ومتكررة عن المنزلحد الوالديأو غياب أ، بسبب كثرة خالفات الوالدين ،لألبناء

عن المدرسـة وعـدم    تغيبهزاء إلى التساهل مع االبن إالذي يدفع الوالدين  الزائدنمط الحنان  وأ

 .، مما يساعد على التسرب المدرسي وترك المدرسة المدرسي انضباطه

  يضاًأإن من األسباب األسرية واالجتماعية  )2002(غنيم  وأضاف

 واألساليب والرفاق والمعلمين، المدرسة تغير عليه يترتب الذي السكن، مكان في المستمر التغير .4

 سـلبا  ويؤثر ،واإلحباط والقلق إلى التوتر بدوره يؤدي مما الطالب، عليها اعتاد التي الدراسية

  .التسرب من المدرسة إلى بالتالي يؤدي وقد كاديمي لديهم،األ والتحصيل للتعلم دافعيتهم على

واالرتحال المستمر الذي تضـطر   ،سبابلسبب من األماكن ال تتوفر فيها المدارس ألى إاالنتقال  .5

  .كانية كالبدو بسبب طبيعة معيشتهمله بعض القطاعات الس

  :فأشار الى )2004(ما الصوباني أ

يضـا  أوكـذلك   اإلناثسباب التسرب خاصة عند أهم أ، هما من لزواج المبكر والخطوبةن  اإ .6

 .بناءعدد األ ةتعدد الزوجات وكثر
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وتشـجيعهم   ،على زمالئهـم  كبير تأثيررفاق السوء لهم  أن الى  )2005(الزبيدي أشار بينما  .7

 .على ترك المدرسة

له دور كبير فـي تسـرب    ،و عاهة وراثيةإعاقة إكوجود ، ن المرضأ) 2003(البكور ورأت .8

الطلبة من المدرسة حيث يكون هؤالء الطلبة عرضة لالستهزاء من قبل زمالئهم مما يضطرهم 

  .تعليمهم وإتماملى المدرسة إالذهاب لى عدم إ

  

  :ومنها تربوية أسباب 2.3.1.2
 

 ،للمدرسة الطالبرفض  وأقد يكون له دور كبير وفعال في قبول  ن المعلم أ )2004( الجنيدي ترى

فكلما كان المعلم محبوبـا   ،خصائصهم النفسية والعقلية واالجتماعية مراعياً لطالبهكأن يكون محبا 

، ويحـرص  وبذلك يحب المعلم والمدرسة ،للطلبةكانت المادة سهلة وسلسة بالنسبة لتقبلها  طالبهمن 

ذلك  النقيض من، وعلى يةعلى الذهاب إلى المدرسة بنفسه دون تدخل أي طرف آخر في هذه القض

 الطلبـة قاسية مـع   ر والنهي في أسلوبه وطريقة تعاملعندما يكون المعلم متسلطا ويأخذ مبدأ األم

فنراه يسلك أساليب ملتوية في التعامـل،  ، المعلم والمدرسة الطالبحيث يكره  ،اًالوضع مختلف يكون

ومع تطور األحـداث نـراه يهـرب أو     ،فنرى شخصيته تضعف وينتابه الخوف والفزع من المعلم

قد يصل إلى الكذب أو الخروج من المنزل بحجة و ،يتقاعس عن الذهاب إلى المدرسة بحجة المرض

ـ إالذهاب   ىلى المدرسة ويغير وجهة سيره إلى أماكن أخرى حتى ينتهي الدوام المدرسي ليرجع إل

  .وهذا يؤدي بالنهاية إلى تسربه من المدرسة وعدم الذهاب إليها نهائيا ،منزله كأنه قادم منها
 

فرصـاً   بـة يعطـي  الطل ور المنتظم للمدرسة ن عدم مراقبة المدير للحضأ )2002( صالح ويرى

اسـتخدام  والظـاهرة   هذهجراءات حازمة  وصارمة للحد من إ، دونما المتكرر عن المدرسةللتغيب 

لى كره الطلبة للمدرسة إوهذا يؤدي  ،المعلمين بحق الطلبةوالعقاب البدني والمعنوي من قبل المدير 

 .وتغيبهم عنها وبالتالي تسربهم منها 
  

عـدم   أو المتسـربين،  أهاليعدم التعاون من قبل الكادر التعليمي مع  نالى أ )2005( مسادويشير 

، هذا بدورة يشجع الطلبة علـى تـرك المدرسـة    انقطاعهم عن الدراسة أو، بةاهتمامهم بتغيب الطل

 أنمن شانها  والعقاب،التربوية التقليدية القائمة على التلقين  األساليبكما أن  .هاوبالتالي تسربهم من

  .للمدرسةه باالرتياح وبالتالي ترك شعورهوعدم  الطالب،تبعث الملل والخوف عند 
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 بـة مـع اهتمامـات الطل   تالؤمـه ، وعدم جمود المنهج الدراسي إن )2010( الجعفري رأىبينما 

، وعدم اهتمام هـذه المنـاهج بـالظروف االقتصـادية     بحاجات المجتمع ارتباطه، وعدم وقدراتهم

وبالتالي  ،للتعلم الطلبة، مما يقلل من دافعية الطالب فيهواالجتماعية السائدة في المجتمع الذي يعيش 

 .ترك المدرسة
 

لمعلمين، وعـدم اهتمـامهم   الوظيفي  واالقتصادي ل الرضاتدني  الى أن )2010(الناطور  وأشارت

وبالتـالي   ،شعور الطالب بالتحيز والظلم إلى، وعدم مراعاتهم للفروق الفردية بينهم يؤدي بالطالب

 إنوالتي يمكـن   ،في بعض المدارس اإلرشاديةعدم توفر الخدمات إن  .للمدرسة وتركه لها ههكر

ـ  ،في حل بعض مشاكل الطلبة تساهم بشكل كبير ربهم وبالتالي تقلل من فرصة تركهم للمدرسة وتس

االمتحانات واالختبـارات   إجراء، والتي تقوم على لطرق التقليدية في تقييم التحصيلاكما أن  .منها

بمثابـة الكـابوس    بة، التي يعدها بعض الطلالمقالية واألسئلةالتقليدية التي تعتمد على الحفظ الغيبي 

، ويعرضـهم للسـخرية   وأهاليهمزمالئهم ومعلميهم  أمام، ويضعهم في مواقف حرجة الذي يالحقهم

، ويـدفعهم  ة من القلق والخوف من االمتحانـات ، مما يخلق لديهم حالاآلخرينواالستهزاء من قبل 

نـات  عدم تـوفر اإلمكا كما أن  .تركها أوالرسوب والهروب من المدرسة أو التغيب عنها  أوللغش 

 الدوام، مثـل  أثناءسهم في على التعبير عن أرائهم او الترويح عن أنفبة المدرسية  التي تساعد الطل

 .، والمختبرات العلمية التي تسهل عملية فهم المواد الدراسـية  لمالعب الرياضية، والغرف الفنيةا

 بـة يجب التخلص مـن الطل  بأنه، رس عند المديرين والمعلمينوجود اتجاهات سلبية في بعض المدا

بـة  سيؤثر علـى الطل  بةوالمعلمين بأن سلوك هؤالء الطل ، العتقاد أؤلئك المديرينالضعفاء تحصيلياً

 .إليهالين و، وبان تحصيلهم سيؤثر على سمعة المدرسة ونظرة المسؤاآلخرين
  

 أهـم الفشل الدراسي والرسوب المتكرر وتدني التحصيل مـن   أن )Schwartz,1995( رأىبينما 

المدرسة وعـدم التكيـف مـع الجـو      كره كما أن .ترك المدرسة إلىالتربوية التي تؤدي  األسباب

عليها  اإلدمان أوتعاطي المخدرات ووعدم الرغبة في البقاء طويال مع الطلبة والمدرسين  ،المدرسي

  .سيؤدي إلى ترك المدرسة وبالتالي التسرب منها  بين الطلبة
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  :اقتصادية أسباب 3.3.1.2
 

 أو األم أو كـاألب  لألسرةوفاة المعيل الوحيد  من أهم األسباب االقتصادية  نأ )2002(الغول يرى 

عدم قدرة األهل على تلبية مصروفات و .مما يضطر الطالب لترك المدرسة والبحث عن عمل ،األخ

البطالة التـي يعـاني   كذلك .  اقتصادياً بعض التعليم عبئاًحيث يعتبر  ال ،التعليم التي ال يجهلها احد

 للتخفيف من الفقـر  أشغال إضافية  إلى األبناءدفع  إلى باءاأل ، مما يضطرالطلبة أمور أولياءمنها 

  أمام باإلحراجعدم تلبية احتياجات الطالب المادية كالمصروف اليومي ، مما يشعر الطالب كما أن .

هذا ، باألرضالعمل  أو األغنامفي رعي  األهلمساعدة باإلضافة أيضا إلى  .فيترك المدرسة زمالئه

  . كله يؤدي إلى ترك الطالب للمدرسة
  

، وخاصة المزرعة أوللعمل في المصنع  لألوالد واألسرة األبحاجة إلى  )2010(وأشار نصر اهللا 

 واألمـاكن الظاهرة في معظم المنـاطق   هذهوتنتشر  ،باهظة الثمن أوالعاملة قليلة  األيديكانت  إذا

وغالبا ما تتماشى مع المواسـم المختلفـة    ،تحدث فيهالتوقيت الذي ، وتختلف في بنسبة تدعو للقلق

لحـدوث  ة عن المدرسة لفترة زمنيـة كافيـة   حيث يتغيب الطلب ،للزراعات المنتشرة ومواسم قطفها

 .تسرب الطلبة وتعطيل دراستهم  إلى، وتؤدي ضرر في التعليم والتحصيل الدراسيال

  

 : األسباب السياسية 4.3.1.2
  

 سرائيلي الذي يستخدم أبشعاإل لحيث تخضع فلسطين لالحتال ،السياسيعدم استقرار الوضع  إن

ـ االت واعتقـواغتي ،وقصف عشوائي ،وتجريف لألراضي ،من هدم للبيوتالقمع أساليب   ،االتـ

ـ إلى انعدام المناخ التربمما يؤدي  ،الشهداءوارتفاع أعداد  ،وتهديد يومي لحياة البشر ـ وي فـ ي ـ

قوات كما أن . على ارتفاع نسبة التسربل فيعم ،الطلبةه على والذي ينعكس بدور ،المدرسة والبيت

ن المعلمين حيث ـريحة مـبشن مجموعة من الممارسات التعسفية ضد ش تقوم اإلسرائيليل االحتال

 ،غـدين  أبـو ( التدريسية لهيئـة ا طاقمإلى أماكن عملهم مما أحدث عجزا في ل تمنعهم من الوصو

2005.(  
  

، بين المدن الفلسطينية أوالمحتلة في المناطق ل ا قوات االحتالالتي تضعهل أن العراقيوترى الباحثة 

، مما يؤدي إلى عـدم وجـود   إلى مدارسهمل المعلمين من الوصو من كثيرلها دور أساسي في منع 
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 أو إشغال الحصص الصـفية التـي تبقـى بـدون      ،الطلبةفٍ من المدرسين لمراقبة سلوك كاعدد 

  .مدرسة وبالتالي تسربهم منها لل الطلبة وهذا يؤدي إلى ترك .الطلبةمدرسين مما يحدث فراغا لدى 

  

 :ثار المترتبة على التسرباآل 4.1.2
  

، فهي هـدر للمصـادر   للفرد والمجتمع والنظام التعليميإن لظاهرة التسرب أثارها الضارة بالنسبة 

ثم يظهـر ثانيـة عنـدما     ،دون عائد مجزي التعليمفي رفع كلفة  أوالًوعبء مادي يظهر ، التعليمية

، فتتحمل الدولـة نفقـات   األميةوجهودها لمحاربة  أموالهاتكريس جزء كبير من  إلىتضطر الدولة 

على  أخرىثم تدفع نفقات  ،الدراسة إتمامويتسربون قبل  ،تهدر على طلبة ال يتخرجون من المدارس

  .)2001الرشدان ،(وتدريبهم  تأهيلهم وإلعادة األميةنفس الطلبة لمحاربة 

  

    :نفسهعلى الفرد  اآلثارأما 
 

فيعـود   ،بـالعلم  فهو ال يقرأ وال يهتم كثيراً ،ما يعود لألمية الطالب المتسرب هو شبه أمي وغالباًف

 ،عن الحصول على عمـل  غالباً يعجز الطالب المتسرب و .من التطور العلمي لألمية ليواجه عالماً

ى أهله فيجد نفسه في النهاية عالة عل ،نظرا ألنه ال يحمل شهادة علمية تحميه في عالم متعلم متطور

مع الجهل والبطالة التي يعاني منها الطالب المتسرب سيجد نفسـه شـيئا    ومجتمعه وحتى أصدقائه

ـ   و .سديةفشيئا يعاني من األمراض النفسية والج ى يشعر الطالب المتسرب بـالحنق والغضـب عل

من القلـق والغضـب قـد     وجوده في جوو .حملهم نتائج فشله في الحياةالمجتمع وعلى من حوله لي

يشـعر الطالـب   و .فيقدم على ما ال يحمد عقبـاه  ،يخرج به عن ساحات الدين واألخالق المتوارثة

 للعزلة واالنطواء خوفا من أمـور كثيـرة   يدفعه حوله مما  بالتشاؤم ويرتاب في من عادةً المتسرب

  .)2004 الرمضان،(

  

  :تأثير التسرب على المجتمع أما
  

بينما تواصل الفئة األخرى طريقها فـي   ،أن فئة من أفراد المجتمع ستتجه إلى األميةيعني التسرب ف

ـ ، من فئتين يصعب أن تجتمع أفكارهمالنجد في النهاية أن المجتمع مكون  ،العلم  اًمما يعني مجتمع

ستنتشر البطالة في المجتمع، ومعروف ما للبطالة من دور فـي إضـعاف البنيـة    ، وغير متجانس
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ـ و واإلنتاجية للمجتمع والفرد االقتصادية ر فـي تـوفير   سيرتفع حجم االتكالية واالعتماد على الغي

والجنوح كالسرقة  ،سيزيد من حجم المشكالت االجتماعية كانحراف األحداثكما  .الحياة مستلزمات

ينصرف اهتمام المجتمع عن التعمير والبناء إلى اإلصـالح،  و .اآلخرين وممتلكاتهم تداء علىواالع

زيـادة  والتربوية  واألهدافقات والقدرات الطا إهدار إلىوهذا يؤدي  ،وبناء المستشفيات، والسجون

 .)2003قحوان،(، وبالتالي ضعف الناتج االقتصادي والبطالة األميةنسبة 

  

  : ربيالتسرب في الوطن الع 5.1.2
  

بما في ذلـك  ، ما تعاني منها دول العالم، وإنخرمقصورة على بلد دون اآل تإن ظاهرة  التسرب ليس

 ذلكويختلف مفهوم التسرب ونسبته من بلد ألخر تبعا لنوع النظام التعليمي السائد في  .لعربيةالدول ا

  :المجاورة لفلسطين نذكر منهاربية ، فمن بعض األمثلة على ظاهرة التسرب في بعض الدول العالبلد

  

 األردن  1.5.1.2
   

، لمدارس في مرحلة التعلـيم األساسـي  سجل األردن انخفاضا ملموسا في نسبة تسرب الطلبة من ا

مدارس  إلى انخفاض نسبة التسرب في) م2013(ارة التربية والتعليم  األردنية وز وتشير إحصاءات

بينمـا بلغـت نسـب     ،في المدارس الحكومية% 3حيث بلغت النسبة  )م2010(المملكة خالل العام 

وأن عدد الطلبة المتسربين من المدارس فـي المملكـة    ،%3التسرب من المدارس في دول متقدمة 

بحسب إدارة  ،ألف وستمائةوطالبة من أصل مليون  اًطالب) 6020(حوالي )م2007(للعام الدراسي 

حيث صنفت نسـبة التسـرب فـي     ،التعليم العام وشؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم األردنية

النتائج التي توصـلت إليهـا    أهمالمملكة ضمن النسب األقل على مستوى العالم العربي، وكان من 

يم األساسي تعود إلى  حول أسباب التسرب المدرسي في مرحلة التعلالتربية والتعليم األردنية  وزارة

استخدام العقاب المعنوي والجسدي من قبل المعلمين والمدراء  بحق الطلبة، وعدم وجود شخص في 

أو عـدم   ،المدرسة يساعد الطالب على مواجهة المشاكل، وقلة المرشدين التربويين فـي المـدارس  

كالفقر وعمالة األطفال وعوامل  االقتصاديةالعوامل  أنكما  ،وجودهم أحيانا في الكثير من المدارس

  ،اجتماعية كالتفكك األسري والطالق والزواج المبكر للفتيات ورفاق السوء من أهم أسباب التسـرب 

باإلضافة للعوامل التربوية على غرار المناهج وطرق التدريس واالمتحانات والضعف التراكمي في 
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والتنقـل   ،مازال يغلب عليها مجتمع البداوةووجود مجتمعات  ،وعدم فهم المادة التعليمية ،حصيلالت

وتـدني مسـتوى    ،إلى جانب توفر فرص عمل في بيئات أخرى ال تحتاج للمؤهل العلمي ،المستمر

   .الرعاية األسرية الموجودة وعدم اهتمام الوالدين بالطالب ومتابعة دراسته
  

في المدارس تسمح بعودة من  خطة للحد من ظاهرة التسرب أكثر وضعت وزارة التربية والتعليم و

جانية التعليم في مـدارس  إضافة إلى م ،الطلبة إلى المدرسة خالل ثالث سنوات من تاريخ التسرب

ومن ضمن برامج الوزارة ، من الطالب غير القادرين من التبرعات الرمزية% 20وإعفاء ، الوزارة

في الحد من التسرب برنامج الحد من عمل األطفال، الذي تطبقه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل 

الدولية لحماية الطلبة من التسرب وااللتحاق المبكر بسوق العمل، ومشروع تعزيز مشاركة الشباب 

لحياتية النافعة بما يساهم في إيجاد بيئة في الحياة العامة الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من المهارات ا

  ).2010 الناطور،( بالمشاكلتعليمية داعمة ومريحة، ويساهم في تحصينهم من الوقوع 

  

 مصر     2.5.1.2
  

التسرب اإلجمالية فـي  ن متوسط نسبة فإ) 2012(ة التربية والتعليم المصرية ارحسب إحصائية وز

في الحضر والريف، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة األمية في مصـر  % 6.5 مصر وصلت إلى

فـي   ، وأن المحطة األولىالقضاء على التسربأولويات محو األمية تتمثل في  ، أن أولى%30ى إل

كان ولي األمـر   إذاالتسرب تتمثل في عدم دخول األطفال الذين وصلوا سن اإللزام المدرسة، وأنه 

تعمل الوزارة في مشروع لمنـع   .ابنه فإن الدولة راغبة في تعليمه وملزمة بهغير راغب في تعليم 

توفير قاعدة بيانات كاملة للمواليد عن طريق وزارة الداخلية، وإدخـال العنـاوين   بالتسرب، ويقوم  

قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم والتواصـل مـع    إلىاصة بمن هم في سن اإللزام والبيانات الخ

ضرورة تكامـل   كد الوزارةوتؤ. الشئون االجتماعية الستخراج شهادات ميالد لغير القادرينوزارة 

ومتابعة الطالب داخـل المدرسـة، ومالحظـة نسـب      ،جميع قطاعات الدولة في مكافحة التسرب

ي أو انقطـاع غيـر   تسرب جزئ إليالحضور غير المنتظمة أو األداء الدراسي السيئ، الذي يؤدي 

نقطاع اال إلىأهمية التعامل مع الطالب وولي األمر في هذه المرحلة قبل أن تنتقل  لىكامل، مؤكداً ع

 .هاعن المدرسة وبالتالي التسرب منالكامل 
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 سوريا  3.5.1.2
  

أن نسبة التسرب من المدارس انخفضـت إلـى   ) 2012( وزارة التربية السورية أشارت إحصاءات

وتفيد إحصـائيات   ).م2009/2010(من إجمالي طالب التعليم األساسي في سورية خالل عام % 3

وزارة التربية السورية بأن نسبة المتسربين في بعض المناطق، السيما الريفية تصل إلى أكثر مـن  

أبرز األسباب وراء ذلك مواسم الهجرة التقليدية ومن . الثلث خالل مواسم جني المحاصيل الزراعية

التي ما تزال موجودة في البيئة البدوية التي تهاجر إلى أماكن توفر القوت والمـاء لقطعـانهم مـن    

غير أن حاالت التسرب ال تقتصر على المجتمعات البدوية فقط، بل تشمل أيضـا منـاطق   . األغنام

ت الفقيرة بحاجة لعمل األبناء خالل مواسم جني القطـن  حيث العائال ،التجمعات الريفية والحضرية

تنخفض نسبة التسرب في نفس العام وتعود إلى االرتفاع في العام ذاته عندما ال يوجـد  ووالزيتون، 

وتزيد نسبة التسرب في صفوف الفتيات على مثيلتها لدى الفتيان  .عمل في األرض أو مواسم قطاف

ر الكثير من العائالت ألهمية تعليم الفتاة بسبب العادات والتقاليد  ألسباب أخرى في مقدمتها عدم تقدي

كما ان ظـاهرة التسـرب مـن    .وإلزامهن بعمل المنزل ،ومنها تزويج الفتيات بشكل مبكر، القديمة

ويفـرض  . عاما 15المدرسة في مناطق سورية كثيرة رغم وجود قانون للتعليم اإللزامي حتى منذ 

ة، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى شهر في حال قيام أولياء األمر بمنـع  هذا القانون غرامات مالي

غير أن تطبيق القـانون ال يأخـذ   . لهم بهذا الشأن هاب إلى المدرسة بعد توجيه إنذارٍأطفالهم من الذ

مفعوله حتى اآلن ألسباب عديدة أبرزها التستر على حاالت التسرب ليس فقط من قبل أهل الطلبة ، 

  .في المدارس  العاملينقبل  بل أيضا من
  

وفي محاولة منها لمواجهة هذه الظاهرة تقوم وزارة التربية السورية منذ سنوات بإرسـال معلمـين   

ومـع اسـتمرار المشـكلة لجـأت     . للعمل في المناطق النائية التي تعاني من نقص الكادر التعليمي

الغذاء مـن  "تطبيق برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة إلى  الحكومة السورية بالتعاون مع برنامج

ويقضـي   ،في المحافظات الشـمالية السـورية   )م2009( اعتبارا من العام" أجل التعليم في سوريا

البرنامج بتوزيع الطحين شهريا على العائالت الفقيرة بغية مساعدتها على االستغناء عن عمل أبنائها 

كما يتم توزيع التمر والبسكويت على األطفال بشكل يومي للحد من تسربهم  .وإرسالهم إلى المدرسة

. وباستثناء ذلك ال يوجد برامج أو أنشطة تذكر لمواجهة ظاهرة التسرب من المدارس. من مدارسهم

 ،فالجمعيات األهلية الناشطة في مساعدة األيتام والحفاظ على البيئة مثال تبدو غائبة عن هذه الساحة
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ان  طبيعة المجتمعات الشرقية أو الشمالية ونظرتها إلى األنثى والتعليم عموماً تحد من عمـل  وكما 

فمن  الصعب التدخل في حياة المجتمعات العشـائرية بسـبب ديناميكيتهـا     ،الجمعيات األهلية هناك

  ).2005الزبيدي،(وطبيعتها التي ترعرعت عليها منذ عدة قرون 

 

 لبنان  االجئين الفلسطينيين مخيمات 4.5.1.2
  

 وتقـوم . يمثل التسرب من المدارس مشكلة كبيرة في مخيمات الالجئين الفلسـطينيين فـي لبنـان   

بإدارة نظـام التعلـيم األساسـي فـي هـذه      ) وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين( االونروا

تنوعة ومتداخلة، ومن الصـعب  إن األسباب األساسية للتسرب من المدرسة  في لبنان م. المخيمات

في ذلك، وال يمكـن لعامـل    اًل إن العديد من العوامل تلعب دورب. تحديد سبب مباشرة بشكل عام

إال أنه يمكـن جمـع هـذه    . واحد فقط أن ينبئ بشكل دقيق من هو الطالب الذي سيترك المدرسة

عمالة األطفال، وقوانين العمل اللبنانية، والزواج المبكر، والبنية : العوامل معا في التصنيفات التالية

  ).2013ا،األونرو( التحتية للمدارس ومواردها وسياساتها التعليمية
 

وإن . لقد أصبح التسرب من المدارس يمثل مشكلة كبيرة في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان

أية مراجعة للبيانات المتوفرة حول تسرب الطالب في المجتمع الفلسطيني من المدارس تكشف عن 

ونروا إلـى أن  العديد من التناقضات في حسابات معدالت التسرب من المدارس، إذ تشير أرقام اال

االونـروا ،  (  على التوالي% 3.9و% 2.1معدل التسرب في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية هو 

الذين يسـجلون أسـماءهم لاللتحـاق     الطلبةإال أن حسابات االونروا تقتصر على عدد ). م2008

غير أن تقارير  ).يونيو/حزيران-أكتوبر/تشرين األول( بالمدرسة ثم يتركونها خالل العام الدراسي

أخرى تشير إلى أن معدالت التسرب أعلى من ذلك بكثير عند األخذ بعين االعتبار الطلبة الذين لم 

يسجلوا أسماءهم لاللتحاق بالمدرسة مطلقًا خالل العام الدراسي، أو لم يسجلوا أسـماءهم لاللتحـاق   

محـور خـدمات الوكالـة،    يسعى إصالح التعليم في االونروا لوضع المتعلم في و .بالمدرسة بعد

تطوير المعلمين وتمكينهم، وأساليب التعليم الجـامع والمنـاهج والتقيـيم،    : وإسناده بالركائز التالية

ومن خالل االستثمار المتجدد في هذه الركائز التي . واإلدارة والبنية التحتية والتكنولوجيا المدرسية

نوعي يساعد الالجئين الفلسطينيين علـى تحقيـق     بتقديم تعليم يقوم عليها البرنامج، تلتزم االونروا
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طاقاتهم الكاملة، سواء كأفراد أو كأعضاء في المجتمع المحلي والعالمي، باتجاه المشاركة النشـطة  

  .)2011الحروب،( والمنتجة في الحياة االجتماعية والعامة واالقتصادية والثقافية

  

  :التسرب في فلسطين 6.1.2
  

التسرب المدرسي مؤشـرات  ت ـاختلقفقد   ،المجتمع الفلسطيني بالتأرجحظاهرة التسرب في تتسم 

في المرحلة الثانوية  الــذكورى لد )م1994/1993(فبلغت نسبة التسرب في العام ، من عام آلخر

ــاءدائرة (  )7.61(%في حين بلغت النسبة لدى اإلناث في المرحلة الثانوية ، %)5.93(  اإلحصـ

  .)1996، الفلسطينية المركزية
 

أفادت بان نسبة التسرب فـي عـام    )2006(حسب احصائية وزرارة التربية والتعليم الفلسطينية و

، فبلغت نسبة التسرب في ن صف إلى آخرم ةوتتفاوت هذه النسب%. 0.8بلغت   )م2004/2005(

في الصف العاشـر األساسـي   % 2.4وارتفعت إلى حوالي % 0.1الصف األول األساسي حوالي 

في الصف األول الثانوي، ويالحظ كذلك أن نسـب التسـرب تكـون    % 2.7حوالي وارتفعت إلى 

مرتفعة بين الذكور في الصفوف الدنيا مقارنه مع اإلناث ولكن الصورة تبدأ فـي االنعكـاس بعـد    

وقـد   .الصف العاشر أساسي، حيث تبدأ نسبة التسرب بين اإلناث تزيد عن مثيلتها بـين الـذكور  

أن نسبة التسرب في  .)م2011/2012(تربية والتعليم الفلسطينية لعام أظهرت إحصائيات وزارة ال

 أما، %0.6 األساسيةفي المرحلة  ولإلناث% 1.2مدارس الحكومة للذكور للمرحلة األساسية بلغت 

بينما كـان التسـرب فـي     ،%0.9 األساسيةالمدارس المختلطة فكانت نسبة التسرب في المرحلة 

، أما مدارس الوكالة، فكانـت نسـبة التسـرب    والمختلط واإلناثللذكور  %2.6لمرحلة الثانوية ا

  .% 0.5ولإلناث والمختلط  %0.6 للذكورللمرحلة األساسية 
  

أما نسبة التسرب في محافظة رام اهللا والبيرة على وجه الخصوص للمدارس الحكوميـة للجنسـين   

وزارة ( لالناث والمختلط% 1.1للذكور و% 1.2للمرحلة األساسية، فبلغت ) م2011/2012( لعام

  .)م2013 ،العالي الفلسطينيةالتربية والتعليم 
  

حجم التسرب في المدارس الفلسطينية فإن   )2005 (وزارة التربية والتعليم العاليوحسب إحصائية 

 ،ومن منطقة إلى أخرى، لكن االتجاه العام لهذه الظاهرة فـي تنـاقص   ،يتفاوت من سنة إلى أخرى
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انخفـض  و)  م1999/2000(طالباً وطالبة في العام  )15148(حيث بلغ عدد المتسربين اإلجمالي 

بشكل عام انخفضت %. 38بمعدل انخفاض )  م2003/2004(طالباً وطالبة في العام  )9395(إلى 

مـن مجمـوع عـدد الطلبـة فـي العـام       %1.8معدالت التسرب من المدارس الفلسطينية مـن  

  . )م2003/2004(في العام % 0.9إلى  )م1999/2000(
  

يبدو للوهلة األولى أن معدالت التسرب في المدارس الفلسطينية منخفضة، لكن يظهر حجم المشكلة و

ـ   )158(ظر إليها من ناحية تراكمية، حيث نجد أن عدد الطلبة المتسربين قد بلـغ  إذا نُ  اًألـف طالب

العظمى من الطلبة قد تسربوا من المرحلـة  الغالبية . )م1994/2004(وطالبة خالل الفترة ما بين 

% 3وتبلغ نسبة التسرب من الصف العاشر حـوالي   ،وبالتحديد من الصف العاشر ،األساسية العليا

  ).2009جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( من مجموع الطلبة
 

سبة التسرب أن ن) م2012-2011(وقد أظهرت إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لعام  

، أما مدارس %2.6وللمرحلة الثانوية % 0.9في مدارس الحكومة للجنسين للمرحلة األساسية بلغت 

أما نسبة التسرب في محافظـة رام  %.0.5الوكالة، فكانت نسبة التسرب للمرحلة األساسية للجنسين 

مرحلـة  لل) 2012-2011( اهللا والبيرة على وجه الخصوص للمدارس الحكومية للجنسـين لعـام  

 وزارة التربية والتعليم العـالي الفلسـطينية،  %  (2.8، وللمرحلة الثانوية % 0.7األساسية، فبلغت 

2013(.  
  

، لموضوع التسرب كبيرة أهمية  إعطاءإلى  لتطوير قطاع التعليم  عمدت الخطة الخمسية األولىو

 كما، ومن ضمن السياسات التي افترضتها تلك الخطة رسم برامج إلعادة ودمج الطلبة المتسربين

 وأال تزيد% 0.2ف األربعة األولى عن صف من الصفو لالتسرب لك لافترضت أال يزيد معد

وفي المرحلة الثانوية افترضت الخطة أن % 1نسب التسرب من الصف الخامس وحتى العاشر عن 

 .%2صف من صفوفها عن  كلالتسرب في ل يزيد معد ال

  

  :مدير المدرسة 7.1.2
   

 ،كاملريس طاقم تد وراءهف ـحيث يق، في المدرسةل األو المسؤول ،المفكرل يعتبر المدير هو العق

ــؤولوهو   اح أو تأخر المدرسةـــي نجـــوله األثر الكبير ف، المباشر أمام اإلدارة التعليمية المس

  ).1991،النوري(
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ن نجاح ـم وكثير ،ةـفهو قائد المدرس، في اإلدارة المدرسية مهماًمدير المدرسة دوراً ل ويحت

دائها وخاصة من حيث فيفترض أنه قادر على أ، له أدوار متعددة،  والقيادةتلك األمور يتوقف على 

مي لذلك فهو القدوة والمنظم للمناخ التعلي؛ المدرسة وخارجهال معلميه وطلبته داخ تفاعله مع

وهذه المهمات ، التي تواجه معلميه وطلبته المشاكلل ويقع على عاتقه ح، والنفسي واالجتماعي

هو  الكفءفالمدير  ،منه قائداً له دور رئيس في تهيئة بيئة مدرسية صفية وصحية مناسبة لتجع

يمية التعل النتائجدرة على إدارة المدرسة وتنظيمها بهدف تحقيق وتحسين ـه القـالذي تتوافر في

 ).2002 ،قطامي(ي بها ـا والرقـالمرغوب فيه

  

   :صفات المدير الناجح 1.7.1.2
  

يكون ناجحا في مهنتة وحتى يتحقق الدور المطلوب من المدير، كان البد من توافر بعض الصفات ل

   :ومهمتة منها

  .كثر ضرورةأ لكنها في المدي ،وهي شرط لنجاح كل عمل: االمانة •

 السنين  اذ بدون العلم يبقى المدير تقليديا يمارس ما تعلمة في ميدان العمل عبر :  العلم والخبرة  •

 .وبدون الخبرة يبقى علم المدير نظريا ال يسعفة عند الحاجة الية في المواقف العملية 

حيات والقـدرة  تاتي من خالل امتالكة الصـال و ،والقوة هنا معنوية: لتنفيذالقوة والقدرة على ا •

 .القرارات على تنفيذ

، في التعامـل مـع الطلبـة    من منطلق القوة وبعيدا عن الضعف، والحزم دون تعسف التواضع •

فيسعى الجميـع للتعـاون    ،والمعلمين وأولياء األمور والمجتمع المحلي حتى يكسب قلوب الناس

 .همع

 .وهما شرطان لكل من تصدر في هذة الحياة وبدونهما فال سيادة وال ريادة :  الحلم والصبر •

 ).2009 ،حامد(الن الكاذب ال يثق به احد : الصدق •

على أجوائها بـان   هيرثأفي المدرسة في مدينة نيويورك  وتدور المدير  إلى) 2009( كولنز وأشار

لبنـاء وتطـوير شخصـية الطالـب      ،عن طريق بناء عالقات مع الطلبة والمعلمين هتكون ايجابي

تم إصدارها من قبل   االيجابية وهذا  أدى إلى خفض مستوى التسرب من المدرسة حسب إحصائية

  . من طلبة هذه المدرسة قد تخرجوا منها بنجاح %97دائرة  التربية في مدينة نيويورك  بان 
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تنفيذ أن المهمة األساسية لمدير المدرسة ، التدريسل في مجاها خبرت ضوءفي ثة الباحوترى 

وتوجيههم  ،تنسيق جهود العاملين في المدرسةل ن خالـم بكفاءةالعملية اإلدارية بفاعلية و

ي ـهام فـة اإلسـومحاول، مشاكلهم وتفهم، في مرحلة النمولبة معرفة خصائص الطو ،إرشادهمو

على تشجيع المجتمع المحلي لتوثيق صلته ل العم، ويئة المحليةمع البل والتواصل تصااالو ،اـحله

  .استخدام إمكاناتهال لمدرسة من خالبا

  

  :دور المدير في الحد من التسرب 8.1.2
  

بـان  : مديري المدارس في الحد من التسرب، فيمكن القولأما بالنسبة لموضوع دراستنا وهو دور 

ليتة وبل تعدت مسـؤ  ،الطلبة داخل المدرسة فقط عنغير مسؤول  فهو ،مهام مدير المدرسة كثيرة

، ذلك إلىالتي دعت  واألسباب، حضورهم، غيابهم والمدرسة وخروجهم منها إلىالطلبة  مجيء إلى

مسؤوال عن الناحية التعليميـة   هوأيضا.سلوكهم داخل المدرسة ومدى تأثرهم بذلك خارج المدرسة 

، مراقبة الطلبة من حيث الرفاق ،لبةللط ألتحصيلي، مثل المستوى تعاون مع مدير التربية والتعليمبال

 ،ولذلك يستدعي توفير سجالت لدى المدير داخل المدرسة من اجل كتابة كل شيء عـن الطالـب  

التعاون بينة وبـين   إلىفهو بحاجة  ،مدير المدرسة أعمالنتيجة زيادة و. إليهوحتى يسهل الرجوع 

، وبينة وبين من هم خارج المدرسة مـن المجتمـع المحلـي    من الكادر التعليمي حولهمن هم من 

  ).2000السيد،(

المؤدية  األسبابيتبع المدير   أنمن الطبيعي ف ،بالنسبة لطرق معالجة حاالت التسرب والحد منه أما

ـ  إيجـاد وبالتالي  ،يمكن التحكم بها األسباب هذهالتسرب وبالطبع من  إلى ، لهـا الج المناسـب  الع

العالج المناسـب   إيجاديصعب التحكم به ولذلك ليس من السهل على مدير المدرسة  األخروبعضها 

داخل المدرسة سواء كـانوا   األفرادوكذلك عن  ،لتلك الحاالت بعيدا عن المجتمع المحلي المحيط به

  .)2004الرمضان ،( معلمين  أومرشدين  أومساعدين 

كما ورد عـن  التالية  األمورومن اجل ذالك يعمل المدير على الحد من ظاهرة التسرب عن طريق 

  ) .2008( عطية وزمالءه

 .عالقة حسنة بين المعلم والطالب إيجاديعمل المدير على  •
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على اسـتخدام  التربوية الحديثة في التدريس و األساليبتشجيع المدرسين وتدريبهم على استخدام  •

وذلك من حيث قدراتهم واهتمامـاتهم   ،ثم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ،الحديثة التكنولوجيا

 .على التحصيل  وإقبالهم

ومـن   ،والمعلمين من ناحية باءألابين المدرسة والبيئة المحلية من خالل مجالس  الروابطتقوية  •

وخاصة في حالة الطلبة الضعاف  ،أخرىوالمدرسين من ناحية  األمور أولياءخالل اللقاءات بين 

حتى يتم تدارس القضايا العلميـة والعمـل    أخر،الذين توجد لديهم مشاكل من نوع  أو ،تحصيال

في  مشاركتهعلى دور البيت وضرورة  التأكيد، ومن هنا يجب التخفيف من حدتها أوعلى حلها 

 .أبناؤهبحث قضايا الطلبة الذين هم 

وتشجيعهم  على زيارة المدرسة في المناسـبات   ،األمور أولياءتفعيل دور  شانهعمل كل ما من  •

وفي شؤون المدرسـة   ،خاص بوجه أبنائهمين واالدراة في شؤون والتحدث مع المدرس ،المختلفة

وهذا يتضح  ،وسياستها وأهدافهابوجه عام حتى تتاح لهم فرصة التعرف على انجازات المدرسة 

للتصدي للجوانب المختلفـة للعمليـة    األمور وأولياءفي تشكيل لجان عمل مشتركة من المدرسة 

 . والتنفيذالتربوية من حيث التخطيط 

الصلة بالحد من ظـاهرة التسـرب    هذهتوثيق الصلة بين المدرسة والبيئة المحلية  لالستفادة من  •

 التعليم  بأهميةوعي في البيئة ونشر ال إشعاعوجعل المدرسة مركز 

في االستمرار بدراسـتهم   يندرسة ليستعين به الطلبة المحتاجصندوق للطالب الفقير في الم إيجاد •

 .وعدم تسربهم من المدرسة 

المتفوقين فـي تحصـيلهم  الدراسـي وذلـك      للطلبةنظام الحوافز والمنح داخل المدرسة  إيجاد •

 .لمحلية بالتعاون مع المراكز االجتماعية  في البيئة ا

ليتم التعاون  األهل إبالغتوفير الرعاية الصحية للطلبة عن طريق مشرف الصحة المدرسية بعد  •

 .مبكرا   مما بينهم من اجل تقديم العالج لهفي
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  :الدراسات السابقة  2.2
 

مجموعة من الدراسات السابقة التي بحثـت فـي موضـوع    من الفصل الثاني عرض هذا الجزء 

حيـث تـم عـرض الدراسـات العربيـة       ،ودور المدير في الحد منه  هسبابأالمدرسي والتسرب 

  .بعرضها معتمدةً  على التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم وقامت الباحثة ،واألجنبية

  

  :الدراسات العربية 1.2.2
  

  :)2013(دراسة األونروا 

هـذه  ) فلسطين في الشـرق األدنـى   وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي (أجرت األونروا 

وقـد أجريـت هـذه     ،بر الطلبة على التسرب من المدرسـة األسباب التي تج إلى الدراسة للتعرف

مدرسة تابعة لألونروا  172، وعملت على تفحص )م2012 /2011(الدراسي الدراسة خالل العام 

ولغايات الحصول على فهم . في مختلف أرجاء األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة

أشمل لألسباب التي تجبر الطلبة على التسرب من المدرسة، قام التربويون في األونـروا بمقابلـة   

تحليل البيانات من قبل الباحثين فـي جامعـة يـورك    ومعلميهم، فيما تم العمل على  وذويهمالطلبة 

وعملت الدراسة على  .بالمملكة المتحدة والمعهد األميركي للبحوث في العاصمة األميركية واشنطن

تصنيف نتائجها في مجموعات تضم عشرة أسباب رئيسة، ووجدت أن المتسربين، بشكل إجمـالي،  

سواء التحصيل الدراسي أو قلة االهتمـام أو   –اديميةيشيرون إلى أن القضايا المتصلة بالنواحي األك

كما كشفت الدراسة  .كانت أهم العوامل البارزة الكامنة وراء قرار التسرب –الخوف من االمتحانات

أيضا أن احتمالية تسرب الطلبة الذين أعادوا صفوفهم تزيد بعشر مرات عن أقرانهم الذين لم يعيدوا 

، كان أغلب المتسربين في كافة مناطق عمليـات  )م2011 /2010(وفي العام الدراسي . صفوفهم

من الذكور، وكانت معدالت التسرب في مدارس الذكور أكثر منها لـدى مـدارس   %) 56(الوكالة 

الدراسة أيضا أن غالبية المتسربين، ذكورا وإناثا على حـد   وأشارت .اإلناث أو المدارس المختلطة

وكـان   .لى الصعيد االجتماعي االقتصادي على أقل تقديرسواء، قد عايشوا عامل خطورة واحد ع

 5000هنـاك   أنعالمية دائمة ،  كما  ها قضيةأننتائج الدارسة وصفها  لظاهرة التسرب ب أهممن 

فلسـطين،  (في  )م2011 /2010(حالة تسرب من المدارس التابعة لألونروا خالل العام الدراسي 

  ).، ولبنانوسوريا ،واألردن
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  :)2012 ،الفريحات(دراسة 

العوامل التي تؤدي إلـى تسـرب الطلبـة مـن      إلىكان الهدف من دراسة الفريحات هو التعرف 

هـة نظـر   مـن وج  االردنفـي   المدارس األساسية التابعة لتربية لواء بني عبيد في محافظة اربد

المعلمين والمعلمـات  ، وبيان إذا ما كان هناك اختالف في وجهات النظر المعلمين  والمعلمات فيها

ن مجتمع الدراسة من جميع معلمـي ومعلمـات المـدارس    تكو .باختالف الجنس وسنوات الخبرة 

، وبلغـت عينـة   ومعلمة اًمعلم )612(التابعة لمديرية تربية لواء بني عبيد والبالغ عددهم  األساسية

معلمة تم اختيارهم بصورة عشـوائية  ) 187(و  اًمعلم) 119(ومعلمة منهم  اًمعلم) 306(الدراسة 

 41تحتـوي علـى  و ،للدراسةكأداة واستخدمت الباحثة االستبانة  . مجتمع الدراسةمن % 50بنسبة 

توصلت الدراسة  .لتربوية واالجتماعية واالقتصاديةالعوامل ا: هي مجاالت ةفقرة موزعة على ثالث

تالها في المرتبة الثانية العوامل التربوية ثـم   األولىالعوامل االجتماعية جاءت في المرتبة  أن إلى

لية آفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بضرورة وضع  . األخيرةالعوامل االقتصادية بالمرتبة 

 ،للحد من ظاهرة التسرب عن طريق متابعة حاالت غياب الطلبة ومواظبتهم على الدوام الرسـمي 

التربـوي فـي    اإلرشـاد وتفعيل دور  ،هاومعالجت أسبابهاعلى للوقوف  األمور أولياءودراستها مع 

المدارس للتعرف على الطلبة المعرضة للتسربضين للتسرب وتشخيص الحاالت المعر.  
  

  :)2011ملوح، أبو(دراسة 

زة في فلسـطين  غقطاع  التسرب من المدرسة في أسباب إلى فهدفت التعرف ،ملوح أبودراسة  أما

ة للدراسة تم توزيعها علـى عينـة ضـمت    ادأك االستبانةعلى  دراستهاعتمد الباحث في .المحتلة 

وعقد لقاءات حوارية لمجموعة  ،مشرفاً 18و ،مديراً 31و ،معلماً 51، اشتملت على تربوياً) 100(

 إلـى وأوضحت الدراسة أن أسباب التسـرب ترجـع    .وعدداً من الطلبة تربوياً 34مساندة ضمت 

من العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتربوية التي تتفاعل وتتشابك مـع  مجموعة كبيرة 

 .بعضها البعض بحيث يصعب الفصل بينها في كثير من األحيان لتحديد السبب الحقيقـي للتسـرب  

وعدم ارتباط  ،ممارسة العقاب البدني في المدرسةنظور تربوي هي وكان من أسباب التسرب من م

المناهج بحياة الطلبة فهي طويلة ومزدحمة ومحشوة بالمعلومات ، وكذلك تدني المستوى التعليمـي  

 إلىوشددت الدراسة على ضرورة العمل على معالجة األسباب التي تؤدي  .والثقافي ألولياء األمور

وتفعيل دور الهيئـات   ،وتوعية الطلبة وأولياء األمور حول المخاطر الناجمة عن التسرب ،التسرب
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رقابية  إجراءاتواتخاذ  ،التدريسية والمرشد التربوي للحد من ظاهرة التسرب الدراسي عند الطلبة

  .تسرب الطلبة من المدارس إلىلوقف ظاهرة عمل الطلبة في األنفاق والتي أدت 
  

  :)2009(دراسة أبو عسكر 

المدرسية في مدارس البنات فـي مواجهـة ظـاهرة     اإلدارةدور  إلى الدراسة التعرف هذههدفت 

 ،المـدارس  هذهوالوقوف على واقع التسرب في  ، وسبل تفعيله،التسرب المدرسي بمحافظات غزة

من  كـل ومعرفة أ ثر ، الظاهرة هذهومعرفة درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها في الحد من 

ــة ممارسالعلمي ومكان السكن على درجل لمؤهواسنوات الخدمة  ة اإلدارة المدرسية لدورها في ـ

من مجتمـع   % 100 نسبتهأي ما  مديراً) 68( الدراسةالحد من هذه الظاهرة من وجهة نظر عينة 

ة ـمكون للدراسة كأداه المنهج الوصفي التحليلي موظفاً إستبانة واحدة الباحثقد استخدم و .الدراسة

 إضافة إلى ،جتماعيالا لوالمجا ،التربوي لالمجا :فقرة موزعة على مجالين هما) 39(من 

وكان من  .دور اإلدارة المدرسية للحد من ظاهرة التسربل مقترحة لتفعيل سبل مفتوح حول ؤاـس

والمجال االجتماعي على المرتبـة   ،األولىنتائج الدراسة حصول المجال التربوي على المرتبة  أهم

زى لمتغيرات سنوات الخدمة والمؤهل العلمـي  تع إحصائيةمع عدم وجود فروق ذات داللة  ،الثانية

على ل العم :الدراسة إليهاالتوصيات التي توصلت  أهموكان من . والمديرية التي تتبع لها المدرسة

، ظام المدرسي أو اإلذاعة المدرسيةالنل ربط الطالبات الالتي يتكرر غيابهن باألنشطة المدرسية مث

التي تتحـدث   واألنشطةمن النشرات  واإلكثار، والطالباتبة والود بين المعلمات إشاعة جو المحو

وزارة التربية والتعليم بالعمل على  إلىتوصية ، وتسرب واثارة على الفرد والمجتمععن مخاطر ال

 .المناهج بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني وتطلعاتهتعديل 
 

  :)2006 الديسي،(دراسة 

 ،أسباب ظاهرة التسرب في المدارس الحكومية األردنيةى إلالديسي دراسة هدفت  التعرف  ىوأجر

والى بناء نموذج لضبط ظاهرة التسرب في هذه المدارس من وجهة نظر المديرين والمعلمين،  في 

 /، معلـم مـديرة  /مـدير (، الصفة الوظيفيـة  الجنس: جموعة من المتغيرات المستقلة وهيضوء م

 مـديراً ) 80(تكونت عينة الدراسة مـن    ).جنوب ، وسط،شمال(، المؤهل العلمي، اإلقليم )معلمة

بإعـداد   ، وقد قام الباحثارها بالطريقة العشوائية الطبقيةومعلمة، تم اختي معلماً) 420(، وومديرة

وذلك للكشف ) واالجتماعية والنفسية والتربوية العوامل االقتصادية( :محاور هي ةاستبانه من أربع
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 . مديري المدارس والمعلمـين عن أسباب التسرب في المدارس الحكومية األردنية من وجهة نظر 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة  أن العامل االقتصادي كان في المرتبة األولى من بين العوامل المؤدية 

مرتبة في ال ، وجاءمن وجهة نظر المديرين والمعلمين إلى التسرب في المدارس الحكومية األردنية

أمـا بالنسـبة   .  ، ثم جاء العامل التربوي في المرتبة األخيرة االجتماعي والنفسي نانية العامالالث

فقد اعتمد األسلوب التحليلي التركيبي النظـري كسـبيل    ،للنموذج لضبط ظاهرة التسرب المدرسي

وقد . ألردنية للتعرف إلى مفهوم التسرب المدرسي لتطوير نموذج لتطبيقه في المدارس الحكومية ا

والمجـال   ،والمجال االجتماعي ،المجال االقتصادي: مجاالت هي ةتكون النموذج المقترح من أربع

التربيـة   وزارة ،المجتمع المحلـي (: باإلضافة إلى إبراز ادوار كل من ،والمجال التربوي ،النفسي

، محـور العمليـة التربويـة   لذي يعتبـر  نحو الطالب ا )يرية التربية والتعليم، المدرسةمد ،والتعليم

توفر وزارة التربية  أن :بعض اإلجراءات الوقائية لضبط ظاهرة التسرب منها إلى اقتراح باإلضافة

ودور  اآلبـاء وان يتم تفعيل دور مجـالس   ،والتعليم بيئة مدرسية متكاملة بجميع مرافقها المختلفة

رين والمعلمين والمرشـدين فـي   يلمدل ع المدارس، والقيام بتدريب وتأهيلالمرشد التربوي في جمي

  .ع المدارس ليتعاملوا بشكل ايجابيجمي
  

  :)2005البنوي،(دراسة 

، عقالنيـة الال واألفكارالعالقة بين التسرب الدراسي  إلىالتعرف  تكذلك قامت البنوي بدراسة هدف

، والمقارنة بين المتسربين وغير عقالنية الشائعة لدى المتسربينالال األفكاروذلك من خالل معرفة 

الالعقالنية ، ومعرفة أثر النوع االجتماعي والحالة االقتصـادية السـرتة ،    األفكارالمتسربين في 

عينـة   تألفـت وقـد  .  الالعقالنية لديه األفكاريمي على ومستواه التعل األب، ومهنة األسرةوحجم 

 األردنفـي   ارسهم فـي محافظـة الكـرك   من مد  رباًمتس) 150(منهم  اًفرد) 300(الدراسة من 

تم اختيار عينـة المتسـربين عينـة     .لين بالمدرسة الحكومية بالمحافظةمن المسج طالباً) 150(و

بحيـث كانـت    ،متسربين من نفس مدارس المتسـربين الغير ، بينما تم اختيار عينة الطلبة قصديه

 أفرادهـا وعدد  لألسرةالقتصادية خصائصها متقاربة مع عينة المتسربين من حيث الجنس والحالة ا

عقالنيـة  الالعقالنيـة وال  األفكـار داة الدراسة في اختبـار  أتمثلت  .ومستواه التعليمي األبومهنة 

مسـؤولة عـن السـلوك     أنهاعقالنية التي يعتقد الال األفكار، وهو اختبار يقيس )1985(للريحاني 

لة والفرد هي المسـؤ  أفكار أن إلىوالتي تشير ، )الس(المضطرب حسب النظرية العقلية العاطفية 
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كان من و. متوافقةغير  سلوكيات إلىاحبها عقالنية تؤدي بصالال فاألفكار ،تكيفهعدم  أو تكيفهعن 

 بينما كانـت  ،الالعقالنية منتشرة لدى المتسربين بمتوسطات متقاربة األفكار أننتائج الدراسة  أهم

عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بين المتسربين في األفكار و ،مشتتة عند الطلبة غير المتسربين

المسـتوى التعليمـي    أو األسرة أفرادعدد  أو لألسرةالالعقالنية تعزى لمتغير الحالة االقتصادية  

 األفكار، واستبدال اإلدراكتقوم على تعديل  إرشاديةالباحثة بضرورة وضع برامج  وأوصت .لألب

سـة  واتجاهاتهم نحو المدر أفكارهموتطبيقها على طلبة المدارس لتعديل  ،عقالنية بأفكارعقالنية الال

  .والمدرسين والعملية التدريسية
  

  :)2004 الصوباني،(دراسة 

 واإلجـراءات  واألسـباب ، ظاهرة التسرب من المـدارس   إلىدراسة  الصوباني التعرف  جاءت

وبـدعم مـن منظمـة     ،ةيوالتعليم  العالي الفلسطينبالتعاون مع وزارة التربية  الوقائية والعالجات

الوقائية والعالجية  اإلجراءاتولتحديد  ،الحقيقية لظاهرة التسرب األسبابلالطالع على  اليونيسيف

  . أمورهم  وأولياء أنفسهممن خالل استطالع رأي المتسربين  ،الظاهرة هذهللحد من 

الـة الغـوث   وجميع المدارس التابعة للحكومة والتابعة لوك ،شملت العينة جميع المناطق الفلسطينية

بلـغ  . والمختلطة وجنس المتسربين واإلناث الذكور مدارس، وشملت أيضا والتابعة للقطاع الخاص

نتائج التـي  ال أهمومن  .متسربة )908( واإلناث اًمتسرب) 902(عدد المتسربين الذكور في العينة 

متعددة ومتشعبة تخـتلط   أسبابالتسرب  من النظام التعليمي لها ظاهرة  أن الدراسة  إليهاتوصلت 

، فظاهرة التسرب هي نتاج واألمنيةمع االجتماعية واالقتصادية  األسريةالتربوية مع  األسبابفيها 

إما  أسرتهوبقبول  من  ،لتدفع  الطالب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعدياً األسبابلمجموعة من 

بل االنتهاء من المرحلة التعليميـة   قخروج الطالب من النظام التعليمي  إلى ،برضاها أو كأمر واقع

  .التي ابتدأ فيها 
  

  :) 2004 ،الرمضان(دراسة 

دور مديري المدارس الثانوية في معالجـة حـاالت    إلىفكان هدفها التعرف  ،دراسة الرمضان أما

كان هناك فروق ذات داللة  إذا ما من وجهة نظرهم،  ومعرفةفي االردن  التسرب في لواء الرمثا 

بين متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية حول دورهـم فـي معالجـة حـاالت      إحصائية
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ن مجتمع الدراسة من جميع مديري تكو. )الخبرة ،الجنس، المؤهل العلمي(التسرب تعزى لمتغيرات 

وتكونت عينة الدراسة من ، مديرةمديرا و) 80(الرمثا وعددهم ومديرات المدارس الثانوية في لواء 

   .نفس عدد مجتمع الدراسة 

ة واالجتماعيـة  الحاالت التربوية واالقتصـادي (طورت الباحثة استبانة اشتملت على خمس مجاالت 

لتي يمارس الحاالت ا أهم أنالدراسة  إليهاالنتائج التي توصلت  أهموكان من ). والثقافية والصحية

 فيهواقل مجال يمارس ، االت التسرب هي الحاالت التربويةفي معالجة ح فيها مدير المدرسة دوره

التوصيات عقد دورات تدريبيـة   أهموكان من  .ت االجتماعيةالامدير المدرسة دورة هو مجال الح

لتسرب من المدارس فـي  لرفع مستوى مهارات مديري المدارس الثانوية في كيفية معالجة حاالت ا

  .لواء الرمثا
  

  :)2003 ،بو مصطفىأ(دراسة 

التعرف  وكذلك، المؤدية للتسرب الدراسيل للعوام األهمية  النسبية إلىلتعرف اهدفت هذه الدراسة 

من وجهة نظر ي المؤدية للتسرب الدراس لت العوامإلى الفروق المعنوية بين متوسطات درجا

، الجنس(من  كللمتغير تبعا ونس ـان يـالمعلمين والمعلمات في المرحلة اإلعدادية في محافظة خ

) 93(معلم و) 103(منهم  ،معلماً ومعلمة )196(تكونت عينة الدراسة من ). الصفوف الدراسية

حيث أظهرت النتائج أن أبرز أسباب التسرب  ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،معلمة

كما أنه ال . ، المدرسة األسرة، السوء رفقاء: هيوالمعلمات ن وجهة نظر المعلمين ـالدراسي م

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات العوامل المؤدية للتسرب الدراسي من وجهة نظر 

ألبنائهم اآلباء توجيه  من أهم التوصيات وكان  .)الصفوف(المعلمين والمعلمات لدى المتعلمين في 

مين والمعلمات من جانب العالقة بين المعلتسود  أنكما انه يجب  .الختيار الصحبة الصالحة

التزام األسرة و .وطالبهم من جانب آخر الحب والتفاهم بعيداً عن الضرب المبرح واأللفاظ النابية

  .لمتابعة مستويات أبنائهم اآلباءبحضور مجالس 
  

  : )2003البكور، (دراسة 

العوامل التي تؤدي إلى تسرب الطلبة من مرحلة التعليم األساسي  إلىالتعرف هدفت هذه الدراسة  

في مدارس تربية لواء األغوار الجنوبية في األردن  من وجهة نظر مديري المـدارس والمعلمـين   
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تكون . ي تقدير درجة وأهمية هذه العواملثر الجنس وطبيعة العمل فأوبيان . والمرشدين التربويين 

والمرشدين التربويين  ،ومديرة مديراً) 25(مديري المدارس البالغ عددهم مجتمع الدراسة من جميع 

 )502(من المعلمين والمعلمات البـالغ عـددهم   %) 30(ونسبة ، )6(ذكورا وإناثا والبالغ عددهم 

. مـن مجتمـع الدراسـة   ) 182(نة كاملة حيث بلغ حجم العي .لجميع مدارس تربية األغوار معلماً

ومن أهم نتائج . قامت بتطويرها بنفسها  ،فقرة من العوامل) 42(استبانه تضمنت استخدمت الباحثة 

عوامل تؤثر في تسرب الطلبة من مدارس األغوار الجنوبية تتمثـل   ةإن هنالك ثالث: هذه الدراسة 

بحيث يرى كل من مديري المـدارس والمعلمـين   ، قتصادية واالجتماعية والتربويةفي العوامل اال

تل المركـز األول فـي ظـاهرة    تربويين من الجنسين بان فئة العوامل االقتصادية تحوالمرشدين ال

يث جاءت بالمرتبة ، وأخيرا العوامل االجتماعية حلعوامل التربوية المرتبة الثانية، وتشكل االتسرب

بدرجة تحدد العوامل المؤدية إلـى تسـرب    إحصائيةولم تظهر النتائج أية فروق ذات داللة  .الثالثة

والتفاعـل  ) معلم ، مدير، مرشـد (وطبيعة عملة ) ذكر أو أنثى (طلبة باختالف جنس المستجيب ال

  .بينهما 
  

  :)2002الحوثي، (دراسة 

رب وذلـك  بروزا لظاهرة التس األكثر األسبابالتعمق في البحث عن  إلى دراسة الحوثي فهدفت أما

ـ ) 33(منهم  فرداً) 80(، وقد تألفت عينة الدراسة من في اليمن) اب(في محافظة   أمـاً ) 33(و اًأب

 أسـباب  أن إلىنتائج الدراسة  أشارت) . التعليمية والدينية والحزبية (من القيادات المحلية ) 14(و

وهذا  ،األسرانعدام القدرة المالية حيث تمثل النفقات المدرسية عبئا على بعض : ترك المدرسة هي 

 اإلشباعمن  أخرىلحاجات  أولوية األسرة إعطاءينتج عن  أحيانابل  ،ال ينتج عن تدني الدخل فقط

الدراسـة   أشارتكما  ).بالتعليم األسرةهذا العامل يرتبط بمدى اهتمام  أنأي (على حساب التعليم 

بشـكل   ألعمـالهم  األسـرة بالمدرسة وسحبهم منها ال يتم بسبب حاجة  األطفال إلحاقعدم  أن إلى

تـدفع   أخـرى ، وان هناك عوامل ة منهم بعد سحبهم من المدرسةتفادتتم محاولة االس إنما، أساسي

انعدام  أوالتسرب ضعف  أسبابمن  أن إلىالنتائج  أشارتكما  .من المدرسة أبنائهالسحب  األسرة

من  أبنائهمعلى سحب  اآلباء، وهذا يشجع المدرسة بما فيها من معلمين وإدارةو األسرةالعالقة بين 

قرار ترك الطالب للمدرسـة يخـص    أن، وتجعلهم يرون المدرسة لمدارس وتشجيعهم على تركا

  .وال دور للمدرسة في ذلك ،فقط األسرة
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  : )2001، عابدين(دراسة 

الطلبة على مقاعد بقاء  اإلدارات المدرسية لدعم استمرار إجراءات إلىالتعرف الدراسة  هذههدفت 

في محافظة القدس في فلسـطين   والثانويةومواجهة التسرب في المرحلتين األساسية العليا ، الدراسة

ـ والتعرف إل، المحتلة ى أية فروق إحصائية دالة في متوسطات تقديرات المديرين والمعلمين لتلك ـ

  . تبعاً للمهنة أو السلطة المشرفة أو المرحلة الدراسية اإلجراءات

 (259)ت ـية بلغوعينة طبقية عشوائ، مديراً) 95(تشكلت عينة الدراسة من جميع المديرين وهم 

استجابوا ألداة خاصة  ،معلماً من الجنسين من المدارس الحكومية والرسمية في محافظة القدس

الباحث  واستخدم. من صدقها وثباتها التأكــدفقرة موزعة على ستة مجاالت جرى ) 37(مكونة من 

ديرين يرون من الم%) 49.2(أشارت نتائج الدراسة إلى أن ما نسبته و ،المنهج الوصفي التحليلي

المستخدمة  اإلجراءاتوتبين أن . على التوالي" عالية"و" عالية جداً"شكلة مقلقة بدرجة أن التسرب م

الممكن استخدامها غير  اإلجـراءات من  الكثير بينما، كافيةن التسرب ومواجهته غير ـة مـللوقاي

. شيوعاًل شيوعاً و األقاالكثر  لإلجراءاتد اختلف المديرون والمعلمون في تقديرهم ـوق، ةـقائم

ـ ارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المـأش كما ـ ديرين والمعلمـ ين ـ

متوسط تقديرات المديرين أعلى من  كـان حيث ، المستخدمة في المدارس حسب المهنة لإلجراءات

ـ سلطة المالن هناك فروق دالة في تقديراتهم حسب بينما لم تك، ط تقديرات المعلمينـمتوس شرفة ـ

 .أو المرحلة الدراسية

رامج الكفيلة ـع البـووض، ةـوأوصت الدراسة بضرورة رسم سياسة لمواجهة التسرب في المدين

ة والسياسية ـوالتربوي االجتماعيةالمؤسسات  بمشاركةبالحيلولة دون ضياع الطلبة وانحرافهم وذلك 

، المدارس الفاعلة في هذا الميدان مكافأةو، وبتشجيع اإلدارات المدرسية على القيام بذلك، الفلسطينية

 لهمالهم والخدمات المتوفرة جه المهني للطلبة المتسربين ومستويات أعمالتول دراسات حو وبإجراء

  .الستيعابهم في المجتمع
  

  :)2000 ،زوليف(دراسة 

اهرة تربوية واجتماعية من التعليم  كظ اإلناثدراسة ظاهرة التسرب  لدى  إلى هذه الدراسة  هدفت

قـد تحـددت   ، ولالظاهرة وأثرهـا  وأسباب وحجمهوذلك من خالل بيان واقع التسرب  ،واقتصادية

من التعليم من وجهـة نظـر المشـرفات واالختصاصـيات      اإلناثسرب تالدراسة بتناول ظاهرة 
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اسـي  نينـوي والبصـرة  للعـام الدر    ،لمحافظة بغداد العامارس في مراحل التعليم ومديرات المد

) 15(فردا  تكونـت  مـن   ) 35(انة  على عينة مكونة من وطبق الباحث استب) م1999-2000(

  . مشرفة في المحافظات الثالث ) 30(ومقابلة اخصائية ) 5(ومديرة ) 15(مشرفا  و

فـي المحافظـات    كافة  تم االتفاق من قبل المشرفات والمديرات وقد كشفت نتائج الدراسة عن أنه

، التفكك الحاالت المرضية :هيو ،ترك المدرسة إلىالتي تؤدي  األسبابالثالث على مجموعة من 

  .  ، والحصار الجائر على العراق، الحالة االقتصاديةاألسري
  

  :) 2000 ،النبتيتي( دراسة

األسباب والعوامل التي تؤدي إلى تسرب بعض الطلبة من مرحلة  إلىأجريت هذه الدراسة للتعرف 

س والمعلمـين والمرشـدين   في مدينة الزرقاء من وجهة نظـر مـديري المـدار    التعليم األساسي

فـي مديريـة   ) الثامن والتاسع والعاشر(ف المدارس التي تضم الصفو التربويين، وتناولت الدراسة

وتكونت مـن   ،وتوزيعها على عينة الدراسة استبانهتطوير وقد تم . مدرسة) 32(الزرقاء وعددها 

الظـروف االقتصـادية    :وهـي  ،في  أسباب التسرب رئيسة   أبعادفقرة تمثلت في خمسة ) 26(

كـان لـه     األسريالتفكك  أن، وكان من نتائج الدراسة عية والثقافية والصحية والتربويةواالجتما

كثرة الطالق  إلى، ويعزى ذلك ينكبيرة في تفاقم ظاهرة تسرب الطلبة من وجهة نظر المدير أهمية

كبيـرة فـي التسـرب مـن      أهميةاختالط الطلبة برفقاء السوء له  أنكما  ،والخالف بين الزوجين

 األهـل من  والتوجيهوقلة التوعية  ،لهؤالء الطلبة األهلعدم وجود مراقبة من  إلىيعزى  المدرسة

  .مدرسة وال
  

 :) 1997،السرور(دراسة 

ـ األسباب المؤثرة في تسرب الطلبة ف إلىالتعرف فها  هددراسة السرور فكان   أما ـ ي مرحلـ ة ـ

تألفت عينة الدراسة  من  .في مدارس المدن واألرياف في األردنأو إناثا  اذكوريم األساسي ـالتعل

ثـة   الباحمـت   استخد ،والطلبة المتسربين أنفسهم ،من المديرين والمعلمين واألسر فرداً) 1319(

ــد . المنهج الوصفي التحليلي أشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم أسباب التسرب في مدارس وقـــ

ل والمساعدة في األعما، مكان سكن بعض الطلبـة المدرسة عن  وبعد ،رةـفقر األس :هياألرياف 

ـ باألمية  ، وانتشار  زراعية والرعيال وفقر ، للمدرسةالظروف الفيزيائية ،  وطبيعـة  ين األسرـ
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ــزت  أما أسباب التسرب في مدارس المدن. تدني خبرات المعلمين، والبيئة المحلية ل في مجا فترك

وازدحام الصفوف ، أجرل مقابل عموال، في المدرسة لإلعتداءات  رضـوالتع، ررـالرسوب المتك

ـ أشارت الدراسة إل كما . ـ األريبهاً في بعض أسباب التسرب في مدارس ى أن هناك تشاـ  افـ

، تشجيع األسر لترك الطالب للمدرسة، ووالتعرض للعقاب البدني، المدرسة كره: يـوه، دنـوالم

ل، وتدني التحصي، وعدم تدريس المعلمين لتخصصاتهمم، للتعلودافعيتهم  تعداد الطلبة ـدني اسـوت

 أسـباب ، وبشكل عام لم تكن الفـروق فـي   ن وصغر المسك، دد أفراد األسرةـعل وارتفاع معد

أوصت الدراسة بتوفير برامج لمحو وقـد  .  قويـة التبـاين    واألريافالتسرب بين مدارس المدن 

 باجراءأوصت  كما، المعلمين والمرشدينـل دريب وتأهيـوت ،ةـة وتثقيفيـوبرامج عالجي ،األمية

 .خصوصية لعالج ظاهرة التسرب أكثردراسات 
 

 :) 1997، حبايب(دراسة 

. الحد منه كيفيةو، وأسبابه، الضفة الغربيةل نسبة التسرب في شمالمعرفة   دراستهحبايب  أجرى 

سرب ـين التـز بـومي ،سربـواستعرض مفهوم الت ،استخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليلي

ن منذ العام جني لواءالدراسية في ل وبلغ متوسط نسب التسرب بجميع المراح. والتسريب

واء وأن أعلى نسبة تسرب في ل، %)3(تقريبا   )م1995/1994(حتى العام  )م1988/1987(

عام أعلى من نسبة ل وأن نسبة المتسربين بشك، ة المرحلة اإلعداديةـي نهايـف كانتجنين 

الدراسية منذ العام ل نابلس فبلغ متوسط نسب التسرب بجميع المراح لواءي ـا فـأم. المتسربات

في حين بلغت نسبة التسرب في %). 4.99(تقريبا ) م1995/1994(حتى العام )م1989/1988(

أما في %). 3.69(لدى الجنسين حوالي  )م1990/1989(لواء طولكرم للمرحلة اإللزامية للعام 

%) 3.09(الجنسين حوالي ة لدى ـة اإللزاميـفبلغت نسبة التسرب للمرحل )م1991/1990(العام 

-8.93(%ما بين  )م1991/1992(لعام نسبة التسرب لدى الجنسين فكانت قلقيلية  في لواءبينما 

تحسين و ،المعلمينل وتأهي ،هتمام بتحسين أساليب التعليم ونوعيةإلوقد أوصت الدراسة با) %2.38

هتمام بالرسوب إلاو  ،واالبتعاد عن السخرية والتهكم والعقاب المبرح ،العالقة بين المعلم والتالميذ

 .تعزيز التعاون بين المدرسة واألسرةو ،برامج عالجيةل من خال المتكرر
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  :) 1995،الخطيب(دراسة  هدفت

صف السادس إلى الصف ـن الـسطينية مـإلى معرفة واقع تسرب الطلبة من المدارس الفل 

التي ل م العوامـوأه) م1996/1995(ى ـوحت 94/93من العام الدراسي ) 11-17(العاشر من 

من نتائج هذه الدراسة  وكان. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، تؤثر في هذه الظاهرة

   :التسرب في المدارس الحكوميةل حو

% 5.87ت ـقد بلغو) م1996/1995(أن أعلى نسبة للتسرب كانت في العام الدراسي  -

 ). إناث% 5.83% 5.9رذكور(

% 6.7(فقد بلغت في الضفة  ،لضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزةأن نسبة التسرب في ا -

 ). إناث% 5.1، ذكور% 3.71(ونسبة التسرب في قطاع غزة ) إناث% 6.15، ذكور

ل العوامل وحو. الغوث أعلى من المدارس الحكومية وكالةويالحظ أن نسبة التسرب في مدارس 

ل عوام وأكاديمية،تربوية ل عوام :قسمتها الدراسة إلى، على ارتفاع ظاهرة التسربل التي تعم

  .اجتماعية وأسريةل عوام، اقتصادية ومهنية متعلقة بالطلبة لعوام ،مرتبطة بالمنهاج الدراسي
  

  )1994 عبيدات،(دراسة 

فـي محافظـة    األساسيةتسرب الطلبة في المرحلة  أسباب إلىهدفت التعرف  كذلك دراسة عبيدات

التي تكمن  األسباب إلى، والى التعرف وجهة نظر مديري ومديرات المدارس منفي االردن  اربد 

وذلك بناء  علـى   .والثانية األولى األساسيتينوراء مشكلة التسرب المدرسي في كل من المرحلتين 

وقد تألفت عينة  .)مدارس المدينة، مدارس الريف(تغير نوع المدارس وم) أنثى، ذكر( متغير الجنس

) 298(الـذي بلـغ   ، من مجتمع الدراسة% 58.7ومديرة وهم يشكلون  مديراً) 175(الدراسة من 

علـى مسـتوى    إحصائيةعدم وجود فرق ذي داللة  إلىوقد أشارت نتائج الدراسة .مديرا ومديرة 

ثانيـة  وال األولى األساسيتينسباب تسرب الطلبة في كل من المرحلتين بين متوسط درجة أ) 0.05(

 األثرلهم  األصدقاء أن إلىأشارت نتائج الدراسة  أخرى، ومن جهة رسةتعزى للجنس أو لنوع المد

  .، ثم المدارس  نفسهوالطالب  األسرةفي تسرب الطلبة من المدارس ،ويليهم  األكبر
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   األجنبيةالدراسات  2.2.2
  

  :)O’Connell,2012(اوكنل  دراسة

ظـاهرة التسـرب فـي    : التسـرب  أزمة إلىفي بوسطن التعرف  أجريتالدراسة التي  هذههدفت 

  ).الحصول على معرفة الكتابة والقراءة( األميةالمدارس الثانوية واجتياز الطلبة لمرحلة محو 

متزايدة من الطلبة عدم استكمال دراستهم الثانوية وهـو   أعدادالدراسة في مشكلة اختيار  هذهبحثت 

  .الوطنية من قبل العديدين من بينهم الرئيس اوباما  باألزمة تسميتهما تم 

وتم جمـع   ،إصالحيةالدراسة في مدرسة شاملة تقع في ضواحي بوسطن وبمؤسسة  هذه إجراءتم 

للمعلومـات شـملت    أخـرى المعلومات من خالل مقابالت مع عشرة طالب متسربين ومصـادر  

 األسرةودعم  األسريةالعالقات  أنالدراسة  هذهنتائج  أهموكان من  ،مكتوبة ومذكراتالالمالحظات 

 وأوصت. منها  وتسربهالعوامل في ترك الطالب للمدرسة  أهم منوعالقة الطلبة بزمالئهم  ،للتعليم

ع التسرب وقرار ترك الطالب المزيد من الدراسات التي تبحث في موضو إجراءالباحثة بضرورة 

  .للمدرسة 
  

  :)Nyaga, 2010( نياجادراسة  

التسرب بين الطالبات  إلىالعوامل التي تؤدي  إلى الدراسة والتي تهدف التعرف هذه الباحثة أجرت

  .كينيا – ونجس في المقاطعة الشرقية من امبمن المدارس الثانوية في منطقة رو

 واعتمـدت  ،استخدمت الباحثة المنهج المسـحي الوصـفي  فرداً  (428)من تكون مجتمع الدراسة 

بينما استخدمت المقابلة مع مشـرف التعلـيم     ،للدراسة للمعلمين والمدير والطالبات كأداة االستبانة

 78 :من المعلمين والمدراء  والطالبات )89(أي  ،%20وكانت العينة  ).مدير التعليم في المنطقة(

مدرسـة تـم    19في خمس مـدارس مـن    ،مدراء ومدير المنطقة التعليمة 5معلمين و 5طالبة و

الوضع االقتصادي هو السـبب   أنالدراسة  هذهنتائج  أهموكان من .  اختيارهم بالطريقة العشوائية

حيث انه على الطالبات دفع مبلغ معين من الرسوم بالرغم من ان  ،الرئيس لترك الطالبات للمدرسة

 .تـرك المدرسـة   إلىلم يتم يدفع المبلغ تضطر الطالبات  إذاانه  إال ،دولةالتعليم مغطى من قبل ال

  .ترك الطالبات للمدرسة  ألسبابفي الدرجة الثانية    األسرةومشاكل  األسرية األسباب وتأتي
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التي لها عالقة بالعمليـة   األطراف الدراسة انه على الحكومة وكل هذهالتوصيات في  أهموكان من 

 تـركهن  إلـى دفع الرسوم  الذي يؤدي  تعالج موضوع عدم قدرة بعض الطالبات على أن التربوية

  .حسب دخلها الشهري وكل عائلة ن م الرسو عاالتفاق على دف أوللمدرسة 
 

 :)Mcgarr,2010(دراسة مكجار 

والعوائـق   تساهم في الترك المبكر للمدرسة  لعوامل التيفحص ا إلىدراسة مكجار التي هدفت  أما

فبالرغم من التدخل لمواجهة مشكلة عـدم اسـتكمال    .تمنعهم من استكمال الدراسة في ايرلنداالتي 

  .من الطالب يتركون المدرسة دون استكمال تعليمهم كل عام % 14الدراسة فما زال 

الخماسـي للمعلمـين    ليكـرت  تبانة مقياس ن واستخدام االسالباحثة بمقابلة الطلبة المتسربي وقامت

رار ترك المدرسة ليس له سـبب  ق أن الباحثة إليهاواهم النتائج التي توصلت  ،المدرسةن بواالدرايي

عند  يبدأوان السبب  ،لمدرسةاترك  إلىمؤثرات التي تؤدي بل هو مجموعة من العوامل وال ،واحد

زيـادة ارتبـاط    إلـى التوصيات التي تؤدي  أهموكان من  .اإلعداديةالعديدين من مرحلة الدراسة 

ومراجعة عامـة   ،الطالب بالمدرسة تحسين العالقات داخل المدرسة بين الطالب والهيئة التدريسية

  .يم الطلبة ووسائل تقوللمنهاج الدراسي 
 

 :) Collins,2009(دراسة كولنز 

ومن  ،التي تؤثر على نسبة التسرب )العرق والجنس(المتغيرات  إلى وهدفت دراسة كولنز التعرف

هم الطلبة األكثر عرضة لذلك في منطقة حضرية في واليـة جورجيـا فـي الواليـات المتحـدة      

المرحلة  :وكان مجموع المدارس .مدارس في المدينة والضواحي ومناطق الريف وتضم ،األمريكية

وحسب متغير ) وأنثىذكر ( قسمهم حسب متغير الجنس ،طالبا 269290مدرسة فيها  )143(العليا

متغيـرات الجـنس    أنالدراسـة   هذهنتائج  أهموكان من  )وآخرونالتيني  ،اسود ،ابيض(العرق 

   .بنسبة التسرب تأثيرا على التنبؤ األكثردرسة هي المتغيرات والعرق وحجم الم
  

   :)Aluedee & Ikechukwn,2004(دراسة ألودي وإكتشو 

العوامل التي تدفع المراهقين للتسرب من المدرسة في نيجيريـا،   إلى هدفت هذه الدراسة التعرف 

مجموعة من العوامل التي  إلى، وأشارت نتائج الدراسة متسرباً) 350(وقد تألفت عينة الدراسة من 

والقـيم   ،واألسـرية تدفع الطلبة للتسرب من المدارس تكمن في عوامل ترتبط في الجوانب المالية 
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الرفاق  تأثير أنفي حين أشارت النتائج إلى  .لشخصية للطلبة المتسربين خصائص اوال ،االجتماعية

  .والعوامل المدرسية لم تكن من األسباب التي تدفع الطلبة للتسرب من المدرسة 
  

  ):     Mareno,et al,2004( دراسة مارينو وآخرين

التي تمنع المـراهقين مـن الـذهاب     األسباب إلىدراسة هدفت التعرف  وزمالؤهمارينو  وأجرى

 .متسربا ) 73(طالبا و) 240(فردا منهم ) 313(عينة الدراسة من  تألفتللمدرسة أو تركها ، وقد 

 أشـارت كمـا   ،معظم المتسربين كانوا قد حصلوا على فرص عمل أن إلىنتائج الدراسة  أشارت

الطلبة  أنفي النشاطات المفضلة في وقت الفراغ حيث  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىالنتائج 

ن بوالمتسـر  أما،  األسرةغير المتسربين لديهم ميل للنشاطات الرياضية والخروج في نزهات مع 

  . والملل رون دائما بالضجرأي عمل ويشع أداءال يفضلون  افكانو
  

  :)Kalyus, 2001( دراسة كاليوس

إلى إلقاء الضوء على مدى التزام الطلبة في مدارسهم الحكومية وحجم التسرب الدراسي في  هدفت 

كما هدفت إلى إبـراز أثـر األصـول    ، للمرحلة الثانوية في تكساس 2000-1999العام الدراسي 

   .منها الطلبة على التسرب الدراسي العرقية التي ينحدر

ارتفاع نسبة التسرب الدراسي لدى الطلبة الـذين   :هاوخلصت نتائج الدراسة إلى عدد من النتائج من

وضعف قدرة الطلبة الذين ينحدرون  ،ينحدرون من أصول افريقية مع انخفاضها لدى الطلبة البيض

  .من أصول افريقية على اجتياز المرحلة اإلعدادية أو الثانوية قياسا بالطلبة البيض 
  

  :) Renzulli & Park،2000(دراسة رينزلي وبارك 

، وقد تألفت أمريكاالعوامل المرتبطة بتسرب الطلبة الموهوبين في  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 

فردا ، أشارت نتائج الدراسة إلى إن العديد مـن الموهـوبين يتسـربون    )  88(عينة الدراسة من 

كـذلك   االقتصادية واالجتماعية ، تدني المستوى التعليمي للوالـدين ،  األوضاعسوء  :ألسباب منها

وكذلك الطموح  صفيةالارتبط تسرب الموهوبين بعدم المشاركة في النشاطات المدرسية المنهجية وال

أما  ،أن أسباب تسرب الذكور ترتبط بالجوانب المدرسيةكما أشارت الدراسة إلى . المتدنيالتعليمي 

  .اإلناث فكانت أكثر األسباب ترتبط بعوامل شخصية
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  )  et al ,Temple 2000(ن دراسة تيمبل وآخري

 CPCأثر المشاركة في برنامج  إلىدراسة كان الهدف منها التعرف  افقد اجرو ،زمالؤهوتيمبل  أما

مـن   للتأكـد شابا ) 1100(تكونت العينة من  .في شيكاغو في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي  

وهو برنـامج يـزود    ،)CPC(العالقة بين التسرب من المدارس الثانوية  والمشاركة في برنامج 

بخدمات الدعم من أجل تطوير  األسرويزود  ،بالفرصة للمشاركة في برنامج تعليمي شامل األطفال

من مرحلـة   األطفالمع  نشاطاته، حيث يبدأ هذا البرنامج داد المدرسي والمخرجات االيجابيةاالستع

عهم حتى الوصـول  وسع م، ويستمر البرنامج في التاألساسيما قبل المدرسة وحتى  الصف الثالث 

قد )  CPC(الذين تعرضوا لبرنامج  األطفال أن إلىالدراسة  هذهوتوصلت نتائج . للمرحلة الثانوية

، وان الطلبـة الـذين   %) 24(قلت نسبة تسربهم في المدارس بعد انتقالهم للمرحلة الثانوية بنسبة 

ربهم من المدارس بعد انتقالهم سنوات قد قلت نسبة تس) 6-5(تعرضوا للبرنامج لفترة تراوحت بين 

  %).27(للمرحلة الثانوية بنسبة 

  

 : )Bong&Beom JU,2000(دراسة بونج وبيوم جيو 

والتي كان الهدف منها  التعرف  ،األمريكيةبونج وبيوم جيو دراستهما في الواليات المتحدة  واجري

مسـبقا   أعداهااستخدم الباحثان استبانة . دين وتدني الدخل على تسرب الطلبةأثر انفصال الوال إلى

  األساسـي وطالبـة مـن الصـف الثـامن      اًطالب) 2600(وتكونت العينة من .  لجمع المعلومات

الطلبة الـذين   أن إلىوتوصلت نتائج الدراسة  . نوياوطالبة من الصف الثاني الث باًطال) 1600(و

ة الطـالق  يعيشون مع كال الوالدين هم اقل تسربا من نظرائهم الذين يعيشون مع احد الوالدين نتيج

 أولئكأكثر من  أبنائهاذات الدخل المتدني تكون نسبة تسرب  األسروان . خاصة عند الطلبة الزنوج

  .الذين يعيشون مع أسر ذات دخل مرتفع 
  

  :)Kelly,1993(دراسة كيلي 

رسـتين مـن مـدارس    العوامل المرتبطة بالتسرب الدراسي في مد أهمدراسة كيلي فقد تناولت  اأم

 أهـم ومن  .، والثانية ذات نظام تعليمي اختياريذات نظام تعليمي عادي األولى، الواليات المتحدة

لـدى  ي ، وسوء التكيف النفس، والتمييز العنصرياإلناث، الحمل لدى االلتحاق بالعمل: العوامل هذه

 إلـى الدراسة  وأشارت، األكاديمي، والفشل التقليدية الدراسية، وعدم تقبل المناهج المهاجرين الجدد
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غير النظامي اقل بكثير من نظيرة  أومعدل التسرب في المدارس ذات النظام التعليم االختياري  أن

عـن  نظـامي  ال غير  منها تمتع التعليم أسبابلعدة النظامي   أولدى المدارس ذات التعليم العادي 

، اختيـاري مرونـة والحضـور    أكثرنظيرة النظامي بميزات تجذب المراهقين ، فالدوام المدرسي 

لـى االختالفـات الثقافيـة    انفتاحـا ع  وأكثر، أسهلوالجدول الدارسي اقصر، والمناهج الدراسية 

 اإلرشادواعتماد  ،بفردية التعليم  وفقا لحاجات الطال إلى باإلضافة، الطالب اقل وأعداد، والعرقية

ووجود قسم خاص بذوي الحاجات الخاصة مما يجعلها تالئـم   ،في البناء التنظيمي كأساسالتربوي 

  . والملتحقين بالعمل والمهاجرين الجدد  كاألمهاتالمتسربين من الفئات المختلفة 

 على والضغط ، Drop outالدراسي التسرب:  هي، رئيسية مصطلحات ثالثة بين الدراسة وميزت

 األول المصـطلح  أن، حيث Disengagementوانهاء التعاقد Push out  المدرسة لترك الطالب

 مثل انخفاض التحصيل المدرسة ترك إلى تدفعه عوامل من به يتعلق وما الطالب على باللوم يلقي

 مـن  فقـط  واحـد  جانب به، هو الخاصة األسرية والظروف للتعلم، الدافعية وضعف األكاديمي،

 جانـب  إلى المدرسة من الطالب خروج وراء المسؤولية كل الثاني المصطلح يحمل فيما .الحقيقة

 المنـاهج  وصعوبة المدرسة، االجتماعية داخل العالقات سوء الصفوف، ازدحام مثل فقط المدرسة

 إلـى  ومنطقية بواقعية للنظر طريقة جديدة يعد الثالث المصطلح بأن الدراسة بينت فيما .الدراسية

 تربـوي  منظـور  على ينطوي هذا المصطلح أن حيث ،إنهائها دون للدراسة الطالب ترك ظاهرة

 من المدرسة :المتعاقدين الطرفين بين تستلزم االلتزام تعاقد عملية هي بالمدرسة االلتحاق بأن مفاده

 أن مـثال   الطالب فعلى المدرسة، في الطالب يضمن استمرار بما أخرى جهة من والطالب جهة،

 المسـتطاعة  وبذل الجهود المدرسية، واجباته وبأداء بقوانين المدرسة، لاللتزام جهده قصارى يبذل

 تعديل المدرسة على بينما .ومعلميه أقرانه مع جيدة اجتماعية وبناء عالقات التعليمية، أهدافه ليحقق

 للفروق ووفقًا المختلفة، الطالب حاجات مع يتناسب بما وعالقات مناهج وكوادر من التعليمية البيئة

 على مؤشرا المدارس في الطالب استمرار يجعل مما الثقافية لالختالفات بحساسية مطلقة الفردية،

 ذلـك  فـض  على مؤشرا المدارس في الطالب استمرار عدم يعد بينما الطرفين، التعاقد بين نجاح

 .منهما المطلوبة االلتزامات تحقيق في المعنيين الطرفين نجاح وعدم التعاقد،
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   :  )Bull et al، 1991(  وآخريندراسة بل 

 .AM(المنظمة االمريكة  للتربية الخاصة فـي الريـف     أعضاءالدراسة على استفتاء   هذهقامت 

Coucil on Rural Special -ED ( تصنيف أربـع   تم ،المتعلقة بمشكلة التسرب األولوياتحول

 هذهوالمدرسة ومجموعة الرفاق والعالقات الشخصية ، وما تجمعه  باألسرةفئات من العوامل تتعلق 

 هـذه لكـل مـن    األهميةالمنظمة تقدير  أعضاء إلىوطلب  .للتسرب المدرسي أسبابالعوامل من 

  . التحليل العالمي  بأساليبوتم تحليل االستجابات  ،األسباب

ن االعتماد على نتـائج الدراسـات   اليمك كما انه إحصائيةلم تظهر النتائج اتجاها واضحا ذا داللة 

التربويـة القائمـة او   تعديل البرامج  أساسهاالتي يمكن على  باألسبابالحالية أو السابقة فيما يتعلق 

 .التوسع فيها
  

  : )Fernandez & Velez,1989( دراسة فيرناندز و فيليز 

األسباب التي تدفع الطلبة للبقـاء   إلىالتعرف ليز دراسة كان الهدف منها يز و ففيرناندر وأجرى  

)  597(وقد تألفت عينة الدراسة من . التسرب منها في الواليات المتحدة األمريكية  أوفي المدرسة 

  .سجالت المدرسية على مدار عامين الفيها على  اعتمدواطالبا 

حيـث إن   ،العمـر   :أشارت النتائج إلى مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى التسرب وتتمثل في

التحصـيل األكـاديمي     .قاء في المدرسة مـن الطلبـة األصـغر   الطالب األكبر سنا أقل ميال للب

، إعادة بعض الصفوف، والغياب عـن المدرسـة    .إذ انه  يؤدي إلى مفهوم ذات متدن ،المنخفض

، سـة ة أو كلية بعد التخرج من المدروالطموح المنخفض في االلتحاق بجامع ،وفقدان أحد الوالدين

  .، وهذا يؤدي إلى تبني الطالب لقرار ترك المدرسةعدم القدرة على االنضباط المدرسيو

  

 :التعليق على الدراسات السابقة 3.2
  

الدراسة ومجاالتها ، والتـي   بهذهحاولت الباحثة الحصول على أكبر عدد من الدراسات المرتبطة 

اسـات فـي   الدر هذه، حتى تتمكن الباحثة من توظيف في بيئات مختلفة من مناحي مختلفة أجريت

نتائج الدراسة أو مناقشة  ،، أو بناء أداة الدراسةالنظري اإلطار، كإثراء مواطن مختلفة من دراستها

فـي بيئـات    أجريتسواء العربية التي  ،من خالل استعراض الدراسات السابقةالحالية وتفسيرها 
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ذات منـاخ   أجنبيـة ، أو األجنبية التي أجريت في بيئـات  وتربوي محدد إداريعربية  ذات مناخ 

  .إداري وتربوي مفتوح، وإمكانيات مادية وبشرية متوفرة

، خالل فترات زمنية مختلفـة  أجنبيةدراسة  13دراسة عربية و 18 إلىاستطاعت الباحثة الرجوع 

ت لدراسـا ، وقد تحـدثت معظـم ا  هذه الدراسات في الزمان والمكان وحرصت الباحثة على تنوع

وطرق الحد منه مما  ،التسرب إلىوالعوامل  التي تؤدي  أسبابهالسابقة عن التسرب الدراسي، وعن 

 .الدراسة  هذه إثراءفي  األكبر األثرالدراسات  لهذهجعل 

  

 فيما اختلفـت  ،وهذا ما يتفق مع الدراسة الحاليةاستخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي 

حيث تم اسـتخدام   )Temple,et,al,2000(بالمنهج مثل  دراسة تيمبل واخرون بعض الدراسات 

أو االسـتبانة  (الدراسـة   أداةكما اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات في  ،المنهج التجريبي

راسـة  فيهـا مغـايرة مثـل د    األداةوهناك بعض الدراسـات كانـت    ،معا األداتين أو) المقابلة 

ودراسـة   ،)الس(الالعقالنية حسب نظرية  األفكاراالختبار لقياس  تي استخدمتال) 2005البنوي،(

 إلـى  باإلضافةالتي اعتمدت على المالحظة وعلى المذكرات المكتوبة  )O’Connell,2012(اوكنل

   .المقابالت مع الطلبة المتسربين

  

على  ركزتالدراسات السابقة معظم   أنالسابقة هو الدراسة الحالية عن الدراسات يميز  ما  أهم إن

مدير على تبيان دور ركزت هذه الدراسة  أنين ـالمؤدية إلى التسرب في حل أهم األسباب والعوام

 أراءوتم كذلك اسـتطالع   .هاد الوقوف على أهم أسبابـسرب بعـة في الحد من ظاهرة التالمدرس

 ترك المدرسـة  إلىمل التي دفعت بهم والعوا، تسربهم من المدرسة أسبابحول   أنفسهمالمتسربين 

لنتائج التـي  الدراسة وتعزيز ا هذه إثراءير في الكب األثروذلك كان دعما للمسح الشامل مما كان له 

 .ظهرت 
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  الفصل الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات 

  

  :المقدمة 1.3
 

ومتغيرات الدراسة  ،، واألدوات المستخدمةوعينتهومجتمع الدراسة  عرضا لمنهج الفصلتضمن هذا 

، والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة ات التحقق من صدق األداة وثباتها، وإجراءالمستقلة

  . البيانات المتعلقة باستجابة أفراد العينة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها الستخراج النتائج

  

  :منهج الدراسة  2.3
  

، وهو المنهج الذي يهدف الدراسة، اتبعت الباحثة المنهج الوصفي هذهالمرجوة من  األهدافلتحقيق 

 مديري المدارس ؛ وذلك للكشف عن مدى قيامخصائص الظاهرة وجمع معلومات عنهاوصف  إلى

ألنة  ؛فقد تم استخدام هذا المنهج وعليه، هأسبابو، بالحد من التسرب محافظة رام اهللا والبيرة في

، معتمداً على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات ليفي طبيعة الدراسة وأهدافها يالءم

 .وتفسير نتائجها  ،واختبار صحة فرضياتها ،ويحقق أهدافها ،بأغراضها

  

  :مجتمع الدراسة 3.3
  

ومعلمي المدارس الحكومية ووكالة مديري  من جميع  :من فئتين االولى تكون مجتمع الدراسة

ومعلمة  اً معلم) 3608(مديرا ومديرة و) 181 (، والبالغ عددهم لغوث في محافظة رام اهللا والبيرةا
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مديرا ومديرة ) 12(أما في مدارس وكالة الغوث، فبلغ عدد المديرين . في مدارس الحكومة

من جميع الطلبة  والثانية ،م 2013/2014معلما ومعلمة  للفصل الثاني من العام الدراسي ) 287(و

 2000(للسنوات من  والبيرة من محافظة رام اهللامن المدارس الحكومية ووكالة الغوث ن المتسربي

   ).م2014حتى 

  

  :عينة الدراسة 4.3
  

 ،من طبقة المديرين%  50وهم يشكلون ،مديرا ومديرة) 97( االولى منوتكونت عينة الدراسة 

وقد تم اختيار أفراد العينة . نمن طبقة المعلمي% 10وهم يشكلون  ،معلما ومعلمة) 391(و

، وقامت الباحثة بتوزيع يري المسمى الوظيفي وجنس المدرسةبالطريقة الطبقية العشوائية تبعا لمتغ

تكونت عينة و .%78بنسبة  اإلحصائيللتحليل  صالحةاستبانة ) 379(استبانة استردت ) 488(

مقابلة  إجراءوالذين تم بة من محافظة رام اهللا والبيرة، تسربا ومتسرم) 35(من  األولىالدراسة 

القصدية حيث توجهت الباحثة إلى جميع األماكن التي من  معهم، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية

، من ورشات الحدادة والخياطة وأماكن بيع الخضرة ان يتواجد فيها الطلبة المتسربونالممكن 

  . ومتسربة متسرباً) 35(فقط وغيرها، حيث استجاب

  

  :وصف متغيرات  أفراد عينة الدراسة 5.3
  

ويظهر أن نسبة  ،المسمى الوظيفي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير) 1.3(يبين الجدول 

، دبلوم %16.4أن نسبة المؤهل العلمي ويبين متغير . للمعلمين% 5.80، ونسبة للمديرين% 5.19

أن نسبة  جنس المدرسةويبين متغير  .للماجستير% 9للبكالوريوس، ونسبة % 74.7ونسبة 

ويبين متغير موقع المدرسة أن نسبة  .مختلط% 29إناث، ونسبة % 35.9، ونسبة ذكور% 35.1

تغير مستوى المرحلة ويبين م. للمخيمات% 9.5ة، ونسبة للقري% 42.7للمدينة، ونسبة % 47.8

، والجدول التالي )10-5(أساسي عليا % 70.2، ونسبة )4- 1(أساسي دنيا % 29.8أن نسبة 

  :يوضح ذلك
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 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ): 1.3(جدول 
  

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

 19.5 74  ة/مدير  المسمى الوظيفي

 80.5 305  ة/معلم

 16.4 62  دبلوم  المؤهل العلمي

 74.7 283  بكالوريوس

 9.0 34  ماجستير فأعلى

 35.1 133  ذكور  جنس المدرسة

 35.9 136  إناث

 29.0 110  مختلط

 47.8 181  مدينة  موقع المدرسة

 42.7 162  قرية

 9.5 36  مخيم

 29.8 113  )4- 1(أساسي دنيا   مستوى المرحلة

 70.2 266  )10-5(أساسي عليا 
  

  :صدق االداة  6.3
 

االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة بتصميم 

من ذوي " محكماً 17"بعرضها على الدكتور المشرف ومجموعة من المحكمين البالغ عددهم 

ومن العاملين في مجال  االختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية،

، حيث طلبت الباحثة منهم مالحظة مدى مناسبة )2(في الملحق رقم كما هو مبين  التربية والتعليم،

بعض ، وإبداء إليه، ومدى مناسبتها للمجال الذي تنتمي ات من حيث صياغتها بنائيا ولغوياالفقر

 .المالحظات أو اإلضافات حولها
  

ثـة  ، قامـت الباح تور المشرف، وإرشادات الدكالمحكمون إليهاوعلى ضوء المالحظات التي أشار 

، وقد انطبقت شروط صياغة الفقرات مـن  الفقرات وإضافة المالحظات عليها بإعادة صياغة بعض

فقرة من ) 38(حيث صياغتها اللغوية والبنائية ومدى مناسبتها وقياسها للمجال التي تنتمي إليه على 

 طباعتهـا، فقرة موزعة على أربع مجاالت، وبذلك تم بناء االستبانة بصورتها النهائية و) 40( أصل

يطلـب  : والتي كان نصها )19(حيث تم إبقاء البنود المالئمة والمنتمية لهذه الدراسة وحذف الفقرة 

    تكرار في المعنى للفقرة ألنها المدير من المعلم أن تراعي االمتحانات الفروق الفردية بين الطلبة
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، وكذلك تم حذف قويم الطالبت أساليبيشجع المدير المعلمين على التنوع في : والتي نصها) 21(  

المدرسة على عقد ندوات ومحاضرات من قبل المختصين يعمل مدير : والتي كان نصها) 31(فقرة 

ـ ) 30(، واالكتفاء بالفقرة رقم سربتالجامعات للحديث عن مخاطر ال وأساتذةالتربويين  ص نوالتي ت

طلبة حول مخـاطر التسـرب   اليستعين مدير المدرسة بمؤسسات المجتمع المحلي في توعية : على

يتـابع مـدير المدرسـة    : والتي كان نصها) 9(وتم تعديل بعض الفقرات مثل فقرة رقم  .المدرسي

مشرف الصحة المدرسية للتعرف على الحاالت المرضية التي يشكو منها الطلبة للحـد مـن    أعمال

ة المدرسـية  مشـرف الصـح   أعماليتابع مدير المدرسة : أصبحتظاهرة التسرب، وبعد التعديل 

يساعد مـدير  : والتي كان نصها) 12(فقرة رقم التسرب، و إلىللتعرف على الحاالت التي قد تؤدي 

يتـابع  : أصبحت، وبعد التعديل رهم بالتحيز من قبل بعض المعلمينالمدرسة الطالب في حال شعو

 . من قبل بعض المعلمين مدير المدرسة شكاوي الطلبة في حال شعورهم بالتحيز

ارتباط بيرسون لفقرات االستبانة ل ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضاً بحساب معامومن 

مع الدرجة الكلية لألداة، واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة وهذا يدل على أن 

  :والجدول األتي يبين ذلك. قاً داخلياً بين الفقراتتساهناك ا
 

لمصفوفة ارتباط ) Pearson Correlation(عامل ارتباط بيرسون نتائج م: )2.3(جدول رقم 

بالحد من التسرب كما يراه  في محافظة رام اهللا والبيرةمديري المدارس مدى قيام  بانةفقرات است

 . المديرون والمعلمون
  

الدالة  Rقيمة   الرقم
  اإلحصائية

الدالة  Rقيمة   الرقم
  اإلحصائية

الدالة  Rقيمة   الرقم
  اإلحصائية

1  0.649**0.000 14 0.672**0.000 27 0.665**0.000 
2  0.628**0.000 15 0.709**0.000 28 0.554**0.000 
3  0.667**0.000 16  0.530**0.000 29 0.690**0.000 
4  0.682**0.000 17  0.725**0.000 30 0.676**0.000 
5  0.737**0.000 18 0.725**0.000 31 0.718**0.000 
6  0.740**0.000 19 0.764**0.000 32 0.729**0.000 
7  0.712**0.000 20 0.740**0.000 33 0.702**0.000 
8 0.602**0.000 21 0.710**0.000 34 0.708**0.000 
9 0.678**0.000 22  0.741**0.000 35 0.689**0.000 
10 0.675**0.000 23  0.718**0.000 36 0.687**0.000 
11  0.608**0.000 24 0.711**0.000 37 0.732**0.000 
12  0.646**0.000 25 0.707**0.000 38 0.748**0.000 
13  0.731**0.000 26  0.774**0.000     
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  :أدوات الدراسة 7.3
  

المديرين في  المديرين لقياس مدى قيام) استبانة(وهي  االولىقامت الباحثة بتطوير أداة  الدراسة 

، باالستعانة باألدب بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون محافظة رام اهللا والبيرة

 ،عسكر أبو(ودراسة ) 2010 الناطور،(دراسة  :، وبالدراسات السابقة حول الموضوع مثلالنظري

يحتوي : ينتي أعدتها الباحثة من جزأ، وتكونت االستبانة ال)2006 الديسي،(ودراسة ) 2009

تضمن . مل الجزء الثاني على أربعة محاورالجزء األول على المعلومات العامة، في حين اشت

، بينما يحتوي المحور الثاني على )12-1(من  فقراتهالمحور األول دور المدير مع الطلبة وكانت 

دور المدير  ، فيما احتوى المحور الثالث على)20-13(دور المدير مع المعلمين وكانت فقراته من 

ور المحور الرابع فيتعلق بد وأما، )29- 21(المحلي وكانت فقراته من  مع أولياء األمور والمجتمع

قامت  فقد اما اداة الدراسة الثانية  ).38- 30(وضم الفقرات من  المدير مع المرشدين التربويين

ومتسربة، حيث قام متسربا  35مقابلة مع الطلبة المتسربين، والبالغ عددهم  بإجراءالباحثة 

  " .ما سبب التسرب من المدرسة"عن السؤال المفتوح، وهو  باإلجابةالمتسربون 
  

  :ثبات األداة 8.3
  

لمجاالت ات الدرجة الكلية لمعامل الثبات ، من خالل حساب ثبالباحثة بالتحقق من ثبات األداة قامت

في مديري المدارس مدى قيام لالدرجة الكلية ، وكانت ونباخ الفاالدراسة حسب معادلة الثبات كر

النتيجة  وهذه، )0.968 ( "بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون محافظة رام اهللا والبيرة

والجدول  .الدراسة بأغراضالبحث العلمي ويفي  ألغراضاألداة  بثبات جيد  هذهتمتع  إلىتشير 

  :معامالت الثبات مرتفعة تبعا لمجاالت أداة الدراسة يبين  )3.3(
  

  معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية ): 3.3(جدول    
  

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المحور

  0.921 12  دور المدير مع الطلبة

  0.899 8  دور المدير مع المعلمين

  0.913 9  دور المدير مع أولياء األمور والمجتمع المحلي

  0.948 9  دور المدير مع المرشدين التربويين

  0.968  38  الدرجة الكلية
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  :إجراءات الدراسة 9.3
  

، قامت الباحثة بإجراء الدراسة وفق وتحديد عينة الدراسة ،كد من صدق أداة الدراسة وثباتهابعد التأ

  :   الخطوات اآلتية

قسم التربية إلجراء الدراسة في الفصل الثاني  -الحصول على موافقة من عمادة الدراسات العليا  -

  .م2014-2013من العام الدراسي  

ن وزارة م)  م2014-2013( مجتمع الدراسة لعام عداد المديرين ومعلميبأالحصول على قوائم   -

جميع الطلبة المتسربين من محافظة رام اهللا ، والحصول على قوائم بأعداد التربية والتعليم العالي

  .لحصر مجتمع الدراسة، )م2014حتى  2000(نوات من ة للسوالبير

  .الدراسة على مجموعة من المحكمين عرض أداة -

  .د أداة الدراسة بصورتها النهائيةإعدا -

  .عينتي  الدراسة أفرادتحديد  -

  .نمقابالت مع الطلبة المتسربي إجراء  -

  .على عينة الدراسة نة دور المديرتوزيع استبا -

  .تبانات من أفراد عينة الدراسةجمع االس  -

  .SPSSالقيام بعملية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج اإلحصاء  -

  

  :متغيرات الدراسة 10.3
  

  :المتغيرات المستقلة 1.10.3
 

  .)ة معلم ة ،/مدير(وله مستويان  ،مسمى الوظيفيال -1

  .)ماجستير فأعلى، دبلوم، بكالوريوس(مستويات  ةوله ثالث ،المؤهل العلمي -2

  ).إناث، مختلط ،ذكور(مستويات  ةولها ثالث ،جنس المدرسة  -3

  ).مدينة، قرية، مخيم(مستويات  ةوله ثالث ،موقع المدرسة -4

  .)10- 5وأساسي عليا (، )4-1أساسي دنيا (وله مستويان  ،مستوى المرحلة -5
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  :المتغيرات التابعة  2.10.3
  

بالحد من التسرب كما يراه المديرون  اهللا والبيرةفي محافظة رام مديري المدارس مدى قيام 

  .والمعلمون

  

  : المعالجات اإلحصائية 11.3
  

، وذلك )إعطائها أرقاما معينة(ثم ترميزها  االستبيانات والتأكد من صالحيتها  للتحليل بعد جمع

المناسبة، وتحليل تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية 

للبيانات باستخراج المتوسطات  اإلحصائية، وقد تمت المعالجة ت وفقا ألسئلة الدراسة وبياناتهاالبيانا

واختبار  االولالسؤال  عن لإلجابةالحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة 

 األولى وهي الفرضية ،بمستويينللفرضيات التي تحتوي على متغير مستقل ) t-test)(ت(

للفرضيات التي تحتوي على متغير ) (One Way ANOVA األحاديواختبار التباين  ،والخامسة

ومعادلة  ،، ومعامل ارتباط بيرسونالثانية والثالثة والرابعة وهي الفرضية  ،مستقل بثالث مستويات

   )SPSS(االحصائية  ةج الرزموذلك باستخدام برنام) Cronbach Alpha(الثبات كرونباخ الفا 

)Statistical Package For Social Sciences.(  
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة 
  

  :تمهيد 1.4
   

الباحثة عن موضوع الدراسـة وهـو    إليها، التي توصلت لنتائج الدراسةن هذا الفصل عرضا تضم

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يـراه المـديرون   "

، وبيان كل من المتغيرات من خالل استجابة "ة المتسربينوالمعلمون وأسبابه من وجهة نظر الطلب

وحتى يـتم  . التي تم الحصول عليها اإلحصائية، وتحليل البيانات الدراسة اتيأدالعينتين  على  أفراد

  :لدراسة تم اعتماد الدرجة التاليةعينة ا أفرادتحديد درجة متوسطات استجابة 
  

  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة

  )2.33(يساوي  أوكان المتوسط الحسابي اقل من  إذا  منخفضة

  ) 3.67-2.34(كان المتوسط الحسابي محصورا بين  إذا  متوسطة

  )3.68(يساوي  أومن  أعلىكان المتوسط الحسابي  إذا  عالية
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 :نتائج الدراسة 2.4
  

  : نصهوالذي  األولالنتائج المتعلقة بالسؤال  1.2.4

المـديرون  ما مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه 

  ؟والمعلمون

عن هذا السؤال قامت الباحثة بحسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة       لإلجابة

مدى قيام مديري المدارس فـي   عناالستبانة التي تعبر  فقرات الستجابات أفراد عينة الدراسة على

  .والمعلمونمحافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينـة الدراسـة   ): أ -1.4(جدول 

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كمـا يـراه المـديرون    

  .مرتبة تنازلياً والمعلمون
  

المتوسط   الفقرات  الرقم

 الحسابي

االنحــراف 

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.83 4.24 يحث المدير المعلمين على التنويع في أساليب تقويم الطالب 20

 عالية 0.79 4.22  يعمل مدير المدرسة على فض المشكالت التي تقع بين الطلبة  10

21 عالية 0.86 4.22 ل المدير دور أولياء األمور في المدرسةـــيفع 

 عالية 0.89 4.19 يعمل المدير على تفعيل دور المرشد التربوي في المدرسة 30

مراعاة الفروق الفردية بين الطـالب فـي   علىيحث المدير المعلمين 18

  شرح المادة 

 عالية 0.86 4.18

 عالية 0.79 4.17 يتعامل مدير المدرسة  بالعدل بين الطلبة 1

الوسائل المشـوقة لجـذب انتبـاه    يشجع المدير المعلم على  استخدام 17

  .الطالب

 عالية 0.87 4.17

 عالية 0.88 4.17 يشجع المدير على تقوية العالقة بين المعلم والطالب 19

 عالية 0.92 4.16 يتعاون المدير مع المرشد التربوي في حل مشكالت الطلبة 31

 عالية 0.87 4.15 يتواصل المدير مع أولياء أمور الطلبة متكرري الغياب 23

الطلبة في حال شعورهم بالتحيز من قبـل  يتابع مدير المدرسة شكاوى 12

  بعض المعلمين

 عالية 0.88 4.08
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة مـدى  ): ب-1.4( جدول 

  .كما يراه المديرون والمعلمون قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب

المتوسط   الفقرات  الرقم

 الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.89 4.05 يتعرف مدير المدرسة على الطلبة المعرضين للتسرب 2

 عالية 0.91 4.05 الطلبةدير أولياء األمور في حل مشكالتيشرك  الم 22

فـي  ع المجتمع المحلـي إلشـراك الطلبـة    يتواصل مدير المدرسة م 26

  النشاطات المجتمعية 

 عالية 0.89 4.04

 عالية 0.90 4.04  المعلميناألمور معياءاجتماعات ألولينظم مدير المدرسة  27

أمور  يـاء أولالتربوي للتواصل معمدير المدرسة مع المرشديتعاون  33

  .ل مشاكلهمللمساعدة في حالطلبة 

 عالية 0.96 4.04

يخصص مدير المدرسة وقتاً كافياً للمرشد التربوي لتوعية الطلبة حول  32

  أثار التسرب 

 عالية 1.01 4.02

 عالية 0.90 4.00  لمناقشة مشكالت الطلبة يعقد المدير لقاءات دورية مع أولياء  األمور 24

يتابع مدير المدرسة أعمال مشرف الصحة المدرسية  للتعرف علـى   9

  الحاالت المرضية التي قد تؤدي إلى التسرب من المدرسة 

 عالية 0.84 3.99

يحث مدير المدرسة المرشد التربوي على تنظـيم نشـاطات داخـل     36

  المدرسة 

 عالية 0.98 3.92

المناسبة في مواجهة ظاهرة يزود مدير المدرسة المعلمين باإلرشادات 13

  التسرب

 عالية 0.99 3.90

 عالية 1.01 3.90 كافّةالعقاب بأنواعهيمنع مدير المدرسة  16

يدعم مدير المدرسة األنشطة التي تساعد المرشد التربوي في إشـغال   38

  الطالب في أوقات الفراغ للحد من تسربهم من المدرسة 

 عالية 1.00 3.88

يعقد المدير ندوات إرشادية  ألولياء األمور حول كيفية التعامل مـع    25

  أبنائهم 

 عالية 0.90 3.87

يشجع مدير المدرسة المرشد التربوي على عمل مسابقات ثقافية تبعث   37

  الحماسة في نفوس الطلبة 

 عالية 0.99 3.86

يعمل مدير المدرسة على عقد برامج توعية للطلبة  لبيان أهمية التعليم  7

  وحثهم على االنتظام بالدراسة 

 عالية 0.95 3.78
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة مـدى  ): ج-1.4( جدول 

  .بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمونقيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة 

المتوسط   الفقرات  الرقم

 الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري

  الدرجة

يعمل مدير المدرسة مع المرشد التربوي في مساعدة الطلبة المحتاجين   35

  ماديا 

 عالية 1.01 3.78

 عالية 0.94 3.77 يرشد  مدير المدرسة الطلبة  ويثقفهم حول مخاطر التسرب المدرسي  5

يستعين مدير المدرسة  بمؤسسات المجتمع المحلي في توعية الطلبـة    29

  حول مخاطر التسرب المدرسي

 عالية 0.96 3.77

يعمل مدير المدرسة على تفعيل دور اإلذاعة المدرسية للحديث عـن   6

  ظاهرة التسرب وأثارها السلبية 

 عالية 1.07 3.75

يحث المدير المرشد التربوي على زيارة الطلبة المتسربين لالطـالع    34

  على أسباب تسربهم 

 عالية 1.04 3.73

متوسطة 0.94 3.67  الطلبةللحد من تسربتوعويا برنامجاينظم مدير المدرسة  3

يهتم مدير المدرسة بإصدار النشرات التي يشارك الطلبة في تحريرها  4

  لتشجيعهم وترغيبهم في المدرسة  

متوسطة 0.98 3.64

متوسطة 1.05 3.63 يكرم المدير المعلمين الذين يهتمون بحل مشكالت الطلبة  14

متوسطة 1.08 3.63 يشارك مدير المدرسة في حل بعض المشاكل األسرية  28

يقوم مدير المدرسة بزيارة الطلبة المرضـى مـن اجـل تـرغيبهم      8

  بالمدرسة 

متوسطة 1.01 3.50

متوسطة 1.17 3.45  .عبر صندوق الشكاوىيتابع مدير المدرسة  مشاكل الطالب  11

متوسطة 1.07 3.45 يوفر المدير مادة للمعلمين حول طرق الحد من التسرب  15

 عالية 0.65 3.92  الدرجة الكلية

  

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات  

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسـرب   حولأفراد عينة الدراسة 

يـاري  وانحـراف مع ) 3.92( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكليـة  كما يراه المديرون والمعلمون

المدارس في محافظة رام اهللا والبيـرة بالحـد مـن     مدى قيام مديريوهذا يدل على أن  .)0.65(

  .جاءت بدرجة عاليةالتسرب كما يراه المديرون والمعلمون 



 

60 
 

فقرة جاءت بدرجة عاليـة،  ) 31(أن ): ب1.4( والجدول ) أ1.4(تشير النتائج في الجدول رقم كما 

يحث المدير المعلمين على التنويع في أساليب "وحصلت الفقرة  .ءت بدرجة متوسطةفقرات جا) 7(و

فـض  يعمل مدير المدرسـة علـى   "، يليها فقرة )4.24(توسط حسابي على أعلى م" تقويم الطالب

بمتوسـط  " ير دور أولياء األمور فـي المدرسـة  يفعل المد"والفقرة " المشكالت التي تقع بين الطلبة

" عبر صندوق الشكاوىيتابع مدير المدرسة  مشـاكل الطـالب   "وحصلت الفقرة ). 4.22(حسابي 

، )3.45(سط حسابي على أقل متو" للمعلمين حول طرق الحد من التسربيوفر المدير مادة "والفقرة 

بمتوسـط  " المرضى من اجل تـرغيبهم بالمدرسـة   يقوم مدير المدرسة بزيارة الطلبة"يليها الفقرة 

 ).3.50(حسابي 
  

ساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسـة  وقامت الباحثة بح

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحـد  على مجاالت االستبانة التي تعبر عن 

  ).2.4(من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون ويبينها الجدول رقم 
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علـى  ): 2.4(جدول 

استبانة مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسـرب كمـا   مجاالت 

  يراه المديرون والمعلمون
  

المتوسط  الفقرات  الرقم

  الحسابي

ــراف  االنح

 المعياري

  الدرجة

 عالية 0.69 3.84 المدير مع الطلبةدور  1

 عالية 0.72 3.96 دور المدير مع المعلمين 2

 عالية 0.71 3.97 دور المدير مع أولياء األمور والمجتمع المحلي 3

  عالية 0.82 3.95 دور المدير مع المرشدين التربويين 4

 عالية 3.920.65  الدرجة الكلية

  

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابات  

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسـرب   حولأفراد عينة الدراسة 

وانحـراف معيـاري   ) 3.92(للدرجة الكليـة  المتوسط الحسابي  أن كما يراه المديرون والمعلمون
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مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيـرة بالحـد مـن    أن وهذا يدل على  .)0.64(

دور المـدير مـع   "ولقد حصل المحور . جاءت بدرجة عالية التسرب كما يراه المديرون والمعلمون

 ،ير مع المعلميندور المدويليه محور  ،على أعلى متوسط حسابي "أولياء األمور والمجتمع المحلي

   .ومن ثم محور دور المدير مع الطلبة، دور المدير مع المرشدين التربويينويليه محور 

  

  :نصهالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي  2.2.4

هل تختلف تقديرات مديري ومعلمي المدارس الحكومية ووكالة الغوث في محافظة رام اهللا والبيرة 

المسـمى الـوظيفي،   (بالحد من التسرب باختالف متغيرات الدراسـة   مديري المدارسلمدى قيام 

 ؟)، مستوى المرحلة موقع المدرسة ،جنس المدرسة المؤهل العلمي،

  :عرض لنتائج تلك الفرضيات  يأتيوفيما  ،خمس فرضيات السؤال وقد انبثق عن هذا
  

  :والتي نصها األولىنتيجة الفرضية  1.2.2.4
  

بـين متوسـطات اسـتجابة    )  α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة"

في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد الحكومية ووكالة الغوث  المبحوثين لمدى قيام مديري المدارس

  )".مدير، معلم(من التسرب تعزى لمتغير المسمى الوظيفي 

 أفرادالمتوسطات الحسابية الستجابة و" ت"حساب نتائج اختبار ب األولى الصفريةحص الفرضية تم ف

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يـراه  لعينة الدراسة 

  .يوضح ذلك) 3.4(والجدول رقم  المسمى الوظيفيلمتغير  تبعاالمديرون والمعلمون 
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لمـدى قيـام مـديري     العينـة  أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  ):3.4(جدول 

لمتغير تبعاً  المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون

  المسمى الوظيفي
  

المسمى  المحور

  الوظيفي

ــط  العدد المتوس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

 0.008 5802.672. 744.03 ة/مدير دور المدير مع الطلبة

710. 3053.79 ة/معلم

 0.046 6902.013. 744.10 ة/مدير دور المدير مع المعلمين

730. 3053.92 ة/معلم

دور المدير مع أولياء األمور والمجتمع

  المحلي

 0.109 5201.607. 744.09 ة/مدير

740. 3053.94 ة/معلم

 0.167 6601.383. 744.07 ة/مدير التربوييندور المدير مع المرشدين

860. 3053.92 ة/معلم

 0.009 4902.665. 744.07 ة/مدير  الدرجة الكلية

670. 3053.88 ة/معلم

  

، )0.009(، ومستوى الداللـة  )2.665(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسـرب   مدى قيامأي أنه توجد فروق في 

وكذلك لمحوري دور المـدير مـع    ،المسمى الوظيفيعزى لمتغير ت كما يراه المديرون والمعلمون

وبذلك تـم رفـض الفرضـية     ،وكانت الفروق لصالح المديرين. الطلبة ودور المدير مع المعلمين

  .  األولى

  

  : الثانية والتي نصها تائج الفرضيةن 2.2.2.4 
  

بـين متوسـطات اسـتجابة    ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة"

في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد  الحكومية ووكالة الغوث المبحوثين لمدى قيام مديري المدارس

 )".فأعلىماجستير  دبلوم، بكالوريوس،(من التسرب تعزى لمتغير المؤهل العلمي 
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عينـة الدراسـة    أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثانية الصفريةلفحص الفرضية و

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كمـا يـراه المـديرون    

  .يبين ذلك) 4.4(والجدول  .المؤهل العلميلمتغير  عزىتوالمعلمون 
  

فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة   ):4.4(جدول 

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كمـا يـراه   متوسطات 

  .المؤهل العلميلمتغير  تبعاًالمديرون والمعلمون 
  

ــط   العدد المؤهل العلمي  المحور المتوســ

  الحسابي

ــراف  االنح

  المعياري

  دور المدير مع الطلبة

  

 0.70 3.76 62 دبلوم

  0.70 3.85 283 بكالوريوس

 0.61 3.81 34 ماجستير فأعلى

 0.69 3.93 62 دبلوم دور المدير مع المعلمين

 0.71 3.98 283 بكالوريوس

 0.88 3.76 34 ماجستير فأعلى

دور المدير مع أولياء األمور والمجتمع

  المحلي

 0.69 3.95 62 دبلوم

 0.71 4.00 283 بكالوريوس

 0.73 3.77 34 ماجستير فأعلى

 0.82 3.92 62 دبلوم دور المدير مع المرشدين التربويين

 0.84 3.96 283 بكالوريوس

 0.73 3.89 34 ماجستير فأعلى

 0.66 3.88 62 دبلوم  الدرجة الكلية

 0.64 3.94 283 بكالوريوس

 0.61 3.81 34 ماجستير فأعلى

  

لمدى قيـام   بين متوسطات استجابات المبحوثين وجود فروق ظاهره) 4.4(يالحظ من الجدول رقم 

 تبعـاً مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 



 

64 
 

 one way(األحـادي  لمتغير المؤهل العلمي، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليـل التبـاين   

ANOVA (كما يظهر في الجدول التالي:  
  

لمدى قيـام مـديري   نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في : )5.4( جدول

لمتغير  تبعاالمدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

  المؤهل العلمي
  

ــوع   مصدر التباين  المحور مجمـ

  المربعات

درجـــات 

  الحرية

متوســـــط 

  ربعاتمال

ــة   "ف"قيم

  المحسوبة

  

ــتوى  مسـ

  الداللة

 0.445 0.215 2 0.431  بين المجموعات  دور المدير مع الطلبة
 

0.641 
 

  0.484 376 182.013  داخل المجموعات
 378 182.444  المجموع  

 1.379 0.729 2 1.459  بين المجموعات  دور المدير مع المعلمين
 

0.253 
 

  0.529 376 198.818  داخل المجموعات
 378 200.277  المجموع  

دور المــدير مــع أوليــاء 

  األمور والمجتمع المحلي

 1.569 0.791 2 1.583  بين المجموعات
 

0.210 
 

  0.504 376 189.573  داخل المجموعات
 378 191.155  المجموع  

المرشـدين  دور المدير مع 

  التربويين

  

 0.134 0.092 2 0.185  بين المجموعات
 

0.874 
 

  0.688 376 258.786  داخل المجموعات
 378 258.970  المجموع  

 0.715 0.298 2 0.597  بين المجموعات  الدرجة الكلية
 

0.490 
 

  0.417 376 156.915  داخل المجموعات
 378 157.512  المجموع  

  

وهي اكبر من مستوى الداللة ) 0.490(ومستوى الداللة ) 0.715(قيمة ف للدرجة الكليةيالحظ أن 

)α ≥ 0.05 ( ًلمدى قيام مديري المدارس في محافظـة رام اهللا  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

عزى لمتغير المؤهـل العلمـي، وكـذلك    توالبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

  .المحاور، وبذلك تم قبول الفرضية الثانيةلجميع 

  



 

65 
 

  : والتي نصها ،ثالثةال نتائج الفرضية 3.2.2.4
  

بين متوسـطات اسـتجابات   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد  الحكومية ووكالة الغوث لمدى قيام مديري المدارسالمبحوثين 

  ).مختلط اناث، ذكور،(عزى لمتغير جنس المدرسة  من التسرب ت
  

عينـة الدراسـة    أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثالثة الصفريةلفحص الفرضية و

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كمـا يـراه المـديرون    

  .يبين ذلك) 6.4(والجدول  جنس المدرسةلمتغير تبعاً والمعلمون 
  

فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة   ):6.4(جدول 

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كمـا يـراه   متوسطات 

  .جنس المدرسةلمتغير  تبعاالمديرون والمعلمون 
  

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد جنس المدرسة  المحور

  دور المدير مع الطلبة

  

 0.58 3.83 133 ذكور

 0.79 3.80 136 إناث

 0.68 3.87 110 مختلط

 0.58 3.94 133 ذكور دور المدير مع المعلمين

 0.80 3.92 136 إناث

 0.78 4.01 110 مختلط

دور المدير مع أوليـاء

  األمور والمجتمع المحلي

 0.56 3.98 133 ذكور

 0.82 3.97 136 إناث

 0.72 3.96 110 مختلط

دور المدير مع المرشدين

  التربويين

 0.75 3.85 133 ذكور

 0.95 3.96 136 إناث

 0.73 4.05 110 مختلط

 0.48 3.90 133 ذكور  الدرجة الكلية

 0.77 3.90 136 إناث

 0.63 3.96 110 مختلط
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لمـدى قيـام    بين استجابات افراد عينة الدراسة وجود فروق ظاهره) 6.4(يالحظ من الجدول رقم 

 تبعـاً مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

 one way(لمتغير جنس المدرسة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليـل التبـاين األحـادي    

ANOVA (كما يظهر في الجدول التالي:  
  

لمـدى قيـام مـديري    نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينـة  : )7.4( جدول

لمتغير  المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون تبعاً

  جنس المدرسة
  

ــوع   مصدر التباين  المحور مجمــ

  المربعات

درجـــات 

  الحرية

ــط  متوسـ

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

  المحسوبة

ــتوى  مسـ

  الداللة

  دور المدير مع الطلبة

  

 0.306 0.148 2 0.296  بين المجموعات
 

0.737 
 

 0.484  376 182.148  داخل المجموعات
  378 182.444  المجموع  

 0.484 0.257 2 0.515  بين المجموعات  دور المدير مع المعلمين
 

0.617 
 

 0.531  376 199.762  داخل المجموعات
  378 200.277  المجموع  

دور المدير مع أولياء األمور 

  والمجتمع المحلي

 0.038 0.019 2 0.039  بين المجموعات
 

0.963 
 

 0.508  376 191.117  داخل المجموعات
  378 191.155  المجموع  

دور المدير مـع المرشـدين   

  التربويين

  

 1.692 1.155 2 2.310  بين المجموعات
 

0.186 
 

 0.683  376 256.661  داخل المجموعات
  378 258.970  المجموع  

 0.378 0.158 2 0.316  بين المجموعات  الدرجة الكلية
 

0.685 
 

 0.418  376 157.196  داخل المجموعات
  378 157.512  المجموع  

  

مسـتوى  وهي اكبـر مـن   ) 0.685(ومستوى الداللة ) 0.378( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

لمدى قيام مديري المدارس في محافظـة  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً ) α ≥ 0.05(الداللة 

عزى لمتغيـر جـنس المدرسـة،    ت رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون

  . وكذلك لجميع المحاور ،وبذلك تم قبول الفرضية الثالثة
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  : والتي نصها ،رابعةنتائج الفرضية ال 4.2.2.4
  

بين متوسـطات اسـتجابات   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

اهللا والبيـرة بالحـد مـن     في محافظة رامالحكومية ووكالة الغوث  لمدى قيام مديري المدارس 

  ).مخيم  قرية، مدينة،(عزى لمتغير موقع المدرسة تالتسرب 
  

عينـة الدراسـة    أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الرابعة الصفريةلفحص الفرضية و

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المـديرون   على

  .موقع المدرسةلمتغير  تبعاًوالمعلمون 
  

فـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينـة الدراسـة   ):8.4(جدول 

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كمـا يـراه   متوسطات 

  موقع المدرسةلمتغير  تبعاًالمديرون والمعلمون 
  

  المعيارياالنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  موقع المدرسة  المحور

  دور المدير مع الطلبة

  

 0.59 3.88 181  مدينة

 0.78 3.80 162  قرية

 0.73 3.75 36  مخيم

 0.69 3.98 181  مدينة  دور المدير مع المعلمين

 0.76 3.93 162  قرية

 0.73 3.91 36  مخيم

دور المــدير مــع أوليــاء 

  األمور والمجتمع المحلي

 0.64 3.98 181  مدينة

 0.79 4.00 162  قرية

 0.65 3.82 36  مخيم

دور المدير مع المرشـدين  

  التربويين

 0.72 4.07 181  مدينة

 0.91 3.78 162  قرية

 0.73 4.12 36  مخيم

 0.55 3.97 181  مدينة  الدرجة الكلية

 0.73 3.87 162  قرية

 0.64 3.89 36  مخيم
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مديري المدارس في محافظة رام اهللا لمدى قيام  ةوجود فروق ظاهر) 8.4(يالحظ من الجدول رقم 

  لمتغير موقع المدرسة، ولمعرفة داللة  والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون تبعا
  

  :كما يظهر في الجدول التالي) one way ANOVA(الفروق تم استخدام تحليل التباين األحادي 
  

لمـدى قيـام مـديري    العينـة   أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : )9.4( لجدو

لمتغير  تبعاً المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون

  موقع المدرسة
  

ــوع مصدر التباين  المحور مجمـ

  المربعات

ــات  درجـ

  الحرية

ــط  متوس

  ربعاتمال

  "ف"قيمة 

 المحسوبة

ــتوى  مس

  الداللة

  المدير مع الطلبةدور

  

 0.857 0.414 0.8282 بين المجموعات

 

0.425 

  0.483  376 181.616 داخل المجموعات 

  378 182.444 المجموع  

 0.257 0.137 0.2742 بين المجموعات دور المدير مع المعلمين

 

0.773 

  0.532  376 200.003 داخل المجموعات 

  378 200.277 المجموع  

ــاءدور ــع أولي ــدير م الم

  األمور والمجتمع المحلي

 0.917 0.464 0.9272 بين المجموعات

 

0.401 

  0.506  376 190.228 داخل المجموعات 

  378 191.155 المجموع  

دور المدير مع المرشـدين

  التربويين

  

 6.053 4.039 8.0772 بين المجموعات

 

0.003 

  0.667  376 250.893 داخل المجموعات 

  378 258.970 المجموع  

 1.046 0.436 0.8712 بين المجموعات  الدرجة الكلية

 

0.352 

  0.417  376 156.640 داخل المجموعات 

  378 157.512 المجموع  

  

وهي اكبـر مـن مسـتوى    ) 0.352(ومستوى الداللة ) 1.046( يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية

لمدى قيام مديري المدارس في محافظـة  أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً ) α ≥ 0.05(الداللة 

عزى لمتغيـر موقـع المدرسـة،    ترام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 



 

69 
 

ولكن تبين وجود فروق في محور دور المـدير مـع المرشـدين    . ةرابعوبذلك تم قبول الفرضية ال

. وكانت الفروق بين المدينة والقرية لصالح المدينة، وبين المخيم والقرية ولصالح المخيم ،التربويين

  .والجدول التالي يبين ذلك
  

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية السـتجابات  ) LSD(نتائج اختبار ): 10.4(الجدول 

  دين التربويينأفراد عينة الدراسة حسب موقع المدرسة لمحور دور المدير مع المرش
  

  مستوى الداللة  الفروق في المتوسطات  المتغيرات

 0.001 *0.28535 قرية  مدينة

 0.736 -0.05039- مخيم

 0.001 *-0.28535- مدينة قرية

 0.026 *-0.33573- مخيم

 0.736 0.05039 مدينة مخيم

 0.026 *0.33573 قرية

  

  : والتي نصها نتائج الفرضية الخامسة 5.2.2.4
  

بين متوسـطات اسـتجابات   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد  الحكومية ووكالة الغوث لمدى قيام مديري المدارسالمبحوثين 

  ).10-5 اساسي عليا) (4-1اساسي دنيا (عزى لمتغير مستوى المرحلة من التسرب ت
  

والمتوسطات الحسـابية السـتجابة   " ت"تم فحص الفرضية الصفرية الخامسة بحساب نتائج اختبار 

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كمـا  أفراد عينة الدراسة 

  .لمتغير مستوى المرحلة يراه المديرون والمعلمون تبعاً
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لمـدى قيـام مـديري    للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة " ت"نتائج اختبار ): 11.4(جدول 

لمتغير  تبعاًالمدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

  مستوى المرحلة
  

المتوسط  العدد مستوى المرحلة  المحور

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   "t"قيمة

  الداللة

 0.690  0.399 0.65 3.86 113 )4-1(أساسي دنيا المدير مع الطلبةدور 

 0.71 3.83 266 )10-5(أساسي عليا

 0.307  1.023 0.74 4.01 113 )4-1(أساسي دنيا دور المدير مع المعلمين

 0.72 3.93 266 )10-5(أساسي عليا

دور المدير مع أوليـاء

األمــور والمجتمــع  

  المحلي

 0.790  0.267 0.62 3.98 113 )4-1(أساسي دنيا

 0.74 3.96 266 )10-5(أساسي عليا

ــع ــدير مـ دور المـ

  المرشدين التربويين

 0.292  1.055 0.67 4.02 113 )4-1(أساسي دنيا

 0.88 3.92 266 )10-5(أساسي عليا

 0.443  0.768 0.57 3.96 113 )4-1(أساسي دنيا  الدرجة الكلية

 0.67 3.90 266 )10-5(أساسي عليا

  

، )0.443(، ومستوى الداللـة  )0.768(للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد مـن التسـرب   أي أنه ال توجد فروق 

  .وبذلك تم قبول الفرضية الخامسة. مستوى المرحلةعزى لمتغير تكما يراه المديرون والمعلمون 

  

  : نصهوالذي  الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  3.2.4
  

  التسرب من وجهة نظر الطلبة المتسربين في محافظة رام اهللا والبيرة ؟ ما أسباب

قامت الباحثة بجمع تكرارات استجابات أفـراد العينـة والنسـب المئويـة       سؤال الدراسة لإلجابة 

  :وترتيبها تنازليا كما يبين الجدول األتي 
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 .التسرب نحو  الستجابات افراد عينة الدراسة إجابات وتكرارات والنسب المئوية) 12.4( جدول
  

السبب التكرار النسبة المئوية  الرقم 

  أسباب اقتصادية  لمساعدة األهلالخروج للعمل  14  %40 

  وفاة احد الوالدين  3  9%

  المجموع  17  49%

  أسباب تربوية  تدني القدرة على الدراسة  5  %14

   )مشاكل مع الطالب(الخوف من المدرسة  1  3%

   )المدير أو المعلم (العقاب البدني أو المعنوي  6  17%

  المجموع  12  34%

  أسباب اجتماعية  الخطوبة أو الزواج المبكر  4  %11

  )إعاقة أو تشوه خلقي(المرض  2  6%

17%       المجموع  6

  المجموع الكلي    35  100%

  

الذي يعبر عن إجابات وتكرارات والنسب المؤوية ألفراد العينة نحو التسرب ) 12.4( يبين الجدول

حيث بلغت أعلى نسبة تكـرارا فـي    والبيرة، من وجهة نظر الطلبة المتسربين في محافظة رام اهللا

، يليـه  %40بنسبة   ) 14(بلغت التكرارات ، و)األهلالخروج للعمل لمساعدة (السبب  االقتصادي 

تكرارات أي ) 6(بلغ  والذي ،)معنوي من قبل  المدير أو المعلمالعقاب البدني أو ال(السبب التربوي 

  .%  17بنسبة 
  

 األسـباب ا يتبين من الجدول السابق بان اقل مستويات التكـرار فـي   نتائج التكرارات كم وأشارت

من اسـتجابات المبحـوثين    وحداً فقط تكراراً حيث بلغت" الخوف من المدرسة" التربوية تمثلت في

  %. 3على سؤال الدراسة بنسبة 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج  والتوصيات
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  الفصل الخامس  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة نتائج الدراسة  والتوصيات

  

  :المقدمة 1.5
  

مدى قيام مديري المدارس في "لمناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة  تضمن هذا الفصل عرضاً

به من وجهـة نظـر   وأسبامحافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون 

  .كما تضمن الفصل التوصيات التي تراها الباحثة في ضوء هذه  النتائج  ،"الطلبة المتسربين

  

  وفرضياتها  أسئلتهاحسب تسلسل  ،مناقشة نتائج الدراسة 2.5
  

  :نصهوالذي ، االولمناقشة  نتائج السؤال  1.2.5
  

والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المـديرون  ما مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا 

  ؟ والمعلمون
  

عينة الدراسة من المديرين والمعلمـين فـي    أفراداستجابات  أن االولنتائج دراسة السؤال  أظهرت

وانحراف معياري ) 3.92(، حيث بلغ المتوسط الحسابي بدرجة عالية تمحافظة رام اهللا والبيرة كان

  ).0.65( مقداره
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وجود هذه الدرجة العالية  للحد من التسرب في محافظة رام اهللا والبيرة   أسبابتعزو الباحثة  وعليه

في الحد من تسرب الطلبة والمساعدة في الحاالت  هممارسة دور أهمية ك يدر أصبحالمدير  أن إلى

والمجتمع المحلي له فـي محاولـة الحـد مـن      األهلمساعدة  كما انه يدرك  ،المعرضة للتسرب

   .من تقديرات استجابات  عينة الدراسة لدور المدير في هذا المجال وهذا كان واضحاً ،لتسربا
  

  قبل وزارة التربيـة والتعلـيم  ن ـوهناك سياسة عامة م، ة عامةرتسرب هي ظاهظاهرة ال  أنكما 

ـ ن خـم  األخيرةترة في الفوهذا واضح جميعا، المدارس مديرو بها ، يلتزم تسعى لتخفيضها ل الـ

المـدير فـي    يعدهمفصل  لنسبة التسرب من المدارس  يات التربية والتعليم  بطلب تقريرقيام مدير

  . بأول أوالالتسرب لمتابعة  حاالت التسرب  أسبابنهاية كل فصل مع ذكر 
  

والتي كان من نتائجهـا قيـام    .)2009 ابو عسكر،( حد ما مع نتائج دراسة إلىتتفق وهذه النتائج 

 .ديرين بواجبهم  بدرجة متوسطة  للحد من ظاهرة التسرب من المدارس الم

 

  :دور المدير مع الطلبة مناقشة محور 1.1.2.5
  

جاءت نتائج محور دور  المدير مع الطلبة في محافظة رام اهللا والبيرة في المرتبة الرابعة ، حيـث  

  .المجال وهذا يدل على درجة عالية في هذا ) 3.84(بلغ المتوسط الحسابي 
  

ـ   هذهوتعزو الباحثة  وث فـي  النتيجة في دور المدير مع الطلبة في المدارس الحكومية ووكالـة الغ

درجة عالية  أنها إال ،بالرغم من حصول هذا المجال على  الدرجة الرابعةمحافظة رام اهللا والبيرة، ف

وبين الطلبـة مـن خـالل     العالقة بينه وأهميةه ممارسة دور أهمية يدرك  أصبحالمدير  أنحيث  

 رائهـم الواالستماع  ،لشكواهم وحلها واإلصغاء ،والتعامل الجيد معهم ،باالحترام والتقدير إشعارهم

تحديـد الطلبـة    أنيـدرك   أصبحالمدير  أن ، كمار الثقة بينة وبين الطالبالذي يقوي جسواألمر 

يمكن القيام بعـدها   عليهو. العالج أساسفتشخيص المرض هو  ،مهم جدا أمرن للتسرب المعرضي

  .الحد منه  أوبالخطوات العالجية لهؤالء الطالب لمنع تسربهم 
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  :مناقشة محور دور المدير مع المعلمين  2.1.2.5
  

حيث  ،جاءت نتائج محور دور  المدير مع المعلمين  في محافظة رام اهللا والبيرة في المرتبة الثانية

  .وهذا يدل على درجة عالية لهذا المجال    ،)3.96(بلغ المتوسط الحسابي 
  

الدرجة العالية في مجال دور المدير مع المعلمين في المدارس الحكومية ووكالة  هذهوتعزو الباحثة 

وبالتـالي   ،طلبةلدور المعلم كقدوة ل أهميةالمدير يدرك  أن:  إلىالغوث في محافظة رام اهللا والبيرة 

عمل على  إذاتماما انه  يدرك  المدير أن كما ،دراسة وعدم تسربهم منهايشجعهم على االنتظام في ال

بالخبرات الالزمة لمواجهة تسرب الطلبة  سيكون اقدر علـى   تزويدهتنمية مهارة المعلم من خالل 

على مواجهة مشكلة  قدرتهزادت   اً،خبرة وتدريب أكثرالن  المعلم كلما كان  ،الظاهرة هذهمواجهة 

المعلمين لكيفية التعامل مع مشاكل  وإرشاد كافة، بأنواعهمنع المدير للعقاب  أنكما  ، تسرب الطلبة

 إلـى ، ويؤدي هـذا  الطلبةم في نفوس أوالسل عث المليب الالتدريس بأسلوب وحثهم على    ،الطلبة

أو  ،باسـتمرار أسلوباً جديداً وانجذاب للمعلمين الذين يسـتخدمون   في حالة ترقب  جعل  الطلبة 

 كرههوبالتالي عدم  ،الطالب للمعلم عدم كره إلىوهذا يؤدي بالنهاية  .همفي أساليب تدريسعون نوي

التي أظهرت   .)1997السرور ،(  .ونتيجة هذا المحور تتفق مع نتائج دراسة .للمدرسة وتركه لها

  .أن من أهم أسباب التسرب تدني خبرات المعلمين في التعليم والتعامل مع الطلبة 

  

  :ع أولياء األمور والمجتمع المحليمناقشة محور دور المدير م 3.1.2.5
  

والمجتمع المحلي في محافظـة رام اهللا والبيـرة    األمورجاءت نتائج محور دور  المدير مع أولياء 

وهذا يدل على درجة عالية من دور المـدير   .) 3.97(المحاور حيث بلغ المتوسط الحسابي  أعلى

  .والمجتمع المحلي  األمور أولياءمع 
  

والمجتمع المحلـي فـي    األمور أولياءالدرجة العالية من دور المدير مع  هذهوتعزو الباحثة وجود 

من بين  األولىوالتي احتلت المرتبة  ،المدارس الحكومية ووكالة الغوث في محافظة رام اهللا والبيرة

ة ـصيات اعتباريـمن شخل كتتش أولياء األمور  أن مجالسالمدير يدرك  أن إلى األربعةالمحاور 

ــذهفاجتماع ، ةومثقف وبالتالي  ،لس يشعرهم بالمسئولية أمام أي مشكلة تواجه المدرسةاالمج هـــ

 أوليـاء  علـى  أنالمدير يدرك تمامـا     أنكما  . لهاوالمساهمة في ح المشاركةـهم وب منـمطل
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 األمرخالل التواصل معهم ووضعهم في صورة  المتسربين من  أبنائهمالمشاركة  في عالج  األمور

 أثنـاء    أبنـائهم مـع  في عالج هذه المشكلة  موايساهلكي و ،حتى يتسنى لهم التدخل في وقت مبكر

   .المدرسة للعالج  تعدهالبرنامج الذي ذ ـبتنفي، وفي البيتهم تواجد
  

حكومية مع المؤسسـات التعليمـة فـي    الوالخيرية غير  األهليةمشاركة بعض المؤسسات  إنكمان 

 األمر الـذي يسـاعد   ،الحد من ظاهرة  التسرب  الدراسي إلىبعض المبادرات التي تهدف  إطالق

االستفادة من تلك البرامج والمبادرات في حل مشاكل الطلبة والحد من ظـاهرة  على المدرسة  إدارة

اقل الحـاالت   أنتي كانت نتائجها لا .)2004الرمضان (وهذه النتائج اختلفت مع دراسة .التسرب 

اتفقت نتـائج   بينما .األمور أولياءمع   هفي الحد من التسرب هي دور هالتي يمارس بها المدير دور

 األمـور  أوليـاء متابعـة   أنعلى  أكدوالذي  .)2003 مصطفى، أبو(هذا المحور مع نتائج دراسة 

   .التي تمنع التسرب األسباب أهممن  واألهلوالتواصل بين مدير المدرسة  ،المدرسةفي  ألبنائهم

 

  :ور المدير مع المرشدين التربويينمناقشة محور د 4.1.2.5
  

جاءت نتائج محور دور  المدير مع المرشدين التربويين في مدارس الحكومة ووكالة الغـوث فـي    

وهذا يدل علـى    .)3.95(حيث بلغ المتوسط الحسابي   ،محافظة رام اهللا والبيرة في المرتبة الثالثة

  .درجة عالية من دور المدير مع المرشدين التربويين  
  

الدرجة العالية في دور المدير مع المرشدين التربـويين فـي  المـدارس     هذهوتعزو الباحثة وجود 

الفعال الذي يقوم بـه   المدير للدور إدراك إلىالحكومية ووكالة الغوث في محافظة رام اهللا والبيرة 

والتثقيف والتوعيـة علـى مخـاطر     اإلرشاديقتصر على  والذي ال ،المرشد التربوي في المدرسة

  ،بل يعمل يدا بيد مع  المدير في معالجة حاالت التسرب  التي قد تحدث في المدرسة  ،التسرب فقط

وتسـهيل دمـج    ،القتصاديةودراسة ظروفهم االجتماعية وا، ابعة حاالت غياب الطلبة المتكررةومت

ونتيجـة   .المختلفة باألنشطة إشراكهمالطلبة مع الحياة المجتمعية داخل وخارج المدرسة من خالل 

 دور المرشد التربـوي ال  أن أظهرتالتي  .)2011،ملوح أبو( الدراسة تتفق مع نتائج دراسة  هذه

يعمـل علـى وقايـة الطلبـة      أن ، بل عليهيقتصر على معالجة حاالت التسرب التي تحدث فحسب

  .والمدرسة والمجتمع من التسرب
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 :والذي نصة  ،الثانيمناقشة نتائج السؤال  2.2.5
  

هل تختلف تقديرات مديري ومعلمي المدارس الحكومية ووكالة الغوث في محافظة رام اهللا والبيرة 

المسـمى الـوظيفي،   (لمدى قيام مديري المدارس بالحد من التسرب باختالف متغيرات الدراسـة  

  ؟)المؤهل العلمي ،جنس المدرسة ،موقع المدرسة ، مستوى المرحلة 
  

 : وسيتم مناقشة كل فرضية على انفراد كما يلي 
  

 :تيجة الفرضية االولى والتي نصهامناقشة ن 1.2.2.5
  

بين متوسـطات اسـتجابة   )  α≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة"

المبحوثين لمدى قيام مديري المدارس الحكومية ووكالة الغوث في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد 

  )".مدير، معلم(من التسرب تعزى لمتغير المسمى الوظيفي 
  

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من وجود فروق في  إلىالنتائج  أشارت

وكذلك لمحوري دور المدير  ،المسمى الوظيفيعزى لمتغير ت والمعلمون التسرب كما يراه المديرون

وبذلك تم رفض الفرضـية  . وكانت الفروق لصالح المديرين ،مع الطلبة ودور المدير مع المعلمين

  .األولى
   

للعوامل المؤدية للتسـرب اكبـر مـن     المديرين إدراكدرجة  أن إلىالنتائج   هذهالباحثة  ووتعز 

 بـأمور معرفـة   وأكثر األهلصلة مع  أكثرلمديرين ا أن إلىويعود ذلك   ،المعلمين بواقع خبرتهم

وجهات نظر المديرين الخاصـة   أنكما  ،األهلعلى اتصال مباشر مع  نويكونو ،الطالب وملفاتهم

كـل مـدير    أن إلى باإلضافة ،لتسربكل طالب لها اثر كبير على الوقوف على العوامل المسببة لب

ل توفير بيئة تعليميـة مناسـبة   من اج وجه أكملله القيام به على   ينبغيكما  وم بعملهيعتقد انه يق

في نهاية الفصل  اًمديرية التربية والتعليم تطلب من كل مدير تقرير أنوخاصة  ه،ة  في مدرستبلللط

المدرسية  بدورهم في الحد  واإلدارةام المدير وهذا يعكس مدى قي . مدرستهعن نسبة التسرب في 

بينما جاءت تقديرات المعلمين  اقل العتقادهم بعدم كفاية ما يقـوم بـه المـدير مـن      ،من التسرب

والتـي  . ) 2001عابـدين ، (وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة  .للحد من التسرب إجراءات
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في متوسطات تقديرات المـديرين والمعلمـين    إحصائيةانه توجد فروق ذات داللة ها نتائج أظهرت

  .سط تقديرات المعلمينمن متو اعليحيث كان متوسط تقدير المديرين  ،مواجهة التسرب  إلجراءات

  

  :والتي نصها  ،مناقشة نتيجة الفرضية الثانية 2.2.2.5
  

اسـتجابة  بـين متوسـطات   ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة"

المبحوثين لمدى قيام مديري المدارس الحكومية ووكالة الغوث في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد 

  )".ماجستير فأعلى دبلوم، بكالوريوس،(من التسرب تعزى لمتغير المؤهل العلمي 
  

)  α ≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات  داللة إحصائية عند مستوى الداللة إلىنتائج الدراسة  أشارت

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحـد  بين متوسطات استجابات المبحوثين 

 بكـالوريوس،  دبلـوم، (عزى لمتغير المؤهل العلمـي  ت من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون

  .، وبذلك تم قبول الفرضية وكذلك لجميع المحاور)  فأعلىماجستير 
  

ـ مواجهة ظاهرة التسرب هي مواجهة عامة ال يت إلى أنالنتيجة  هذهوتعزو الباحثة  ـ بهل دخـ ا ـ

، فجميع المساقات الجامعية على مختلف المستويات ال تغطـي  المدرسة ر لمدي العلميل المؤهل عام

معظم المـديرين يتعرفـون    أن إال، الحد منه أوجانب التسرب المدرسي للطلبة وكيفية التعامل معه 

وكيفية التعامل معها للحد منها من خالل تجربتهم  وخبـرتهم  العمليـة التـي      الظاهرة هذهعلى 

 أيضا، وهي قة والتي تلقوها  في ميدان العملللمهنة في  السنوات الساب وا عليها من ممارستهمحصل

النتيجة تتفق مع  وهذه .ةيالتربية والتعليم الفلسطين وزارةالتي تلقوها من  واإلرشاداتناتج للدورات 

 إحصـائية بعدم وجود فروق ذات داللـة  ) 2006 ،الديسي(.ودراسة ) 2009 ،ابو عسكر(دراسة 

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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  :والتي نصها  ،مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة 3.2.2.5
  

بين متوسـطات اسـتجابات   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسـرب  المبحوثين المبحوثين 

  ). مختلط  اناث، ذكور،(عزى لمتغير جنس المدرسة  ت
  

)  α ≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات  داللة إحصائية عند مستوى الداللة إلىنتائج الدراسة  أشارت

مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحـد  لمدى قيام بين متوسطات استجابات المبحوثين 

، رضيةوبذلك تم قبول الف .عزى لمتغير جنس المدرسة ت من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون

  .وكذلك جميع المحاور
  

كون مدارس محافظة رام اهللا والبيرة تتواجد فـي بيئـات متشـابهة     إلىالنتيجة  هذهوتعزو الباحثة 

، الفلسـطينية التربية والتعلـيم   وزارةوتخضع لقوانين  ،وتتعامل مع مجتمع واحد ،اإلمكاناتوبنفس 

والمديرين لتنمية قدراتهم وتـأهيلهم للتعامـل مـع الطلبـة     والتي تعمل على عقد دورات للمعلمين 

 اآلراءيتبـادلون   المـديرين  أن إلى باإلضافةلمدرسة ، جنس ا إلىيخضع لها الجميع دون النظر و

 أكانتطرق حل المشاكل التي تواجههم مع الطلبة من خالل االجتماعات التي تتم فيما بينهم سواء و

، كمـا وان  ةيوزارة التربية والتعلـيم الفلسـطين   إشرافرسمية تحت  أواالجتماعات شخصية  هذه

ة يينالتربيـة والتعلـيم الفلسـط    وزارةالمتبعة في مدارس محافظة رام اهللا والبيرة من قبل  األنظمة

 ،عبيدات(وهذا يتفق مع دراسة .المختلط  أو اإلناث أوسواء كان ذلك في مدارس الذكور  ،متشابهة

 ،تعزى لمتغيـر نـوع المدرسـة    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال :التي كانت نتائجها .)1994

والتي كانت نتائجها ان معدالت التسرب بين مدارس  .)2013االونروا، (ولكنها تختلف مع دراسة 

  .عدالت التسرب بين  مدارس الذكور من م أعلى اإلناث

  

  

  

  

  



 

80 
 

  :والتي نصها  ،مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة 4.2.2.5
  

بين متوسـطات اسـتجابات   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

م اهللا لمدى قيام مديري المدارس الحكومية ووكالة الغوث فـي محافظـة را  المبحوثين المبحوثين 

  ).مخيم  قرية، مدينة،(لمتغير موقع المدرسة   تعزى والبيرة بالحد من التسرب 
  

)  α ≥ 0.05( عدم وجود فروق ذات  داللة إحصائية عند مستوى الداللة إلىنتائج الدراسة  أشارت

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحـد  بين متوسطات استجابات المبحوثين 

  .وبذلك تم قبول الفرضية  ،عزى لمتغير موقع المدرسةت من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون

ية ومخيم لم تعد كون مدارس محافظة رام اهللا والبيرة من مدينة وقر إلىالنتيجة  هذهوتعزو الباحثة  

وابن المدينة هـو مـدير فـي     ،فابن القرية يدرس في مدارس المدينة ،منعزلة عن بعضها البعض

الجغرافي  اماالمعري موقعهو  ات مثل مخيم قدورةبعض  المخيم أن ،  كماالمخيم أومدارس القرية 

، مدينة رام اهللا والبيرةل عن وسط وكذلك مخيم الجلزون ال يبعد سوى القلي ،في وسط مدينة رام اهللا

المدير عندما يطبق  أن ، كمانفس الطابع ونفس الخصائص تأخذمما جعل  المدينة والقرية والمخيم 

ال يكون هناك اختالف   وعندما يتعامل مع حاالت التسرب الفلسطينيةالتربية والتعليم  وزارةقوانين 

لطلبة بغض تطبيق القوانين بالتعامل مع ا ليهفهو مدير وع، المخيم أوالمدينة  أوالقرية بين مدير في 

   .النظر عن موقع المدرسة
  

وجود فروق في دور المدير مع المرشدين التربويين بين المدينـة   أيضانتائج الدراسة   أظهرتوقد 

المدير  أن إلىوتعزو الباحثة هذا الفرق  .وبين المخيم والقرية لصالح المخيم ،والقرية لصالح المدينة

اكبر من ناحيـة   المدينةيعزز ويفعل دور المرشد التربوي في المدينة حيث ان طبيعة المدارس في 

وهذا بطبيعة الحال يجعل مـدير المدرسـة بحاجـة     ،عدد الطالب وعدد المدرسين وعدد الصفوف

 مـن  اًفي حل مشاكل الطالب وتوعيتهم حول التسرب ومخاطرة ويكون قريب يساعدهلمرشد تربوي 

تعزو الباحثة وجود فروق في دور المدير مع المرشـدين  و، كما األوقاتالطالب يستمع لهم في كل 

لكبر حجم المدارس في المخيمات والتي تشرف عليهـا وكالـة    أيضاالتربويين  بين المخيم والقرية 

ن فجميع مدارس المخيم التي كانت من ضمن العينـة كـا   ،الغوث وتخضع لوزارة التربية والتعليم

فـي جميـع    له يد العـون  دمي ألنه ،المدير يحرص على تفعيل دور المرشد التربوي في المدرسة
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التسرب في المدن ال يختلف  أسباب إنالتي قالت ) 1997 السرور،(وهذا يتفق مع دراسة  .األمور

التي كانت نتائجها عدم وجـود   .)2009 ابوعسكر،(ودراسة  .بينهماكبير  تشابهعن الريف وهناك 

  .تعزى لمتغير موقع المدرسة إحصائيةفروق ذات داللة 

  

 جة الفرضية الخامسة  والتي نصها مناقشة نتي 5.2.2.5
  

بين متوسـطات اسـتجابات   ) α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

لمدى قيام مديري المدارس الحكومية ووكالة الغوث في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد  المبحوثين 

  ). 10- 5عليا أساسي) (4-1دنيا  أساسي(لمتغير مستوى المرحلة  من التسرب تعزى
  

مدى قيام مديري المدارس في محافظـة رام اهللا  أنه ال توجد فروق في   إلىنتائج الدراسة  أشارت

وبذلك تـم  . عزى لمتغير مستوى المرحلةت من التسرب كما يراه المديرون والمعلمونوالبيرة بالحد 

  .وكذلك لجميع المحاور ،قبول الفرضية الخامسة
  

في العوامل المؤثرة في ظاهرة التسرب  نظرة المعلمين والمديرين أن إلى النتيجة هذهوتعزو الباحثة 

المؤثرة فـي التسـرب    تعاني من نفس العواملف مراحلها جميع المدارس على اختالأن المدرسي 

 إلزاميتـان هما مرحلتان )  10-5(عليا  وأساسي )4-1 ( دنيا أساسيالمرحلتين  أن، كما لمدرسيا

ابـو  (النتيجة تتفق مع دراسة  وهذه. ةية التربية والتعليم الفلسطينرافي نظام التعليم حسب قانون وز

أنه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائياً بـين      والتي كانت نتائجها  ،ما حد إلى  .)2003 ،مصطفى

 .جهة نظر المعلمين باختالف الصـفوف متوسطات درجات العوامل المؤدية للتسرب الدراسي من و

التي كانت نتائجها عدم وجود فرق ذات  .)1994 عبيدات،( كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة

للتسرب من وجهة نظر المديرين تعزى لمسـتوى المرحلـة األساسـية الـدنيا أو       إحصائيةداللة 

  . األساسية العليا
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  : والذي نصه  الثالث مناقشة نتيجة سؤال الدراسة 3.2.5
  

  ما أسباب التسرب من وجهة نظر الطلبة المتسربين في محافظة رام اهللا والبيرة ؟
  

قامـت  المقابلـة التـي    أثناءالتي تم جمعها  خالل اإلجاباتمن  األولنتائج دراسة السؤال  أظهرت

قامت الباحثة بجمع  حيث الطلبة المتسربين في محافظة رام اهللا والبيرة، بعض  الباحثة معبإجرائها 

  . العينة وترتيبها تنازليا  أفرادتكرارات استجابات 
  

االقتصادية ومنها   األسباب، وهو األولويتضح من النتيجة بان اكبر عدد من التكرارات كان للسبب 

وفاة احد الوالدين "و % 40تكرارا بنسبة   14والذي حصل على  "  األهلالخروج للعمل لمساعدة "

تكـرارا   17االقتصادية حصلت علـى   األسباب أنأي % 9تكرارات بنسبة  3والذي حصل على "

  .  األسبابهي درجة  عالية مقارنة مع باقي و %49بنسبة 
  

العامل االقتصـادي علـى التسـرب،      تأثيروتعلل الباحثة هذا الكم من التكرارات التي تعكس مدى 

 أبنـائهم الوضع الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون وحاجة العديد من العائالت لمساعدة  أيضاوتعكس 

التي السياسة  أن، كما يتسبب في تسرب الطلبة من المدارس، مما  األسرةعلى  واإلنفاقفي الكسب 

تتبعها سلطات االحتالل، والمتمثلة في فتح مجال العمل للفتيان ممن هم فـي سـن الدراسـة دون    

 األسرةقلة دخل  أن، كما لشباب والرجال العمل بتصريح مسبقتشدد على ا نفسهتصريح في الوقت 

 األسـرة ووجود فرص عمل دون مؤهل علمي وحاجة  األسرةوارتفاع تكاليف المعيشة وكبر حجم 

كلها تشجع الطلبة على التسرب من المدرسة،  وهذا  األمور، هذه لمساعدتهم على الكسب األبناء ىإل

) 2002 الحوثي،( و) 2003 ،البكور( و ) 2006 الديسي، (نتائج دراسة   إليه أشارتيتفق مع ما 

، وضيق لألسرةتدني  المستوى االقتصادي  أنحيث أكدوا جميعا  على )  2010موثوني، (ودراسة 

مـل  العوا أهـم ، هـي مـن   وفرة لألسـرة المادية المت اإلمكاناتوضيق  األسرةالسكن وكبر حجم 

التـي  ) 2012 الفريحـات، (ولكن هذه الدراسة اختلفت مع دراسة  .االقتصادية التي تؤدي للتسرب

ليهـا  تسرب الطلبة، ت إلىالعوامل التي تؤدي  أهمالعوامل االجتماعية هي  أننتائجها  أهمكانت من 

التي كانت نتائجها  .)1995الخطيب، (مع دراسة  أيضاالعوامل التربوية، ثم االقتصادية، واختلفت 

  .للتسرب، تليها العوامل االقتصادية األولىالعوامل التربوية في الدرجة  أن
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حيث حصل % 34تكرارا بنسبة  12التربوية والتي حصلت على   األسباببالدرجة الثانية  تأتيثم  

وحصـل  % 17تكرارات بنسبة  6على " المعلم أوالمعنوي من قبل المدير  أوالعقاب البدني "السبب 

ف مـن المدرسـة   الخو"سبب  أما % .14تكرارات بنسبة  5على " تدني القدرة على الدراسة" سبب

  %. 3ار واحد بنسبة فقد حصل على تكر" )مشاكل مع الطالب(
  

مرتبطة بجودة العمليـة التعليميـة     التربوية األسباب  أن إلىالنسبة المتوسطة   هذهوتعزو الباحثة 

مـن العمليـة    لنفـور الطلبـة  بل أصبحت مصدراً  حيث لم تعد مدارسنا مكاناً لجذب الطلبة  إليها،

المعلم الجيد الذي يستطيع جذب الطالب  وعدم إعداد التعليمية، عالوة على تقليدية العملية التعليمية،

، اقع الـذي ال يـرتبط بواقـع الطالـب    البعيد عن الو للتعليم، ويضاف إلى هذا كله  المنهج الممل

وزيادة العـبء علـى    تجذب الطلبة،في الصفوف، وقلة األنشطة التي  باإلضافة إلى اكتظاظ الطلبة

رس سواء مديرين أو معلمـين  امن قبل بعض  المدواإلدارة السيئة  ، الطالب بسبب كثرة االمتحانا

العوامـل كلهـا    هذه. جسديا  أومعنويا  أكانالعقاب سواء  ألنواعواستخدامهم  الطلبةوتعاملهم مع 

وهـذه النتيجـة    .ترك الطالب للمدرسة وتسربه منها  إلىتتفاعل مع بعضها البعض وبالتالي تؤدي 

سـوء  (التربويـة   األسـباب بان ) 1995 ،الخطيب( و دراسة) 2013 االونوروا،(تتفق مع دراسة 

التسـرب مـن    إلىالتي تؤدي بالطلبة  األسباب أهممن ) التحصيل  الدراسي والخوف من المدرسة

%  17تكرارات ونسـبة   6، وهو السبب االجتماعي الذي حصل على األخيرالسبب  أما. المدرسة

 أو إعاقة( وسبب المرض% 11نسبة تكرارات ب 4حيث حصل سبب الخطوبة والزواج المبكر على 

  %. 6على  تكراران  بنسبة ) تشوه خلقي
  

الزواج المبكر   أنحيث  األسباباالجتماعية على اقل نسبة من بين  األسبابوتعزو الباحثة حصول 

ظاهرة اجتماعية قديمة حديثة وهي ظاهرة مقلقة، يفرضها المجتمع، بأوضاعه الصعبة ويبـرر   هو 

، وهذا من العـادات والتقاليـد   انها البيت فال فائدة من تعليمهاباالعتقاد السائد بان البنت مكوجودها 

بالتناقص في المجتمع الفلسطيني، وذلك يعود لـوعي المجتمـع    أخذت أنها إال، الخاطئة واألعراف

لشـرعي   للقضـاء ا  األعلىللمجلس   توجهن هناك أ ، كماسيئة المترتبة على الزواج المبكرال لآلثار

  .عاما 15للذكور واإلناث بدال من ) عاما 18(سن الرشد  إلىلرفع سن الزواج 
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تشوه خلقي عند للطالب  يجعله مصدرا للسخرية واالسـتهزاء مـن قبـل     أو إعاقةوجود  أنكما  

 ،زوليـف (النتائج تتفق مع دراسـة   وهذه. عه لكره المدرسة، وبالتالي تركهازمالئه السبب الذي يدف

تـرك   إلىالمهمة التي تؤدي  األسبابمن  الحاالت المرضية أننتائجها  أهموالتي كان من ) 2000

  .المدرسة وبالتالي التسرب منها 
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  التوصيات  3.5
   

 :توصي بما يأتي  فإنهاالباحثة  إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 

 .المتكرر ومعرفة أسبابه وعالجه خاص بحاالت الغياب ل بشكضرورة االهتمام   .1

النظام المدرسي أو ل لجنـة  باألنشطة المدرسية مثطلبة متكرري الغيـاب   على ربط الل العم .2

  . أو عرافة الصف وغيره المدرسية  اإلذاعة 

 . أبنائهماألمور بالمالحظات الغريبة في سلوك  أولياءبالغ إ .3

 . ويع في أساليب التدريسعبر التنة طلبالفروق الفردية لدى الالعمل على مراعاة   .4

 .ا المناهج ـدث عنهـي تتحـرزة التاألثرية البا ألماكنوزيارة اطلبة تنظيم رحالت ترفيهية لل .5

ـ بان الوضع االقتصادي السائد والفقر الذي تع أبنـائهم األمور توعية  أوليـاء الطلب من  .6 اني ـ

هـو  التعليم وبان  ، أساسيل مرتبط بالوضع السياسي بشكوإنما هو ، ه األسرة ليس أبدياً ـمن

 .المبتكرة والمفكرة ل العقول ن خالـمل لالنتصار على االحتالل لسبيا

التربوي والنفسي ، ليكون لديهم المقـدرة   اإلرشادفي مجال  تنظيم دورات للمعلمين والمديرين .7

 .للتعامل مع حاجات  الطلبة ومشاكلهم 

 األخـرى قل مـن المـدارس   حوافز للمدارس التي تكون نسبة التسرب بها ا إيجادالعمل على  .8

 . وتكريم معلميها ومديريها

 .إجراء مزيد من الدراسات حول ظاهرة التسرب  .9
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  :المراجع العربية واألجنبية 

  :المراجع العربية 
المدرسية في مدارس البنات الثانويـة فـي مواجهـة    اإلدارة  دور). 2009( .محمد ،رعسك أبو

، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة، الجامعـة     وسبل تفعيلةالتسرب الدراسي في بمحافظات غزة 

 .اإلسالمية، غزة، فلسطين

 دار الثقافة والنشر والتوزيع، قضايا الشباب واقع مشاكل احتياجات، ).2006( .طالل أبو عفيفة،

  .عمان، األردن 2ط

ه ـــة وعالقتـــماة العـــة الثانويـــالتسرب الدراسي في المرحل). 2004( .باسمة، أبو غدين

 ،غير منشورةرسالة ماجستير ، محافظات غزة فيواالقتصـادية   واالجتماعيةباألوضاع السياسية 

  .فلسطين ،غزة، جامعة األزهر

ــةل العوام ).2003. (نظمي، أبو مصطفى  للتسرب الدراسي من وجهة نظر المعلمين المؤديـ

 ةـــامعة الجـــمجل ،في المرحلة اإلعدادية بمحافظة خانيونس) مربي الصفوف(والمعلمات 

  .450-417، )1(12 ،اإلسالمية

االسباب التربويـة والمدرسـية    :اسباب التسرب المدرسي لدى الطلبة).2011( .محمد ،أبو ملوح

  .فلسطين غزة، مركز الطقان للبحث والتطوير التربوي، ،والواقعية

وزارة  ،إحصائيات عن التعليم العام في محافظات غزة). 2004(.إلدارة العامة للتخطيط التربوي ا

  .غزة، فلسطين ،التربية والتعليم العالي

-2012االحصاء التربوي السنوي للعـام الدراسـي   ). 2013( .العامة للتخطيط التربوي االدراة

  .رام اهللا، فلسطين م ،2013

العوامل التي تؤدي الى تسرب الطلبة من مرحلة التعليم االساسـي فـي    ).1996( .احمد ارشيد،

رسالة ماجسـتير غيـر    ،ردن من وجهة نظر المديرين والمديراتالشمالية في األمدارس البادية 

  . االردن اربد، جامعة اليرموك، ،منشورة

رام اهللا،  ،، وكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسـطينيين خدمة وهدف ااألونرو ).2008. (األونروا

 .فلسطين

  دراسة ميدانية .الفلسطينيينوكالة الغوث وتشغيل الالجئين  ).2013(.األونروا

http://www.unrwa.org/ar/newsroom/press-releases 20102011 
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دور المرشد الطالبي في الحد من العنف الدراسي مـن وجهـة نظـر     ).2004( .عامر البشري،

جامعة  ،اجستير غير منشورة، كلية التربيةرسالة مالمرشدين الطالبيين تطبيقا على منطقة عسير، 

  .لرياض، المملكة العربية السعودية، انايف للعلوم االمنية

ة من مرحلة التعليم األساسي فـي  العوامل التي تؤدي إلى تسرب الطلب) .2003.(  رانيا، البكور

مدارس تربية لواءاالغوار الجنوبية من وجهة نظر مديري المـدارس والمعلمـين والمرشـدين    

  .السودانية، الجمهورية رشالفا جامعة، ماجستير غير منشورة رسالة، التربويين

ير غيـر  ماجسـت ، رسـالة  التسرب الدراسي وعالقته باألفكار الالعقالنية. )2005( .منى البنوي،

  .، األردنمنشورة، جامعة مؤتة

دار اليازوري العلمية للنشر  المناهج الدراسية فلسفتها بنائها تقويمها،).2010( .ماهر الجعفري،

  .عمان، األردن والتوزيع،

بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية المرتبطة بالتسرب من التعلـيم  ). 2004.(ماجدة  الجنيدي،

 .، القاهرةرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، األطفاللدى عينة من 

محافظـة   ، تقرير السكان،النتائج النهائية للتعداد ).2009( .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .رام اهللا، فلسطين رام اهللا والبيرة،

، رام اهللا، كتاب فلسـطين اإلحصـائي السـنوي    ).2013( .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .لسطينف

  .األردن ،دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، اإلدارة التربوية المعاصرة ).2009( .حامد، سليمان

ويم  والقياس النفسي ـتقال، ةـضفة الغربيـالل ماـالتسرب في شظاهرة ). 1997.(علي ، حبايب

  .144-129،  )9(5، جامعة األزهرمجلة ، والتربوي

التسرب من مدارس االونروا في مخيمات الالجئين الفلسـطينيين فـي   ). 2011( .الحروب، أنيس

  .مريكية، بيروتالجامعة األ ،للسياسات العامة والشؤون الدولية، معهد عصام فارس لبنان

 المجلة العربية للبحوث التربوية ، ،أسباب التسرب من التعليم األساسي ).2002.(الحوثي، إبراهيم 

22)1( ،22-47.  

  .فلسطين ،غزة، مطبعة مقداد، التربيةل أصو ).1995. (عامر، طيبالخ
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ي مدارس وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي توجيهات التطوير ف ).2003.(علي  ،خليفة

، وزارة التربية والتعليم الفلسـطينية،  اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير التربوي، م 2003-2002

  . فلسطين

 سلسلة ،سنوي ـال ويـالترب ءصاـاإلح ابـالكت): "1996( .الفلسطينية المركزية اإلحصاء دائرة

  .فلسطين ،اهللا رام ،2 رقم التربوية اإلحصاءات 

نموذج لضبط ظاهرة التسرب في المدارس الحكوميـة األردنيـة مـن    ). 2006.(الديسي، جاسر 

رة، الجامعة األردنية، عمـان،  ، رسالة ماجستير غير منشووجهة نظر مديري المدارس والمعلمين

  .األردن

  .دار وائل، عمان، األردنفي اقتصاديات التعليم، ). 2001.(عبد اهللا  ،الرشدان

-1921(نظام التربية والتعليم بـاالردن مـن عـام    . )2002.(عمر همشري،عبداهللا و الرشدان،

  . ، االردنعمان ،دار صفاء للنشر ،)م2002

رب فـي لـواء   مديري المدارس الثانوية في معالجة حاالت التسدور  ).2004( .مريم ،الرمضان

  .جامعة اليرموك، اربد، األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة، الرمثا من وجهة نظرهم

 ،مركـز البحـوث والدراسـات    ،التسرب المدرسي وعمالة األطفال ).2005.(الزبيدي، إبراهيم 

  .سوريا

 جامعة مؤتة  ،تمر التربوي، المؤسباب والنتـائج االناث، األتسرب  ).2000( .عبد المحسن زوليف،

  .الكرك، االردن ،)م 10/2000 /19-31(

ــمن مل أسباب تسرب الطلبة من الجنسين في ك). 1997.(يا دنا، السرور ــدارس المــ دن ــ

-144 ،)1(24، الجامعة األردنية، عمادة البحث العلمي، العلوم التربويةمجلة دراسات ، واألرياف

174.   

، دائرة المطبوعات والنشر، عمـان،  المرشد القانوني للتربية والتعليم).2000.(عبد الحكيم  ،السيد

  .االردن

مركز أبحاث رابطة  ،واقع التعليم اإللزامي والثانوي في الضفة الغربية .)1999. (، محمدشاهين

  .فلسطين ،الخليل ،الجامعيين

 اإلهدار التربوي في إمارتي الشـارقة والفجيـرة،  تطور التعليم وقضية  ).2002( .محمد صالح،

  .رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القديس يوسف، بيروت، لبنان 
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المـدارس  األسـباب واإلجـراءات الوقائيـة      ظاهرة التسرب مـن . )2004.(صالح  ،صوباني

  .، فلسطينربية والتعليم العالي الفلسطينية، وزارة التوالعالجية

ـ واحيها كمـدس وضـمواجهة التسرب في مدينة الق إجراءات ).2001.(محمد  ،عابدين ا يراها ـ

 .336-312،)2(28 ،مجلة دراسات، المديرون والمعلمون

  .عمان، الشروق للنشر والتوزيع ،اإلدارة المدرسية الحديثة ).2001.( محمد ، عابدين

محافظة أربد من وجهة  أسباب تسرب الطلبة في المرحلة األساسية في ).1994(عبيدات، سليمان 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، ت المدارسنظر مديري ومديرا

ـل ة الخليـالطلبة في المدارس الحكومية في منطقتسرب ظاهرة ). 1996(سامي ، عدوان

 مجلة التقويم والقياس النفسي ،1995/1994حتى عام  1988/1987التعليمية منذ عام 

  . 256- 233) 8(4، جامعة األزهر بغزة، يالتربوو

التربية العملية وتطبيقاتها في إعـداد معلـم   ) . 2008.(عبد الرحمن محسن، و الهاشمي، ،عطية

  .، األردن را المناهج للنشر والتوزيع،عماندالمستقبل، 

، ، عمـان مركـز الكتـاب األكـاديمي   ، مشكالت تربوية معاصرة). 2002.(خالد إسماعيل  ،غنيم

   .األردن

، تأثير –أساليب  -التربوية تطوير المعلم التكنولوجي وإدارة العملية).2002( .غالب أحمد ،غول

  . األردن ،المكتبة الوطنية، عمان

العوامل التي تؤدي إلى تسرب الطلبة من المدارس األساسـية التابعـة   ). 2012( .الفريحات، هناء

، )3(12 ،مجلة الطفولة والتربيـة ، والمعلمات فيها  هة نظر المعلمينلتربية لواء بني عبيد من وج

349-394.  

سبة األمية ـاد نـاثر ظاهرة التسرب في المدارس الحكومية على ازدي .)1994. (لوائ، القاضي

األمية وتعليم لمؤتمر حو ،)1993/1987(الفترة الزمنية  لي األراضي الفلسطينية المحتلة خالف

 .نابلس، الكبار جامعة النجاح الوطنية

التسرب في المدرسة األساسـية فـي محافظـة صـعده وعالقتـه       ).2003.(قحوان، محمد قاسم

  .غير منشورة، جامعة صنعاء، اليمن رسالة ماجستيربخصائص المجتمع وأنشطته، 

، دار الفكر ،ألسس السيكولوجيةا –إدارة الصفوف . )2002. (نايفة ،قطاميو ،يوسف ،طاميق

 .، االردنانـعم
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  .، االردنعمان ،اء للنشر والتوزيعدار صف ،اإلدارة المدرسية ).2005.(عمر مساد،

دار ، رـر اإلداري المعاصـوء الفكـاإلدارة المدرسية في ض ).2002.(صالح ، محمد مصطفى

  .، الرياض، المملكة العربية السعوديةالمريخ

لدى المـراهقين العـراقيين فـي     الدراسيالعوامل المرتبطة بالتسرب  ).2010( .الناطور، انسام

، ومهارات والتحصيل األكاديمي ،إرشادي في تحسين الدافعية للتعلماألردن، ومدى فاعلية برنامج 

  .عمان ،،رسالة دكتوراه  غير منشورة، الجامعة األردنيةالتعامل مع المشكالت المدرسية لديهم 

ظاهرة التسرب في المرحلة األساسية في التعلـيم وارتباطهـا بظـاهرة     .)2000( .خالد النبتيتي،

  .، األردن وزارة التربية والتعليم عمالة األطفال،

  .دار وائل للطباعة والنشر،عمان، األردن ،أساسيات في التربية العلمية ).2001( .عمر ،نصر اهللا

دار وائـل  تدني مستوى التحصيل واالنجاز المدرسي أسبابة وعالجه،  .)2010( .عمر ،نصر اهللا

  .، عمان، األردن2ط للطباعة والنشر،

  .الثقافة، قطردار ، التعليميةاتجاهات جديدة في اإلدارة  .)1991( .عبد الغني، النوري

  .اهللا، فلسطين، رام )50(، العدد مجلة المسيرة التعليمية). 2005( .وزارة التربية والتعليم العالي

رام الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي للعام الدراسـي  . )2006 ( .وزارة التربية والتعليم العالي

  .فلسطين، اهللا 

الكتاب اإلحصائي التربـوي السـنوي للعـام الدراسـي     . )2012 ( .وزارة التربية والتعليم العالي

  .فلسطين –رام اهللا  ،2012/2011

الكتاب اإلحصائي التربـوي السـنوي للعـام الدراسـي     . )2013 ( .العاليوزارة التربية والتعليم 

  .فلسطين –رام اهللا  ،2013/2012

  . األردن ،عمان). 2013.(األردنية  وزارة التربية والتعليم

http://www.moe.gov.jo   

  .، القاهرة مصر ).2012.(المصرية  وزراة التربية والتعليم

http://portal.moe.gov.eg/Pages/default.aspx  

  .دمشق ،سوريا ).2012(وزارة التربية الجمهورية العربية السورية 

http://www.syrianeducation.org.sy/site/ 
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  .سوريا دراسة ميدانية، ،تسرب الفتيات في المرحلة االبتدائية).1992( .اليونسف

  دراسة ميدانية     : عمالة االطفال ).2008.(اليونسف

        http://www.unicef.org/arabic/ 
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  "قبل التحكيم"في صورتها األولية االستبانة : )1(ملحق رقم 

  استبانة للتحكيم

  

  

  جامعة القدس

  كلية العلوم التربوية

  

  

  .المحترم  ــــــــــــالدكتور ـــــــــــــــــــحضرة 
  

  :تحية تقدير واحترام وبعد 
  

أسباب التسرب من وجهة نظر الطلبة المتسربين و مدى قيام  (:تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

  . )المديرين بالحد منه من وجهة نظر معلمي المدارس ومديريها  في محافظة رام اهللا والبيرة

استكماال لنيل درجة الماجستير في تخصص اإلدارة التربوية ، لذا نرجو منكم اإلجابة علـى   وذلك

جميع فقرات االستبانة بكل حرص وموضوعية علما بان المعلومات ستستخدم ألغـراض البحـث   

  .العلمي فقط 

لـى  لما تتمتعون به من خبرة ودراية في الميدان التربوي ، أرجو من حضرتكم االطالع ع ونظراً

مجاالت هذه االستبانة  وفقراتها ، وإبداء الرأي في مدى مالءمتها ألغراض الدراسـة بالتعـديل أو   

  .الحذف أو اإلضافة 

  مع جزيل الشكر لكم لحسن تعاونكم

  محمد شعيبات .د :إشراف

  الهودليخلود : الباحثة                                                                         
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  :المعلومات العامة : القسم األول

  :الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك 

  :المسمى الوظيفي  •

 ة   /معلم  -2ة                                   /مدير  -1

 

  المؤهل العملي •

 ماجستير فاعلى   -3                بكالوريوس – 2                    دبلوم  -1

  

 جنس المدرسة  •

 مختلط -3إناث                        - 2ذكور                     -1

  

 موقع المدرسة  •

  مخيم -3قرية                           -2مدينة               -1

  

  مستوى المرحلة  •

  ) 10-5(أساسي عليا  -2                      ) 4-1( أساسي دنيا -1
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فيما يأتي مجموعة  من البنود التي تصف دور المدير ، الرجـاء  : فقرات االستبانة : القسم الثاني

  .أمام كل بند منها في الخانة المناسبة بحسب درجة موافقتك عليها ) x(وضع إشارة 
 

  الرقم

  البنود

  الدرجة

  قليلة جدا قليلة  متوسط كبير  كبير جدا

  دور المدير مع الطلبة
           المدرسة في التعرف على الطالب المعرضون للتسربيجتهد مدير  1
          يتعامل مدير المدرسة  بالعدل والمساواة بين الطلبة 2
          الطالبتسربمنللحدتوعويابرنامجامدير المدرسة  ينظم 3
يهتم مدير المدرسة باصدار المجالت والنشـرات التـي يشـارك     4

  الطالب في تحريرها لتشجيعهم وترغيبهم في المدرسة  

         

يهتم مدير المدرسة في ارشاد الطالب وتثقـيفهم حـول مخـاطر     5

  التسرب المدرسي 

         

يعمل مدير المدرسة على تفعيل دور االذاعة المدرسية للحديث عن  6

  ظاهرة التسرب وأثارها السلبية 

         

يعمل مدير المدرسة على عقد برامج توعية للطلبة  لبيـان اهميـة    7

  التعليم وحثهم على االنتظام بالدراسة 

         

يقوم مدير المدرسة بزيارة الطلبة المرضى من اجل زيادة التواصل  8

  معهم  وترغيبهم بالمدرسة 

         

يتابع مدير المدرسة أعمال مشرف الصحة المدرسية  للتعرف على  9

  الحاالت المرضية التي يشكو منها الطلبة للحد من ظاهرة التسرب

         

          يعمل مدير المدرسة على فض المشاكل التي تقع بين الطالب 10
          .الشكاوىصندوقعبرمشاكل الطالبمدير المدرسة  يتابع 11
يساعد مدير المدرسة الطالب في حال شعورهم بالتحيز من قبـل   12

  بعض المعلمين

         

  دور المدير مع المعلمين
بالخبرة التربوية المناسبة في مواجهة يزود مدير المدرسة المعلمين 13

  التسرب

         

          يكرم المدير المعلمون الذين يهتمون بحل مشكالت الطالب 14
          يوفر المدير مادة للمعلمين حول طرق الحد من التسرب 15
          أنواعهبكافةالعقابمنععلييعمل مدير المدرسة 16
لوسائل المشوقة لجذب انتبـاه  ااستخداميشجع المدير المعلم على 17

  .الطالب

         

         يطلب المدير من المعلمين مراعاة الفروق الفردية بين الطالب في  18
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  شرح المادة 
19 

يطلب المدير من المعلم أن تراعي االمتحانات الفروق الفردية بين 

  الطلبة 

         

20 
           والطالبيعمل المدير على تقوية العالقة بين المعلم 

21 
           يحث المدير المعلمين على التنوع في أساليب تقويم الطالب

  دور المدير مع أولياء األمور والمجتمع المحلي
          يجتهد المدير في تفعيل دور أولياء األمور في المدرسة 22
 يشرك  المدير أولياء األمور في حل مشاكل 23

  الطالب

         

          يتواصل المدير مع أولياء أمور الطلبة متكررين الغياب 24
 يعقد المدير لقاءات دورية مع أولياء  األمور 25

  لمناقشة مشاكل الطالب 

         

يعقد المدير ندوات إرشادية  ألولياء األمور عن كيفية التعامل مـع   26

  أبنائهم 

         

يتواصل مدير المدرسة مع المجتمع المحلي لمشاركة الطالب فـي   27

  النشاطات المجتمعية 

         

 معاألمورألولياءاجتماعاتينظم مدير المدرسة  28

  المعلمين 

         

 لالمشاكبعضلحعلىيعمل مدير المدرسة 29

  الطالب لدى األسرية 

         

المحلـي فـي توعيـة    يستعين مدير المدرسة  بمؤسسات المجتمع 30

  الطالب حول مخاطر التسرب المدرسي

         

يعمل  مدير المدرسة على عقد نـدوات ومحاضـرات مـن قبـل      31

المختصين التربويين وأساتذة الجامعات وغيرهم ، للحـديث عـن   

  .مخاطر التسرب

         

  دور المدير مع المرشدين التربويين
          يعمل المدير على تفعيل دور المرشد التربوي في المدرسة 32
          يتعاون المدير مع المرشد التربوي في حل مشكالت الطالب 33
يخصص مدير المدرسة وقت كافي للمرشد التربوي لتوعية الطالب  34

  حول أثار التسرب 

  

         

 أولياءيتعاون مدير المدرسة مع المرشد التربوي للتواصـل مـع 35

  .مشاكلهم لح في للمساعدةالطالب  أمور
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يطلب المدير من المرشد التربوي زيارة الطلبة المتسربين لالطالع  36

  على أسباب تسربهم 

         

يعمل مدير المدرسة مع المرشد التربـوي فـي معرفـة الطلبـة      37

  المحتاجين ماديا 

         

يعمل مدير المدرسة مع المشرف التربوي على تنظـيم نشـاطات    38

  داخل المدرسة 

         

يشجع مدير المدرسة المرشد التربوي على عمل مسـابقات ثقافيـة    39

  تبعث الحماس في نفوس الطلبة 

         

يدعم مدير المدرسة األنشطة التي تساعد المرشد في إشغال الطالب  40

  في أوقات الفراغ وترغيبهم بالمدرسة وعدم التسرب منها 
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 أسماء المحكمين: )2(ملحق رقم 

 مكان العمل   اسم المحكم  الرقم 

  1  محسن عدس. د  جامعة القدس

 جامعة القدس   محمد عابدين . د 2 

 القدسجامعة   إيناس ناصر .د 3 

 جامعة القدس  محمود أبو سمرة . د 4  

 جامعة القدس  عفيف زيدان .د 5  

 جامعة القدس  إبراهيم الصليبي .د 6  

 جامعة القدس  معتصم حسن.أ 7  

 جامعة النجاح الوطنية  عبد الفتاح أبو الشكر.د 8  

 جامعة بيرزيت  إبراهيم مكاوي.د 9  

 رفاء ألرمحي. د  جامعة بيرزيت 10  

 فطين مسعد.د  جامعة بيرزيت 11  

  12  خوله الشخشير.د  جامعة بيرزيت

 عبد اهللا بشارات. د  جامعة بيرزيت 13  

 إنصاف عباس.د.أ  جامعة القدس المفتوحة 14  

 خالد قرواني. د.أ  جامعة القدس المفتوحة 15  

 رجاء العسيلي.د  جامعة القدس المفتوحة 16  

 نهى عطير. د  التربية والتعليم العالي وزارة - مديرة دائرة التطوير  17  

  

  

  

  

  

  



 

100 
 

  "بعد التحكيم "االستبانة في صورتها النهائية  )3(ملحق رقم 

  استبانة

  جامعة القدس

  كلية العلوم التربوية 

  

  

  ة المدرسة المحترم ، /مدير....... ة   / حضرة الزميل 

  ة المدرسة المحترم ،/ معلم .........ة / وحضرة الزميل

  

أسباب التسرب من وجهة نظر الطلبة المتسربين و مدى قيام  (:تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 

  . )المديرين بالحد منه من وجهة نظر المعلمين والمديرين  في محافظة رام اهللا والبيرة

  .وذلك استكماال لنيل درجة الماجستير في تخصص اإلدارة التربوية في جامعة القدس 

من  رتكم التفضل باإلجابة على فقرات االستبانة المرفقة بما يتناسب مع وجهة نظركأرجو من حض

، ولن تستخدم التي ستعطيها ستتعامل بسرية تامة، علماً أن البيانات أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة

  .إال إلغراض البحث العلمي 

  مع جزيل الشكر لكم لحسن تعاونكم

  محمد شعيبات .د :إشراف

  خلود الهودلي: الباحثة                                                                         
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  :المعلومات العامة : القسم األول

  :الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك 

  :المسمى الوظيفي  •

 ة   /معلم  -2ة                                   /مدير  -2

 

  العمليالمؤهل  •

 ماجستير فأعلى   - 3                بكالوريوس – 2                    دبلوم  -2

  

 جنس المدرسة  •

 مختلط - 3إناث                        - 2ذكور                     -2

  

 موقع المدرسة  •

  مخيم -3قرية                           - 2مدينة               -2

  

  مستوى المرحلة  •

  ) 10-5(أساسي عليا  -2)                      4-1(أساسي دنيا  -2
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  : فقرات االستبانة : القسم الثاني 

فيما يأتي مجموعة من البنود التي تصف دور المدير في الحد من التسرب ، الرجاء وضع      

 .أمام كل بند منها في الخانة المناسبة بحسب درجة موافقتك عليها ) x(إشارة 
 

  الرقم 
 

  البنود

  الدرجة

كبيرة 

  جدا

قليلة   قليلة  متوسطة كبيرة

  جدا

  دور المدير مع الطلبة
      يتعامل مدير المدرسة  بالعدل بين الطلبة 1
      يتعرف مدير المدرسة على الطلبة المعرضين للتسرب 2
      الطلبةتسربمنللحدتوعويابرنامجامدير المدرسة ينظم 3
يهتم مدير المدرسة بإصدار النشرات التي يشارك الطلبة في  4

  تحريرها لتشجيعهم وترغيبهم في المدرسة  

     

يرشد  مدير المدرسة الطلبة  ويثقفهم حول مخاطر التسرب 5

  المدرسي 

     

يعمل مدير المدرسة على تفعيل دور اإلذاعة المدرسية للحديث  6

  عن ظاهرة التسرب وأثارها السلبية 

     

يعمل مدير المدرسة على عقد برامج توعية للطلبة  لبيان أهمية  7

  التعليم وحثهم على االنتظام بالدراسة 

     

يقوم مدير المدرسة بزيارة الطلبة المرضى من اجل ترغيبهم  8

  بالمدرسة 

     

يتابع مدير المدرسة أعمال مشرف الصحة المدرسية  للتعرف  9

  على الحاالت المرضية التي قد تؤدي إلى التسرب من المدرسة 

     

      يعمل مدير المدرسة على فض المشكالت التي تقع بين الطلبة 10
      .الشكاوىصندوقعبرمشاكل الطالبمدير المدرسة يتابع 11
يتابع مدير المدرسة شكاوي الطلبة في حال شعورهم بالتحيز من  12

  قبل بعض المعلمين

     

   دور المدير مع المعلمين  
يزود مدير المدرسة المعلمين باإلرشادات المناسبة في مواجهة  13

  ظاهرة التسرب

     

      المدير المعلمين الذين يهتمون بحل مشكالت الطلبةيكرم  14
      يوفر المدير مادة للمعلمين حول طرق الحد من التسرب 15
      أنواعهبكافةالعقاب يمنع مدير المدرسة  16
     لوسائل المشوقة لجذب انتباه ااستخداميشجع المدير المعلم على 17
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  .الطالب
يحث المدير المعلمين مراعاة الفروق الفردية بين الطالب في شرح  18

  المادة 

     

19 
       يشجع المدير على تقوية العالقة بين المعلم والطالب

20 
       يحث المدير المعلمين على التنويع في أساليب تقويم الطالب

  دور المدير مع أولياء األمور والمجتمع المحلي
      يفعل المدير دور أولياء األمور في المدرسة 21
 يشرك  المدير أولياء األمور في حل مشكالت  22

  الطلبة

     

      يتواصل المدير مع أولياء أمور الطلبة متكررين الغياب 23
 يعقد المدير لقاءات دورية مع أولياء  األمور 24

  لمناقشة مشكالت الطلبة 

     

يعقد المدير ندوات إرشادية  ألولياء األمور حول كيفية التعامل مع  25

  أبنائهم 

     

يتواصل مدير المدرسة مع المجتمع المحلي إلشراك الطلبة  في  26

  النشاطات المجتمعية 

     

 معاألمورألولياءاجتماعات ينظم مدير المدرسة  27

  المعلمين 

     

      يشارك مدير المدرسة في حل بعض المشاكل األسرية 28
يستعين مدير المدرسة  بمؤسسات المجتمع المحلي في توعية الطلبة  29

  حول مخاطر التسرب المدرسي

  

     

  دور المدير مع المرشدين التربويين
      يعمل المدير على تفعيل دور المرشد التربوي في المدرسة 30
      المدير مع المرشد التربوي في حل مشكالت الطلبةيتعاون  31
يخصص مدير المدرسة وقتاً كافياً للمرشد التربوي لتوعية الطلبة 32

  حول أثار التسرب 

  

     

أولياءالتربوي للتواصل مع مدير المدرسة مع المرشد يتعاون  33

 .مشاكلهم لح في للمساعدةالطلبة  أمور

   

     

يحث المدير المرشد التربوي على زيارة الطلبة المتسربين لالطالع 34

  على أسباب تسربهم 
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يعمل مدير المدرسة مع المرشد التربوي في مساعدة الطلبة 35

  المحتاجين ماديا 

     

يحث مدير المدرسة المرشد التربوي على تنظيم نشاطات داخل 36

  المدرسة 

     

يشجع مدير المدرسة المرشد التربوي على عمل مسابقات ثقافية 37

  تبعث الحماسة في نفوس الطلبة 

     

يدعم مدير المدرسة األنشطة التي تساعد المرشد التربوي في إشغال  38

  الطالب في أوقات الفراغ للحد من تسربهم من المدرسة 
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   جامعة القدس –من كلية العلوم التربوية  كتاب تسهيل مهمة: )4(ملحق رقم 

  

  

        

  )5(ملحق رقم 

  األذن الرسمي من مديرية التربية والتعليم رام اهللا والبيرة لتوزيع األداة

  

  
 

 

  )6(ملحق رقم 

  جامعة القدس –كتاب تسهيل مهمة من كلية العلوم التربوية 

  

  

  

  

  )7(ملحق رقم 

  والتعليم في وكالة الغوث رام اهللا والبيرة لتوزيع األداةاألذن الرسمي من مديرية التربية 

  

  

   



 

106 
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  الفهارس
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  فهرس الجداول

رقم 

  الجدول
  الصفحة اسم الجدول

  50 الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات  1.3

 استبانةلمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation(نتائج معامل ارتباط بيرسون  2.3

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه 

  .المديرون والمعلمون

51  

  52 معامل الثبات للمجاالت والدرجة الكلية  3.3

قيام لمدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   أ1.4

مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون 

  .والمعلمون

57  

لمدى قيام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   ب1.4

مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون 

  .المعلمونو

58  

لمدى قيام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة   ج1.4

مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون 

  .والمعلمون

59  

لدراسة على مجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ا  2.4

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه  استبانة

  المديرون والمعلمون

  

60  

مدى قيام مديري المدارس في للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في "ت"نتائج اختبار  3.4

يعزى لمتغير  كما يراه المديرون والمعلمونمحافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب 

  المسمى الوظيفي

62  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في متوسطات   4.4

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه 

  .العلمييعزى لمتغير المؤهل  المديرون والمعلمون

63  

مدى قيام مديري المدارس  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في  5.4

يعزى لمتغير  في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون

  المؤهل العلمي

64  

 راد عينة الدراسة في متوسطاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أف  6.4

مدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه 

  يعزى لمتغير جنس المدرسة المديرون والمعلمون

65  

  66مدى قيام مديري المدارس نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في   7.4
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يعزى لمتغير  والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمونفي محافظة رام اهللا

  جنس المدرسة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في متوسطات   8.4

لمدى قيام مديري المدارس في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه 

  يعزى لمتغير موقع المدرسة ونالمديرون والمعلم

67  

مدى قيام مديري المدارس نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في   9.4

يعزى لمتغير  في محافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما يراه المديرون والمعلمون

  موقع المدرسة

68  

البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة للمقارنات)LSD(نتائج اختبار  10.4

  الدراسة حسب موقع المدرسة لمحور دور المدير مع المرشدين التربويين

69  

مدى قيام مديري المدارس في للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في "ت"نتائج اختبار  11.4

يعزى لمتغير  يراه المديرون والمعلمونمحافظة رام اهللا والبيرة بالحد من التسرب كما 

  مستوى المرحلة

70  

إجابات وتكرارات والنسب المئوية ألفراد العينة نحو التسرب من وجهة نظر الطلبة   12.4

  المتسربين في محافظة رام اهللا والبيرة

71  
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  فهرس المالحق
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  فهرس المالحق 

  الصفحة عنوان الملحق  الرقم

  94  ................................."قبل التحكيم "االستبانة في صورتها األولية   1

  99 ......................................................قائمة بأسماء المحكمين  2

  100 ................................."بعد التحكيم "االستبانة في صورتها النهائية   3

  105 ..................جامعة القدس –كتاب تسهيل مهمة من كلية العلوم التربوية   4

  106 ........الرسمي من مدير التربية والتعليم رام اهللا والبيرة لتوزيع االداة  اإلذن  5

  107 ..................جامعة القدس –كتاب تسهيل مهمة من كلية العلوم التربوية   6

الرسمي من مديرية التربية والتعليم في وكالة الغوث رام اهللا والبيرة ذن إلا  7

  .............................................................لتوزيع األداة
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع الرقم 

..........................................................................................إقرار   أ 

...............................................................................الشكر والعرفان   ب 

.......................................................................العربيةالملخص باللغة    ج 

....................................................................الملخص باللغة اإلنجليزية   هـ 

   ..............................................................................الدراسة وأهميتها مشكلة: الفصل األول

  2  ......................................................................................مقدمةال  1.1

  4  ................................................................................مشكلة الدراسة  2.1

  4  ................................................................................الدراسة أسئلة   3.1

  4  ......................... ....................................................الدراسة فرضيات  4.1

  5  ...............................................................................أهداف الدراسة  5.1

  6  ................................................................................أهمية الدراسة  6.1

  6  ...........................................................................الدراسةمصطلحات   7.1

  7  ................................................................................حدود الدراسة  8.1

    النظرية والدراسات السابقةاإلطار  :الفصل الثاني

  9  ...............................................................................اإلطار النظري  1.2

  9  .. .........................................................................التعليم في فلسطين  1.1.2

  13  ...............................................................................مفهوم التسرب  2.1.2

  15  ..............................................................................أسباب التسرب  3.1.2

  19  ................................................................التسرباآلثار المترتبة على   4.1.2

  20  .....................................................................لتسرب في الوطن العربيا   5.1.2
6.1.2   

  
  24  ...........................................................................التسرب في فلسطين

7.1.2   
  

  25  ........................................................................................مدير المدرسة

  27  ..............................................................دور المدير في الحد من التسرب   8.1.2

  29  ............................................................................الدراسات السابقة  2.2

  29  ..............................................................................الدراسات العربية  1.2.2

  40  ............................................................................الدراسات األجنبية  2.2.2

  45  .................................................................تعقيب على الدراسات السابقة  3.2

    ........................................................................الطريقة واإلجراءات :الفصل الثالث

  48  .......................................................................................المقدمة  1.3
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  48  .................................................................................الدراسةمنهج   2.3

  48  ...............................................................................مجتمع الدراسة  3.3

  49  ..................................................................................عينة الدراسة  4.3

  49  ........................................................ وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة   5.3

  50  ...........................................................................صدق اداة الدراسة   6.3

  52  ................................................................................الدراسةأدوات   7.3

  52  .............................................................................أداة الدراسةثبات   8.3

  53  ..............................................................................الدراسةإجراءات   9.3

  53  ..............................................................................متغيرات الدراسة  10.3

  54  ..........................................................................ةاإلحصائي المعالجة  11.3

    .........................................................................عرض نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  56  .........................................................................................تمهيد  1.4

  57  ..................................................................................نتائج الدراسة  2.4

  57  ..................................................................األولالنتائج المتعلقة بالسؤال   1.2.4

  61  .................................................................النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.2.4

  61  ................................................................النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  1.2.2.4

  62  ................................................................النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  2.2.2.4

  65  ................................................................النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة  3.2.2.4

  67  ................................................................النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة  4.2.2.4

  69  ................................................................النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة  5.2.2.4

  70  ................................................................الثالث   النتائج المتعلقة بالسؤال   3.2.4

    ...............................................................مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

  73  ......................................................................................المقدمة  1.5

  73  ..........................................................................مناقشة نتائج الدراسة  2.5

  73  .........................................................األولمناقشة النتائج المتعلقة  بالسؤال   1.2.5

  74  ............................................مناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور المدير مع الطلبة  1.1.2.5

  75  .........................................المعلمينمناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور المدير مع   2.1.2.5

  75  ....................مناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور المدير مع أولياء األمور والمجتمع المحلي  3.1.2.5

  76  ...............................مناقشة النتائج المتعلقة بمحور دور المدير مع المرشدين التربويين  4.1.2.5

  77  ..........................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  2.2.5

  77  .................................................................مناقشة نتيجة الفرضية األولى  1.2.2.5

  78  .................................................................الثانيةمناقشة نتيجة الفرضية   2.2.2.5
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