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  :املستخلص

ســــــية ـــــــ� مواج�ـــــــة ال�ـــــــدر    ة املد ر$ــــــدف البحـــــــث ا �ـــــــا�� إ�ــــــ� تحليـــــــل واقـــــــع دو �دا ر ر
ة  رالتعلي:ــ0 با �لقــة الثانيـــة مــن التعلـــيم 3سا2ــ01 ـــ� محافظــة ب,ـــ+ ســو(ف و(تفـــرع دو �دا ر

ــية إ�ــــــ� ثالثــــــة أدوار فرعيــــــة ;ــــــ� ســــ ــــ0، والــــــدو DجتمــــــاB�:(راملد ـــــدو الف,ــ ، والـ رالــــــدو �دار ر ). ير
كمـا اعتمـد البحـث عSـ� . استخدم البحث املنOP الوصفي، ملناسـKتھ ل�ـدف البحـث وطبيعتـھ

سـية وأ$ميـة $ـذه 3دوار  ة املد رDس\بانة ]أداة للتعـرف عSـ� واقـع 3دوار الYـ0 تقـوم WXـا �دا ر
اسة، وال0Y اشتملت  اسـة والـذي cـشمل ) 408(عSـ� رمن وج�ة نظر عينة الد رمـن مجتمـع الد

اء والوكالء واملعلمfن � محافظة ب,0 سو(ف ر توافر محاو أداة وأظ�رت النتائج ضعف. راملد
اســــة  رالــــدو �دار والــــدو الف,ــــ0 والــــدو DجتمــــاB�(رالد ر مــــع التأكيــــد عSــــ� أ$ميWnــــا، حيــــث ) ير

ســــية ــــ�  ة املد رجــــاءت pــــسبة 3$ميــــة �جماليــــة لــــدو �دا ر ـــا ر مواج�ــــة ال�ــــدر التعلي:ــــ0 عمومـ
ً

ســــية ـــ� مواج�ـــة ال�ــــدر %)84.68( ة املد ر، بtنمـــا جـــاءت pـــسبة التــــوافر �جماليـــة لـــدو �دا ر ر
التعلي:ــ0 عمومـــا 
ً

ر، وأظ�ــرت النتـــائج أن الـــدو DجتمــاB� ]ـــان ـــ� املرتبــة 3و�ـــ� مـــن %)45.84(
جYـــ0 التــوافر و3$ميــة، بtنمـــا جــاء ــ� املرتبـــة  يالثانيــة الــدو �دار وـــ� رحيــث الفجــوة بــfن د ر

ســات �جرائيــة لتفعيــل  راملwxتبــة الثالثــة الــدو الف,ــ0 وقــد أوvــ01 البحــث بمجموعــة مــن املما ر
سية � مواج�ة ال�ـدر التعلي:ـ0 ومWyـا  ة املد رأدوار �دا عمـل قاعـدة تـضم الطـالب الراسـبfن ر

اسـتكمال عمليـة يوالطالب املعرضfن  �طـر ال\ـسرب وتقـديم الـدعم املعنـو ل�ـم  �ـ{Wم عSـ� 
ســــة وا �ــــرص عSـــ� دعم�ــــم معنو(ــــا  ســـة، D$تمــــام بــــاملعلمfن داخـــل املد التعلـــيم داخــــل املد
ً

ر ر
�Wم العلميــــة والفنيـــــة ألن ذلــــك ي�ــــو داعــــم ل�ــــم عSــــ� حـــــل  ـــ� تنميــــة م�ــــا نوثقافيــــا والعمــــل عSـ ر

ً

 .مشا]ل الطالب

سية، الرسوب، ال\سرب: الfلمات املفتاحية ة املد رال�در التعلي:0، �دا   .ر
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Abstract: 

       The research aimed at analyze the role of the school management 
in confronting educational wastage in the second stage of basic 
education in the governorate of Beni Sueif. The role of the school 
management is divided into three sub-roles: administrative, technical 
and social roles. The research used the descriptive approach, as being 
suitable for the objective and nature of the research. The research also 
relied on a questionnaire as a tool to identify the status quo of the roles 
played by the school management and the importance of these roles 
from the point of view of the study sample, which included 408 from 
the study community, which includes the principals, vice-principal and 
teachers in the governorate of Beni Suef. The results showed the weak 
availability of the research tool (administrative, technical and social 
roles), emphasizing its importance. The overall importance of the role 
of the school administration in confronting educational wastage in 
general (84.68%), while the overall availability of the questionnaire 
(45.84%). The results showed that the social role came in first rank in 
terms of the gap between availability and importance, while the 
administrative role came in the second rank, and the technical role 
came in the third rank. The research recommended a set of procedural 
practices to operationalize the roles of the school administration in 
confronting educational wastage, including: establishing a database 
that includes failed students and students at risk of dropping out,   
providing moral support to encourage them to complete the education 
process within the school, paying attention to teachers within the 
school, and ensuring their support , promoting their scientific and 
technical skills; as they help them solve students problems. 

Keywords: Educational wastage, School management,school failure 
School dropout. 
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  :مقدمة البحث

ب إن أ$مي رة التعليم لم �عد اليوم محل اختالف � أي منطقة من مناطق العالم، فتجا
لالــدو املعاصــرة أثKــت أن بدايــة التقــدم ا �قيقيــة ;ــ� التعلــيم و]ــل الــدو الYــ0 تقــدمت ــ� العــصر  ل
لا �ا�� ]ان الـسKب الرئtـ�01 ـ� تقـدم�ا $ـو التعلـيم، بـل إن الـدو املتقدمـة نفـس�ا تـضع التعلـيم ـ� 

أس املال الKشر � الوقت الرا$ن $و املصدر بداية أولو( يات برامج�ا وسياسWnا، لذلك أصبح 3ن  ر
وا �ــدير بالــذكر أيــضا أن جــو$ر الــصراع العــال:0 $ــو ســباق ـــ� . يالــرئtس والقــو ــ� عــصر العوملــة

ة املعلومـــات  رتطــو(ر التعلـــيم وإن حقيقـــة التنـــافس الــذي يجـــر ـــ� العـــالم $ــو تنـــافس �علي:ـــ0 فثـــو ى
جيا � العالم تفرض ع�S جميع أفراد ا��تمع التحـرك �ـسرعة ملواكبـة $ـذه املتغfـwات ألن والتكنولو

تھ فقــط ولكنـھ يفقــد قبــل ]ــل  رمـن يفقــد م�انتــھ ـ� $ــذا الــسباق العل:ـ0 واملعلومــا�ي لــن يفقـد صــدا
ا كبfـwا ــ� تحديـد شـ�ل 3نظمــة  ادتـھ أيـضا؛ لــذلك يلعـب النظـام التعلي:ــ0 ـ� أي مجتمـع دو ذلـك إ

ً
ر ر

ىخـــر ]النظـــام Dقتـــصادي والنظـــام DجتمـــاB�، ومـــع حـــدوث أي خلـــل ـــ� $ـــذا النظـــام ي�ـــتج خلـــل 3
لـذلك ]لــھ لــم cعــد التعلــيم ) 795: م2017حل:ــ0، مجا$ــد (.عظـيم ــ� بــا�� 3نظمــة الYـ0 �عتمــد عليــھ

ن إليــھ عSــ� أنــھ عمليــة  وخدمــة تقــدم�ا الدولــة للمــواطنfن كحــق ل�ــم فقــط، بــل أصــبح النــاس ينظــر
أس إنتاجية أس املال الKشر تميf¢ا لھ عن  أس مال جديد أطلق عليھ  (ة �سا$م � بناء  ر واس\ثما ر ر ر

ً
ي

املال املادي إال أنھ أغز إنتاجا وأع�S عائدا
ً

  )237: م2008الرشدان، ( .ر

نوملــا ]ــان للتعلــيم ذلــك القــدر مــن 3$ميــة فــإن أي مــش�لة تــؤثر عليــھ ي�ــو ل�ــا تــأثwf عSــ� 
ل�ــدر التعلي:ــ0 مــن أ$ــم املــشكالت الYــ0 تواجــھ النظــام التعلي:ــ0 ــ� مــصر ا��تمــع بــأثره وحيــث أن ا

(ـــة و©ـــش�ل عاجـــل، ملـــا  ربمراحلــھ ا��تلفـــة، حيـــث تـــصنف كقــضية اقتـــصادية تحتـــاج إ�ـــ� حلــو جذ ل
جيـة  د املاليـة وانخفـاض ـ� الكفايـة الداخليـة وا �ا ري�شأ عWyا مـن $ـدر ـ� الطاقـات الKـشر(ة واملـوا ر

يمثل ال�در التعلي:0 ببعديھ الك:0 والكيفي عقبة � سKيل تحقيق أ$داف للنظم التعليمية، لذلك 
جـــھ الكفـــاءة املتوقعـــة كمـــا يـــؤدي ) 244:م2004الـــسيد،.(رالتعلـــيم مـــن حيـــث الكـــم والتخـــصص أو د

 wا أك¬ـWالتواز الوظيفي للعمليـة التعليميـة فيـصبح �ـم مـدخال� �نال�در التعلي:0 إ�� وجود خلل 
 ممـــا يمثـــل عبئــــا إضـــافيا عSـــ� مf¢انيـــة التعلـــيم، وتحـــديا يواجـــھ ا ��ــــات بكثfـــw مـــن �ـــم مخرجWnـــا،

ً ً

ـــــــــا ـــــداف�ا وطاقWnـ ـــد أ$ـــــ ــــــــ� تبديـــــــ ــــــــؤدي إ�ــ ــــــا يــ ــــھ، كمــــ ـ ــــــة أنواعـــــ ـــــــــيم ب�افــــ ـــن التعلـ ــ ــــسئولة عـــــ ــــــد ( .املــــــ ا �امـــــ
ن،   )281:م2002ووآخر

سية إحدى ا ��ات املسئولة عن التعليم فإن تطو(ر 3داء �دار  ة املد يوملا ]انت �دا ر ر
د الKـــشر(ة وتحـــسfن 3داء الكSـــ� داخـــل يملــدير املـــد س $ـــو إحـــدى الر]ـــائز 3ساســـية لتنميــة املـــوا را ر

ســـــة  ة املد ـــد عSــــ� أداء إدا ســــة �عتمــ ســــة، ألن مــــدى فعاليـــــة أداء 3±ــــ�اص العـــــاملfن ــــ� املد راملد ر ر ر
ســــة ، حيــــث يحــــدد مــــا يجــــب عSــــ�  رنفـــس�ا ومــــدى وجــــود م�مــــة واســــwxاتيجية وأ$ــــداف وا²ــــ�ة للمد

ســة وكــذلك ا��رجــات املتوقعــة و3نمــاط الــسلوكية املرغو³ــة و(حــدد 3فــراد القيــام بــھ ر داخــل املد
سـة يقومـو  ا�Wم  �ل املشكالت الYـ0 تواجـھ العمليـة التعليمـة داخـل املد نكذلك مدى مناسبة م�ا ر ر

مـة لعالج�ــا ) 39:م2013مجا$ـد وعنــاpي،.( زWXـا وجوانــب 3داء الYـ0 تحتــاج للتحـسfن و�جــراءات الال
 �µــسc لقــة الثانيــة مــن التعلــيم 3سا2ــ01 لــذلك�ــ� ا اســة واقــع ال�ــدر التعلي:ــ0  ر$ــذا البحــث إ�ــ� د

سية � ا �د من ال�در التعلي:0 ة املد روالوصو ا�� دو �دا ر ر   .ل
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  :مشfلة البحث

يواجــھ التعلـــيم مـــشكالت وصــعو³ات �عيـــق تقدمـــھ بالـــش�ل املرجــو واملطلـــوب وتـــؤثر عSـــ� 
 املــشكالت الYــ0 تواجــھ النظــام التعلي:ــ0 ;ــ� مــش�لة ال�ــدر كفاءتــھ وفعاليتــھ، ولعــل مــن أخطــر $ــذه

اســـة ا �اليــة باالكتفــاء بال�ـــدر التعلي:ــ0 الك:ــ0 و©عديـــھ  ربنوعيــھ الك:ــ0 والكيفـــي، وســوف تقــوم الد
 0Yة ال ة ال�يئة التعليمية وكفاء�Wا وا �طو رال\سرب والرسوب واللذان ل�ما تأثwfات سلبية ع�S صو ر

ة تر³و(ـــة واقتـــصادية �ـــستوجب قـــد cـــشكال$ا عSـــ� مـــستقبل 3مـــ رة الثقـــا� عـــالوة عSـــ� ]و¶Wمـــا خـــسا
الكـــشف عـــن العوامـــل املـــسKبة ل�ـــا ومعا �Wnـــا، وعSــــ� الـــرغم مـــن ا ��ـــود املبذولـــة مـــن قبـــل الدولــــة 
ة الwxبية والتعليم � مصر بصفة خاصھ من أجل السµ� قدما � تطو(ر  ا بصفة عامھ ومن قبل و

ً
ر ز

ال�ــدر التعلي:ــ0 الك:ــ0 بنوعيــھ ال\ــسرب والرســوب مــن قبــل الطــالب عمليــة التعلــيم إال إن إشــ�الية 
ــــا$رتfن ــــو الظــ ــــة حـ اســـــة ا �اليــ ــــش�لة الد الـــــت قائمـــــھ وســــــوف تتمركـــــز مــ لما ر )  الرســــــوب-ال\ـــــسرب(ز

اســات الYــ0 تثKــت وجــود $ــاتfن الظــا$رتfن ــ� محافظــة ب,ــ0  روحقيقWnمــا مــن خــالل Dحــصائيات والد
اسة   .رسو(ف محل الد

أوال
ً

 :��   ):School dropout(� رالkسرب املد

(ـــادة  ة الwxبيــة والتعلـــيم إ�ــ�  ا زأشــار ا ��ــاز املركـــز للتعبئــة العامــة و�حـــصاء وكــذلك و ر ز ي
طالـب )  ألفp )121سب ال\سرب بfن طالب ا �لقة الثانية من التعليم 3سا012 وال0Y بلغت تقر(با

ا2ــ01  م إ�ــ� 2020/2021لم وعSـ� الــرغم مـن وصـو $ــذا العـدد ــ� عـام 2020-2019رخـالل العـام الد
م\سرب مما يدل ع�S انخفاض � أعداد امل\سرf³ن إ�� أن $ذا العدد لtس بالعدد القليل ) 43351(

ــــالب  ــــــــغ عـــــــــدد الطـــــ ــــــث بلـ ــ ــــيوط حيـ ـــــــداد امل\ـــــــــسرf³ن محافظـــــــــة أســـــ ــــــــ� أعــ ـــــــات ـ ـــــــت أكºـــــــــw ا��افظــ و]انــ
طالبــــــا ب�ــــــسبة) 13388(امل\ــــــسرf³ن

َ
ا2ـــــــ01 %)6.40( ـــام الد رمــــــن إجمـــــــا�� طــــــالب ا��افظــــــة خــــــالل العـــ

 طالبــا ب�ـسبة 4386م و³لـغ عــدد الطــالب امل\ــسرf³ن2019/2020
َ

مــن إجمــا�� طــالب ا��افظــة %) 2(
ا2ــ01  م وجــاءت محافظــة ب,ــ+ ســو(ف محــل البحــث ــ� املرتبــة الثالثــة مــن 2020/2021رـ� العــام الد

حيـــث pـــسبة امل\ـــسرf³ن حيـــث بلـــغ عـــدد الطلبـــة امل\ـــسرf³ن ـــ� ا �لقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم 3سا2ـــ01 
ا ب�سبة  طالب5543

َ
ا012 %) 4( و³لغ .م2019/2020رمن إجما�� الطلبة � ا��افظة خالل العام الد

ا2ــــــ01  ــــالل العــــــام الد ــــالب امل\ــــــسرf³ن خــ الكتــــــاب %).(1.1(ب�ــــــسبة )1690(م 2020/2021رعــــــدد الطــ
ا2ـــ01  ة الwxبيـــة والتعلـــيم للعـــام الد ا رالـــسنو لـــو ر ز وعSـــ� الـــرغم مـــن ) م2020/2021-م 2019/2020ي

ة انخفاض أعداد امل\ رسرf³ن بوجھ عـام إال أن $ـذه 3عـداد تـؤثر عSـ� كفـاءة النظـام التعلي:ـ0 بـصو
تفاع pسبة ال\سرب � مصر وخاصـة ـ� �عـض ا��افظـات ومWyـا  ركبwfة  و³ذلك يمكن التدليل ع�S ا

اسة   .را��افظة محل الد

جعت ذلـك إ�ـ� تزايـد  تفاع pسبة ال\سرب � التعليم وأ اسات إ�� ا ت �عض الد ركما أشا ر ر ر
ن، (.ر]لفة التعليم و¾�ز أولياء 3مو ع�S �نفاق ع�S أبنا½Wم و³نـا�Wم -411: م2016ومحمـود وآخـر

اســـة ). 428 ت أيـــضا د ركمـــا أشـــا ر
ً

ن،( (ـــادة ال\ـــسرب ــــ� ) 29-1: 2015وعSـــ� صــــا ¿ جـــو$ر وآخـــر زإ�ـــ� 
س ا �صوصية � ظا$رة الدر wfوالثانية والتصاعد ا �ط �� .والتعليم 3سا012 بحلقتيھ 3و

ا��� : نياثا   ):School failure(رالرسوب الد

نعSـ� الـرغم مــن أن مـش�لة ال\ــسرب قـد ت�ــو 3$ـم فيمــا يتعلـق بكفــاءة النظـام التعلي:ــ0 
ــ� عــدة صــو مWyــا  رإال أن ال�ــدر التعلي:ــ0 ال ي�ــو قاصــرا فقــط عSــ� ال\ــسرب بــل إنــھ يتواجــد أيــضا 

ً
ن



  دور اإلدارة المدرسية في مواجهة الهدر التعليمي
 في محافظة بني سويف بالحلقة الثانية من التعليم األساسي

 دمحم فتحي عبد الفتاح / دأحمد دمحم مجاهد،
  ونس علي جالل شاذلي ي/  دحسين،
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ســوب  الطـــالب ــ� ا ســوب الطـــالب حيــث بلغـــت pـــسبة  رأيــضا ظـــا$رة  ملرحلـــة �عداديــة ـــ� امتحـــان ر
ا2ــ01 % 4الــش�ادة العامــة   م وجــاءت محافظــة أســيوط أيــضا ــ� املرتبــة 2019/ 2018رــ� العــام الد

ً

تفاع pـسبة %)7(3و�� ]أع�S محافظة � pسب الرسوب حيث بلغت pسبة الرسوب  رمما يدل ع�S ا
اســـة ا �ال ســــوب رالرســـوب ــــ� $ــــذه ا��افظـــة وجــــاءت محافظــــة ب,ـــ+ ســــو(ف محــــل الد ريــــة ب�ــــسبة 

يكتـــاب �حـــصاء الـــسنو .(ممـــا يـــدل عSـــ� وجـــود أعـــداد لtـــست بالقليلـــة مـــن الراســـبfن%) 3(تخطـــت
ــــــ01  ا2ـــــــ ـــــــــــام الد ــــــــيم للعــ ــ ـــــــة والتعلـــ ة الwxبيــــــ ا ــــــو رلــــــ ر ــــــــ01 )  149:م2019/2020ز ا2ـــــ ـــــام الد ـــــــسبة للعــــــــ رو³ال�ــــــ

اسة حيـث 2019/2020 رم نجد أن pسبة الرسوب انخفضت �ش�ل كبwf داخل ا��افظة محل الد
ـــــ�بلغــــــت pــــــسب ــــوب ـ (ن 3و والثــــــاpي ة الرســ ـــــدو ـــــة ــــــ� الـ ـــان الــــــش�ادة �عداديـ لامتحـــ البوابــــــة %)(2(ر

ف DستÀنائية ال0Y مـرت WXـا الـبالد ) مD2021لكwxونية ��افظة ب,0 سو(ف، وو(رجع ذلك إ�� الظر
ا012 وما تبعھ من عملية تقـو(م اعتمـدت  ات خالل $ذا العام الد روما تبعھ من إلغاء عملية Dختبا ر

تفــاع pــسبة النجــاح ــ� $ــذا العــام بtنمــا نجــد أن pــسبة الرســوب عSــ�  رتقــديم أبحــاث ممــا ســاعد ــ� ا
ا2ـــ01   رادت خـــالل العـــام الد (ـــادة لtـــست بالقليلـــة حيـــث بلغـــت pـــسبة الرســـوب ـــ� 2020/2021ز زم 

ـــــــدادية  ــــ ـ ة الwxبيــــة والتعلــــيم للعــــام %) (12.1( امتحــــان الــــش�ادة �عــ ا ركتــــاب �حــــصاء الــــسنو لــــو ز ي
ا2ــ01  ممــا يــدل عSــ� تذبــذب pــسب الرســوب خــالل الــثالث ســنوات 3خfــwة ) 155:م 2021/2022رالد

wـــfتفاع�ـــا �ـــش�ل كب ا2ـــ01 3خfـــw رباإلضـــافة إ�ـــ� ا تفـــاع $ــــذه . رخـــالل العــــام الد ركمـــا الحـــظ الباحـــث ا
س ا �لقــة الثانيــة  رال�ــسب بكºــwة ــ� ســنوات النقــل مــن خــالل عملــة الــسابق كمعلــم ــ� إحــدى مــدا

اس انخفـاض معـدل بمحافظة  رب,0 سو(ف، ومن املؤشرات أيضا ع�S وجود مـش�لة حقيقـة ـ� املـد
يDنتقــال حيــث بلــغ إجمــا�� معــدل انتقــال الطــالب مــن املرحلــة �عداديــة ا�ــ� التعلــيم الثــانو pــسبة 

ـــ01، %) 85.1( ا2ـ ة الwxبيــــة والتعلــــيم للعــــام الد ا ركتــــاب �حــــصاء الــــسنو لــــو ر ز -408:م2020/2021ي
411(.  

ــ0 ــــ� ا �لقــــة و©عـــد $ــــذ را العــــرض الـــذي أثKــــت وجــــود صـــو مختلفــــة لل�ــــدر التعلي:ـــ0 الك:ــ
 3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف يتÄ¿ أن مش�لة ال�در التعلي:0 أثقلـت ]ا$ـل الثانية من التعليم

ـــن النظــــام التعلي:ــــ0 وقللــــت مــــن جــــودة وكفاءتــــھ و لعــــالج $ــــذه الظــــا$رة البــــد مــــن ت�ــــاتف ا ��ــــود مـ
ســية مل�افحـــة $ـــذه الظــا$رة $ـــذا و�عـــد 3طــراف ا��تلفـــة مـــن 3ســ ة املد ررة وا��تمـــع ا��Sـــ� و�دا ر

2ـ01، حيـث  لية ا �د من ظا$رة ال�در املد سية من 3طراف امل�مة ال0Y تقع علWÅا مسؤ ة املد ر�دا ر ور
ة، خاصة � ظل السµ� ا �اد الذي  رإن التطو الذي cعرفھ ا��ال �دار يتطلب مWyا ج�ودا جبا

ً
ي ر

(ة، إضافة إ�� ذلك �س�µ إ�� أداء م�ام�ا 3ساسية تبذلھ لبلو جات الكفاءة � أداء امل�ام �دا رغ د ّر

والس�ر ع�S تحقيق أ$داف�ا، لدى تالميذ ا �لقة الثانية من التعليم 3سا012 ]و¶Wا تx¢امن مع أ$م 
ســـية يمكـــن أن تز(ـــد مـــن املـــشكالت الYـــ0 توجـــ ة املد رمراحـــل نمـــو الفـــرد و³التـــا�� فـــإن �دا د ـــ� $ـــذه ر

اسة  راملرحلة بما فWÅا ظا$رة ال�در التعلي:0 أو تصل WXم إ�� بر 3مان وسوف يقوم البحث ا �ا�� بد
ســـة حـــو الـــتخلص مـــن أ$ـــم  ســـية متمثلـــة ـــ� مـــدير املد ة املد لالـــدو الـــواقµ� الـــذي تقـــوم بـــھ �دا ر ر ر ر

ـــ� مـــصر بـــصفة عامـــة وـــ� محافظـــة ب,ـــ0  ســـو(ف بـــصفة املـــشكالت الYـــ0 تواجـــھ العمليـــة التعليميـــة 
  .خاصة و;� ظا$رة ال�در التعلي:0

  -: ومن $نا يمكن صياغة البحث � السؤال الرئtس و$و

سية � مواج�ة ال�در التعلي:0 � ا �لقة الثانية من التعليم 3سا012  ة املد رما دو �دا ر ر
  بمحافظة ب,0 سو(ف؟

�Sو(تفرع من $ذا السؤال عدة أسئلة فرعية و;� ما ي :-  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد
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ســيةواقــع الــمــا  .1 ة املد ، والف,ـــD ،0جتمــاB� لــإلدا ردو �دار ر ي ـــ� مواج�ــة ال�ــدر التعلي:ـــ0 ر 
الك:ـ0 با �لقـة الثانيـة مــن التعلـيم 3سا2ـ01 بمحافظــة ب,ـ0 سـو(ف مــن وج�ـة نظـر أفــراد 

 العينة؟
اســة حــو الــدو  .2 ق ذات داللــة إحــصائية بــfن اســتجابات أفــراد عينــة الد ر$ــل توجــد فــر ل ر و

ســــــية ــــــ ة املد رالـــــواقµ� لــــــإلدا ي� مواج�ــــــة ال�ــــــدر التعلي:ــــــ0 �عــــــز ملتغfــــــw املوقــــــع ا �غراــــــ� ر
سة  (ف–حضر (رللمد سة )ر   )مختلطة- بنات–بنfن (ر، التقسيم النوB� للمد

كيـــف يمكـــن ا �ـــد مــــن ال�ـــدر التعلي:ـــ0 الك:ــــ0 ـــ� ا �لقـــة الثانيــــة مـــن التعلـــيم 3سا2ــــ01  .3
  بمحافظة ب,0 سو(ف � ضوء ما يتوصل إلية البحث من نتائج؟

  :ثأ+داف البح

سية � مواج�ة ال�در التعلي:0 .1 ة املد رالتعرف ع�S الدو الواقµ� الذي تقوم بھ �دا ر  .ر
ـــة الثانيـــــة مـــــن التعلـــــيم  .2 ـــ0 لطـــــالب ا �لقــ تقـــــديم املقwxحـــــات الYـــــ0 تحـــــد مـــــن ال�ـــــدر التعلي:ــ

اسة النظر(ة وامليدانية  .ر3سا012 بمحافظة ب,0 سو(ف � ضوء نتائج الد

  :أ+مية البحث

� النقاط التاليةتتمثل أ$مية البحث  :-  

  . يتناولھ حلقة التعليم 3سا012 � مصر وال0Y تمثل ا �لقة ال�امة � التعليم املصر .1
ة عSــ� ا��تمـــع رتناولــھ صــو ال�ــدر التعلي:ـــ0 الYــ0 تــضر بالعمليــة التعليميـــة وتمثــل  .2 رخطــو

ة بالتلميـذ و³ا ألسـرة رف0Ë مصدر ا$تمام 3وساط الwxبو(ة بھ، ملا يwxتب عليھ مـن آثـار ضـا
و³ا��تمع، باإلضافة إ�� ضياع �م�انات املادية والKشر(ة ال0Y ال طائل مWyـا وال عائـد مـن 

اسWnا تم�يدا ملعا �Wnا ا½Wا، لذلك يحتم د رو   .ر
مـــة 3ميـــة ــــ�  .3 زكـــذلك يك\ـــسب البحـــث أ$ميتـــھ مــــن أ$ميـــة املوضـــوع الســـيما �عــــد تفـــاقم أ

ا2ـــ01 فقـــد حيـــث بلـــغ عــــدد محافظـــة ب,ـــ0 ســـو(ف والYـــ0 مـــن أســـباWXا ظـــا$رة ال\ـــسرب  رالد
أميــا ب�ــسبة تخطــت ) 2409913(م بلغــت 31/7/2020ميــfن ــ� ا��افظــة ــ� 

ً
مــن %) 29(

اسة � $ذه ا��افظة و(ز(د  رعدد س�ان ا��افظة مما يدل ع�S وجود ظا$رة �Ì�ق الد
 )م2020ال�يئة العامة لتعليم الكبار،. (من أ$ميWnا

يقـــدم البحـــث حلـــوال علميـــة وتوصـــيات مو .4
ً

ضــــوعية لÍ�ـــد مـــن ظـــوا$ر ال�ـــدر التعلي:ـــ0 ــــ� 
ا �لقـة الثانيــة مـن التعلــيم 3سا2ـ01، وذلــك عـن طر(ــق Dسـتعانة بــاملعلمfن واملـدير(ن ــ� 

 .حل مش�لة ال�در التعلي:0

  :حدود البحث

اسة ال�در التعلي:0 الك:0 يقتصر البحث : ا#"دود املوضوعية   ). الرسوب–ال\سرب (رع�S د

  .ي ومعل:0 ا �لقة الثانية من التعليم 3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف مدير:ا#"دود الxشر&ة

ا012 : ا#"دود الزمنية   . م2022 – 2021رتم إجراء البحث خالل العام الد

اس ا ��وميــــة ــــ� ا �لقــــة الثانيــــة مــــن التعلــــيم 3سا2ــــ01 بمحافظــــة ب,ــــ+ : ا#"ــــدود ا#{غرافيــــة راملــــد
  .سو(ف
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  :مصط~"ات البحث

سية ة املد ردو �دا ر   ر

مجموعة من p3شطة ال0Y تحقق ما $و متوقع مWyـا ـ� مواقـف معينـة، : ررف الدو بأنھُع
  )139: 2010مر012،( .و(wxتب ع�S معرفة 3دوار إم�انية الت�بؤ �سلوك الفرد � املواقف ا��تلفة

وعرف أيضا بأنھ
ً

نمجموعة السلوكيات ال0Y يقوم WXا شاغل الوظيفة، دو النظر إ�� من : 
، إبرا$يم، . (وظيفةcشغل $ذه ال wf$149: 2006يالز(  

اسـة سـية ـ� $ـذه الد ة املد رو(قصد بـدو �دا ر ر سـات : ر رمجموعـة ا ��ـود وp3ـشطة واملما
سية  ة املد رال0Y تقوم WXا �دا سة ومعاونيھ(ر ) ال\سرب- الرسوب(ملواج�ة ال�در التعلي:0 ) رمدير املد

nة ملموســـــة يمكـــــن مالحظ ــ0 تتـــــÄ¿ بـــــصو ســـــة، والYـــ رمـــــن املد ــــددة ر Wـــــا مـــــن خـــــالل شـــــوا$د وأدلـــــة محـ
ليات سات الفعلية ذات العالقة ب\نفيذ جميع p3شطة وامل�ام، واملسؤ اقعية � ]افة املما وو   .رو

  :ال�در التعلي��

ة الناجمـــة ـــ� عمليـــات التعلــــيم مـــن خـــالل أعـــداد الطلبــــة -: عرفـــھ الرشـــدان بأنـــھ را �ــــسا
ة سـبوا أو �ــسر³وا ومـا يwxتــب عSـ� $ــذا مـن خـسا رالـذين  ل ــ� �نفـاق عSــ� التعلـيم وــ� ا ��ـد املبــذو ر

  ).248 :2008الرشدان،. (فيھ

ـــق  ـــھ فــــشل النظــــام التعلي:ــــ0 ــــ� ا �فــــاظ عSــــ� الطــــالب والفــــشل ــــ� تحقيـ كمــــا cعــــرف بأنـ
3$ـداف املتوقعـة ل�ـم وعـدم الكفـاءة ـ� تحقيـق أ$ـداف التعلـيم امل�ـشودة عمومـا
ً

.) , 2010, Rijal
43(. 

ائيـا لل�ــدر بأنـھ ال�ـدر التعلي:ـ0 إجروÖعـرف
ً

ة ـ� ا �وانــب املاديـة والزمنيـة للعمليـة التعليميــة "  رخـسا
ا2ــ01 معــfن  ســوب و�ــسرب الطــالب خــالل عــام د ربا �لقــة الثانيــة مــن التعلــيم 3سا2ــ01 النــاتج عــن  ر
ىو(قــاس ذلــك ب�ـــسبة فــشل الطـــالب ــ� Dنتقـــال إ�ــ� املــستو 3عSـــ� ممــا يـــؤدي بــھ إ�ـــ� إعــادة الـــسنة 

سةأو ترك ا) الرسوب(   ).ال\سرب(رملد

سية ة املد ر�دا   :ر

سية ة املد رعرفت �دا سة : ر ربأ¶Wا ا ��ود امل�سقة ال0Y يقوم WXا فر(ق من العاملfن � املد
ة  سـة و$ــذا cع,ــ0 أن �دا (ــfن وفنيــfن ومعلمـfن WXــدف تحقيــق 3$ـداف الwxبو(ــة داخــل املد رمـن إدا ر ر

سية عملية تخطيط وت�سيق ل�ل عمل �علي:0 وتر³و سة من أجل التطو(ر راملد ر يحدث داخل املد ي
،( . والتقدم  )18:م2014يعطو

ـــــا ــــــــــا بأ¶Wــــــ ـــــية إجرائيـ ســــــ ة املد ـــــــرف �دا و�عــــ
ً

ر ــــــــــود -: ر ـــــــــة ا ��ـ ـــة (مجموعــ (ــــــــ ــــــــة–ر�دا - والفنيــــ
ـــق ) وDجتماعيــــة ـــاملو فWÅـــــا مــــن أجــــل تحقيــ ســــة والعـ نامل�ــــسقة واملنظمــــة الYـــــ0 يقــــوم WXــــا مـــــدير املد ر

tب wfــ0 أ$مــا تــوفYــ� 3$ــداف امل�ــشودة والSئــة مناســبة للطــالب لتحقيــق التعلــيم والــتعلم والقــضاء ع
أس�ا مش�لة ال�در التعلي:0  �S0 عYسة وال راملشكالت ال0Y تواجھ العملية التعليمية داخل املد  .ر

  :من�� البحث

ـــة وذلــــك لتناســــب طبيعــــة $ــــذا املــــنOP مــــع  اسـ رتــــم اســــتخدام املــــنOP الوصــــفي ــــ� $ــــذه الد
اســـة ا �اليـــة حيـــث يتـــضمن ف رطبيعـــة الد اســـة الوضـــع الـــرا$ن وتحديـــد الظـــر و املـــنOP الوصـــفي د ر
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ا مـن  والعالقات بfن الوقاÙع وال يقتصر البحث الوصفي ع�S جمع البيانات وتبو(WØا بل يتضمن قـد
ً
ر

  .التحليل والتفسwf ل�ذه البيانات

اسات السابقة والتعليق عل��ا   :رالد

اســـات الـــسابقة حـــو ُ موضــوع البحـــث، وجـــد أن $نـــاك ر     ــ� ضـــوء مـــا تــم القيـــام بـــھ مـــن مــÌ¿ للد ل
اسـات و³حـوث ل�ــا قيمWnـا وأ$ميWnــا �عرضـت  �انــب أو آلخـر مـن جوانــب البحـث، وفيمــا يSـ� عرضــا  ًد ر
اســات عر³يــة  اســات الــسابقة وفقــا للwxتtــب الزم,ــ0 مــن 3قــدم إ�ــ� 3حــدث مقــسمة إ�ــ� د رل�ــذه الد ر

��اسات أجنKية ]التا   :رود

اسات العر�ية   :رالد

اسـة  إ�ـ� �ـسليط الــضوء عSـ� مــش�لة ال\ـسرب مــن ) م2017ل عبـد الو$ــاب،أمــ(ر$ـدفت د
ـــ01 بمحافظـــــة البحfــــwة ـــة 3و�ـــــ� مــــن التعلـــــيم 3سا2ــ ـــ� ا �لقــ واعتمـــــد البحـــــث عSـــــ� املـــــنOP . التعلــــيم ــ

أخــصاÙي ومعلــم وقيــادات مــن ا �لقــة 3و�ــ� مــن التعلــيم ) 659(وت�ونــت عينــة البحــث مــن. الوصـفي
©عة مراكز من محافظة ا وجاء البحث � عـدد . لبحwfة وتمثلت أداة البحث � Dس\بانةر3سا012 بأ

ا012 ومWyا  ا012، النظام (رمن النقاط و;�، �عر(ف ظا$رة ال\سرب، وأسباب ال\سرب الد راملنOP الد
ــــم، الطبقــــــة Dجتماعيـــــة، عوامــــــل اقتــــــصادية ـــع مــــــش�لة )التعلي:ـــــ0، املعلــ اقـــ و، وأشـــــ�ال ال\ــــــسرب، و

وتوصـــلت . ت تحقيـــق النجــاح ــ� التــصدي ملــش�لة ال\ــسربال\ــسرب ــ� محافظــة ال\ــسرب، ومعوقــا
اسة إ�� مجموعة من النتائج يمكن من خالل�ا التـصدي ملـش�لة ال\ـسرب وذلـك مـن خـالل عـدة  رالد
 wــــfبو(ــــة وغwxـــ� حــــل مـــشا]ل�م الSــــ� مـــساعدة التالميــــذ عســــة الwxبو(ـــة  رنقـــاط و;ــــ�، تفعيـــل دو املد ر

 �سة، والعدالة � التعامل وعدم التميf¢ بfن التالميذ نالwxبو(ة بالتعاو مع ا ��ات التعليمية  راملد
دع  ســة البــدpي والنفــ�01، ألنــھ cعت¬ــw ]وســيلة  ســة، ومنــع العقــاب ب�افــة أنواعــھ ــ� املد رداخــل املد ر ر

استھ سة، و��Ûيع التلميذ وتحفf¢ه ع�S إكمال د رو(نفر املتعلمfن من املد   .ر

اسة  عـرف عSـ� متطلبـات ا �ـد مـن الفاقـد إ�ـ� الت) م2017ز(�ب محمود،( ربtنما $دفت د
اســـة املـــنOP الوصـــفي ـــ� : رـــ� التعلـــيم 3سا2ـــ01 ـــ� ضـــوء �عـــض ا �¬ـــwات العامليـــة، واســـتخدمت الد

�جابة عـن أسـئلتھ مـع تحليـل لواقـع التعلـيم 3سا2ـ01 �غـرض الكـشف عـن 3سـباب الYـ0 تـؤدي إ�ـ� 
مــن $ــذه 3ســباب، وتمثلـــت أداة الفاقــد ــ� التعلــيم 3سا2ــ01 بمحافظــة الدق�ليــة ومتطلبــات ا �ــد 

$ا  س واملعلمـfن ولقـد تـم اختيـار عينـة قـد اسة � اس\بانة موج�ة لعينة من مـدير املـدا رالد ر ) 35(ير
سـة مـن أصـل  اســة) 409(رمد ســة بالطر(قـة العـشوائية، توصـلت الد رمد  إ�ـ� مجموعـة مـن النتــائج :ر

ـــل أســــباب مر: أ$م�ــــا أن مــــن أ$ــــم أســــباب الفاقــــد ــــ� التعلــــيم 3سا2ــــ01 تبطــــة بالنظــــام التعلي:ــــ0 مثـ
�Üـــ0 والتكنولـــــو ـــاOÝ وقلـــــة مواكبWnـــــا للتقــــدم العل:ــ ف , صــــعو³ة �عـــــض املنــ ـــباب مرتبطـــــة بـــــالظر ووأســ

ىDقتصادية وDجتماعية والثقافية ألسرة التلميذ مثل سـوء 3حـوال Dقتـصادية وضـعف املـستو 
أســباب نفــسية أو عقليـــة أو نالثقــا� والتعلي:ــ0 لألســرة، وأســباب مرتبطــة بالتلميــذ نفــسھ قــد ت�ــو 

مة لÍ�د من الفاقد � التعليم 3ساß , 012�ية متطلبات متعلقة باملباpي : زومن أ$م املتطلبات الال
سية سية, راملد ة املد رومتطلبات متعلقة باإلدا   .ر

اســـة  ســـية ـــ� ) م2020رائـــدة حـــسfن،(ركمــا $ـــدفت د رإ�ـــ� الكـــشف عـــن دو p3ـــشطة املد ر
س ا ��وميــــة ـــ� لــــواء ديــــر عــــال، ا �ـــد مــــن ظــــا$رة ال\ـــسرب امل 2ــــ01 مــــن وج�ــــة نظـــر مــــدير املــــدا رد ير

اسة اسـة : راستخدمت الد اسة قامت الباحثة بKناء أداه للد راملنOP الوصفي، ولتحقيق $دف الد " ر



  دور اإلدارة المدرسية في مواجهة الهدر التعليمي
 في محافظة بني سويف بالحلقة الثانية من التعليم األساسي

 دمحم فتحي عبد الفتاح / دأحمد دمحم مجاهد،
  ونس علي جالل شاذلي ي/  دحسين،

 

 

356 

Öع�ـــا عSـــ� عينـــة عـــشوائية مـــن "و;ـــ� DســـتKيان مـــديرا ومـــديرة، مـــن مـــدير(ات الwxبيـــة ) 138(ز، تـــم تو
ً

ــــ� لــــواء ديــــر عـــال، وت ســــية ـــ� ا �ــــد مــــن ظــــا$رة ال\ــــسرب : وصــــلت إ�ــــ�و�علـــيم  رأن دو p3ــــشطة املد ر
2ــــ01 بمتوســـــط حــــسا©ي  ليـــــا وفقــــا ملـــــستو ا��ـــــاالت)3.66(راملد ي، وجـــــاء ترتtــــب ا��ـــــاالت مرتبــــة تنا : ز

، و³لغ  ، وأن )مرتفعـة(، وجميع�ا بتقـدير )3.40(، يليھ ا��ال DجتماB�، و³لغ )3.92(يا��ال الwxبو
ســـاء 3قـــسام مرتفعـــة بمتوســـط يمـــستو �بـــداع �دا ؤر لـــدي ر ، كمـــا بي�ـــت وجـــود عالقـــة )3.94(ي

تباطيــة قو(ـــة بمقـــدار  اســـة)0.82(را إ�ـــ� مجموعـــة مــن التوصـــيات واملقwxحـــات لرفـــع : ر، وتوصــلت الد
012 سية لÍ�د من ظا$رة ال\سرب املد رمستو p3شطة املد ر  .ي

اسات �جنxية   :رالد

اســة  عوامـل الYــ0 تــؤثر عSـ� اpــÌ�اب الطالــب  استكــشاف ال)M, Pinto,2015(ر$ـدفت د
س  سـة الثانو(ـة مـدير املـدا سـات القيـادة ـ� املد سة الثانو(ة ولتحديد سلوكيات ومما رخارج املد ر ر ير

سة $ا تؤثر ع�S الطالب للبقاء � املد سة، وال0Y بدو روموظفي املد اسة املقابالت . رر راستخدمت الد
دود مـن   �Sصو ع�Íرالرسمية وج�ا لوجھ ل ل س و مـدي5ً رر املـدا (ن و4ي سـfن cعملـو 6ر مس\ـشا ن مد ر

س ذات معـــدالت ال\ـــسرب 4ـــ�  $م عمـــدا و$ـــذه املـــدا نيـــا تـــم اختيـــا ـــ� واليـــة ]اليفو wس ك¬ـــ ر مـــدا ر ًر ر ي
ك املـــشار]و %. 5العاليـــة، ولكWyـــا اســـتطاعت ـــ� خـــالل الـــسنوات 3خfـــwة تخفيـــض�ا إ�ـــ� أقلمـــن  نأد ر

يتــــدpي املــــستو : لطــــالب �ــــش�ل عــــام و;ــــ��ـــش�ل عــــام إ�ــــ� وجــــود ثــــالث أســــباب أساســــية تـــؤثر عSــــ� ا
ت النتــائج إ�ــ� أن دو املــدير(ن يــت�Íص ــ�  رDقتــصادي، وســلوك الطلبــة واملــشا]ل العاطفيــة وأشــا ر
Öس وD$تمــام  ســة و³نـاء العالقـات وتوعيـة $يئـة التـد رال\ـشديد عSـ� Dنتظـام وا �ـضو داخـل املد ر ر

  .بالطلبة الذين دخلوا مرحلة ا �طر وتقديم الدعم ل�م

اسـة اسـة ـ� العوامـل الYـ0 تـؤدي إ�ـ�  )Moore,2017(ركمـا $ـدفت د رإ�ـ� البحـث $ـذه الد
ة الطالب قبل التخرج، وÖس�µ لÍ�صو ع�S معلومات حو 3سـاليب الوقائيـة ملنـع الطـالب  لمغاد ل ر
اسـة املـنOP النـوB� عـن طر(ـق اسـتخدام دليـل مقابلـة فرديـة ومتا�عـة م�املـات  رمWyا، اسـتخدمت الد

اســة مــن$اتفيـة وامل ســة ثانو(ــة ــ� شــر تtنtــ�01 ــ� ) 15(رالحظــات، وت�ونــت عينــة الد قطالبــا مــن مد ر
ً

نما ;� العوامل ال0Y تجعل الطالب يwx]و : تم فحص أسئلة البحث و;� الواليات املتحدة 3مر(كية
ســـة قبـــل التخـــرج؟ $ـــل $نـــاك أي تـــدابwf وقائيـــة يمكـــن للمعلمـــfن القيـــام WXـــا إلبقـــاء الطـــالب ـــ�  راملد

اسة إ�� مجموعة من النتائج ومWyـا أن أكºـw 3سـباب �عـود راملد رسة حY+ �عد التخرج؟ وتوصلت الد
 باإلضــافة إ�ــ� .عــدم Dنتمــاء لــدى الطلبــة، والتعــرض للتنمــر، ومعيقــات اللغــة: إ�ــ� عــدة عوامــل مثــل

  .العوامل Dقتصادية ونقص Dعتمادات

اسة  نالكـشف عـن الطـالب املعرضـو  إ�� محاولة الت�بؤ و)Baker,2020(ربtنما $دفت د
ســة عSــ� ا �فـــاظ عSــ� الطــالب وذلــك عـــن  2ــ01 و$ــذا الت�بـــؤ cــساعد مــدير املد ر �طــر ال\ــسرب املد ر

اســـة طر(قـــة إطـــار Dنحـــدار اللوجـــس0Y . رطر(ـــق متا�عـــة حـــضو الطالـــب وانتظامـــھ رواســـتخدمت الد
اســ ة عSــ� بيانـــات رللت�بــؤ �عمليــة ال\ــسرب ــ� الــسنوات القادمــة �عـــد الــصف التاســع واعتمــدت الد

طالبـا ــ� $ــذه املنطقــة4864
ً

اســة.  رأن الطــالب الغfــw منتظمـو ــ� ا �ــضو $ــم أكºــw : روتوصـلت الد ن
اس الYــ0  اســة إ�ـ� نتــائج $امـة مWyــا أن املـد 2ــ01 وتوصـلت الد رالطـالب عرضــة إ�ـ� خطــر ال\ـسرب املد ر ر

نتحتــو عSــ� منظمــة يــتم الت�بــؤ فWÅــا بــالطالب املعرضــو  �طــر ال\ــسرب ت�ــو أقــل عر ن ضــة لعمليــة ي
  .ال\سرب
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اسات السابقة   :رالتعليق ع�3 الد

ج �عـدد مـن املوج�ـات الYـ0 قـد تمثـل  اسات السابقة يمكن ا �ر و    من خالل استقراء الباحث للد ر
��  :نقطة انطالق م�مة للبحث الرا$ن، وعليھ يمكن إجمال�ا ع�S النحو التا

أوال
ً

ا:نقاط الkشابھ:   إقـرار سات السابقة � عدة نقـاط؛ مWyـار ي\شابھ البحث ا �ا�� مع معظم الد
راملــش�لة و$ــو أن $نــاك صــو عديــدة لل�ــدر التعلي:ــ0 وأن $ــذه الــصو ل�ــا تــأثwf ســل0æ عSــ� ا��تمــع  ر
قيـھ وأ¶Wـا �ـساعد عSـ� اpـشار 3ميـة وا ��ـل مثـل Dتفـاق  رك�ل وأ¶Wا تقف � سKيل تقـدم ا��تمـع و

اســة أمـــل عبــد الو$ــاب  مــن التعلـــيم ــ� ا �لقــة 3و�ـــ� مــن التعلـــيم مـــش�لة ال\ــسرب ).2017. (رمــع د
اســــات العر³يــــة و3جنKيــــة .3سا2ــــ01 بمحافظــــة البحfــــwة ر باإلضــــافة إ�ــــ� Dتفــــاق مــــع العديــــد مــــن الد

اســـة وـــ�  اســـات ـــ� مـــنOP الد ر3خـــر والYـــ0 تـــم عرضـــ�ا فيمـــا ســـبق كمـــا أ¶Wـــا اتفقـــت مـــع أغلـــب الد ر ى
�Sالوصفي التحلي OP3غلب املن �  .استخدام�م 

ياثان
ً

اسـات الـسابقة ـ� أ¶Wـا تناولـت صـو : نقاط Dختالف:  اسـة وتفـردت عـن الد راختلفـت $ـذه الد ر ر
الك:ـ0 الYـ0 تـر³ط�م صـلة وثيقـة ببعـض�م الـبعض و$مـا ظـا$ر�ي ال\ـسرب والرسـوب  ال�ـدر التعلي:ـ0

ة  رحيـث أن $ـذه الظـوا$ر موجـودة ــ� التعلـيم 3سا2ـ01 املـصر وخــصوصا ـ� ا �لقـة الثانيـة بــصو
ً

ي
wfكب �اسة  رة مما يمثل مش�لة حقيقية تقف � وجھ تطو(ر العملية التعليمية كما تفردت $ذه الد

ة  رمحاولة البحث عن معا �ة $ـذه املـشكالت بـالç¢ول ا�ـ� امليـدان التعلي:ـ0 للتعـرف عSـ� أدوار �دا
سية ال0Y يمكن من خالل�ا ا �د من ال�در التعلي:0   .راملد

ثالثـا
ً

اســات الـسابق:  ــ�رأفـادت الد ��تحديـد وعــرض مـش�لة البحــث ا �ـا��، �ــشكيل : ة البحــث ا �ـا
، Dملام باملن�Pية املستخدمة   . ي�طار النظر

  :ي�طار النظر للبحث

سية �� مواج�ة ال�در التعلي�� ة املد رأدوار �دا  :ر

سـية ومركز$ـا واملـتحكم 3سا2ـ01 فWÅـا ومـن  ة املد سة $ـو محـو �دا رحيث أن مدير املد ر رر
ات تطلWØــا منــھ طبيعــة $نــا ي�ــ ســـتھ يتميـــز بخــصائص وم�ــا رو قائـــد تر³ـــو وإدار علـــي مــسـتو مد ر ي ي ي ن

ســتھ، وعليـھ تحديـد الـسياسة التنفيذيـة  تــھ ملد ســWnا ـ� إدا ر3دوار ال0Y يتطلــب منــھ تنفيــذ$ا ومما ر ر
د ســتھ وتنظــيم ا ��ــود ]افـــة وت�ــسـيق�ا ــ� ضـــوء مـــا يتـــاح لـــھ مـــن مـــوا رملد و©ــشر(ة، لتحقيــق ماليــة  .ر

سة املنKثقة من فلسفة الwxبية وأ$دافھ ولذلك فـإن $نـاك أدوار ) 60:م2008السيد، (.رأ$داف املد
سـة لتحقيــق 3$ــداف امل�ــشودة الYــ0 وضـع مــن أجل�ــا ولتحقيــق النمــو  ري�بèـ� أن يقــوم بــھ مــدير املد

نق التـــواز ـــ� نفـــوس الــشامل للطـــالب ـــ� جميـــع النــواé� العقليـــة والتعليميـــة وDجتماعيـــة بمــا يحقـــ
(ـة وأدوار . الطالب و(�ونوا أفراد صا �fن � ا��تمع سـة إ�ـ� أدوار إدا روقد قسمت أدوار مدير املد ر

  -: فنية وأدوار اجتماعية وسوف يتم �سليط الضوء ع�S $ذه 3دوار � مواج�ة ال�در التعلي:0

&ة  . أ   :ر�دوار �دا

ســــة بأنـــــھ ضـــــبط  رcعــــرف الـــــدو �دار ملـــــدير املد ي ـــ01 وDشـــــراف عSـــــ� ســـــwf ر 2ـ ـــام املد رالنظــ
العمليــة التعليميــة بانتظــام و(تطلــب ذلــك مــن املــدير القيــام �عــدة أدوار يمكــن تقــسيم�ا إ�ــ� 3دوار 
ســــة القيــــام WXــــا حYــــ+ يــــؤدي م�متــــھ  رالتخطيطيــــة والتنظيميــــة والرقابيــــة والYــــ0 يجــــب عSــــ� مــــدير املد

جـة D$تمـام الYـ0 تولWÅـا لل\ـس�يالت �س�ولة وÖسر، و�Wـتم $ـذه 3دوار بالعمليـة التعليميـة  ربـنفس د
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د املادية والKشر(ة ال0Y تخدم العمليـة الwxبو(ـة وسـوف يقـوم البحـث ) 487:م2021الـسKيµ�،( رواملوا
  ). الرسوب–ال\سرب (ا �ا�� بتفصيل $ذه 3دوار � مواج�ة ال�در التعلي:0 الك:0 

  :رالدو التخطيطي-1

ـــــيط امل�مــــــة 3و�ـــــــ� و3سا ع الوصــــــو إ�ـــــــ� cعــــــد التخطـ ـــية، الYــــــ0 ال cـــــــستطيع أي مــــــشر لســـ و
والتخطـيط $ــو  $ـو تخطـيط للفـشل...أن الفـشل ــ� التخطـيط: " ن3$ـداف دو تخطـيط لـھ و(قـال

ضــــــع Dســــــwxاتيجية الYــــــ0 تمكــــــن املــــــدير مــــــن تحقيــــــق  ــــة املــــــستقبلية و (ــ ــــــ� املــــــستقبل والر wــــــfوالتفك ؤ
املــشكالت الYــ0 قــد تــصادفھ ومــاذا ل3$ــداف، بمع,ــ+ أنــھ يــتم وضــع جــداو بأولو(ــات العمــل و(حــدد 

د متاحة   )295:م2005عسكر،. (رير(د فعلھ وما ;� 3$داف، وما لديھ من موا

و(قوم التخطيط ع�S عدد من املراحل و$ذه املراحل يمكن Dستفادة مWyا � حل العديد من 
ا مـــــش�لة ال�ـــــدر التعلي:ـــــ0 الك:ـــــ0  ــ ـــل ) ال\ـــــسرب-الرســـــوب(املـــــشكالت والYـــــ0 أ$م�ـــ ــــن و$ـــــذ املراحــ يمكـ

�Sتفصيل�ا فيما ي :-) ،�Ü20:م2016ال نا(  

 .تحديد Dحتياجات الداخلية للنظام التعلي:0 •

 .تحديد املش�لة ال0Y تواجھ النظام التعلي:0 •

 .تحديد ما يحتاجھ من املعلمfن و�م�انات املادية •

سة • اسة 3وضاع Dجتماعية والس�انية وDقتصادية للمجتمع ا��S� للمد رد  .ر

 .ن$داف التعليمية امل�شودة و(�بè� أن ت�و 3$داف واقعية و(مكن تحقيق�اتحديد 3 •

 .تحديد الوسائل املستخدمة � عالج املش�لة •

مة للمساعدة � حل $ذه املش�لة •  .زتحديد الت�لفة ومصادر التمو(ل الال

  .  التعرف عD �Sنحرافات وع�S 3سباب ال0Y أدت إ�� استمرار وجود $ذه املش�لة •

  :ردو التنظي��ال-2

(ــة ألنـــھ $ــو العمليــة الYـــ0 يــتم WXــا تنظـــيم  رcعــد التنظــيم أحــد أ$ـــم الوظــائف و3دوار �دا
ن3±�اص � وظائف�م و(حدد العالقات فيما بيWyم WXدف أن ت�و ج�ود$م أكwº كفاءة � تحقيـق 

Öـع والwxتtـب املـنظم للمعلمـfن ع Sـ� أ$ـداف�م زأ$داف منظومة التعليم و(قصد �عمليـة التنظـيم التو
جة  لياتھ ومن ثمة فإن عملية التنظيم �ع,0 تحقيق د را��ددة وتوضيح اختصاص ]ل مWyم ومسؤ و

  )126:م2006حسfن،. (عالية من الwxابط والتوافق فيما بيWyم

ســـة لتنظـــيم العمــــل  رو$نـــاك العديـــد مـــن �جــــراءات التنظيميـــة الYـــ0 يقـــوم WXــــا مـــدير املد
ســة ــ� حــل بــداخل�ا و�ــساعد $ــذه 3دوار ــ� حــ ســية بوجــھ عــام و�ــساعد مــدير املد رل املــشا]ل املد ر

�Sمش�لة ال�در التعلي:0 الك:0 بوجھ خاص ومن $ذه �جراءات ما ي :-)،   )124-123:م2014يعطو

(ة • 012 ومتا�عة �êالت الطالب ومتا�عة الغياب بطر(قة دو رD$تمام باالنضباط املد  .ر

ليات ع�S جميع أفراد ا • Öع امل�ام واملسؤ وتو سةز  .رملد

Öــــع 3عمــــال فيمـــا بيــــWyم والتأكــــد مــــن قيــــام�م باألعمــــال  • ســــة وتو زمتا�عـــة املعلمــــfن ــــ� املد ر
(ر السنو(ة ومحاسبة املقصر(ن مWyم � حق الطالب  .راملو]لة لدWëم وإعداد التقا

سية ا �اصة بالطالب •  .ر�شراف املستمر ع�S ال�Ìالت وامللفات املد

ســة وخاصــة مجـالس ìبــاء واملعلمــfن �شـراف عSــ� ت�ـو(ن ا��ــالس ا��تل • رفــة داخـل املد
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¢çسة وامل لأل¶Wا حلقة الوصل بfن املد  .ر

012 وتطو(ره مما يجعلھ بtئة جاذبة للطالب •  .ر�شراف ع�S صيانة املب,0 املد

ـــشاو ــــ� 3مــــو املتعلقـــــة  • Öس للتفــــا$م وال\ــ (ــــة ألعـــــضاء $يئــــة التــــد رعقــــد اجتماعــــات دو ر رر
 .لطلبةبالعملية التعليمية ومشكالت ا

سة • سfن � جميع التخصصات داخل املد رالتأكد من وفرة جميع املد  .ر
ا012 • سية � بداية العام الد رالتأكد من توافر جميع الكتب املد  .ر

�عــداد ا �يــد لعمليــة التقــو(م أخــر العــام وعــدم Dعتمــاد عSــ� طر(قــة واحــدة ــ� عمليــة  •
 .التقو(م

012 يو²¿ للطالب خطر الغياب والع •  .واقب الوخيمة الناتجة عن ذلكروضع نظام مد

 .تحو(ل حاالت الغياب إ�� 3خصاÙي DجتماB� ملعرفة 3سباب املؤدية إ�� ذلك •

ـــتمع�م  • تحــــذير الطــــالب مــــن مخــــاطر الرســــوب وال\ــــسرب وتــــأثwfه علــــWÅم ]ــــأفراد وعSــــ� مجـ
 .كذلك

(ة وم ورو³ذلك يمكن القو إن عملية التنظيم وما يندرج تحWnا من إجراءات أصبحت ضر Í�ة ل
اس يومـا �عـد يــوم ونظـرا لز(ـادة أعــداد  ـ� العمليـة التعليميـة نظــرا لx¢ايـد أعـداد الطـالب داخــل املـد

ً ً ً
ر

لالراسبfن وامل\سرf³ن ونظرا لقصو عملية التوجيھ داخل املç¢ الpشغال 3سر با �ياة اليومية وما  ر
ً

ف Dقتـصادية وDجتماعيـة لـذا أصـبح لزامـ وتحملھ من صـعو³ات نظـرا للظـر
ً

سـية  ة املد را عSـ� �دا ر
ً

سة � عملية التنظيم والتوجيھ داخل املد 01íمن أي وقت م w¬لية أك رتحمل مسؤ   .و

  : الرقا�يرالدو-3

فــع كفــاءة العمليــة التعليمــة و(حــد مــن  ســة وÖــساعد ــ�  رالرقابــة دو مــن أدوار مــدير املد ر ر
سة عSـ� مجموعـة رو(قوم الدو الرقا©ي مل) الرسوب-ال\سرب(ظوا$ر ال�در التعلي:0 الك:0  ردير املد

ب ال�ـــــدر التعلي:ــــ0 الك:ــــ0  ـــن ) الرســــوب-ال\ــــسرب(رمــــن �جــــراءات والYــــ0 مــــن شــــأ¶Wا تحــــا والYــــ0 يمكــ
�Sيص�ا فيما ي�Íت :-) ،�Ü300-297:م2016ال نا(  

سة •  .رمراقبة غياب وتأخر الطالب داخل املد

سة •  .رمراقبة غياب وتأخر العاملfن � املد

سة وفقا للتعليميات املنظمةمراقبة 3داء الوظيفي للعامل • fن � املد
ً

 .ر

 .مراقبة مدي إشغال املعلمfن با �صص امل�لفfن WXا •

جھ •  .رمراقبة ج�ود املعلمfن مع الطالب � الصف داخلة وخا

ـــ� الـــــ�Ìالت  • يمراقبــــة مـــــستو تحـــــصيل الطلبـــــة وشـــــئو¶Wم وأحــــوال�م العامـــــة وDطـــــالع عSــ
$ميملعرفة الطالب كثwf الغياب والتواصل مع أولياء  . ر أمو

أس عملھ •  �Sسة موجد ع رالتأكد من أن ]ل موظف باملد  .ر

اسية الc 0Yعد$ا املعلمو ومتا�عة تنفيذ$ا • نمراقبة خطط املواد الد  .ر

ات وتحليل النتائج •  .رمراقبة Dختبا

 .مراقبة تنفيذ ا �طط املوضوعة للطالب الراسبfن والطالب والضعاف •

• 012  . للطالبرD$تمام بأساليب تقو(م التحصيل املد



  دور اإلدارة المدرسية في مواجهة الهدر التعليمي
 في محافظة بني سويف بالحلقة الثانية من التعليم األساسي

 دمحم فتحي عبد الفتاح / دأحمد دمحم مجاهد،
  ونس علي جالل شاذلي ي/  دحسين،
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  : الفنية�دوار

(ة وما تطلبھ من تخطيط وتنظيم  ا ع�S النواé� �دا سة مقصو رلم cعد عمل مدير املد ر
ً
ر

قابـة وتقـو(م بـل أصـبح cع,ـ0 إ�ـ� جانـب ذلـك النـواé� الفنيـة حيـث  يمـدير  يقـومروتوجيـھ ومتا�عـة و
س فـع كفـاءة من بالعديد راملدا  العمليـة التعليمـة و�ـس�م ر3دوار الفنية والYـ0 مـن شـأ¶Wا �ـساعد ـ� 

اس وتقلل من ال�در التعلي:0 فع مستو الطالب داخل املد  �ربالتأكيد  سات ال0Y  ير رومن أ$م املما
  :يS� �ساعد � ذلك ما

ســة ل�ـــي يجعل�ـــم علـــي علــــم بالتغـــwfات ـــ� الـــسياسـات  • رعقــد اجتماعـــات مــع العـــاملfن املد
  .�نية � أثناء العمل بfن العاملfنوالـ¬wامج ا �ديدة، ل�ي يدعم و�ÛÖع التنمية امل

(ب ـــ�  • (ب ـــ� أثنـــاء ا �دمــــة مــــن خـــالل وحــــدة التــــد ريقـــوم بت�ـــسـيق وتنفيــــذ أpــشـطة التــــد ر
سـة   .راملد

• 0îة للنمو امل)  )161: 2016الباسل، (.ورcشرك العاملfن � عملية تحديد 3$داف الضر

  .لية وDجتماعيةتوفwf نمو مت�امل للطالب من الناحية ا �سمية والعق •

تحديـــد حاجـــات املتعلمـــfن ومـــشكال�Wم باســـتخدام 3ســـاليب املناســـبة وتـــص�يف�ا حـــسب  •
   .أ$ميWnا

اسة مشكالت التالميذ •   .ر�شكيل  �نة تتو�� د

اسة • مة ل\س�يل الد رتوفwf املستلزمات املادية والKشر(ة الال  )21: م2002:العمايرة. (ز

  :�جتماعية �دوار

��سة إ راتج�ت املد
ّ

ر العمـل عSـ� الـر³ط بيWyـا و³ــfن البtئــة والتفاعـل معـھ و$ـذا الـدو ال�ـام 
ســـية ب�امـــل طاقWnـــا و(�ـــو ذلــــك  ة املد ســـة وÖـــساعده ــــ� ذلـــك �دا نو3سا2ـــ01 يقـــوم بـــھ مـــدير املد ر ر ر

�Sد$ا فيما ي   )221:م2004حï�،(-: ربمجموعة من �جراءات نو

تقــاء بالـــسلوكيات ا �ـــسنة، و�ع�ـــد$ا بال\ـــ�Ûيع والر • Dا ر$ رعايـــة عSـــ� نحـــو يـــضمن ان\ـــشا
  .ونماء$ا بحيث تصبح جزءا ال يتجزأ من ±�صية الطالب

$اصا�Wا � مراحل�ا  • رتحصfن الطالب الذا�ي ضد املشكالت السلوكية، ومحاولة الت�بؤ بإ
الـة العوامــل الباعثــة ل�ـا، وتقليــل أثــر  ز3و�ـ� قبــل وقـوع الطــالب ــ� شـرك�ا، والعمــل عSــ� إ

  .وقوع�ا

ـــة للطــــالب ذو املــــشكالت الــــسلوكية وتنظــــيم ال¬ــــwامج العالجيــــة تقــــديم الرعا • ييــــة العالجيـ
شادية ملساعد�Wم � التغلب ع�S السلوكيات غwf املرغو³ة وا �د من أثر$ا علWÅم   رو�

 .ا��S� أي تفعيل عملية املشاركة ا��تمعية وا��تمع ر3مو أولياء مع العالقة تنمية •

اســــات إ�ــــ� و ت إحــــدى الد ركمــــا أشــــا جــــود عديــــد مــــن امل�ــــام و3دوار الYــــ0 يجــــب أن يقــــوم WXــــا مــــدير ر
سة لتحقيق   ,Skaalvik ) (-:  العملية التعليمية ومن $ـذه 3دوار مـا يSـ�الكفاءة الذاتية � قيادةراملد

C,2020:17 

Öس • سة قابلة للتحقيق وضع أ$داف وخطط وا²�ة لعملية التد روضع أ$داف للمد   .ر

Öس وتقـدي • شـاد للمعلمـfن ـ� العمليــة . م املالحظـات املفيــدةرمراقبـة عمليـة التـد D رتقـديم
  .الwxبو(ة

  .استخدام التقييم الذا�ي لتحسfن عملية التعليم والتعلم •
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  .خلق بtئة �عليمية أمنة وجيدة و�عز(ز بtئة أمنة للطالب خالية من التنمر •

ميــة ثقافــة �عز(ـز العالقــة بـfن املعلــم والطـالب وخلــق ا �مــاس واملـشاركة بــfن الطـالب وتن •
  .جماعية cعمل فWÅا ا �ميع لتحقيق أ$داف مشwxكة

تقـــاء  D ســـة $ــو اســـات إ�ــ� أن مـــن أ$ــم 3دوار املـــستقبلية ملــدير املد ركمــا توصـــلت إحــدى الد ر ر
  )(Reid, D. B,2021:264ربالô�ة النفسية للمعلمfن والطالب وأ$مية التفاعل من أولياء 3مو 

ة امل رو³ذلك يمكن القو بأن �دا سـة مـن أجـل ل سـة م�مـة لتنظـيم ا ��ـود ا �ماعيـة ـ� املد رد ر
ستھ، والتقليل من مشكال�Wا ملسايرة الركب العال:0  ه وأمو مد رتنمية الطالب واملعلم ولتtسر أمو ر ر

ىاملتطو من أجل الوصو بالتعليم إ�� املستو الذي ي�تج الفرد املثقف النافع ��تمعھ، ل وذلك ]لھ  ر
Sــ� مجموعــة مــن القواعـد والــنظم واملبــادئ الYـ0 تــضبط آليــات العمــل مـن خــالل وجــوب اعتماد$ـا ع

سـة و$ـذه طبيعـة الــنفس الKـشر(ة، وكـذلك تحديـد إجــراءات العمـل 3كºـw نفعـا و3غــز  رداخـل املد
ً

ر
مردودا
ً

.  

اسة امليدانية   :رالد

اسة امليدانيـ اسة و(مكن تقسيم خطوات الد اسة امليدانية لإلجابة ع�S أسئلة الد رتأ�ي الد ر ة ر
�Sسرد$ا فيما يp مجموعة من العناصر سوف ��  -: إ

اسة امليدانية  . أ   :رال�دف من الد

ســــية مــــن وج�ــــة نظــــر أفــــراد عينــــة  ة املد اســــة إ�ــــ� التعــــرف عSــــ� واقــــع تــــوافر أدوار �دا ر�Wــــدف الد ر ر
اسة   .رالد

اسةأداة   . ب   : امليدانيةرالد

ة عـــن اســــ\بانة تــــضمن اســـة، و;ــــ� عبــــا ر      قـــام الباحــــث بتــــصميم أداة الد رت ثالثـــة محــــاو تتــــضمن ر
ة، و(مكن تناول�ا بتفصيل أكwº فيما يS�) 47(بداخل�ا    :رعبا

اسة .1  :امليدانية روصف أداة الد
 �Sيان عKستD 47(ىاحتو (��ة، كما � ا �دو التا لعبا   :ر

  )1(لجدو 
اسة   روصف أداة الد

ات را�"او م  إجما�8 �سkبانة رعدد العبا

أوال
ً

 : 
ة ا رالــدو �دار لــإلدا ي ســية ــ� مواج�ــة ر رملد

  .ال�در التعلي:0
18 

ثانيا
ً

 : 
ســــية ــــ� مواج�ـــــة  ة املد ـــدو الف,ــــ0 لــــإلدا رالـ ر ر

  .ال�در التعلي:0
17 

ثالثا
ً

 : 
ـــــــ�  ســـــــــــية ــــ ة املد ــــإلدا ـــــــاB� لـــــــ رالـــــــــــدو Dجتمــــ ر ر

  .مواج�ة ال�در التعلي:0
12 

47 
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، جاء العدد  ر      يتÄ¿ من ا �دو السابق أن DستKيان يت�و من ثالثة محاو ن ات ل ر3ك¬w من العبا
لفWÅا لصا ¿ ا��و Dو سية � مواج�ة ال�در التعلي:0، حيث بلغ : ر ة املد رالدو �دار لإلدا ر ي ) 18(ر

جة  ة؛ والذي cعز ال$تمام $ذا ا��و بقياس د رعبا رر (ة والYـ0 تقـع ) أ$مية وتوافر(ى سات Dدا راملما ر
ة و³التـا�� جـاء ئtس عSـ� �دا لية تنفيذ$ا �ش�ل  رمسؤ ر سـا�Wا أكºـw مـن غwf$ـا، سـواء ا��ـو و رت مما ر

اتھ  اتـھ ) 17(رالثاpي والذي بلغت عدد عبا رأو ا��ـو الثالـث والـذي بلغـت عـدد عبا ، و$ـو 3مـر )12(ر
ات DستKيان  ة) 47(رالذي ترتب عليھ أن جاء إجما�� عدد عبا   .رعبا

اسة .2 جة الصدق ألداة الد رحساب د  .ر
 �Sوتم ذلك من خالل ما ي :- 

�� الصدق  •   لألداة) (Face Validity) يالظا+ر(را#�ا
 �Ü وذلك من ) يالظا$ر(رتم حساب صدق DستKيان � البداية باستخدام الصدق ا �ا

يخالل عرض Dس\بانة ع�S مجموعة مـن ا��كمـfن مـن ذو Dختـصاص وا �¬ـwة للقيـام بتحكيم�ـا، 
ــــة جـ ــــن حيـــــث د ـــا�Wم حـــــو DســـــتKيان وفقراتـــــھ مـ ا½Wـــــم ومالحظــ ـــداء آ رإلبــ ـــة الفقـــــرات ملوضـــــوع لر  مالئمــ

اسة، وكذلك من حيث ترابط ]ل فقرة  اسة، وصدق�ا � الكشف عن املعلومات امل�شودة للد رالد ر
ة  ربـــا��و جـــة تحتـــھ، ومـــدى وضـــوح الفقـــرة وســـالمة صـــياغWnا، واقxـــwاح طـــر تحـــسيWyا باإلشـــا راملند قر

fتدرج املقياس، ومدى مالءمتھ وغ �ات والنظر  نھ مناسبا، ربا �ذف أو �عديل العبا wً ذلك مما ير و
اء ا��كمfن ومالحظا�Wم توصل الباحث إ�� الصدق � Dستفتاء، وأنھ صا �ا للتطبيق  و³ناء ع�S آ

ً
ر ِ

  .�عد أخذ ش�لھ الWyاÙي

  Internal Consistency Validity )صدق �¢ساق الداخ�3(ى ا�"تو صدق •
ات املقياس تمثيال    يقصد بصدق ا��تو مدى تمثيل عبا

ً
ر ي جيدا للمراد قياسھ من ا��تو ى ً  

  ) 2(لجدو 
جة 3$مية تباط ا��او بإجما�� DستKيان وفقا لد رحساب معامالت ا   رر

 
رأ+مية ا�"و 

رالدو (ل�و 
 )ي�دار

رأ+مية ا�"و 
رالدو (الثا6ي 

 )الف'�

رأ+مية ا�"و الثالث 
 )رالدو �جتما£�(

إجما�8 �+مية

تباط لأ+مية ا�"و �و  0.61 0.35 0.30 1 رمعامل � ر
 0.00 0.00 0.00  ىمستو الداللة )ي�داررالدو (

تباط رأ+مية ا�"و الثا6ي  0.74 0.30 1  رمعامل �
 0.00 0.05   ىمستو الداللة )رالدو الف'�(

تباط رأ+مية ا�"و الثالث  0.39 1   رمعامل �
 0.00    ىمستو الداللة )رالدو �جتما£�(

تباط إجما�8 �+مية  1    رمعامل �

تبــاط بــfن جميــع محــاو اســتKيان أ$ميـــة دو  D مــن ا �ــدو الــسابق أن قــيم معــامالت ¿Äر       يتــ ر ر ل
سـية ــ� مواج�ــة ال�ــدر التعلي:ــ0 با �لقــة الثانيــة مــن التعلــيم 3سا2ــ01 ــ� محافظــة ب,ــ0  ة املد ر�دا ر

تبــــاط دال إحـــصائيا عنـــد مــــستو ســـو(ف، تـــرتبط بإجمـــا�� DســــتKيان املتع ىلـــق باأل$ميـــة بمعامـــل ا ر
ا بــــfن ) 0.05(داللــــة  تبــــاط مــــ D ــــ� 0.30(رفأقــــل، حيــــث جــــاءت قــــيم�و$ــــو مــــا يؤكــــد �Dــــساق ) 0.74 إ
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اسة تباط بfن محاو DستKيان واجما�� DستKيان، .  رالداخS� ألداة الد D ركما جاءت نتائج معامل ر
جة التوافر كما $و   :ل مو²¿ � ا �دو التا��رفيما يتعلق بد

  ) 3(لجدو 
جة التوافر تباط ا��او بإجما�� DستKيان وفقا لد رحساب معامالت ا   رر

 
رتوافر ا�"و 
ر�و الدو  ل

 ي�دار

رتوافر ا�"و 
رالثا6ي الدو 

 الف'�

رتوافر ا�"و 
رالثالث الدو 

 �جتما£�
 إجما�8 التوافر

تباطمعامل لتوافر ا�"و �و  0.72 0.30 0.31 1 ر � ر
يالدو �دار(  0.00 0.00 0.00  ىمستو الداللة )ر

تباط رتوافر ا�"و الثا6ي  0.77 0.35 1  رمعامل �
 0.00 0.05   ىمستو الداللة )رالدو الف'�(

تباط رتوافر ا�"و الثالث  0.33 1   رمعامل �
 0.00    ىمستو الداللة )رالدو �جتما£�(

تباط توافرإجما�8 ال  1    رمعامل �

تبـــاط بـــfن جميــع محـــاو اســـتKيان تـــوافر دو  D مـــن ا �ـــدو الـــسابق أن قــيم معـــامالت ¿Äر       يتــ ر ر ل
سـية ــ� مواج�ــة ال�ــدر التعلي:ــ0 با �لقــة الثانيــة مــن التعلــيم 3سا2ــ01 ــ� محافظــة ب,ــ0  ة املد ر�دا ر

تبــــاط دال إحـــصائيا عنــــد مــــستو ســـو(ف، تــــرتبط بإجمـــا�� DســــتKيان املتعلـــق بــــالتوافر بم ىعامـــل ا ر
ا بــــfن ) 0.05(داللــــة  تبــــاط مــــ D ــــ� 0.30(رفأقــــل، حيــــث جــــاءت قــــيم�و$ــــو مــــا يؤكــــد �Dــــساق ) 0.77 إ

اسة   .رالداخS� ألداة الد

  Reliabilityالثبات .3
 ) Cornbrash's alpha(و      تم حساب الثبات بطر(قة ألفا كر نباخ 

  -: ل كما $و مو²¿ � ا �دو التا��،الwxبيµ� للثباتكما يمكن حساب الصدق بأخذ ا �ذر 

  ) 4(لجدو 
اسة بطر(قة الفا كر نباخ وثبات وصدق أداة الد   ر

 الصدق الثبات
 را�"او

  عدد 

ات  التوافر �+مية التوافر �+مية رالعبا

أوال
ً

ــــدر :  ســـــية �ـــــ� مواج�ـــــة ال�ـ ة املد رالـــــدو �دار لـــــإلدا ر ي ر
 .التعلي��

18 0.66 0.37 0.82 0.61 

ـــا ثانيـ
ً

ـــ� مواج�ــــة ال�ـــــدر :  ســــية �ــ ة املد ـــإلدا لـ رالــــدو الف'ـــــ�  ر ر
 .التعلي��

17 0.76 0.57 0.87 0.76 

ثالثا
ً

سـية �ـ� مواج�ـة ال�ـدر :  ة املد رالدو �جتما£� لـإلدا ر ر
 .التعلي��

12 0.71 0.34 0.84 0.48 

 0.72 0.84 0.52 0.71 47 �جما�8
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مالت ثبـــات Dســـ\بانة مرتفعـــة حيـــث بلغـــت ل      يتــÄ¿ مـــن ا �ـــدو الـــسابق أن إجمـــا�� معــا
اسة ) 0.52(لأل$مية، كما بلغت ) 0.71( رللتوافر، و$ذا يدل ع�S ثبات النتائج ال0Y س\سفر عWyا الد

تفـاع  ة ا �دو إ�� ا را �الية و³التا�� الثقة � $ذه النتائج وسالمة البناء علWÅا، $ذا اضافة إ�� اشا لر
للتـــوافر، ) 0.72(لأل$ميــة، كمـــا بلــغ ) 0.84(\بانة والــذي بلـــغ رمعــامالت الــصدق إلجمـــا�� محــاو Dســـ

اتھ عن املراد مWyا رو$و ما يؤكد النتائج ال0Y تم التوصل الWÅا سابقا من صدق DستKيان و�عبwf عبا
ً

.  

اسة  .رمجتمع وعينة الد

س ا �لقــــة الثانيــــة مــــن التعلــــيم  كــــالء مــــدا اســــة ــــ� معل:ــــ0 ومــــدير و ريتحــــدد مجتمــــع الد ور ي
وB� عند اختيار العينة أن ت�و ممثلة ) 7097(� محافظة ب,0 سو(ف والبالغ عدد$م 3سا012  نو ر

�ميــع أفـــراد ا��تمــع وطبقـــا للمعادلــة �حـــصائية تبـــfن  
ً

اســـة $ـــو ) 364 (رأن ا �ــد 3دpـــى لعينــة الد
Öع DستKيان حيث بلغ  زمشار]ا، و$و العدد الذي يقل عن العدد الذي حصل عليھ الباحث �عد تو

ً

مشار]ا، و$و العدد الذي سيقوم الباحث بإجراء التحليل DحصاÙي عليھ) 408(
ً

.  

  .أساليب املعا#{ة �حصائية. د

  :   تم استخدام 3ساليب �حصائية ìتية

ات وال�سب املئو(ة -1  .رالتكرا
2- 0æن ال�ــــس ىوا �ــــدو التــــا�� يو²ــــ¿ مــــستو ومــــدى التحقــــق ل�ــــل ؛ زاملتوســــط ا �ــــسا©ي أو الــــو ل

  .اس ليكرت ا �ما012استجابة � مقي
  )5(لجدو 

  ى مستو ومدى التحقق ل�ل استجابة من Dستجابات ا �مسة

جة املتوسط راملدى وفقا لد
ً

املدى وفقا للسبة املئو&ة  
ً

  ىمستو �ستجابة  

ضعيفة جدا(  %36وح¯® % 20من   1.80 وح¯® 1من 
ً

(  

  )ضعيفة(  %52وح¯® % 37من   2.60 وح¯® 1.81من 

  )متوسطة(  %68وح¯® % 53ن م  3.40 وح¯® 2.61من 

  )كب=Cة(  %84وح¯® % 69من   4.20 وح¯® 3.41من 

كب=Cة جدا(  %100وح¯® % 85من   5 وح¯® 4.21من 
ً

(  

اسة باستخدام ال¬wنامج �حصاÙي  تم    .�صدار التاسع عشر) SPSS(رتحليل نتائج الد

اسة امليدانية ومناقش�µا. +ـ   :رنتائج الد

اسة ر      ت\ناو الد � $ذا ا��و عرضا للتحليل �حصاÙي ا �اص باستجابات العينة من املدير(ن ل 
ً

ر
روالوكالء واملعلمfن با �لقة الثانية من التعليم 3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف عSـ� ]ـل محـو مـن 
اســة إ�ــ� أ$ــداف بحيـــث  رمحــاو Dســ\بانة وعSــ� ]ــل مفـــردة مــن مفردا�Wــا، وســtتم تقــسيم نتـــائج الد ر

اسة وتوضيح�ا وذلك مـن خـالل جـداو يحقق ]ل $دف ل من $ذه 3$داف لإلجابة ع�S أسئلة الد ر
توضيحية يمكن عرض�ا وفقا للنقاط التالية

ً
.  
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 :ل تحقيق ال�دف �و .1
 �µاســة و$ــو مــا الــدو الــواق رcــسµ� ال�ــدف 3و لإلجابــة عSــ� الــسؤال 3و مــن أســئلة الد ر ل ل

ســـية ـــ� مواج�ـــة ال�ـــدر با �لقـــة الثا ة املد رلـــإلدا نيــــة مـــن التعلـــيم 3سا2ـــ01 بمحافظـــة ب,ـــ0 ســــو(ف ر
$ـا واملتعلـق بـالوقوف  اسـة حـو محاو رو(�ـو ذلـك عـن طر(ـق وصـف إجمـا�� السـتجابات عينـة الد ل رن

 �Sجة ع اسـة مـن وج�ـة نظـر أفـراد العينـة) وفجـوة/ وتوافر/ أ$مية(رد رمحـاو أداة الد مـن املـدير(ن  ر
  .سا012 � محافظة ب,0 سو(فوالوكالء واملعلمfن با �لقة الثانية من التعليم 3

$ـــا، وذلـــك  اســـة عSـــ� محاو رو(تـــضمن ا �ـــدو التـــا�� وصـــفا إجماليـــا الســـتجابات عينـــة الد ر
ً ً

ل
��اء العينة، و$و ما يمكن توضيحھ � ا �دو التا ل�غرض التعرف عD �Sتجاه العام آل   :ر

  ) 6(لجدو 

 ��جة إجما اسة) فجوة/ توافر/ أ$مية(رد رمحاو وأ�عاد أداة الد   ر

 التوافر �+مية

 ر"اوا�
 % املتوسط

�نحراف 
 ياملعيار

 % املتوسط
�نحراف 

 ياملعيار

الفجوة 
 السxية

الCDتQب 
وفقا 

 للفجوة

أوال
ً

ة :  رالدو �دار لإلدا ي ر
سية  راملد

4.24 84.84% 4.2 2.12 42.38 3.6 42.46% 2 

ثانيا
ً

ة :  رالدو الف'� لإلدا ر
سية  راملد

4.23 84.82% 4.9 2.66 53.11 4.1 31.70% 3 

رالدو �جتما£� : ثالثا
سية ة املد رلإلدا  ر

4.21 84.26% 3.7 2.04 40.71 2.6 43.54% 1 

  %38.85 6.6 45.84 2.29 7.6 %84.68 4.23 اجما�8 �ستxيان

  : ل     يتÄ¿ من ا �دو السابق أن

ي    جـاء مـستو موافقـة أفـراد العينـة عSـ� إجمـا�� الـدو �دار لـإلد جـة 3$ميـة رى ة فيمـا يتعلـق بد را ر
جــة  كبfـwة جــدا(رجـاء بد

ً
جــة  ،) رـ� حــfن جـاءت موافقــة أفــراد العينـة عSــ� $ـذا ا��ــو فيمـا يتعلــق بد ر

جة  اسة ). ضعيفة(رالتوافر بد ت إ�� ضعف 3داء ) 2017جاد الكر(م،(رو$ذا يتفق مع د روال0Y أشا
جعـــت ســــKب ذلـــك إ�ــــ�  ة عامــــة وأ س بـــصو ر�دار ملـــدير املــــد رر ي يقلـــة الــــصالحيات املمنوحـــة ملــــدير ي

اس   .راملد

كما اتفقت  أيضا مـع  .)2017جاد الكر(م،(
ً

)،�µـة مـصر للتعلـيم قبـل ا �ـام) ت ) 2014ؤر روالYـ0 أشـا
س ــ� مــصر cعwxيــھ الكثيـــر مـــن جوانـــب القــصو ســواء ــ�  اء املــدا رإ�ــ� أن  الواقــع الفعSــ� لعمــل مــد ر ر

ة عمليــــة التخطــــيط أو التنفيــــذ أو املتا�عــــة أو ا ـــر مــــن مــــشا]ل �دا جعــــت ا �انــــب 3كبــ رلتقــــو(م وأ ر
س ا �لقـة الثانيـة مــن التعلـيم 3سا2ـ01 إلـــى املــدير نفـسھ وذلــك بتـأثwf أسـلو³ھ ــ�  سـية ـ� مــدا راملد ر
ســة، وألن  رالعمــل ونمــط ســلوكھ �دار ومــا cعكــسھ ذلـــك الـــنمط علـــى ســلوك جميــع العــاملfن باملد ي

العملية التعليمية �ش�ل نظاما cـس
ً

Wnدف الطالـب الـذى $ـو محـصلة أداء $ـذا النظـام فـإن تحـسfن 
النظام cستوجب تحسfن أجزائھ ا��تلفـة والـذى يجب أن ي�و مستمرا مـدى ا �يـاة

ً
(ـة مـصر  (.ن ؤر

،�µ9: 2014للتعليم قبل ا �ام(  
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اســـــة  ركمــــا اتفقـــــت أيـــــضا مــــع نتـــــائج د
ً

ة ) 2017الــــÛ�نة ،( ت إ�ــــ� ضـــــعف قـــــد روالYـــــ0 أشـــــا ر
ســـية  عSـــ� التخطـــيط Dســـwxاتيï�، واس\ـــشراف املـــستقبل، وتوقـــع التغfـــwات ـــ� بtئـــة رالقيـــادات املد

 ،wــfة التغي ة عSــ� إدا ســية القــاد 2ــ01، وDســتعداد ملواج�Wnــا؛ عSــ� غيــاب القيــادات املد رالعمــل املد ر ر ر
2ـ01، وتب,ـ0 3سـاليب ا �ديثــة  روالتجديـد، واس\ـشراف املـستقبل، والتخطـيط املــستقبS� لـألداء املد

ة  سية ر� �دا   )461: 2017الÛ�نة،(راملد

جة 3$مية  ة فيما يتعلق بد ر     كما جاء مستو موافقة أفراد العينة ع�S إجما�� الدو الف,0 لإلدا ر ر ى
جة  كبwfة جدا(ربد

ً
جة التوافر  ،) ر� حfن جاءت موافقة أفراد العينة ع�S $ذا ا��و فيما يتعلق بد ر

جــــة  اســــة ). متوســــطة(ربد ت ) W� ،�µ2021ـــــاpي،الــــسKي(رو$ــــذا يتفـــــق مــــع د ـــا رأن دو مـــــدير روالYــــ0 أشـ
ســة كموجــھ مكمــل لــدو املــوج�fن الفنيــfن مــن حيــث مــساعدتھ للمعلمــfن ومتــا�عWnم ــ� تنفيــذ  راملد ر

ال . توجWÅات ]ادر التوجيھ الف,0 سة � املتا�عة وإبداء الـرأي مـا  زوأن $ذا الدو �شرا� ملدير املد ر ر
اسة مجموعة توصيات ـ� سـKيل تجو(ـد � بدايتھ و(تطلب املز(د من الدعم وا رلتعز(ز، وأوصت الد

سة ة الwxبيـة . رالعمل �شرا� للمدير بصفتھ مشرفا تر³و(ا مقيما � املد ا ربما ي�ـ�Ìم مـع خطـط و ز
  )500-483: 2021السKيW� ،�µاpي، (.لتطو(ر العمليات الwxبو(ة وتحسيWyا

�ى     جاء أيضا مستو موافقة أفراد العينة ع�S إجمـا
ً

جـة  ة فيمـا يتعلـق بد ر� الـدو DجتمـاB� لـإلدا ر ر
كبfــwة جـــدا(ى3$ميــة بمــستو 

ً
رــ� حــfن جــاءت موافقـــة أفــراد العينــة عSــ� $ـــذا ا��ــو فيمــا يتعلـــق  ،)

جـــة التــــوافر بمــــستو  ىبد اســــة ). ضــــعيفة(ر ت إ�ــــ� ) 2018دمحم ،(رو$ــــذا أيــــضا يتفــــق مــــع د رحيــــث أشــــا
ف العالقــــات �يجابيــــة داخــــل ا��تمــــع ر مــــن جوانــــب القــــصو الYــــc 0ــــستدل مWyــــا عSــــ� ضــــعالعديــــد

ات القــادة ــ� مجــال بنــاء العالقــات  ســية واملــستفيدين مWyــا، وضــعف م�ــا ة املد 2ــ01 و³ــfن �دا راملد ر ر ر
ت كمــا ) 283: 2018دمحم ، (.�يجابيـة مــع 3طــراف املعنيـة اسـة رأشــا  إ�ــ� افتقــار )2017ســليمان ،(رد

سة إ�� توافر أ�عـاد املنـاخ التنظي:ـ0 الف 2ـ01 سـل0æ غfـw مـ�Ûع راملد رعـال إ�ـ� شـيوع منـاخ تنظي:ـ0 مد
ســة ومجتمع�ــا ا��Sــ�، وضــعف وBــ�  ح ا �ماعــة، وضــعف الثقــة بــfن املد رعSــ� التعــاو والعمــل بــر و ن
ف أوليــــاء 3مـــو عــــن  2ـــ01 وا��تمــــع ا��Sـــ� بمع,ــــ+ املـــشاركة ا��تمعيــــة، وعـــز رأعـــضاء ا��تمــــع املد و ر

سة ة املد راملشاركة � إدا   )381: 2017سليمان، (.ر

  
ج0Y 3$مية والتوافر) 1(ش�ل    رالفجوة ال�سKية بfن د



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد
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جـــة التـــوافر ـــ� محـــاو  جـــة 3$ميـــة ود ر       يتـــÄ¿ مـــن الـــش�ل الـــسابق وجـــود فجـــوة pـــسKية بـــfن د ر ر
اء العينة  اسة وفقا آل رالد ر

ً
مـن املـدير(ن والـوكالء واملعلمـfن با �لقـة الثانيـة مـن التعلـيم 3سا2ـ01 ـ� 

اسـة عSـ� الـرغم ، و$ومحافظة ب,0 سو(ف ر 3مر الذي cشwf إ�� وجود مش�لة � تطبيق محـاو الد ر
ــــدر  ســـــية ـــــ� مواج�ـــــة ال�ـ ة املد ة تحـــــسfن دو �دا ، و$ـــــذا cعكـــــس ضـــــر رمـــــن أ$ميـــــة $ـــــذه ا��ـــــاو ر رر ور

ســـات الYـــ0 , التعلي:ـــ0 با �لقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم 3سا2ـــ01 ـــ� محافظـــة ب,ـــ0 ســـو(ف روالبـــدء باملما
ثالثا( غwf$ا مثل يوجد WXا فجوة كبwfة قبل

ً
ة:  رالدو DجتماB� لـإلدا ؛ ألن وجـود $ـذه الفجـوة cـشwf )ر

ة العمــل عSــ� معا �ــة $ــذه املــش�لة قبــل  ورا�ــ� وجــود مــش�لة كبfــwة WXــا أكºــw مــن غwf$ــا، و³التــا�� ضــر
  .معا �ة غwf$ا

  :تحقيق ال�دف الثا6ي.2

ليتعلق ال�دف الثاpي باإلجابة أيضا ع�S السؤال 3و من أسئلة ا
ً

اسة وذلك عن طر(ق الوقـوف  رلد
جة  اسة فيما يتعلـق بـا��و Dو) وفجوة/ وتوافر/ أ$مية(رع�S د ات أداة الد لعبا ر ر يالـدو �دار : ر ر

سية � مواج�ة ال�در التعلي:0 وذلك من وج�ة نظر أفراد العينة من املدير(ن والوكالء  ة املد رلإلدا ر
ل � محافظة ب,0 سو(ف و(مكن بيان ذلك � ا �دو واملعلمfن با �لقة الثانية من التعليم 3سا012

��  -: التـــا
  ) 7(لجدو 
جة  ات ا��و 3و) وفجوة/ وتوافر/ أ$مية(رد لعبا ر يالدو �دار (ر   )ر

 التوافر �+مية

ة م  رالعبا

ط
س

تو
امل

 
% 

ف 
را

ح
�ن

  
ار

عي
امل

ي ط 
س

تو
امل

 

% 

ف 
را

ح
�ن

  
امل

ار
عي

ي ية 
xس

ل
ة ا

جو
لف

ا
 

اء
لت

ة ا
يم

ق
قا 

وف
ب 

QتC
Dال

  
وة

ج
لف

 ل
 

1 

ــــــة  ـــــــة خطـــــــ ــ ــ ســ ة املد ـــــــــــضع إدا رتــ ر
ــن الرســــــــوب  ــــ ــــــد مــ ــــــ"ة ل~"ــ وا¹ــ
ــــــام  ــ ــة العـــ ــــــ ـــــ� بدايـــ ــ ــ ـــــــسرب �ــ ــ والkــ

ا���  .رالد

4.27 85.34% 0.6 2.00 40.05% 0.5 45.29% 65.2 4 

2 

ـــــان  ــ ــ ـــة #{ــ ســـــــ ة املد ـــــشfل إدا ر¢ـــــ ر
ــاºع الطـــــالب  خاصـــــة داخليـــــة تتـــ
ـــــن مـــــــشكالت  ـــــانو مــ ـــــذين «عــ نالــ

سية وتر�و&ة ونفسية  .رمد

4.29 85.74% 0.6 2.14 42.84% 0.7 42.89% 54.4 6 

3 
ســـــة املعلمـــــ=ن  ة املد رتfلـــــف إدا ر
ـــن  ــــــ ـــــة عـــ ـــــ &ــ &ر دو ـــــــا ــ ـ ــــــة تقــ ربكتابـــــ ر

 .يمستو تقدم الطالب
4.15 82.94% 0.6 1.97 39.31% 0.5 43.63% 65.0 

  

5 

4 
 C=سة ع�3 توف ة املد رتحرص إدا ر
العــدد الfــا�� مــن املعلمــ=ن قبـــل 

ا���  .ربداية العام الد
4.19 83.73% 0.6 1.91 38.14% 0.6 45.59% 63.9 3 

5 
ــــــة  ــــ ــــــة كثافــ ســـــ ة املد ـــل إدا ــــــ رتقلــ ر
ا���  رالطالب داخل الفصل الد

 .�� حدود �مfانيات املتاحة
4.78 95.59% 0.5 2.02 40.44% 0.5 55.15% 88.6 1 

ــــــة  6 ـــــــة الئحـــــ ــ ســ ة املد ــــــل إدا ـــ رتفعــ ر
ـــل  ــــــ ــ ــــــــ�� داخـ ــ �ــ ــــضباط املد ــــــ ر�نــ

4.16 83.14% 0.6 2.16 43.14% 0.7 40.00% 48.4 12 
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سة  .راملد

7 
ــــــة  ــــــ ــ ـــــــ ــ سـ ة املد ـــستخدم إدا ــــــــــــــ ــ ر¢ـــــ ر
ـــا املعلومــــــات #"ـــــــصر  تكنولوجيـــ

 .ومتاºعة الطالب
4.16 83.14% 0.7 2.16 43.28% 0.7 39.85% 46.9 13 

8 
 C=ســـة ع3ـــ� تـــوف ة املد ر¢عمـــل إدا ر
ـــل  ـــــــــالب داخــــــــ ــــــة للطــ ــ ـــــــة آمنـــ ــ بQئــ

سة  .راملد
4.25 85.05% 0.6 2.16 43.19% 0.8 41.86% 49.7 

7  

  

 

9 

ـــــاالت  ــــــة حــــ ســـ ة املد ــــــو إدا ـ رتحــ ر ل
ـــــــا ــ ــــصا¿ي الغيــ ــــــ ــر لألخــ ــــــ ــ رب املتكــ

ـــــباب  ــ ـــة �ســــ ــــــ ــــا£� ملعرفــ ـــــ �جتمــ
 .والدوافع إ�8 ذلك

4.17 83.33% 0.6 2.16 43.28% 0.7 40.05% 48.5 11 

10 
 C=ســـة ع3ـــ� تـــوف ة املد ر¢عمـــل إدا ر
البـديل املناســب �ـ� حالــة غيــاب 

 .أحد املعلم=ن
4.14 82.79% 0.6 2.13 42.50% 0.7 40.29% 52.4 9 

11 
سة ع�3 صيانة  ة املد ر¢عمل إدا ر

سية باستمرار  .راملبا6ي املد
4.13 82.55% 0.6 2.19 43.73% 0.7 38.82% 45.3 16 

12 
ــــة �داء  ــــــ ــ ســ ة املد ـــــــــب إدا ــ ـ رتراقــ ر
ـــل  ــــــ ــ ــــــ=ن داخـ ــ ــ ـــوظيفي للمعلمــ ــــ ـــ الــ

 .الفصل
4.20 84.02% 0.6 2.23 44.66% 0.7 39.36% 45.8 15 

13 
ــــــ�  ــة ع3ــــــ ــــــ ــ ســ ة املد ـــــــشرف إدا ـ ــ ر¢ــ ر

اســـ ية وتتــــاºع رخطـــط املــــواد الد
 .تنفيذ+ا

4.17 83.33% 0.6 2.25 44.95% 0.8 38.38% 44.1 17 

14 
ــــــام  ــ ــ ـــة نظــ ــــــ ســـ ة املد ـــــل إدا ــ ــ ـ رتفعــ ر
ــــــالب  ــ ــــ ـــة للطــ ـــــــ ــ ــــــصص التقو&ــ ــــــ حــ

 .الضعاف
4.58 91.52% 0.6 1.87 37.45% 0.5 54.07% 76.3 2 

15 
ــائج  ـــــــ ــ ــة نتـ ــــــ ــ ســ ة املد ــــــل إدا ــ ــ رتحلــ ر
ـــــذ  ــــــ ــ ــــــة التالميـــ ــــــ ــ ــالب ملعرفــ ـــــــ ــ ـــ الطــ

 .املعرض=ن #�طر الرسوب
4.21 84.22% 0.6 2.22 44.36% 0.7 39.85% 48.3 13 

16 
ــاءات  ــة لقــــــ ســــــ ة املد ـــد إدا ـــ ر¢عقــ ر
ــة املعلمــــ=ن #"ــــ�Ãم  &ــــة لتوعيــ ردو

 .ع�3 حسن معاملة الطالب
4.17 83.38% 0.7 2.16 43.24% 0.7 40.15% 46.4 10 

17 
ســـــة اســـــتخدام  ة املد رتمنــــع إدا ر
ــــواء  ـــالب سـ العقـــــاب امل�ـــــ=ن للطــ

 .اللفظي أو البد6ي
4.24 84.71% 0.6 2.19 43.77% 0.7 40.93% 48.2 8 

18 
ـــق  ــــــ� تطبيـــــ ــــــة ع3ــ ســ ــــل املد ـــ ر¢عمــ
ـل مــع  ـــــرامـة �ـ� التعـامـ مبــدأ الـصـ

 .رظـا+رة الغياب املتكر
4.13 82.60% 0.6 2.22 44.46% 0.7 38.14% 47.4 18 
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�Sمن ا �دو السابق ما ي ¿Äل      يت:  

ات ا��ـو Dو • لجاءت جميع عبا ر ة : ر رالـدو �دار لـإلدا ي سـية ـ� مواج�ـة ال�ـدر التعلي:ـ0 ر راملد
جة أ$ميWnا ب�سبة تwxاوح بfن  ات %)82.55(و%) 95.59(رمن حيث د ر، بtنما جـاءت جميـع عبـا

جـــة توافر$ـــا ب�ـــسبة تxـــwاوح بـــfن  ر$ـــذا ا��ـــو مـــن حيـــث د ؛ 3مـــر الـــذي )%37.45(و) %44.95(ر
اسـة عSـ� ضـعف التـوافر وعظـم 3$ميـة و$ـذا ي قـد cعـز إ�ـ� غيـاب رcع,0 تأكيد أفراد عينة الد

نـــة ــــ�  ومبـــدأ التمكـــfن �دار داخـــل املؤســـسات التعليميــــة الـــذي ي\ـــيح ل�ـــا أك¬ــــw قـــدر مـــن املر ي
 .تحديـــد ال¬ـــwامج و3دوات ا��تلفـــة للمعرفــــة الYـــ0 تتوافـــق مــــع Dحتياجـــات ا �قيقيـــة لطالWXــــا

)،+1�tم�انيات ا��تلفة ) 349: 2016رضوان، عDات و¢fقلة التج� ��� مؤسـسات باإلضافة إ
سية من أعمـال كتابيـة  ة املد تfن اليومي لإلدا سية � الر ة املد رالتعليم واpشغال أفراد �دا ر ر ور

ه قائــد للعمليــة التعليميــة ســة املــدير لــدو روغwf$ــا وضــعف مما ة .ر ور3مــر الــذي يؤكــد عSــ� ضــر
سية � مواج�ة ال�در التعلي:0 با �لقة الثان ة املد رتحسfن الدو �دار لإلدا ر ي ية من التعليم ر

سات $ذا ا��و ر3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف � ضوء مما  .ر

ات ا��ــو Dو • ل]انــت جميــع عبــا ر ىدالــة إحــصائيا عنــد مــستو  ر
ً

قوذلــك وفقــا للفــر بـــfن ) 0.05( ً

اســة  اء افـراد عينـة الد جـة توافر$ـا؛ 3مــر الـذي يـدل عSـ� تطــابق آ ة ود جـة أ$ميـة ]ـل عبــا رد ر ر ر ر
ات بـfن لحـو وجـود فجـوة pــسKية تر ـــ %) 55.15(راوحـت ـ� جميــع العبـا ]ــأعp �Sـسبة واملتعلقـة بــ

قــــــم  ة  رالعبـــــا ــــدود " ) 5(ر ا2ـــــ01 ــــــ� حــ ــــة التالميــــــذ داخـــــل الفــــــصل الد ســــــة كثافـ ة املد رتقلـــــل إدا ر ر
اس ا �لقــة “. �م�انيــات املتاحــة رو(رجــع الــسKب ــ� ]ــو مــش�لة الكثافــة الطالبيــة داخــل مــد ن

ـــ0 يــــصعب حل�ــــا نظـــــرا الثانيــــة مــــن التعلــــيم 3سا2ــــ01 ـــــ� ا��ا فظــــة أصــــبحت مــــن املـــــشا]ل الYـ
ً

 �(ادة  تفاع�ا عام �عد عام وألن حل�ا cعتمد ع�S أمر(ن تنفيذ$ما لtس باألمر الtسwf و$ما  زال ر
ســــfن (ــــادة ــــ� عــــدد املد رعــــدد الفــــصو باإلضــــافة إ�ــــ�  ز ]ــــأدpى pــــسبة واملتعلقــــة بـــــــ %) 38.14(و. ل

قــم  ة  رالعبـا ســة عSــ� تطبيـق ) "18(ر ــــرامـة ــ� التعـامـــل مـع ظـــا$رة الغيــاب ر�عمــل املد  مبـــدأ الـصــ
ات فجوة إال أن �سراف � تقديم مبدأ الصرامة يؤدي إ�� ". راملتكر روإن ]انت $ذه أقل العبا

ن\يجة عكـسية ألن الطالـب ـ� $ـذه املرحلـة يقxـwب مـن مرحلـة املرا$قـة والYـ0 ل�ـا �عامـل خـاص 
 .عن غwf$ا من مراحل النمو

ة • قــم رجــاءت عبــا ـــ) 13(ر  اســية وتتــا�ع "  واملتعلقــة بـ ســة عSــ� خطــط املــواد الد ة املد ر�ــشرف إدا ر ر
جــة التـــوافر ب�ـــسبة مئو(ــة ."تنفيــذ$ا ر، ـــ� الwxتtــب 3و مـــن حيـــث د ، بtنمـــا جـــاءت %)44.95(ل

قـم  ة  رعبـا ســة نظـام حـصص التقو(ــة للتالميـذ الــضعاف" واملتعلقــة بــ ) 14(ر ة املد رتفعـل إدا " .ر
جة التوافر ب�سبة مئو(ة � الwxتtب 3خ ، 3مر الـذي يؤكـد عSـ� وBـ� %)37.45(رwf من حيث د

ة اسة بضر اك عينة الد روإد ر سة � مساعدة التالميذ ضعاف ور ة املد ر أن ي�و $ناك دو إلدا ر ر ن
سات مثل تفعيل نظام  فع مستوا$م وذلك من خالل �عض املما  �Sساعد$م عc راملستو بما ر ى

 .حصص التقو(ة
، 3مر الذي        والش�ل ات ا��و Dو جة توافر وأ$مية عبا ل التا�� يو²¿ الفجوة ال�سKية بfن د ر ر ر

سية � مواج�ة  ة املد ة تحسfن دو �دا اسة بالدو امل�م املتعلق بضر ريؤكد وB� أفراد عينة الد ر ر رر ور
تعلــق ال�ـدر التعلي:ــ0 با �لقـة الثانيــة مـن التعلــيم 3سا2ـ01 ــ� محافظـة ب,ــ0 سـو(ف، خاصــة فيمـا ي

سات السابقة ربالدو Dدار وذلك � ضوء املما ي   .ر



  دور اإلدارة المدرسية في مواجهة الهدر التعليمي
 في محافظة بني سويف بالحلقة الثانية من التعليم األساسي

 دمحم فتحي عبد الفتاح / دأحمد دمحم مجاهد،
  ونس علي جالل شاذلي ي/  دحسين،
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ج0Y التوافر و3$مية للمحو 3و ) 2(ش�ل  لالفجوة ال�سKية بfن د ر يالدو �دار(ر  )ر

جــة التــوافر فيمــا يخــص  جــة 3$ميــة ود ر       يتــÄ¿ مــن الــش�ل الــسابق وجــود فجــوة pــسKية بــfن د ر
سـية ــ� مواج�ـة ال�ــدر الت ة املد ردو �دا ر علي:ـ0 با �لقــة الثانيـة مــن التعلـيم 3سا2ــ01 ـ� محافظــة ر

اء العينـة  رب,0 سو(ف فيمـا يتعلـق بالـدو Dدار ل�ـا، وفقـا آل
ً

ي ، و$ـو مـن املـدير(ن والـوكالء واملعلمـfنر
سـات عSـ� الـرغم مـن أ$ميWnـا، و$ـذا cعكـس  ر3مر الذي cـشwf إ�ـ� وجـود مـش�لة ـ� تطبيـق $ـذه املما

سات ا  ة تطو(ر املما رضر سات 3ع�S فجـوة، و³التـا�� البـدء ور ة، بحيث يتم البدء باملما ر�الية لإلدا ر
قم  ة  ربتطبيق العبا قم ) 5(ر ة  رثم العبا قم ) 14(ر ة  روصوال إ�� العبا ر

ً
)18.(  

  :تحقيق ال�دف الثالث. 3

اسة وذلك عن طر(ق الوقوف  ريتعلق ال�دف الثالث باإلجابة ع�S السؤال 3و أيضا من أسئلة الد
ً

ل
 �Sجة ع اسـة فيمـا يتعلـق بـا��و الثـاpي) وفجوة/ وتوافر/ أ$مية(رد ات أداة الد رلعبـا ر رالـدو الف,ـ0 : ر

ـــ� مواج�ــــة ال�ــــدر التعلي:ــــ0، وذلــــك مــــن وج�ــــة نظــــر أفــــراد العينــــة مــــن املــــدير(ن  ســــية ـ ة املد رلــــإلدا ر
اسة � لت\ناو الوالوكالء واملعلمfن با �لقة الثانية من التعليم 3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف،  رد
�Sي، والذي يمكن توضيحھ فيما يpو الثا�ات ا� ر$ذا ال�دف نتائج التحليل لعبا   :ر
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  ) 8(لجدو 
جة  ات ا��و الثاpي ) وفجوة/ وتوافر/ أ$مية(رد رعبا   )رالدو الف,0(ر

 التوافر �+مية
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1 
شادية  سة لوحات إ ة املد رتضع إدا ر ر
لتوعيـــة الطـــالب مـــن خطـــر الرســـوب 

 .والkسرب
4.21 84.17% 0.6 2.66 53.19% 0.7 30.98% 47.3 9 

2 
ات  ـــا ــــــ ــ ـــــــة بز&ـــــ ــ ســـــــ ة املد ــــوم إدا ــــــ ــ رتقــــ ر ر
لاستطالعية للفصو ملتاºعة أعمال 

 .املعلم=ن وتوج���م
4.22 84.31% 0.7 2.69 53.77% 0.8 30.54% 44.1 10 

3 
ــــصا¿ي  ــــــ ــــــة �خـــ ــ ـــ ســ ة املد د إدا ــــز ــ ــ ـــ رتــ ر و
ل�جتمــــا£� بــــشرات تثقيفيــــة حــــو 

���  .رسبل مواج�ة الkسرب املد
4.18 83.58% 0.6 2.66 53.19% 0.7 30.39% 49.2 12 

4 
ـــــة  ــــ� تنميـــ ــ ـــة ع3ــ ـــ ســ ة املد ـــل إدا ـ ــ ر¢عمــ ر
ــــــــن  ــــل مـــ ـــــ ــــــ=ن للتقليــ ـــ ات املعلمــ ــــــا ـــ رم�ــ

 .الرسوب والkسرب
4.27 85.34% 0.6 2.67 53.33% 0.7 32.01% 50.8 4 

5 
ـــن أســــــباب  ــة عـــ ســــ ة املد رتبحـــــث إدا ر
ـــــة  ـــــــالب ومعرفــــــ ــ ــــاب الطــ ـــــ ــــــأخر وغيــ ـــ تــ

اء ذلك  .رالدوافع و
4.54 90.78% 0.6 2.61 52.16% 0.5 38.63% 73.9 1 

6 

ـــــــــض  ــ ــــ ـــة ºعــ ــــــ ــ ــــ ســ ة املد ــــف إدا ـــــــ ــ رتوظـــ ر
ــــــفية  ــ ـــــصفية والالصـــــ ــــــ ـــــشطة الــ ــــــ �6ــ
ـــــو  ــ ــ ــــــذ�Çم نحــ ــ ـ ــــــالب #{ــ ـــ الــــــــــشيقة للطــ

سة  .راملد

4.28 85.69% 0.7 2.67 53.33% 0.7 32.35% 48.3 3 

7 
 C=ــــــوف ـــــ� تـــ ــ ـــــة ع3ــ ــ ســ ة املد ــــل إدا ـــ ر¢عمــ ر
ــــــشطة  ــذ �6ـ ــة لتنفيـــــ مـــــ ز�دوات الال

ا���  .راملصاحبة للمن�� الد
4.24 84.75% 0.7 2.66 53.19% 0.7 31.57% 47.8 6 

8 
ــــ� التنميـــــة  ســـــة ع3ـ ة املد ر¢عمـــــل إدا ر
امل�نية للمعلم=ن �ـ� جميـع ا#{وانـب 

          بما يخدم الطالب                
4.55 90.98% 0.5 2.66 53.28% 0.6 37.70% 65.2 2 

9 

سة ع�3 تفعيل دو  ة املد ر¢عمل إدا ر ر
ـــن  ــــ ــــديث عــ ــــــية ل~"ــــ ســ ـــــــة املد ر�ذاعـ
ظـا+ر¢ي الرسـوب والkـسرب وتأث=C+ـا 

 .السل�È ع�3 ا�{تمع

4.21 84.12% 0.6 2.68 53.63% 0.7 30.49% 51.3 11 

10 
ـــة ع3ــــــ� تلبيــــــة  ســـ ة املد ر تحــــــرص إدا ر

ا�ـــ�� وإثرائـــھ احت رياجـــات املـــن�� الد
 .وتحس=ن طرائق تنفيذه

4.16 83.24% 0.6 2.65 52.99% 0.7 30.25% 52.3 13 

11 
ســــــة املعلمــــــ=ن إ8ــــــ�  ة املد ـــھ إدا رتوجـــ ر

Êس داخل الفصل رتنوÊع طر التد  .ق
4.19 83.73% 0.6 2.68 53.68% 0.7 30.05% 49.5 14 
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12 
ــ=ن ع3ـــــ�  ـــة املعلمــ ســ ة املد رتحــــث إدا ر

ـــــ ـــف الطــ الب بواجبــــــات مËÌليـــــــة تfليـــ
 . مناسبة ومتاºع�µا

4.24 84.75% 0.5 2.68 53.53% 0.7 31.23% 53.5 8 

13 
ــ=ن ع3ـــــ�  ـــة املعلمــ ســ ة املد رتحــــث إدا ر
ــــــا  ــ ـــــشو للتكنولوجيــ ـــ ــــــف املــ قالتوظيـــ

 .داخل الفصل #{ذب الطالب
4.23 84.61% 0.6 2.65 53.09% 0.7 31.52% 54.5 7 

14 
ــــــالب  ــ ــــ ـــة الطــ ـــــــ ــ ســ ة املد ـــــــÍ{ع إدا ــ ـــ ر¢ــ ر

ـــ� مــــــساعدة الطــــــالب املتفــــــوق= ن ع3ـــ
 .الضعاف

4.16 83.24% 0.7 2.66 53.19% 0.7 30.05% 49.7 14 

15 
ســـة برعايـــة الطـــالب  ة املد ر�Îـــتم إدا ر
ــول�م  ــــ ا�Îم وميــ ــــــد ــــــ� قــ ـــرف ع3ــ ــ روالتعــ

 .واتجا+ا�Îم
4.14 82.84% 0.6 2.64 52.79% 0.7 30.05% 50.9 14 

16 
ـــو  ســــــة دعــــــم معنـــ ة املد يتقـــــدم إدا ر ر

��� للطالب املعرض=ن ر للkسرب املد
 .#�لق الدافعية للتعليم لد�Ïم

4.15 83.09% 0.6 2.57 51.32% 0.6 31.76% 62.6 5 

17 
ة املعلمــــ=ن إ8ــــ� أ+ميــــة  ـــــة �دا ـ رتوعيـ
ــــا+رة  تfليـف الطــالب ببحــوث عــن ظـ

اسة وأضرا+ا  .ر�نقطاع عن الد
4.13 82.70% 0.6 2.66 53.28% 0.7 29.41% 50.6 17 

  :ل �دو السابق ما يS�      يتÄ¿ من ا

ات ا��ـو الثـاpي • رجاءت جميـع عبـا سـية ـ� مواج�ـة ال�ـدر التعلي:ـ0 : ر ة املد رالـدو الف,ـ0 لـإلدا ر ر
جة أ$ميWnا ب�سبة تwxاوح بfن  ات %)82.70(و%) 90.98(رمن حيث د ر، بtنما جاءت جميع عبا

جــة توافر$ــا ب�ــسبة تxــwاوح بــfن  ر$ــذا ا��ــو مــن حيــث د مــر الـــذي ؛ 3)%51.32(و) %53.77(ر
 ��اسة ع�S ضعف التوافر وعظم 3$مية، و$ذا قد يرجع سKبھ إ رcع,0 تأكيد أفراد عينة الد
قلة متا�عة املعلمfن وعدم توجيھ النô¿ ل�م بحسن معاملة الطالب مما يؤدي إ�� �عقد بtئة 
ســة باإلضــافة إ�ــ� تنــامي شــعو عــدم الرضــا عــن العمليــة التعليميــة داخــل  رالــتعلم داخــل املد ر

سية � مواج�ـة ن ة املد ة تحسfن الدو الف,0 لإلدا رفوس الطالب 3مر الذي يؤكد ع�S ضر ر رر و
ـــ� ضـــــوء  ال�ــــدر التعلي:ـــــ0 با �لقـــــة الثانيـــــة مـــــن التعلـــــيم 3سا2ـــــ01 ـــــ� محافظـــــة ب,ـــــ0 ســـــو(ف ــ

سات $ذا ا��و رمما  .ر

ات ا��ـو الثـاpي دالـة إحـصائيا عنـد مـستو  • ىو(تÄ¿ أيضا أن جميـع عبـا
ً ً

ر فقـا وذلـك و) 0.05(ر
ً

اء افراد عينة  جة توافر$ا؛ 3مر الذي يدل ع�S تطابق آ ة ود جة أ$مية ]ل عبا رللفر بfن د ر ر ر ق
ات بــfن  اســة حــو وجـــود فجــوة pــسKية تراوحـــت ــ� جميــع العبـــا رالد ]ــأعp �Sـــسبة %) 38.63(لر

قـم  ة  ـ العبا رواملتعلقة بــ سـة عـن أسـباب تـأخر وغيـاب الطـالب ومعرفـة ) " 5(ر ة املد رتبحـث إدا ر
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اء ذلـــكالـــد قـــم %) 29.41(و." روافع و ة  ــ العبـــا ر]ـــأدpى pـــسبة واملتعلقـــة بــــ ة  ) "17(ر رتوعيــــــة �دا
اسة وأضرا$ا  .".راملعلمfن إ�� أ$مية ت�ليف التالميذ ببحوث عن ظـــا$رة Dنقطاع عن الد

قــــم  • ة  ـــا ـــاءت عبـ ركمــــا جـ ــــ) 2(ر ات اســــتطالعية للفــــصو "  واملتعلقــــة بــ ســــة بز(ــــا ة املد لتقــــوم إدا ر ر ر
جـــة التــوافر ب�ـــسبة مئو(ـــة ."تا�عــة أعمـــال املعلمـــfن وتــوج�WÅممل ر، ـــ� الwxتtـــب 3و مــن حيـــث د ل
قــــــم %)53.77( ة  ر، بtنمـــــا جــــــاءت عبـــــا ــ ) 16(ر ــ ـــم معنــــــو " واملتعلقــــــة بــ ــــة دعـــ سـ ة املد يتقــــــدم إدا ر ر

2ـــ01  �لـــق الدافعيـــة للتعلـــيم لـــدWëم ـــ� الwxتtـــب Dخfـــw مـــن ." رللتالميــذ املعرضـــfن لل\ـــسرب املد
جة ا اسة %)51.32(لتوافر ب�سبة مئو(ة رحيث د اك عينة الد ر، 3مر الذي يؤكد ع�S وB� وإد ر

ة سة � تقديم دعم معنو للتالميذ املعرضـfن لل\ـسرب وربضر ة املد ي أن ي�و $ناك دو إلدا رن ر ر
ة بـــذل ا ��ــد ليÍ�قــوا بمـــستو  2ــ01، وذلــك مــن خـــالل التواصــل مع�ــم وحـــ{Wم عSــ� ضــر ىاملد ر ور

 .لتعليم لدWëمزمال½Wم؛  �لق الدافعية ل
ات ا��ـــو الثــاpي، 3مـــر  جــة تـــوافر وأ$ميــة عبــا ر       والــش�ل التــا�� يو²ـــ¿ الفجــوة ال�ــسKية بـــfن د ر ر
سـية ــ�  ة املد ة تحـسfن دو �دا اسـة بالـدو امل�ـم املتعلـق بـضر رالـذي يؤكـد وBـ� أفـراد عينـة الد ر ر رر ور

 �محافظة ب,ـ0 سـو(ف، خاصـة فيمـا مواج�ة ال�در التعلي:0 با �لقة الثانية من التعليم 3سا012 
سات السابقة ريتعلق بالدو Dدار وذلك � ضوء املما ي   .ر

  
ج0Y التوافر و3$مية للمحو الثاpي ) 3(ش�ل  رالفجوة ال�سKية بfن د  )رالدو الف,0(ر

جة التوافر فيما يخص دو  جة 3$مية ود ر      يتÄ¿ من الش�ل السابق وجود فجوة pسKية بfن د ر ر
ة امل سـية ــ� مواج�ــة ال�ــدر التعلي:ــ0 با �لقــة الثانيــة مــن التعلــيم 3سا2ــ01 ــ� محافظــة ب,ــ0 ر�دا رد

اء العينـة  رسـو(ف فيمـا يتعلـق بالـدو الف,ـ0 ل�ـا، وفقـا آل
ً

، و$ـو 3مــر مـن املـدير(ن والـوكالء واملعلمـfنر
سات ع�S الرغم من أ$ميWnا، و$ذا cعكس  ة رالذي cشwf إ�� وجود مش�لة � تطبيق $ذه املما ورضر

سات 3ع�S فجوة، و³التا�� البدء بتطبيق  ة، بحيث يتم البدء باملما سات ا �الية لإلدا رتطو(ر املما ر ر
قم  ة  رالعبا قم ) 5(ر ة  رثم العبا قم ) 8(ر ة  روصوال إ�� العبا ر

ً
)17.(  
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  :تحقيق ال�دف الراºع. 4

جـــة ليتعلـــق ال�ـــدف الرا�ـــع باإلجابـــة عSـــ� الـــسؤال 3و وذلـــك عـــن طر(ـــق الوقـــوف عSـــ�  رد
اسة فيما يتعلق با��و الثالث) وفجوة/ وتوافر/ أ$مية( ات أداة الد رعبا ر ة : ر رالدو DجتماB� لإلدا ر

ـــ� مواج�ـــة ال�ـــدر التعلي:ـــ0، وذلـــك مــــن وج�ـــة نظـــر أفـــراد العينـــة مـــن املـــدير(ن والــــوكالء  ســـية  راملد
اسـة ـ�  ت\واملعلمfن با �لقة الثانية مـن التعلـيم 3سا2ـ01 ـ� محافظـة ب,ـ0 سـو(ف وسـوف رنـاو الد ل

�Sا فيما يWÅ�²و الثالث، و(مكن تو�ات ا� ر$ذا ال�دف نتائج التحليل التفصيS� لعبا  : ر
  ) 9(لجدو 

جة  ات ا��و الثالث ) وفجوة/ وتوافر/ أ$مية(رد رعبا   )رالدو DجتماB�(ر
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1 
ســــة ع3ــــ� تقــــديم  ة املد ــل إدا ر¢عمــ ر
&ـــة ألوليـــاء �مـــو حـــو  &ر دو لتقـــا ر ر ر

 .يمستو تقدم أبنا�Òم
4.55 90.98% 0.6 1.94 38.82% 0.5 52.16% 75.1 1 

2 
ـــــــالس  ــ ـــة مجــ ــــــ ســ ة املد ــــــل إدا ــ رتفعــ ر

&ة  .رÓباء واملعلم=ن بصفة دو
4.08 81.62% 0.6 2.04 40.78% 0.7 40.83% 49.0 8 

3 
ســـــة مـــــع أســـــر  ة املد ــل إدا رتتواصـــ ر
ـــــا�Çم  ــ ـــــر غيــ ـــــذين يتكـــ ــ رالطــــــــالب الـ

 .ملعرفة �سباب والدوافع
4.20 83.92% 0.6 2.01 40.25% 0.7 43.68% 53.9 

6  

 

4 

ات  ـــة دو ــــــ ــ ســــــــ ة املد ــــــنظم إدا ــ ــــ ـــ ــ رتــ ر ر
ـــذين  ــــ ــــر الطــــــــالب الــ ـــــادية ألســــ ــ شـ إ

ُ
ر

ريتكر غيا�Çم #"ـ�Ãم ع3ـ� املداومـة 
 .ملية التعليمية�� الع

4.24 84.75% 0.6 1.90 38.04% 0.5 46.72% 64.4 3 

5 
ـــــديم  ــــــ ـــة بتقــ ــــــ ــ ســ ة املد ـــادر إدا ـــ ــ ـــ رتبــ ر
املــساعدة ألســـر الطـــالب مـــن أجـــل 

ËÌلتنظيم عملية التعلم داخل امل. 
4.04 80.88% 0.7 2.12 42.30% 0.7 38.58% 43.4 12 

6 
ـــــ�  ســــــة �ســــــر ع3ـ ة املد تحــــــث إدا

ُ
ر ر

دى متاºعـــــة واجبـــــات الطـــــالب ومــــــ
 .تقدم�م

4.10 82.06% 0.6 2.08 41.62% 0.6 40.44% 51.0 9 

7 

ــــــض  ــ ــــــ ــة ºعــ ـــــــ ــ ســــ ة املد ــــدعو إدا ـــــــ ــ رتــ ر
ـــع  ال�Íــــصيات العامــــة �ــــ� ا�{تمـ
ا�"3ــ� لتقـــديم نـــدوات ¢ـــساعد �ـــ� 

 .ا#"د من الرسوب والkسرب

4.14 82.75% 0.7 2.15 42.94% 0.6 39.80% 47.7 10 

8 

ســـة ع3ـــ� تفعيــــل  ة املد ر¢عمـــل إدا ر
نعــاو مــع مؤســـسات الــشراكة والت

ــــة  ــــــ ـــ� مواج�ــ ــــــ ــ� �ـــ ــــــ ــ ـــــــع ا�"3ــ ــ ـ ا�{تمــ
 .الرسوب والkسرب

4.44 88.73% 0.6 1.90 37.99% 0.5 50.74% 73.4 2 

ـــع  9 ـــــــ ــ ــــ ـــــــة مــ ــ ــــــ ســـ ة املد ــــاو إدا ـــــــ ــ رتتعــــ ر  4 48.8 %44.02 0.8 %41.96 2.10 0.7 %85.98 4.30ن
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منظمات ا�{تمع ا�"�3 ملـساعدة 
&ن ماديـــا ع3ـــ�  الطـــالب غ=ـــC القـــاد

ً
ر

 .استكمال عملية التعلم

10 

ـــع  ـــــــ ــ ــــة مـــ ــــــ ــ ســـ ة املد ــــل إدا ـ ـــــ ــ ـ رتتواصــ ر
ـــع  ـــــ� ا�{تمــــ ــــات الدييـــــــة �ــ املنظمـــ
لا�"3ــ� لتوعيــة أوليــاء �مــو حــو  ر

 .مخاطر عمالة �طفال

4.16 83.24% 0.7 2.05 41.08% 0.7 42.16% 49.9 7 

11 

ـــع  ـــــــ ــ ــــة مـــ ــــــ ــ ســـ ة املد ــــل إدا ـ ـــــ ــ ـ رتتواصــ ر
ــل  ــــن أجـــــــ ـــ ــة مــ ـــــ ـــــسات ا#�=Cيــ ـ املؤســـ
ـــــرة  ــــــسر�=ن مـــ ــــادة الطــــــــالب املkــ ــ إعـ

سة رأخر إ�8 املد  .ي

4.08 81.52% 0.6 2.11 42.11% 0.8 39.41% 47.4 11 

12 

ســة بالتعــاو مــع  ة املد نتــنظم إدا ر ر
مؤسسات ا�{تمع ا�"3ـ� أ6ـشطة 
ـــــو  ـ ترف��يـــــــة للتالميـــــــذ #{ـــــــذ�Çم نحــ

سة  .راملد

4.23 84.66% 0.6 2.03 40.69% 0.7 43.97% 54.2 5 

�Sمن ا �دو السابق ما ي ¿Äل      يت:  

ات ا��ــــو • رجــــاءت جميــــع عبــــا ــــ� مواج�ــــة ال�ــــدر :  الثالــــثر ســــية  ة املد رالــــدو DجتمــــاB� لــــإلدا ر ر
جـــة أ$ميWnــــا ب�ــــسبة تxـــwاوح بــــfن  ، بtنمــــا جــــاءت %)80.88(و%) 90.98(رالتعلي:ـــ0 مــــن حيــــث د

جة توافر$ا ب�سبة تwxاوح بfن  ات $ذا ا��و من حيث د رجميع عبا ؛ )%37.99(و) %42.94(رر
اســة  يعSــ� ضــعف التـوافر وعظــم 3$ميــة وÖعــز $ــذا ر3مـر الــذي cع,ــ0 تأكيــد أفـراد عينــة الد

سية بواجبا�Wا � تفعيل الشراكة ا��تمعية مع مؤسسات  ة املد رالضعف إ�� عدم قيام �دا ر
$ـا Dجتماعيـة  ض الواقـع وعـدم القيـام بأدوا س عـن أ را��تمع ا��S� واملدpي وانفـصال املـدا ر ر

ة رسواء مع أولياء 3مو أو مع املؤسسات Dجتماعية  ور� ا��افظة 3مر الذي يؤكد ع�S ضر
ســـية ـــ� مواج�ـــة ال�ـــدر التعلي:ـــ0 با �لقـــة الثانيـــة مـــن  ة املد رتحـــسfن الـــدو DجتمـــاB� لـــإلدا ر ر

سات $ذا ا��و رالتعليم 3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف � ضوء مما  .ر

ات ا��ـو الثالـث دالـة احــصائيا عنـد مـستو  • ى]انـت جميـع عبـا
ً

ر قلفـر بــfن ًوذلـك وفقـا ل) 0.05(ر
اســة  اء افـراد عينـة الد جـة توافر$ـا؛ 3مــر الـذي يـدل عSـ� تطــابق آ ة ود جـة أ$ميـة ]ـل عبــا رد ر ر ر ر

ات بـfن  رحـو وجـود فجـوة pــسKية تراوحـت ـ� جميــع العبـا ـــ %) 52.16(ل ]ــأعp �Sـسبة واملتعلقـة بــ
قـــم  ة  رالعبــا (ـــة ألوليـــاء 3مـــو حـــو مـــ) " 1(ر (ر دو ســـة عSـــ� تقـــديم تقـــا ة املد ل�عمـــل إدا ر ر ر ر يستو ر

قــــم %) 38.58(و." تقــــدم أبنــــا½Wم ة  ــ العبــــا ـــ ر]ــــأدpى pــــسبة واملتعلقــــة بــ ســــة  ) "5(ر ة املد رتبــــادر إدا ر
¢çلبتقديم املساعدة ألسر الطالب من أجل تنظيم عملية التعلم داخل امل.". 

قـم  • ة  رجـاءت عبـا سـة �عـض ال�Ûـصيات العامـة ـ� ا��تمــع "  واملتعلقـة بـــ) 7(ر ة املد رتـدعو إدا ر
ل، ــ� الwxتtـــب 3و مـــن حيـــث ."تقـــديم نـــدوات �ــساعد ـــ� ا �ـــد مــن الرســـوب وال\ـــسربا��Sــ� ل

جــة التــوافر ب�ــسبة مئو(ــة  قــم %)42.94(رد ة  ر، بtنمــا جــاءت عبــا ة " واملتعلقــة بـــ ) 8(ر ر�عمــل إدا
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ســـة عSــــ� تفعيـــل الــــشراكة والتعـــاو مــــع مؤســــسات ا��تمـــع ا��Sــــ� ـــ� مواج�ــــة الرســــوب  ناملد ر
جــة التـــوافر ب�ــسبة مئو(ـــة ـــ� الwxتtــب D." وال\ــسرب ، 3مــر الـــذي %)37.99(رخfـــw مــن حيـــث د

ســة بواجبا�Wــا ــ� تفعيــل الــشراكة والتعــاو مــع مؤســسات يؤكــد عSــ� ضــعف قيــام  ة املد ن�دا ر ر
جـــال 3عمـــال وحـــ{Wم عSـــ� تقـــديم  جـــال الـــدين وDخـــصائيfن النفـــسيfن و را��تمـــع ا��Sـــ� مـــن  ر

س ا �لقــــة يالــــدعم املــــا�� واملعنــــو مــــن أجــــل مواج�ــــة ظــــ را$رة الرســــوب وال\ــــسرب داخــــل مــــدا
الثانية من التعليم 3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف ولـtس عـن طر(ـق تقـديم نـدوات فقـط بـل 
ـــبل وأدوات الــــشراكة ا��تمعيــــة مــــن أجــــل مواج�ــــة أخطــــر  3مــــر cعتــــدي إ�ــــ� تفعيــــل جميــــع سـ

 .الظوا$ر � العملية التعليمية و;� ظا$رة ال�در التعلي:0 الك:0
ات ا��ــو الثالــث، 3مــر      جــة تــوافر وأ$ميــة عبــا ر   والــش�ل التــا�� يو²ــ¿ الفجــوة ال�ــسKية بــfن د ر ر

سـية ــ�  ة املد ة تحـسfن دو �دا اسـة بالـدو امل�ـم املتعلـق بـضر رالـذي يؤكـد وBـ� أفـراد عينـة الد ر ر رر ور
اصـة فيمـا مواج�ة ال�در التعلي:0 با �لقة الثانية من التعليم 3سا012 � محافظة ب,ـ0 سـو(ف، خ

سات السابقة ريتعلق بالدو DجتماB� وذلك � ضوء املما   .ر

  
ج0Y التوافر و3$مية للمحو الثالث ) 4(ش�ل  رالفجوة ال�سKية بfن د  )رالدو DجتماB�(ر

جة التوافر فيما يخص دو  جة 3$مية ود ر      يتÄ¿ من الش�ل السابق وجود فجوة pسKية بfن د ر ر
سـية ــ� مو ة املد ر�دا اج�ــة ال�ــدر التعلي:ــ0 با �لقــة الثانيــة مــن التعلــيم 3سا2ــ01 ــ� محافظــة ب,ــ0 ر

اء العينــة  رســو(ف فيمــا يتعلــق بالــدو DجتمــاB� ل�ــا، وفقــا آل
ً

، و$ــو مــن املــدير(ن والــوكالء واملعلمــfنر
سـات عSـ� الـرغم مـن أ$ميWnـا، و$ـذا cعكـس  ر3مر الذي cـشwf إ�ـ� وجـود مـش�لة ـ� تطبيـق $ـذه املما

ة تط سات 3ع�S فجـوة، و³التـا�� البـدء ورضر ة، بحيث يتم البدء باملما سات ا �الية لإلدا رو(ر املما ر ر
قم  ة  ربتطبيق العبا قم ) 1(ر ة  رثم العبا قم ) 8(ر ة  روصوال إ�� العبا ر

ً
)5.(  

  :تحقيق ال�دف ا#�امس. 5

اســــة    اســـة و$ــــو د ريتعلـــق ال�ــــدف ا �ــــامس باإلجابـــة عSــــ� الــــسؤال الثـــاpي مــــن أســــئلة الد ر
Öـع ا �غراـ� ل�ـا الفر سـة والتو اسـة وفقـا للتقـسيم النـوB� للمد زق بfن استجابات أفـراد عينـة الد رو ر

ً

�Sوذلك وفقا ملا ي
ً

 :-  
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سة  • ق وفقا للتقسيم النو£� للمد رالفر  و

��  :لو(و²��ا ا �دو التا
  )10(لجدو 

 ��جة إجما سة/ أ$مية(ر د اسة وفقا ملتغwf التقسيم النوB� ل) وفجوة/ رومما محاو الد
ً

ر سةر   .رلمد

 التوافر 3$مية

 را��او
التقسيم 
 �Bالنو

سة  رللمد

ط
س

تو
امل

 

% 

ف
حرا

Dن
  

ار
عي

امل
 

ي  

اء
لف

ا
لة 

دال
ال
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س

تو
امل
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ف
حرا

Dن
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امل
 

ي  

اء
لف

ا
لة 
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ال

 
الفجوة 
 ال�سKية

 %46.04 3.5 %39.69 1.98 3.7 %85.74 4.29 بنfن

 %42.46 3.6 %42.76 2.14 3.9 %85.22 4.26 بنات

 %40.17 3.6 %43.77 2.19 4.6 %83.94 4.20 مختلطة

أوال
ً

رالدو : 
ي�دار 
ة  رلإلدا

 

 

 
�� D 4.24 84.84% 4.2جما

5.54 0.00 

2.12 42.38% 3.6 

4.94 0.01 

42.46% 

 %33.40 3.5 %51.55 2.58 4.3 %84.95 4.25 بنfن

 %32.72 3.7 %52.73 2.64 4.6 %85.45 4.27 بنات

 %29.76 4.7 %54.44 2.72 5.4 %84.20 4.21 مختلطة

ثانيا
ً

رالدو : 
ة  رالف,0 لإلدا

 

 

 
�� D 4.24 84.82% 4.9جما

1.86 0.16 

2.66 53.11% 4.1 

2.37 0.10 

31.70% 

 %45.63 2.5 %38.90 1.95 3.9 %84.54 4.23 بنfن

 %43.57 2.5 %39.74 1.99 3.7 %83.31 4.17 بنات

 %42.17 2.7 %42.70 2.14 3.4 %84.88 4.24 مختلطة

ثالثا
ً

رالدو : 
 �BجتماD

ة  رلإلدا

�� D 4.21 84.26% 3.7جما

2.63 0.07 

2.04 40.71% 2.6 

4.75 0.01 

43.54% 

 %41.37 5.9 %43.78 2.19 7.0 %85.15 4.26 بنfن

 %39.22 6.0 %45.59 2.28 7.0 %84.82 4.24 بنات

 %36.91 7.4 %47.36 2.37 8.4 %84.27 4.21 مختلطة

 ��اجما
 DستKيان

 

 

 
�� D 4.23 84.68% 7.6جما

2.53 0.08 

2.29 45.84% 6.6 

5.43 0.00 

38.85% 

  : ليتÄ¿ من ا �دو السابق

ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  ى       عدم وجود فر جة ) 0,05(و بfن ) ية3$م(رفأقل � د
ســــة اء العينــــة مــــن املــــدير(ن والــــوكالء واملعلمــــfن وفقــــا ملتغfــــw التقــــسيم النــــوB� للمد رآ ر

ً
ـــا ،  وذلــــك فيمـ

$ا ) 2.53(يتعلق بإجمـا�� DسـتKيان، حيـث بلغـت قيمـة الفـاء ـ� إجمـا�� Dسـ\بانة عامـة  ربداللـة قـد
اســـة بمختلـــف تقــسيما�Wم ال)0.08( اء عينـــة الد ر، وقــد cعـــز ذلـــك إ�ـــ� اتفــاق آ ر لنوعيـــة حـــو أ$ميـــة ى
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ـــ� مواج�ـــة ال�ـــدر التعلي:ـــ0 با �لقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم 3سا2ـــ01 ـــ�  ســـية  ة املد رتطـــو(ر دو �دا ر ر
ـــو  ســــات ا �اليــــة، نظــــرا ملــــا تحتــــو عليــــھ مــــن حلـ ـــ0 ســــو(ف، وال ســــيما ــــ� ضــــوء املما لمحافظــــة ب,ـ ى

ً
ر

ض الواقع سات وسياسات قابلة للتطبيق ع�S أ رومما   .ر

ق ذات داللــــة إحـــصائية عنــــد مــــستو داللـــة  ـــ� حــــfن تبــــfن أنـــھ يوجــــد  ىفــــر جــــة ) 0,05(و رفأقــــل ــــ� د
ســـة لـــصا ¿  اء العينـــة وفقـــا ملتغfـــw التقـــسيم النـــوB� للمد رالتـــوافر بـــfن آ ر

ً
س ا��تلطـــة( حيـــث ) راملـــدا

جة التوافر � نفس إجما�� Dس\بانة عامة  $ا ) 5.43(ربلغت قيمة الفاء لد و³لـغ ) 0.00(ربداللة قـد
س ا س البنــــfن فقـــط والــــذي بلــــغ ) 2.37(��تلطــــة راملتوســـط للمــــدا رو$ـــو أعSــــ� مــــن متوســـطات مــــدا

ة )2.28(كما أنھ أع�S من متوسط البنات فقـط والـذي بلـغ ) 2.19( ر؛ وقـد cعـز ذلـك إ�ـ� قيـام �دا ى
$ـــا وذلـــك  ســـة وا �ـــرص عSـــ� القيـــام بأدوا ســـية بالقيـــام �عمليـــة Dنـــضباط الـــصفي داخـــل املد راملد ر ر

نظـرا لوجـود طـالب بنـfن 
ً

ســة والـش�ل التـا�� يو²ـ¿ الفجـوة بـfن 3$ميـة والتــوافر  رو³نـات داخـل املد
سة روفقا ملتغwf التقسيم النوB� للمد

ً
.  

  
سة) 5(ش�ل  ج0Y 3$مية والتوافر وفقا ملتغwf التقسيم النوB� للمد رالفجوة ال�سKية بfن د ر

ً
  

اسـة عا رونالحظ من الش�ل أن $ناك ظ�و لفجـوة pـسKية ـ� جميـع محـاو الد ر مـة وـ� إجمـا�� ر
ـــوافر تراوحــــت بــــfن  جــــة التـ ـــة D$ميــــة ود جـ رDســــ\بانة خاصــــة بــــfن د حيــــث %) 29.76(و%) 46.04(ر

جـة 3$ميـة و$ـو مـا يؤكـد Dسـت�تاج  تفـاع د جـة التـوافر وا رظ�رت $ذه الفجوة ن\يجة النخفـاض د ر ر
  .السابق

Êع ا#{غرا�� • ق وفقا للتو زالفر  و

��  :لو(و²��ا ا �دو التا
  ) 11(لجدو 

جة إ سة/ أ$مية(جما�� رد Öع ا �غرا�) وفجوة/ رومما اسة وفقا ملتغwf التو زمحاو الد
ً

ر   .ر

 التوافر 3$مية

 را��او
Öع  زالتو
� ا �غرا

ط
س

تو
امل

 

% 

ار
عي

امل
ف 

حرا
Dن

ي

اء
الت

لة 
دال

ال
ط 

س
تو

امل
 

% 

ار
عي

امل
ف 

حرا
Dن

ي

اء
الت

لة 
دال

ال
 

الفجوة 
 ال�سKية

أوال %41.26 3.6 %43.81 2.19 4.2 %85.07 4.25 حضر
ً

رالدو : 
ة ر�دار لإلدا  4.0 %83.94 4.20 ر(في

1.98 0.05 
1.84 36.76% 3.3 

5.59 0.00 
47.18% 

ثانيا
ً

 %27.13 0.00 5.21- 5.4 %58.54 2.93 0.13 1.52 3.6 %85.67 4.28 حضررالدو : 
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 التوافر 3$مية

 را��او
Öع  زالتو
� ا �غرا

ط
س

تو
امل

 

% 

ار
عي

امل
ف 

حرا
Dن

ي

اء
الت

لة 
دال

ال
ط 

س
تو

امل
 

% 

ار
عي

امل
ف 

حرا
Dن

ي

اء
الت

لة 
دال

ال
 

الفجوة 
 ال�سKية

ة  %32.87 3.7 %51.73 2.59 5.1 %84.60 4.23 ر(ف رالف,0 لإلدا

ثالثا %49.74 3.6 %35.34 1.77 3.5 %85.08 4.25 حضر
ً

رالدو : 
 �BجتماD

ة  3.7 %84.05 4.20 ر(ف رلإلدا
1.37 0.17 

2.10 42.09% 2.3 
7.33 0.00 

41.96% 

اجما��  %38.40 6.3 %46.24 2.31 7.8 %84.64 4.23 حضر
 6.9 %84.86 4.24 ر(ف DستKيان

0.54 0.59 
2.21 44.28% 7.6 

3.11 0.00 
40.58% 

  : ليتÄ¿ من ا �دو السابق

ق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة  ى       عدم وجود فر جة ) 0,05(و بfن ) 3$مية(رفأقل � د
 ��Öع ا �غرا�، وذلك فيما يتعلق بإجما اء العينة من املدير(ن والوكالء واملعلمfن وفقا ملتغwf التو زآ

ً
ر

$ا ) 0.54(� إجمــا�� Dســـ\بانة عامــة DســتKيان، حيــث بلغـــت قيمــة التـــاء ــ ، وقـــد )0.59(ربداللـــة قــد
Öعـــا�Wم ا �غرافيـــة حـــو أ$ميـــة تطـــو(ر دو  اســـة بمختلـــف تو اء عينـــة الد رcعـــز ذلـــك إ�ـــ� اتفـــاق آ ل زى ر ر
سـية ــ� مواج�ــة ال�ــدر التعلي:ــ0 با �لقــة الثانيــة مــن التعلــيم 3سا2ــ01 ــ� محافظــة ب,ــ0  ة املد ر�دا ر

سات ا �اليةسو(ف، وال سيما � ضوء امل سات والسياسات يمكن تطبيق�ا , رما رحيث إن $ذه املما
� الر(ف وا �ضر و�ساعد �ش�ل كبwf ع�S تحسfن الواقع.  

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة  ى      ــ� حــfن تبــfن أنــھ يوجــد فــر جــة ) 0,05(و رفأقــل ــ� د
Öــــع ا �غراـــ� لــــصا ¿ اء العينــــة وفقــــا ملتغfــــw التو زالتـــوافر بــــfن آ

ً
حيــــث بلغــــت قيمــــة التــــاء ) ا �ــــضر (ر

جة التوافر � نفس إجما�� Dس\بانة عامة  $ا ) 3.11(رلد ، و³لغ املتوسط لÍ�ضر )0.00(ربداللة قد
ة )2.21(و$ــــو أعSــــ� مــــن متوســــط الر(ــــف والــــذي بلــــغ ) 2.31( ـــ� أن تــــوافر دو �دا ر؛ وÖــــشwf ذلــــك إ�ـ ر

سية � مواج�ة ال�در التعلي:0 با �لقة الثانية من  التعليم 3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف � راملد
را �ـضر أعSـ� مــن الر(ـف مــن وج�ـة نظــر العينـة؛ وقـد cعــز ذلـك ال$تمــام أوليـاء 3مــو بـالطالب ــ�  ى
ة عSــ� التواصـل مــع أوليـاء Dمــو وطلـب العــو  ة أكºــw قـد نا �ـضر أكºـw مــن الر(ـف ممــا يجعـل �دا ر ر ر

ســــة وا�� تفــــاع املــــستو رمــــWyم و³التــــا�� تحقيــــق التفاعــــل بــــfن املد يتمــــع �ــــش�ل كبfــــw باإلضــــافة إ�ــــ� ا ر
نDقتــصادي والثقــا� لــدي ا �ــضر ــ� ا��افظــة عــن الر(ــف ممــا ي�ــو لــھ عظــيم 3ثــر ــ� D$تمـــام 
 wـfـ0 3$ميـة والتـوافر وفقـا ملتغYج بالعملية التعليمية والش�ل التا�� يو²¿ الفجوة ال�ـسKية بـfن د

ً
ر

�Öع ا �غرا   .زالتو



  دور اإلدارة المدرسية في مواجهة الهدر التعليمي
 في محافظة بني سويف بالحلقة الثانية من التعليم األساسي

 دمحم فتحي عبد الفتاح / دأحمد دمحم مجاهد،
  ونس علي جالل شاذلي ي/  دحسين،
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Öع ا �غرا�الفجوة ا) 6(ش�ل  ج0Y 3$مية والتوافر وفقا ملتغwf التو زل�سKية بfن د

ً
  ر

 ��اسـة عامــة وــ� إجمــا ر      و³ـذلك يمكــن القــو إن $نـاك ظ�ــو لفجــوة pــسKية ـ� جميــع محــاو الد ر ر ل
جــــة التــــوافر تراوحــــت بــــfن  ـــة 3$ميــــة ود جـ رDســــ\بانة خاصــــة بــــfن د حيــــث %) 27.13(و%) 41.26(ر

جـة 3$ميـة و$ـو مـا يؤكـد Dسـت�تاج ظ�رت $ذه الفجوة ن\يجة النخ تفـاع د جـة التـوافر وا رفـاض د ر ر
  .السابق

  :نتائج البحث

سـية ـ� مواج�ـة ال�ـدر التعلي:ـ0 با �لقـة البحث$دف  ة املد اسـة واقـع أدوار �دا ر إ�ـ� د ر ر
الثانية من التعليم 3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف وتوصل البحث إ�� مجموعة من النتائج سوف 

  -: فيما يS�يتم سرد$ا 

جـــة  .1 ة فيمـــا يتعلـــق بد رجــاء مـــستو موافقـــة أفـــراد العينـــة عSـــ� إجمـــا�� الـــدو �دار لـــإلدا ر ي رى
جة  كبwfة جدا(ر3$مية جاء بد

ً
مما يدل ع�S وB� %) 84.84(و³معدل ) 4.24(و³متوسط ) 

سة من اجل مواج�ة ال�در  اسة بأ$مية الدو �دار الذي يقوم بھ مدير املد رعينة الد ير ر
س ا �لقة الثانية من التعليم 3سا012 بمحافظة ب,0 سو(فالتعلي  .ر:0 داخل مدا

جـــة  .2 ة فيمـــا يتعلـــق بد رجــاء مـــستو موافقـــة أفـــراد العينـــة عSـــ� إجمـــا�� الـــدو �دار لـــإلدا ر ي رى
جة  مما يدل ع�S وجود %). 42.46(و³معدل ) 2.12(و³متوسط ) ضعيفة(رالتوافر جاء بد

س ا �لقــــة ال رقـــصو كبfــــw لــــدي مــــدير مـــدا ي ثانيــــة مــــن التعلـــيم 3سا2ــــ01 بمحافظــــة ب,ــــ0 ر
(ـــة املوج�ـــة ملواج�ـــة ال�ـــدر التعلي:ـــ0  داخـــل ) ال\ـــسرب-الرســـوب(رســـو(ف ـــ� 3دوار �دا

س ا �لقة الثانية من التعليم 3سا012 بمحافظة ب,+ سو(ف   .رمدا
جـة  .3 ة فيمـا يتعلـق بد ركما جاء مـستو موافقـة أفـراد العينـة عSـ� إجمـا�� الـدو الف,ـ0 لـإلدا ر ر ى

جـــة 3 كبfـــwة جـــدا(ر$ميـــة بد
ً

ممـــا يـــدل عSـــ� وBـــ� %) 84.82(و³معـــدل ) 4.23(و³متوســـط ) 
ــــــة  اس وخاصـ ــــــا مـــــــدير املـــــــد ـــوم WXـ ـــة البحـــــــث بمـــــــدي أ$ميـــــــة 3دوار الفنيـــــــة الYـــــــ0 يقــــ رعينــــ ي

سات ال0Y تم عرض�ا من قبل الباحث  . راملما
ة فيمــــا يتعلــــق ب .4 رجـــاء مــــستو موافقــــة أفــــراد العينـــة عSــــ� إجمــــا�� الــــدو الف,ـــ0 لــــإلدا ر جــــة ى رد

جة  رمما يدل ع�S قصو � %) 53.11(و³معدل ) 2.66(و³متوسط ) متوسطة(رالتوافر بد
سـات الYـ0 تـم عرضـ�ا مـن قبـل  اس وخاصـة املما ر3دوار الفنية ال0Y يقـوم WXـا مـدير املـد ر ي

 .الباحث
ة فيمـــا يتعلـــق  .5 ركمـــا جـــاء مـــستو موافقـــة أفـــراد العينـــة عSـــ� إجمـــا�� الـــدو DجتمـــاB� لـــإلدا ر ى

جة 3 جة ربد كبwfة جدا(ر$مية بد
ً

مما يدل ع�S %) 84.26(و³معدل ) 4.211(و³متوسط ) 
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اس وخاصـة  روB� عينة البحث بمدي أ$مية 3دوار Dجتماعية الYـ0 يقـوم WXـا مـدير املـد ي
سات ال0Y تم عرض�ا من قبل الباحث  . راملما

ة فيمـا .6 رجاء مستو موافقـة أفـراد العينـة عSـ� إجمـا�� الـدو DجتمـاB� لـإلدا ر جـة ى ر يتعلـق بد
جـــة  رممــــا يـــدل عSـــ� قــــصو %) 40.71(و³معـــدل ) 2.04(و³متوســـط ) ضــــعيفة(رالتـــوافر بد

$ـــا Dجتماعيـــة ملواج�ـــة ال�ـــدر التعلي:ـــ0  ســـة أدوا ســـية ـــ� مما ة املد ركبfــw مـــن قبـــل �دا ر ر ر
سات ال0Y تم عرض�ا من قبل الباحث  .روخاصة املما

اء أفــــراد عينــــة البحــــث، حــــو قلــــة تـــوافر محــــ .7 ل  اتفـــاق آ اســــة مــــع التأكيــــد عSــــ� ر راو أداة الد ر
، بtنمـا جـاءت pـسبة %)84.68(أ$ميWnا، حيث جاءت pسبة 3$ميـة �جماليـة لالسـتKيان 

، وقــد يرجــع ذلــك إ�ــ� ضــعف تــوافر العديــد مــن %)45.84(التــوافر �جماليــة لالســتKيان 
ســة خطـــة وا²ـــ�ة لÍ�ــد مـــن الرســوب وال\ـــسرب ـــ� ة املد ســات مWyـــا قلــة وضـــع إدا راملما ر  ر

ا2ـ01، شـادية لتوعيـة التالميـذ مـن خطـر الرسـوب  ربداية العام الد روقلـة وضـع�ا لوحـات إ
(ـة ألوليـاء 3مـو حـو مـستو  وال\سرب، (ر دو يباإلضافة إ�ـ� قلـة العمـل عSـ� تقـديم تقـا ل ر ر ر

 .تقدم أبنا½Wم
ـــ� فجــــوة pــــسKية بــــfن 3$ميــــة والتــــوافر فيمــــا يتعلــــق  .8 ـــ� أن أعSـ ــا توصــــل البحــــث أيــــضا إ�ـ  كمــ

ً

 ��ة، ممـا بإجمـا رمحـاو Dسـ\بانة ]انـت ـ� ا��ـو الثالـث واملتعلـق بالـدو DجتمـاB� لـإلدا ر رر
سية � مواج�ة ال�در التعلي:0 با �لقة الثانية من  ة املد ة تحسfن دو �دا ريؤكد ضر ر رر و

 .التعليم 3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف
ق ذات داللـــة إحـــصائية عنــد مـــستو داللــة  .9 ىتوصــل البحـــث أيــضا إ�ـــ� فــر و

ً
فأقـــل ـــ� ) 0,05(

ســـة لـــصا ¿  اء العينـــة وفقـــا ملتغfـــw التقـــسيم النـــوB� للمد جـــة التـــوافر بـــfن آ رد ر ر
ً

س ( راملـــدا
جة التوافر � نفس إجما�� Dس\بانة عامة ) ا��تلطة ) 5.43(رحيث بلغت قيمة الفاء لد

$ا  س ا��تلطة ) 0.00(ربداللة قد و$و أع�S من متوسطات ) 2.37(رو³لغ املتوسط للمدا
س كما أنھ أع�S من متوسط البنات فقط والذي بلغ ) 2.19( البنfن فقط والذي بلغ رمدا

ـــل )2.28( ســـــية �عمليـــــة Dنـــــضباط الـــــصفي داخــ ة املد ـــام �دا ر؛ وقـــــد cعـــــز ذلـــــك إ�ـــــ� قيــ ر ى
سة $ا 3خر بأ$مية وذلك لوجود طالب بنfن و³نات داخل املد سة والقيام بأدوا راملد ر  .ىر

ق ذات  .10 فأقــل ــ� ) 0,05(ىداللــة إحــصائية عنــد مــستو داللــة وــ� حــfن تبــfن أنــھ يوجــد فــر
Öع ا �غرا� لـصا ¿  اء العينة وفقا ملتغwf التو جة التوافر بfن آ زد

ً
ر حيـث بلغـت ) ا �ـضر(ر

جة التوافر � نفس إجما�� Dس\بانة عامة  $ا ) 3.11(رقيمة التاء لد ، )0.00(ربداللـة قـد
؛ وÖــشwf )2.21((ــف والــذي بلــغ و$ــو أعSــ� مــن متوســط الر) 2.31(و³لـغ املتوســط لÍ�ــضر 

ســـية ــ� مواج�ــة ال�ــدر التعلي:ـــ0 با �لقــة الثانيــة مـــن  ة املد رذلــك إ�ــ� أن تــوافر دو �دا ر ر
التعلـــيم 3سا2ـــ01 ـــ� محافظـــة ب,ـــ0 ســـو(ف ـــ� ا �ـــضر أعSـــ� مـــن الر(ـــف مـــن وج�ـــة نظـــر 
رالعينــة؛ وقــد cعــز ذلــك ال$تمــام أوليــاء 3مــو بــالطالب ــ� ا �ــضر أكºــw مــن الر(ــف ممــا  ى
ة ع�S التواصل مع أولياء Dمو وطلب العو مWyم و³التا�� تحقيق  ة أكwº قد نيجعل �دا ر ر ر

wfسة وا��تمع �ش�ل كب  .رالتفاعل بfن املد
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  .توصيات البحث

(ـة والفنيـة وDجتماعيـة ملواج�ـة ال�ـدر التعلي:ـ0  سـات �دا ريو1v+ البحث ا �ا�� بالعديـد مـن املما ر
�S0 يمكن سرد$ا فيما يYوال :-  

أوال
ً

سية:  ة املد &ة لإلدا رتوصيات خاصة باألدوار �دا ر   .ر

ا012 ذات إجراءات وا²�ة ي�و ال�دف مWyا ا �د من  • نوضع خطة محددة � بداية العام الد ر
اسة قلة  س الر(ف حيث أثب\ت الد سة والسيما � مدا رعملي0Y الرسوب وال\سرب داخل املد ر ر

(ة � الر(ف  سات 3دوار �دا رتوافر مما   .عWyا � ا �ضرر

سة بالقدر والذي cـسمح للمعلـم بالتواصـل مـع  • رالعمل ع�S تقليل الكثافة الطالبية داخل املد
 .جميع الطالب

(ــة و(وميــة وإخطــار أوليــاء 3مــو  • ســة بحــصر غيــاب الطــالب بــصفة دو رD$تمــام مــن قبــل املد ر ر
ســـة و³ـــاألحر م داخـــل املد 2ـــ01 �ـــش�ل صـــا ربـــذلك وتطبيـــق الئحـــة Dنـــضباط املد ر س ر ر ـــ� مـــدا ى
اسة اء عينة الد سات طبقا آل س البنfن نظرا لقلة توافر $ذه املما رالبنات ومدا ر ر ر

ً ً
 . 

(ـة ألوليـاء 3مـو عــن  • (ر دو سـة مـع تقـديم تقــا ات الـش�ر(ة داخــل املد راملطالبـة �عـودة Dختبـا ر ر ر ر
 .يمستو تقدم أبنا½Wم � العملية التعليم وعدم Dكتفاء باالختبار الWyاÙي

ا2ـــ01 ألن ذلـــك cـــساعد ـــ� ا �ـــرص عSـــ • ر� تـــوفwf العـــدد ال�ـــا� مـــن املعلمـــfن ـــ� بدايـــة العـــام الد
ســـة ــــ�  اســــة ضـــعف $ــــذه املما ســــة حيـــث أظ�ـــرت الد رانتظـــام العمليـــة التعليميــــة داخـــل املد ر ر

سات 3خر ىا �انب �دار عن غwf$ا من املما  . ري

سة ملساعدة الطالب  • ضعاف التحصيل را �رص ع�S تفعيل نظام حصص التقو(ة داخل املد
اســـة امليدانيـــة أن $ـــذه املماســـة  ســـة حيـــث أظ�ـــرت الد رـــ� مواصـــلة عمليـــة الـــتعلم داخـــل املد ر

(ة � عملية التوافر سات �دا رأضعف املما  .ر

ة للطالب  • را �رص ع�S توفwf البديل املناسب � حالة �غيب أحد املعلمfن ألن ذلك cعطي صو
سية و³التا�� cساعد ة املد رع�S جدية �دا � انتظام الطالب وعدم �غيWØمر . 

سية ع�S إيجاد ألية يمكـن عـن طر(ق�ـا معرفـة الطـالب املعرضـfن  • ة املد را �رص من قبل �دا ر
 . �طر ال\سرب وذلك ملساعد�Wم ع�S استكمال ومواصلة عملية التعليم

ـــن  • ـــة بطــــر مtــــسرة و©ــــسيطة �غــــض النظــــر عـ سـ قالــــسماح للطــــالب امل\ــــسرf³ن بــــالرجوع إ�ــــ� املد ر
 .السن

ثانيا
ً

سية:  ة املد رتوصيات خاصة باألدوار الفنية لإلدا   .ر

ســـة وا �ـــرص عSـــ� دعم�ـــم معنو(ـــا وثقافيـــا والعمـــل عSـــ� تنميـــة  • D$تمـــام بـــاملعلمfن داخـــل املد
ً ً

ر
�Wم العلميـــة والفنيـــة ألن ذلـــك ي�ـــو داعـــم ل�ـــم عSـــ� حـــل مـــشا]ل الطـــالب حيـــث أظ�ـــرت  نم�ـــا ر

ــــfن  ـــة امل�نيـــــة للمعلمـ اســـــة ضـــــعف تـــــوافر التنميــ اس ا �لقـــــة الثانيـــــة مـــــن التعلـــــيم رالد ــــ� مـــــد رـ
 .3سا012 � محافظة ب,0 سو(ف

يا �ـرص عSــ� تنميــة العالقــات الوديــة بــfن الطـالب �عــض�م الــبعض ألن ذلــك ي�ــو داعــم قــو  • ن
س البنــــــات لــــــضعف تــــــوافر  ــــدا س البنــــــfن ومــ ســــــة والســــــيما ــــــ� مــــــدا ــــالب للمد رعSــــــ� حــــــب الطــ ر ر

س ا� س عن املدا سات الفنية � $ذه املدا راملما ر اسة امليدانيةر ر�تلطة طبقا للد
ً

. 
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ا �ــرص عSــ� خلــق عالقــة طيبــة بــfن الطــالب واملعلمــfن ألن ذلــك يجعل�ــم مقبلــfن عSــ� التعلــيم  •
سة باستمرار وعدم Dنقطاع عWyا  .روع�S الذ$اب للمد

ة ـــ�  • رD$تمـــام �ـــش�ل خـــاص بحـــاالت الغيـــاب املتكـــر ومعرفـــة أســـبابھ الYـــ0 تـــؤدي إليـــھ واملبـــاد ر
 .عالجھ

012 أو �ذاعةالعمل  • سية مثل النظام املد ³ط الطالب كثwf الغياب باألpشطة املد  �Sرع ر  .ير
ـــة العمر(ـــــة لطــــــالب ا �لقـــــة الثانيــــــة  • ســــــية لطبيعـــــة املرحلـــ ة املد را �ـــــرص عSــــــ� تف�ـــــم دو �دا ر ر

 .نومحاولة اس\يعاب املشا]ل ال0Y يقومو WXا ومحاولة حل�ا

سية ع�S وضع برامج ت • ة املد را �رص من قبل �دا ك فWÅـا الطـالب الن ذلـك ي�ـو ر نرفWÅية cشا ر
سة  .ردافع ل�م عD �Sنتظام � املد

اء  3خذ •  .التعلم عملية لتحسfن يقwxحو¶Wا ال0Y الطرائق لحو الطالب ربآ

عمـــــل قاعـــــدة تـــــضم الطـــــالب الراســـــبfن والطـــــالب املعرضـــــfن  �طـــــر ال\ـــــسرب وتقـــــديم الـــــدعم  •
ــــو ل�ـــــم  �ـــــ{Wم عSـــــ� اســـــتكمال عمليــــــة التعلـــــيم  ســـــة وخاصـــــة لـــــضعف $ــــــذه ياملعنـ رداخـــــل املد

سة من وج�ة نظر أفراد العينة  .راملما

• wfشادية لوحات توف ا012 وال\سرب الغياب أضرار عن وملصقات وpشرات رإ  .منھ وا �د رالد

سة •  .رتفعيل p3شطة الر(اضية والثقافية وDجتماعية والعلمية ال0Y يحWØا الطالب داخل املد

(Kية لرفع كفاءة  • ات تد رعقد دو س ا��افظةر س داخل مدا رمعل:0 ومدير املدا ر  .ي

ات صـنع ـ� ناملتعلمـو إشـراك • سـية وإعـداد الالئحـة الداخليــة  با �يـاة املتعلقـة رالقـرا راملد
سة والفصل  .راملنظمة للعمل داخل املد

ســــوم عSــــ�  • رالعمـــل عSــــ� تtــــسwf ا �دمـــة التعليميــــة للطــــالب وذلـــك عــــن طر(ــــق عـــدم فــــرض أي 
  .3سا012. � مرحلة التعليما �دمات املقدمة للطالب 

ثالثا
ً

سية:  ة املد رتوصيات خاصة باألدوار �جتماعية لإلدا   .ر

بنـــاء  �نـــة دائمـــة تقـــوم عSـــ� Dتـــصال والتواصــــل املـــستمر مـــع ا��تمـــع ا��Sـــ� وتقـــوم ب\نظــــيم  •
ســـية، باإلضـــافة إ�ـــ� التخطـــيط لعمـــل  (ـــة مـــع أوليـــاء 3مـــو لتعـــر(ف�م بـــال¬wامج املد رلقــاءات دو ر ر

(ة مع أولياء أمو الطالب لتحديد جدو اجتماع مجلس ìباءاجتماعا لت دو ر  .ر

(ــــة  • ســـة عـــن طر(ـــق تفعيـــل مجـــالس ìبـــاء بـــصفة دو رتقو(ـــة العالقـــات بـــfن أوليـــاء 3مـــو واملد ر ر
اسـة  ة ش�لية ال تؤدي الغرض ال0Y وضعت مـن أجلـھ حيـث أظ�ـرت الد رومستمرة ولtس بصو ر

اسة امليد سة � الد رضعف توافر $ذه املما  .انيةر

اء ذلـــــك  • ـــة الـــــدوافع و3ســـــباب و ـــاب ملعرفـ ـــو الطـــــالب كثfـــــw الغيــ رDتــــصال الـــــدائم بأوليـــــاء أمـ ي ر
ــــ�01 داخـــــل  ــــع 3خـــــصاÙي DجتمـــــاB� والنفـ لوتقـــــديم ا �لـــــو املناســـــبة ملعا �ـــــة $ـــــذه املـــــش�لة مـ

سة  .راملد

العمــل عSــ� تقــديم نــدوات علميــة يــتم فWÅــا توعيــة ìبــاء و3م�ــات وتبــصwf$م بــا �رص الـــدائم  •
 .ع�S �علم أبنا½Wم

)  وســائل Dعــالم بجميــع أنواع�ــا– 3ســرة –املــ�Ìد (التواصــل مــع مؤســسات ا��تمــع ا��Sــ�  •
سة  .رمن أجل توعية الطالب بمخاطر عملي0Y الرسوب وال\سرب داخل املد
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اســـة ا �الـــة Dجتماعيـــة وDقتـــصادية  �ميـــع الطـــالب عنـــد التحـــاق�م با �لقـــة الثانيـــة مـــن  • رد
 .012 لتقديم املساعدة املمكنة للطالبالتعليم 3سا

سـة  • ة توفwf جو أسر داخل املc ¢çساعد ع�S عملية التعلم داخـل املد راقناع 3سر بضر لر ي ي و
 .وتديم الدافع الذي يحث الطالب ع�S استكمال عملية التعليم والتعلم

(ن ماديـا عSــ� اســتكمال عمليــة الــتعلم بالتعــا • ا �ـرص عSــ� مــساعدة الطــالب غfــw القــاد
ً

نو مــع ر
�S�مؤسسات ا��تمع ا�. 

 .ق ا �رص عS� حث ìباء ع�S عدم ا �اق أبنا½Wم �سو العمل إال �عد انWnاء املرحلة التعليمية •

ســية أوليــاء 3مــو عSــ� متا�عــة تقــدم أبنــا½Wم ــ� العمليــة التعليميــة داخــل  • ة املد ر�ــ�Ûيع �دا ر ر
سة  .راملد

ســـة مـــع أوليــاء أمـــو الطـــالب كثfــw ا • يت�ــسيق املد ر اء الغيـــاب املتكـــر ر رلغيـــاب ملعرفـــة الــدوافع و ر
  روالعمل ع�S حل $ذه املش�لة مع أولياء 3مو

ـــــــة  • ــــــة وDجتماعيــ ـــــــار الwxبو(ـــ ـــــة التالميـــــــــذ باآلثــ ـــــــة لتوعيــــ ـــــات 3$ليــ ــــرامج ا �معيــــ ـــــــــ� بـــــ ـــــــشاركة  املــ
ا012 والرسوب  .روDقتصادية للwxب الد

رمو سواء عن طر(ق ال�ـاتف العمل ع�S توفwf خدمات إضافية ل\س�يل التواصل مع أولياء 3 •
�BجتماD او عن طر(ق منصات التواصل. 

نحــث ا ��ــات الــشعبية وا��ليــة عSــ� �ــ�Ûيع الطــالب املتفــوقfن ماديــا ومعنو(ــا ألن ذلــك ي�ــو  •
ً ً

  .دافع  �ميع الطالب ع�S املثابرة وDجWnاد
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  .املراجع

أوال املراجع العر�ية
ً

.  

ســــات ــــ� اململكــــة �). 2016. ( ال نــــاÜ�، دمحم بــــن عبــــد هللا ســــية نظر(ــــات ومما ة التعليميــــة واملد ردا ر ر
(ة ا �مي01í للطبع وال�شر: الر(اض. العر³ية السعودية ات الwxبو(ة و�دا رفد لالس\شا ر  . ر

ا2ـــ01 البوابــة Dلكwxونيــة ��افظـــة ب,ــ0 ســـو(ف،  رن\يجــة الــدو الثـــاpي للــش�ادة �عداديـــة للعــام الد ر
ـــن.م2020/2021 ــــwxجاع مـــــ ـــــــم Dســـــ (خ / http://www.benisuef.gov.eg: تـ ـــا م 27/9/2021ربتــــــ

 .م1:30الساعة 

ا2ــ01 البوابــة Dلكwxونيــة ��افظــة ب,ــ0 ســو(ف، ن\يجــة،  رالــدو الثــاpي للــش�ادة �عداديــة للعــام الد ر
ــــن. م2019/2020 ــــــwxجاع مـــ (خ / http://www.benisuef.gov.eg: تـــــــم Dسـ ـــا م 27/9/2021ربتـــــ

 م1:30الساعة 

(ة مصر العر³ية، ا ف سـكنية رجم�و و ��از املركز للتعبئة العامة و�حـصاء، �عـداد الـس�ان وظـر ي
 .نالس�ان املصر(و امل\سرf³ن من التعليم): 2017(محافظات 

ـــــــ، ا ��از املركز للتعبئة العامة و�حصاء،  ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ  .م�2017عداد الس�ان حY+ عام يـــ

ـــــ ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ــ، ال�يئـــــة العامـــــة لتعلـــــيم الكبـــــارـــ ة العامـــــة لـــــنظم املعلومـــــات والتحـــــو الرق:ـــــ0). 2020. (ــــ ل�دا . ر
ــــو(ف ـــ0 ســ ــــfن بمحافظــــــة ب,ـــ ـــن . املؤشــــــرات التقدير(ــــــة ألعــــــداد الــــــس�ان و3ميــ تــــــم Dســــــwxجاع مـــ

http://www.eaea.gov.eg خ)   .م8:18م الساعة 30/9/2021ر بتا

ــــــــــ،  ـــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ ة العامــة لــنظم املعلومــات ودعــم اتحــاذ القــرار، ـــ ة الwxبيــة والتعلــيم، �دا ا رو ر كتــب �حـــصاء ز
ا012  ا012 2010/2011رالسنو(ة من العام الد  .م2020/2021رم حY+ العام الد

ي، ميــادة دمحم متطلبــات دعــم مجانيــة التعلــيم للعدالـــة ): 2015. (زجــو$ر، عSــ� صــا ¿، الباســل وفــو
ـ� الفxـwة مـن . التعلـيم والعدالـة Dجتماعيـة" ، املـؤتمر التاسـع �عنـوان fنالتعليميـة بـfن املـصر(

 .29-1م، ]لية الwxبية، جامعة سو$اج ص ص 2015 ابر(ل 25-26

ن ــــر ــــة ا �اضــــــر ). م2002 (.وا �امـــــد، دمحم م��ـــــب وآخـ (ـ ــــيم ـــــ� اململكـــــة العر³يـــــة الـــــسعودية ر ؤالتعلـ
 .  مكتبة الرشد: الر(اض. واس\شراف املستقبل

ســــية): 2004. (حمــــد أســــماعيلحïــــ�، أ ة املد ة التعليميــــة و�دا ر�دا ر دار الفكــــر العر©ــــي : القــــا$رة. ر
Öع  .زلل�شر والتو

ـــية والـــــصفية املتمfـــــ¢ة). 2006. (حــــسfن، ســـــالمة عبـــــد العظـــــيم ســ ة املد ر�دا ســـــة  الطر(ـــــق-ر رإ�ـــــ� املد
دن. عمان. الفعالة Öع: ر3  . زدار الفكر لل�شر والتو

م الـسيد ومجا ياpع�اسـات ال�ـدر ـ� التعلـيم عSـ� Dقتـصاد املـصر ). 2017. ($ـد، عطـوةزحل:0، حا
ة :مجلــــة البحــــوث القانونيــــة وDقتــــصادية. وســــبل املواج�ــــة ، -ر جامعــــة املنــــصو ـــو ق]ليــــة ا �قـ

 .795، ص 62ع

ا;� دن. اقتصاديات التعليم �). 2008. (زالرشدان، عبد هللا  Öع: رعمان 3   . زدار وائل لل�شر والتو
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ـــــر دمحم حامــــــدرضــــــوان، و ــــ�1+، عمـ ـــــق، وعtــ ــــو(ر صــــــناعة القــــــرار باملؤســــــسات ). 2016. (وائــــــل توفيـ تطــ
ــــل :  الثقافـــــة والتنميـــــة.التعليميـــــة ـــــ� ضـــــوء تحـــــوالت مجتمـــــع املعرفـــــة جمعيـــــة الثقافـــــة مـــــن أجـ

  .370- 330، ص ص101، ع16التنمية، س

ســـــة ـــــ� الوظــــائف التعليميـــــة لتحــــسfن العمل). 2021. (الــــسKيW� ،�µـــــاpي ردو مــــدير املد يـــــة الwxبو(ـــــة ر
(ة : مجلة الطفولة والwxبية .كموجھ مقيم (اض 3طفال-رجامعة �سكند ، 45، ع13، مجر]لية 

  .500-483ص ص 

ـــمwfة أحمــــد 3ســــس Dجتماعيــــة للwxبيــــة ــــ� ضــــوء متطلبــــات التنميــــة الــــشاملة ). 2004. (الــــسيد، سـ
ة املعلوماتية   . دار الفكر العر©ي: القا$رة. روالثو

ســــية التنظــــيم ) 2008. (دمحمالــــسيد، دمحم ســــيد  ة املد روظــــائف �دا الواقــــع - �شــــراف– التوجيــــھ –ر
Öع: القا$رة. Dنطالق نحو ا �ودة الشاملة  . زعالم الكتب لل�شر والتو

(�ب دمحم إبرا$يم متطلبات ا �د من الفاقـد 3سا2ـ01 ـ� ضـوء �عـض ا �¬ـwات ). " 2017. (زالشامي، 
ة) رةرسالة ماجستwf غwf م�شو (العاملية  .]لية الwxبية. رجامعة املنصو

ائدة حسfن دمحم 012 من ). 2020. (رصوص،  سية � ا �د من ظا$رة ال\سرب املد ردو p3شطة املد ر ر
دن س ا ��ومية � لواء دير عال باأل روج�ة نظر مدير املدا ر : مجلة العلوم الwxبو(ة والنفسية. ي

 .15- 1، ص4، ع4، مجاملركز القومي للبحوث غزة

مـش�لة ال\ـسرب مـن التعلـيم ـ� ا �لقـة 3و�ـ� مـن التعلـيم ). 2017. (لو$اب، أمـل زكر(ـا قطـبعبد ا
، ص 3، ع67 مــج]ليــة الwxبيــة،-جامعــة طنطــا : مجلــة ]ليــة الwxبيــة. 3سا2ــ01 بمحافظــة البحfــwة

 .437- 425ص 

ة). 2005. (عسكر، سمwf أحمد رأصو �دا ات.ل Öع: د©ي. ر �ما  . زدار القلم لل�شر والتو

، جـــودت عـــزت ســـية ا �ديثـــة مفا$يم�ـــا النظر(ـــة وتطبيقا�Wـــا العلميـــة): 2014. (يعطـــو ة املد ر�دا . ر
Öع: عمان). 4ط(  . زدار الثقافة لل�شر والتو

سية). 2002(العمايرة، دمحم حسن  ة املد رمبادئ �دا Öع: عمان). 3ط. (ر  .زدار املسwfة لل�شر والتو

012 بfن ). 2013. (مجا$د، دمحم عطوة وعناpي، $شام فتوح راسwxاتيجيات تجو(د منظومة 3داء املد
(ة. ا��لية والعاملية Öع: ر�سكند  .زدار ا �امعة ا �ديدة لل�شر والتو

wــــ ـــ01، دمحم منfــ ـــا). 2010. (مر2ـــ ـــــة أصــــــول�ا وتطبيقا�Wـــ ة التعليميـ ـــا$رة. ر�دا ــــالم الكتــــــب لل�ــــــشر : القـــ عــ
Öع   . زوالتو

املنظمـــة املتعلمــة مــدخل لتحقيـــق التمfــ¢ املؤســـ�01 ): 2014. (جــاد الكــر(م، أســـامة عبــد الفتــاح دمحم
سة الثانو(ة العامة � مصر ة. رتصو مقwxح: رباملد اه غfـw م�ـشو رسالة دكتـو ر . جامعـة كفـر الـشيخ. ر

 .]لية الwxبية

 �µة مصر للتعليم قبل ا �ام)   .٢٠٣٠ ٢٠١٤ؤر

ســـية بمـــدا). 2017(الـــÛ�نة، عبـــد املـــنعم الدســـو�� حـــسن  ة املد رتطـــو(ر �دا يس التعلـــيم الثـــانو ر ر
ة Dســwxاتيجية ســـعيد ــ� ضـــوء مـــدخل �دا رالعــام بمحافظـــة بو رجامعـــة بـــو -مجلـــة ]ليـــة الwxبيــة، "ر

  .461ص .  يناير21، عسعيد
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ة املعرفــــة): 2018(دمحم، أســــامة عبــــد الفتــــاح  ــاخ التنظي:ــــ0 لتطبيــــق عمليــــات إدا مجلــــة ، "ر�Wيئــــة املنــ
ة الwxبو(ة، ا �معية املصر(ة للwxبي ة التعليميةر�دا نة و�دا رة املقا  .، دcسم¬20w، عر

2ــ01 ]آليــة لتحقيــق التمfــ¢ التنظي:ــ0 بــالتعليم ) 2017(ســليمان، حنــان حــسن  رالتمكــfن �دار املد ي
(و$ات بديلــة: يالعـام املـصر اسـات العليـا للwxبيـة، جامعــة ، "رسـtنا رمجلـة العلـوم الwxبو(ـة، ]ليــة الد

  ، يوليو3، ع 25 مجلد القا$رة،
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