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 الصعوبات التي تواجه ادارة المدارس االعدادية بمنطقة النقب من وجهة نظر المعمميندرجة 

 مواهب عمي شحادة القريناوي

  * كايد محمد سالمة د.أ.

 ممخص:
ت التي تواجو ادارة المدارس االعدادية بمنطقة ىدفت الدراسة الكشؼ عف درجة الصعوبا

( 35تكونت مف )استبانة تطوير  وتـالنقب مف وجية نظر المعمميف. تـ استخداـ المنيج الوصفي، 
بالطريقة ىـ اختيار تـ  ومعممة ا( معمم302بمغت ) طبقت عمى عينة( مجاالت 6عمى ) ةفقرة موزع
جاءت  ارس االعداديةت التي تواجو ادارة المدوأظيرت النتائج أف درجة الصعوبا العشوائية،

( تعزى ألثر الجنس في جميع ≤0.05متوسطة، وتبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية )
وجاءت الفروؽ لصالح الذكور،  ،الطمبة أمور أولياءو  ،المدرسية االدارة يالمجاالت باستثناء مجال

 زى ألثر المؤىؿ العممي في الصعوبات( تع≤0.05تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية )و 

المدرسية، وعدـ وجود  والمرافؽواالجيزة  ،والعميا الوسطى اإلدارةو  ،الطمبة أمور المتعمقة باولياء
( تعزى ألثر المؤىؿ العممي، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة ≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية )

 االدارة مجاؿ المجاالت باستثناء ( تعزى ألثر سنوات الخبرة في جميع≤0.05إحصائية )

تقميؿ األعباء الممقاة عمى ب واوصت الدراسة( سنوات فأكثر، 10وجاءت الفروؽ لصالح ) ،المدرسية
 .المعمميف وتقميؿ نصابيـ رواتبوزيادة  مديري المدارس،عاتؽ 

 .، المدارس االعدادية، مدارس منطقة النقبالصعوباتالكممات المفتاحية: 
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The Degree of Difficulties Facing the Administration of Junior High 

Schools in the Negev Region from Administration of Teachers' Point 

of View 

Mawahib Ali Al-Qarnawi   
Prof. Kayed Mohammed Salama

* 
 

Abstract: 
The study aimed at revealing the degree of difficulties facing the 

administration of junior high schools in the Negev region from the point of 

view of the teachers. The descriptive approach was developed. A 

questionnaire was developed consisted of (35) items distributed to (6) 

dimensions applied to a sample of (302) teachers from both sexs who were 

randomly chosen. The results showed that the degree of difficulties facing 

middle school administration was medium, The differences were 

statistically significant at (≤0.05) due to the impact of the academic 

qualification on the difficulties related to the students' affairs , middle and 

upper administration, and equipment and managed facilities There were no 

statistically significant differences at (≤0.05) due to the effect of the 

academic qualification, and and there were no statistically significant 

differences (≤0.05) due to the effect of years of experience in all 

dimensions except for the dimension of school Administration. The study 

recommended reducing the burden placed on school principals and 

increasing the salaries of teachers and reducing their teaching hours. 

Keywords: Difficulties, Preparatory Schools, Schools of the Negev 

Region. 
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 :المقدمة
مف التحديات  اً كثير  والعشريف الحادي القرف الذي ظير في بدايات المعرفي االنفجار فرض

 مواكبة مف ؿجع العممية والمينية، واالقتصادية، واالجتماعية، مما والتغيرات في شتى المجاالت
دارة الواقع االستخداـ التياوف، وىذا أوجب  يقبؿ ال ممحا إنسانيا عمال لممستقبؿ واإلعداد الحاضر، وا 

األمثؿ لمموارد المادية والبشرية في المؤسسات لتستطيع أف تحقؽ أىدافيا، واف تواكب تمؾ 
قيؽ أىدافيا المنشودة التطورات والتغييرات التي تدور حوليا، فعادة يقاس نجاح المؤسسة في تح

بمجموعة مف المتغيرات، والتطورات التي مف شأنيا أف تحد مف المشكالت، والصعوبات التي 
 تواجييا، إذ تعكس الخطط، والبرامج، واالنشطة التي تعدىا المؤسسات لمواجية الصعوبات التي

ة الشخصية التي سير عمميا، وتكوف الخطط والبرامج المعدة بمثابة ىوية المؤسس فيقد تؤثر 
لـ سموؾ العامميف، وفي في معا اً ومباشر  اً ممموس اً تميزىا عف غيرىا مف المؤسسات، إذ تظير تأثير 

يـ داخؿ بيئة العمؿ وخارجيا، األمر الذي ينعكس عمى مدى فاعمية المؤسسة في ئمستوى أدا
 تحقيؽ أىدافيا، وطموحاتيا، وآماليا.

الحديث، وكؿ ما أوجدتو تمؾ التحديات،  معالمجت مف التغيرات عمى كثير وبعد أف طرأ
سير التطورات؛ بات مف الضروري االنتباه لتمؾ التحديات، والعمؿ  فيوالصعوبات التي أثرت 

 واحدة مف االىداؼ المرجوة، وكوف المدرسة إلىجؿ الوصوؿ أعمى مواجيتيا، والتخمص منيا مف 
دارتيا إ وجب عمىأ مى المستويات، فقدعألى إلمنيوض بو  المجتمع بناء في األساسية المبنات

والميارات فقط بؿ  المعارؼ بةطمال إكساب مواجية تمؾ التحديات، واصبح دورىا ال يقتصر عمى
إعداد  وتطور دور المدرسة ليعمؿ عمى .فيو يعيش الذي لمتطمبات مجتمعو الفرد إعداد تطور ليشمؿ

عمى عاتقو،  تقع التي المسؤولية رؾ حجـيد الفرد لمحياة، وبالتالي وجب عمى مدير المدرسة أف
 مدرستو قيادة في تواجيو التي التحديات عميو مف واجبات لتذليؿ لبيئة المدرسة، وما ومدى تفيمو

 المدرسة، أعماؿ يعجم سير عف ومسؤوال قادرا يكوف التقدـ، والتحديث، وما عميو لكي نحو

ف  بةطمأداء المعمميف وال مستوى أف يرفع مف التغيير الذي مف شأنو يسعى الى احداث وأنشطتيا، وا 
  (Fullan, 1992, 25).فييا

 وأىدافيا، التعميمية اإلدارة سياسات تنفيذ عف المسؤولة "الوحدة بأنيا المدرسية اإلدارة وُتعرؼ

 المعمميف فاعمية تنظيـ التربوية، والتي يتـ مف خالليا اإلدارة حمقة إدارية في وحدة أىـ وىي
نحو  صحيحاً  توجييا التعميمية، وتوجيييا فيما يخص العممية اإلنتاجية كفايتيـ ورفع ،ياوتوجيي
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  (.Samara, 2007, 20)التربوية المرغوب تحقيقيا"  األىداؼ
ويقـو مدير المدرسة بتحمؿ مسؤولية سير العممية التربوية في مدرستو، مف خالؿ تطبيؽ 

الظروؼ، واالمكانات التي تساعد  جميعتوفير  الموائح، والقوانيف، والمناىج الدراسية، ويعمؿ عمى
عمى توجيو نمو الطمبة عقمًيا، وبدنًيا، ونفسًيا، واجتماعًيا، ويسعى جاىدا إلى تحسيف العممية 
التربوية، وكذلؾ ىو المسؤوؿ عف تنظيـ العمؿ الجماعي داخؿ المدرسة وخارجيا، وىو المشرؼ 

الية، واإلدارية المتعددة لتوفير بيئة تربوية مناسبة المقيـ بمدرستو، وىو مف يشرؼ عمى األمور الم
 .( Al-Khatib, Al-Khatib & Al-Farah, 1996)المرجوة لتحقيؽ األىداؼ 

( أف اإلدارة المدرسية تعترضيا بعض الصعوبات التي Attiwi, 2001يرى عطيوى )و
أعداد  كالنقص في ، ويكوف ليا صمة مباشرة بالعممية التعميميةميماتياتعرقميا عف القيػاـ ب

، وضعؼ مستوى سموكيـالمعمميف، وانخفاض مستوى أداء بعضيـ ألسباب مينية، ونفسية، وتنوع 
الطمبة في مختمؼ المواد الدراسية وفي مختمؼ المراحؿ التعميمية، وضعؼ التفاعؿ بيف المعمميف 

دة عدد الطمبة في وأولياء أمور الطمبة، وزيا المعمميفوضعؼ التعاوف بيف  ة،والطمبة في المدرسي
الصؼ الواحد، وعدـ وضوح فمسفة النشاطات التربوية وقمة الكوادر الفنية المتخصصة، والنقص 

 في التجييزات المدرسية كالمكتبات، والمختبرات، والساحات، والمالعب وغيرىا.
وىناؾ صعوبات تتمثؿ في بعض اإلدارييف وتحجرىـ، وعدـ مواكبتيـ التطورات، إذ يظير 

طريؽ مقاومة التجديد لدى العامميف، وفرض أنظمة عمى تحركاتيـ ونشػاطاتيـ وأفكارىـ  ذلؾ عف
المتصمة بمختمؼ مجاالت العمؿ، مما يؤدي إلى قتؿ روح المبػادأة، واالبتكػار وبالتالي تدىور 

مف المشكالت كالجيد الذي يبذلو مدير  اً كثير روحيـ المعنوية، وكذلؾ تعاني اإلدارة المدرسية 
درسة ووقتو في المشكالت اإلدارية والمسؤوليات المالية إذ ال يكػاد يتفرغ لمعممية التربوية، وكذلؾ الم

طريقة اختيار مدير المدرسة في ظؿ القواعد القائمة التي ال تحقؽ الغرض المطموب، وىناؾ 
قابية، مشكالت وصعوبات ذاتية تخص المدير نفسو؛ مثؿ قمػة المعرفػة باألساليب اإلشرافية والر 

عمى التدريب،  مقدرةالمعمى إدراؾ الذات، وتوقؼ التطور الشخصي لديو، وعدـ  مقدرةالموعدـ 
 (.A-Shihri, 2013عمى العمػؿ الجماعي ) مقدرةالموضعؼ ميارة حؿ المشكالت، وضعؼ 

 التي الصعوبات مف اً عديد ( إلى أف وىناؾBani Melhem, 2017أشار بني ممحـ )و 

 الصعوبات ىذه ومف أىـ التعميمية العممية سير تقدـ في عائقا تقؼ التيالمدرسية و  تواجو االدارة

 :اآلتي
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 بعض المعوقات والصعوبات المدرسية اإلدارة المدرسية: إذ تواجو باإلدارة تتعمؽ صعوبات .1
بعض  مثؿ: تعدي وجو أكمؿ عمى منيا والواجبات المطموبة الميماتب والقياـ عمميا تعيؽ التي

 أحد مع التعامؿ في مف خالؿ استخداـ الواسطة المدرسية اإلدارة تصالحيا عمى المعمميف
 األقساـ رؤساء تجاوب وعدـ المعامالت الضرورية، إجراء في والتأخير اإلدارييف، أو المعمميف

 والمشرفيف الموجييف زيارة قمة فضاًل عف االدارة المدرسية، مع والموظفيف في مديريات التربية

 االىتماـ وعدـ داخؿ المدرسة، االجتماعات وقمة الخدمات، عماؿ عدد يف والنقص لممدارس،

 المعمميف انفسيـ. بيف والمنافسات المشكالت كثرة فضاًل عف وارشادىـ، الطمبة بتوجيو

 ليتولى قبؿ المجتمع مف اختياره تـ الذي المؤىؿ ىو" :بالمعمميف: المعمـ صعوبات تتعمؽ .2

 لتحقيؽ مختصيف قبؿ مف أعدت التي بالمعارؼ، والخبرات وتزويدىـ ،ئوابنا تربية عممية

 المجتمع. لذلؾ فمسفة التربية أىداؼ

 المدرسة داخؿ بالطمبة التي تتعمؽ الصعوبات وتعددت كثرت لقد الطمبةب تتعمؽ صعوبات .3

 بيف كالخالفات االجتماعية المشكالت بعض وجود التعميمية مثؿ: العممية محور بوصفيـ

 اىتماـ وعدـ سمبا، فييـ تؤثر والتي اآلباء واألميات مجالس اجتماع حضورىـ دـالوالديف، وع

 واعتماد واألدوات المدرسية الدراسية، بالكتب عنايتيـ العاـ، وعدـ المظير بالنظافة أو الطمبة

 التربوية األنشطة في الطمبة مشاركة وقمة الذي يبذلونو، المجيود وقمة المعمـ عمى بعضيـ

 المدرسية إلى قاعات الصؼ. الكتب إحضار وعدـالمدرسية، 

 مجموعة التعميمية بانيا البيئة التربوية: تعرؼ المدرسية واألنشطة بالبيئة تتعمؽ صعوبات .4
 المعمميف مثؿ: والبشرية والمالعب، والمكتبات والتجييزات، واألثاث كاألبنية، المادية المؤثرات
 ما بيا المقصود ليس التعميمية التعمـ، والبيئة عممية في تأثير ليا يكوف التي والمشرفيف والمدير
 التي الميمة ةالرئيس العوامؿ مف المدرسة مبنى وُيعدخارجو ايضا،  ما ولكف الصؼ داخؿ
 تمثؿ تكامميا في المدرسة التربوية، كوف األىداؼ تحقيؽ في النجاح عمى مباشرة بصورة تساعد
 أساس عمى اً قائم المدرسي المبنى يكوف أف يجب لذلؾ يةالعممية التعميم فييا تدور التي البيئة

 األىداؼ التربوية. تحقيؽ في تساعد مدرسية بيئة توفير في يسيـ مناسب

 تسيير في كبير أثرمف  ليا لما الباحثيف قبؿ مف كبير باىتماـ المدرسية اإلدارة حظيتو 
 مجموعة عمى باالطالع الباحثاف اـقت المشكال بعض تواجو يانو ولك ،والتربوية التعميمية العممية
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 الدراسات مع الدراسة وربط الدراسة، موضوع إثراء بيدؼ واألجنبية، العربية السابقة الدراسات مف
 :هتبرير و  ؼؽ واالختالاالتفا ىذا وتوضيح أجؿ مف واالختالؼ االتفاؽ حيث مف السابقة

 المدارس في تطوير دتساع التي دراسة ىدفت التعرؼ إلى العوامؿ (Lee, 2006) لي أجرى
صالح الخاصة  كونج ىونج وكيفية مواجية الصعوبات والمشكالت االدارية في التعميـ نظـ وا 

 مة مخرجاتءومال الخاصة، لممدارس الحكومي الدعـ حيث مف المقارنة بينيما ثـ وسنغافورة ومف
 تأثرت البمديف فىذي في التعميـ نظـ العمؿ، واشارت النتائج إلى أف سوؽ متطمبات مع المدارس
 مف نوعيتو التعميـ، وتحسيف نظاـ إصالح عمى منيما كؿ وعممت والمجتمع، سوؽ العمؿ بمتطمبات

الحكـ  مف اً مزيد المدارس ومنح والطمبة، األمور أولياء أماـ نظاـ الخيارات مف مزيد إتاحة خالؿ
 التعميـ لنظاـ المباشر الدعـ نظاـ ىونج كونج حكومة أدخمت فقد التعميـ، نظـ في والتنوع الذاتي،
 المستقمة سياسة المدارس وضعت فقد سنغافورة أما المستقمة، الخاصة قوي لممدارس نظاـ بناء بيدؼ
ضفاء  في الحكومات عمى دور الدراسة أىمية وأكدت المدارس الخاصة، عمى المؤسسي الطابع وا 
 السياسات في بو الحكومات تقـو الذي الدور وتغيير الخاص، القطاع ونمو ونشره التعميـتوفير، 

 .التعميـ ونوعية المدرسية اإلدارة وفعالية كفاءة سبؿ تحسيف عمى والتركيز التعميمية، والتحوؿ
( دراسة ىدفت التعرؼ إلى المشكالت اإلدارية التي تواجو Ibrahim,2010وأجرى إبراىيـ)

 فيُأستخدـ . يف ومساعدييـمديري مدارس منطقة أربد الثالثة في االردف مف وجية نظر المدير 
( مدير 19( مساعدة مديرة، و)25( مديرة و)25المنيج الكمي، وتكوف مجتمع الدراسة مف )الدراسة 

( مديرًا ومديرة ومساعدييـ وتكونت العينة 88شكؿ مجتمع الدراسة ككؿ ) إذ( مساعد مدير، 19و)
خمصت نتائج ، و جاالتاستبانة تكونت مف ستة م تاستخدمو مف جميع أفراد مجتمع الدراسة، 

تحميؿ التبايف إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت 
وكانت الفروؽ لصالح الذكور، وعدـ وجود فروؽ  المعمميفوشؤوف  الطمبةباستثناء مجالي شؤوف 

يفي، والخبرة في ذات داللة إحصائية تعزى ألثر المؤىؿ العممي ومستوى المدرسة، والمسمى الوظ
 .ولصالح فئة الخبرة خمس سنوات فأكثر المعمميفجميع المجاالت باستثناء مجاؿ شؤوف 

( دراسة ىدفت الوقوؼ عمى المشكالت التي تواجو Shaaban, 2014شعباف ) وأجري
مديرات المدارس الحكومية التي استحدثت فييا شعب لرياض األطفاؿ في محافظة إربد، وتقصي 

( مديرة تـ اختيارىف 96وتكونت عينة الدراسة مف) .)التخصص، ونوع المدرسة( أثر متغيري:
 المستجدة حيث( فقرة عبرت عف المشكالت 49عشوائية، وتكونت أداة الدراسة مف )الطريقة الب
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 متوسطة الشدة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى انيا جاءت بدرجةوزعت عمى سبعة مجاالت، 
ئية عند مستوى بيف المتوسطيف الحسابييف لتقديرات المديرات وكشفت الدراسة عف فروؽ إحصا

 عمى المجاالت الثالثة األولى؛ تعزى لمتغير)التخصص(، ولصالح المديرات ذوات التخصص
نوع المدرسة(، ولصالح )متغير فقد عزيت الفروؽ إلى  األخيرة،)األكاديمي(؛ أما المجاالت األربعة 

 مديرات المدارس الثانوية.
( إلى تسميط الضوء عمى المعوقات التي تواجو Moussa, 2014)موسى دراسة وىدفت 

مجتمع  تكوففي السوداف،  ومعالجتيااإلدارة المدرسية وتحد مف فاعميتيا مف أجؿ التصدي ليا 
( مشرفًا ومشرفة بالمرحمة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة مف جميع المشرفيف 20الدراسة مف )

 الدراسة فيُأستخدـ . مشرفيف( مشرفًا و 18( منيـ )20عددىـ )البالغ ؾ و التربوييف بمحمية رب
عدـ إلى الدراسة  نتائج توصمتو  ،غايات الدراسةاالستبانة لتحقيؽ  تطويروتـ  ،المنيج الوصفي

السياسات أف و ، إشراؾ وزارة التربية والتعميـ لإلدارات المدرسية في التخطيط التربوي والمناىج
وجود معوقات تؤدى إلى عدـ تحقيؽ األىداؼ اإلدارية واألكاديمية والمينية  انيالتعميمية ينتج ع
ذا كاف نمط  ،لإلدارة المدرسية فإف ذلؾ يمثؿ معوقًا  شخصية مدير المدرسة غير ديمقراطيوا 
 لإلدارة المدرسية. 

التعرؼ إلى المشكالت التربوية التي  (Bani Melhem, 2017)وىدفت دراسة بني ممحـ 
المدارس األساسية الخاصة في محافظة اربد وانعكاساتيا عمى العممية التعميمية مف وجية  تواجو

تـ إعداد استبانة طبقت عمى ، و ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي فيُأستخدـ و نظر المعمميف، 
( معممًا ومعممة، 250) تكونت مفعينة مف معممي المدارس األساسية الخاصة في محافظة اربد 

تيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية، وأظيرت النتائج أف الدرجة الكمية جاءت متوسطة وفي تـ اخ
جميع المجاالت وأف انعكاسات المشكالت عمى العممية التعميمية جاءت أيضًا بدرجة متوسطة 

تعزى  (≤0.05) وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة، وتبيف عمى جميع الفقرات
عدـ وجود فروؽ و  ت،( سنوات وأكثر مف عشر سنوا10غير الخبرة وجاء لصالح الفئة )ألثر مت

تعزى ألثر متغير )مكاف المدرسة  (≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 والتخصص(. 

استفادت الدراسة مف الدراسات السابقة في تطوير االداة، وفي اثراء االدب النظري، وتميزت 
التي كشفت  يفلية عف الدراسات السابقة بأنيا الدراسة االولى عمى حسب عمـ الباحثالدراسة الحا
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 .الصعوبات التي تواجو ادارة المدارس االعدادية بمنطقة النقب مف وجية نظر المعمميفدرجة عف 
 مشكمة الدراسة وأسئمتها: 

المدارس الصعوبات التي تواجو ادارة عف درجة  لمكشؼتبمورت مشكمة الدراسة في السعي 
 االعدادية بمنطقة النقب مف وجية نظر المعمميف. مف خالؿ االجابة عف األسئمة اآلتية:

مف وجية نظر ما درجة الصعوبات التي تواجو ادارة المدارس االعدادية بمنطقة النقب  .1
 ؟ المعمميف

بيف متوسطات  (≤0.05)ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
فراد الدراسة حوؿ درجة الصعوبات التي تواجو ادارة المدارس االعدادية بمنطقة استجابات أ

 الخبرة(؟ و متغيرات )الجنس، والمؤىؿ العممي، لالنقب مف وجية نظر المعمميف تعزى 

 أهداف الدراسة: 
في الصعوبات التي تواجو ادارة المدارس االعدادية درجة  إلىىدفت الدراسة الحالية التعرؼ 

 .لنقب مف وجية نظر المعمميفمنطقة ا
 أهمية الدراسة:

 اتضحت أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ تركيزىا عمى موضوع ميـ مف موضوعات اإلدارة 
المدارس االعدادية بمنطقة النقب مف وجية نظر  إدارةالصعوبات التي تواجو درجة وىو  المدرسية
دورىا اإليجابي في رفع مستوى وكذلؾ إثراء المعرفة النظرية حوؿ أساليب اإلدارة و  المعمميف،

 أف تسيـ الدراسة الحالية في إفادة كؿ مف: ويؤمؿاألداء الوظيفي لدى المعمميف. 
وزارة التربية والتعميـ واإلدارات التابعة ليا في مجاؿ القيادة التربوية والقائميف عمى وضع  -

التي تحد مف  السياسات التعميمية أف يستفيدوا مف نتائج الدراسة في تطوير المعايير
 الصعوبات في المدارس.

 اشتممت الدراسة عمى المصطمحات والمفاىيـ اآلتية:مصطمحات الدراسة: 
سير العمميات التي تحددىا المؤسسات، وتحوؿ  فيالعوامؿ التي تؤثر سمبًا  ىي :الصعوبات -

 سيرىاخط  االدارات وتعيؽ تواجو المشكالت التي دوف تحقيؽ اىدافيا، وتظير مف خالؿ
(Hamid, 2015, 335 .) 
 المدارس االعداديةتواجو مديري  التي والتحديات العقبات، أشكاؿ : بأنيا جميعاجرائياً  وتعرف -

عمييا  حصؿ التي الكمية الدرجة في منطقة النقب، وتحد مف تحقيؽ اىدافيا، وىي ياومديرات
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 .الغرض ليذا عدادىاإ تـ التي األداة عمى اإلجابة مف خالؿاف الباحث
 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:حدود الدراسة: 

الصعوبات التي تواجو ادارة المدارس االعدادية بمنطقة النقب درجة  الحدود الموضوعية:
 مف وجية نظر المعمميف
المدارس االعدادية في منطقة اقتصرت الدراسة عمى عينة مف معممي الحدود البشرية: 

 النقب.

 المدارس االعدادية في منطقة النقب.ة عمى طبقت الدراس الحدود المكانية:

 (.2019/2018طبقت الدراسة خالؿ العاـ الدراسي ) الحدود الزمنية:
 : محددات الدراسة

الصدؽ والثبات( )لألداة يتحدد تعميـ نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية 
  وموضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة

 الطريقة واإلجراءات
 لدراسة: منهج ا

 .المسحي، لمناسبتو لمثؿ ىذه الدراساتالدراسة المنيج الوصفي  فيُأستخدـ 
 مجتمع الدراسة: 

والبالغ عددىـ ، منطقة النقبفي مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس اإلعدادية  تكوف
 .2018التربية والتعميـ لعاـ وذلؾ حسب إحصائيات  معمماً  (3020حوالي )

 : عينة الدراسة
تمت مراعاة نسبة المعمميف والمعممات إلى  فقدتيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، اخ تـ  

مف مجتمع  %(10أي ما نسبتو )ومعممة  اً ( معمم302نسبتيـ في مجتمع الدراسة، وتكونت مف )
( يوضح التكرارات والنسب المئوية ألفراد 1( والجدوؿ )2019/2018الدراسة، في العاـ الدراسي )

 متغيراتياحسب  لدراسةا عينة
 متغيراتها حسب  الدراسةالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة  (1الجدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغير الثانوي

 39.1% 118 ذكر الجنس

 60.9% 184 انثى 

 56.0% 169 بكالوريوس فأقؿ المؤىؿ العممي

 %44.0 133 دراسات عميا 
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 النسبة التكرار الفئات المتغير الثانوي

 %62.3 188 سنوات 10أقؿ مف  سنوات الخبرة

 37.7% 114 سنوات فأكثر 10 

  الدراسة: ةأدا
الدراسة، وكانت استبانة  لتحقيؽ اىداؼ استبانةأجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطوير  مف
ومف ، مف وجية نظر المعمميفالصعوبات التي تواجو ادارة المدارس اإلعدادية بمنطقة النقب درجة 
اعتمادا عمى آراء المختصيف واألدب  ياكتابة فقرات ، ومف ثـتحديد مجاالتيا تطويرىا تـ اجؿ

مف خالؿ اعتماد بعض الفقرات الواردة في أداة الدراسة بصورتيا األولية مف بعض ، النظري
بني ممحـ كدراسة الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع الدراسة بعد أف تـ الرجوع إلييا، 

 لي(، ودراسة Ibrahim, 2010(، ودراسة إبراىيـ)Shaaban, 2014(، ودراسة شعباف )2017)
(Lee, 2006)  (6)( فقرة موزعو عمى 31تكونت االستبانة في صورتيا األولية مف )قد و 

 مجاالت: 
 داة وثباتها:األدالالت صدق 

عرضيا عمى مف خالؿ  الدراسة: تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري ألداة ألداةلصدق المحتوى  .أ 
مف خمسة عشر عضو ىيئة تدريس مف ذوي الخبرة  تألفتيف مجموعة مف المحكم

والعربية  األردنية، اتواالختصاص والرتب األكاديمية في مجاالت اإلدارة التربوية في الجامع
مف حيث:  ، ومدى دقتياوذلؾ بيدؼ إبداء آرائيـ حوؿ صحة محتوى األداة وغير العربية،

مدى تيا لقياس ما وضعت مف أجمو، و مناسبمدى المغوية، و  وصياغتياوضوح الفقرات، 
ضافة أو تعديؿ أو حذؼ   .ياما يرونو مناسبا عمى فقراتكؿ انتمائيا لممجاؿ الذي تتبع لو، وا 

لتصبح فقرات االستبانة بصورتيا النيائية  مالحظات المحكميفمف  %(80بنسبة )األخذ  تـ
جميع التعديالت التي طمبت  ، بعد أف تـ إجراء( مجاالت6موزعة عمى ) ( فقرة35بعد التحكيـ )

 .مف قبؿ المحكميف عمى فقراتيا
حسب تدرج ليكرت الخماسي عمى النحو اآلتي:  الدراسةتمت االجابة عف فقرات أداة و 

( 2) معارضو ، ( درجات3) محايدو ( درجات، 4) موافؽو ( درجات، 5) واخذت موافؽ بشدة)
 ( درجة(. 1) معارض بشدةو  ،تيفدرج

تـ تطبيؽ الدراسة ألداة الدراسة  الستخراج دالالت صدؽ البناء راسة:صدق البناء ألداة الد .ب 
مف خارج عينة الدراسة المستيدفة، وذلؾ معممًا ومعممة ( 30عمى عينة استطالعية مؤلفة مف )
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كما ىو مبيف في و مف أجؿ حساب معامؿ االرتباط المصحح لعالقة الفقرات بأداة الدراسة، 
 (. 2الجدوؿ)

 والدرجة الكمية  الصعوبات درجةامالت االرتباط بين فقرات استبانة قيم مع (2جدول)ال
 المجال

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط مع الفقرات

 األداة المجال

المجال األول: 
 االدارة المدرسية

 *0.45 **0.65 عدـ استقالؿ مدارس المرحمة االعدادية عف المدارس الثانوية. 1

 **0.64 **0.80 اند لعمؿ اإلدارة.نقص الكادر اإلداري المس 2

عدـ استقرار التنظيـ اإلداري في المدرسة بسبب تنقالت  3
جازات المعمميف المختمفة.  *0.45 **0.50 وا 

 **0.67 **0.82 عدـ توافر الوقت الكافي إلدارة المدرسة لتتمكف مف القياـ بأعماليا. 4

 **0.68 **0.75 عدـ امتالؾ الصالحيات الكافية ألداره العمؿ. 5

 المجال
 الثاني:

صعوبات تتعمق 
بأولياء أمور 

 الطمبة

 **0.52 **0.78 ضعؼ متابعة أولياء االمور لغياب أبنائيـ. 6

 **0.61 **0.94 ضعؼ متابعة اآلباء لمتحصيؿ الدراسي ألبنائيـ. 7

 **0.53 **0.80 ضعؼ مشاركة أولياء األمور بالنشاطات التي تقيميا المدرسة. 8

 **0.61 **0.86 عدـ قناعة األىؿ بالسموؾ الخاطئ ألبنائيـ. 9

 **0.52 **0.84 عدـ حضور أولياء األمور االجتماعات التي تدعوا الييا المدرسة. 10

 المجال
 الثالث:

صعوبات تتعمق 
باإلدارة الوسطى 

 والعميا

 **0.69 **0.80 ضعؼ التنسيؽ المسبؽ بيف المشرفيف التربوييف واإلدارة. 11

 **0.54 **0.86 عدـ استقرار جدوؿ الدروس في بداية العاـ لنقص المعمميف. 12

 **0.54 **0.85 كثرة األعماؿ اإلدارية عمى حساب العمؿ الفني لإلدارة. 13

 **0.69 **0.83 عدـ األخذ برأي المدير في تنقالت المعمميف مف قبؿ االدارة العميا. 14

 **0.68 **0.82 يف االدارات عف موعدىا المحدد.تأخر بعض المراسالت ب 15

 المجال
 الرابع:

صعوبات تتعمق 
باألجهزة 
والمرافق 
 المدرسية

 0*40. 0**70. عدـ توافر الوسائؿ التقنية بالمدرسة. 16

 *0.46 0**59. عدـ توافر الساحات والمالعب الرياضية الكافية. 17

 0**49. **0.71 .مرافؽ المدرسةعدـ توافر أجيزة التدفئة والتكييؼ في  18
 *0.43 0**68. عدـ توافر المرافؽ الصحية الكافية والمناسبة لعدد الطمبة. 19

 **0.62 **0.82 عدـ تخصيص غرفة لممعمميف والمختبرات في المدرسة. 20

 *0.39 **0.57 عدـ تخصيص غرفة لغايات الحصص الفردية )أفؽ جديد(. 21

المجال الخامس: 
ت تتعمق صعوبا

 بالمعممين

 0**64. **0.78 نقص في التدريب والتأىيؿ المناسب لممعمميف. 22

 0**64. **0.65 عدـ تدريس بعض المعمميف لمادة تخصصيـ. 23
 *0.45 0**58. المعمميف عمى تفعيؿ المناىج المحوسبة. مقدرةعدـ م 24

 *0.41 0**70. المعمميف عمى ضبط الطمبة في الصفوؼ. مقدرةعدـ  25

بعض المعمميف عمى استخداـ الوسائؿ المساعدة  مقدرةضعؼ م 26
 0**51. **0.67 في التدريس.

 **0.53 **0.76 عدـ التزاـ بعض المعمميف بأياـ المناوبة المدرسية. 27

 **0.50 **76. التغيب المتكرر لبعض المعمميف. 28

 0*41. 0**72. تأخر بعض المعمميف عف موعد الدواـ المدرسي. 29

المجال السادس: 
صعوبات تتعمق 

 بالطمبة

 **0.64 0**68. إتالؼ بعض الطمبة لمممتمكات المدرسية والكتب المدرسية. 30

 *0.37 **0.65 عدـ التزاـ بعض الطمبة بتنفيذ الواجبات البيتية. 31

 0*39. **0.78 الطمبة في النشاطات المدرسية. إسياـضعؼ  32

المرحة االعدادية مع طالب المرحمة الثانوية  عدـ تأقمـ طالب 33
 0**61. **0.75 .داخؿ اسوار المدرسة
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 المجال
رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط مع الفقرات

 األداة المجال

 **0.62 **0.76 الخاطئة مف قبؿ الطمبة. األنماط السموكيةكثرة  34

 0**48. 0**55. عدـ توافر الدافعية الكافية لدى الطمبة نحو الدراسة. 35

ة لمصدؽ بالنسبة لكؿ فقرة في ىنا يمثؿ دالل االرتباط( أف معامؿ 2يالحظ مف الجدوؿ )
صورة معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة وبيف الدرجة الكمية مف جية، وبيف كؿ فقرة وبيف ارتباطيا 

والدرجة الكمية مف جية أخرى، وقد تراوحت معامالت  مجاؿ، وبيف كؿ تنتمي إليو بالمجاؿ الذي
أف معامؿ ، (0.94-0.50) ؿالمجاومع  ،( 0.69-0.37)بيف  مامع األداة ككؿ ارتباط الفقرات 

( مما 0.30) رارتباط كؿ فقرة مف فقرات أداة الدراسة مع الكمي ألداة الدراسة لـ يقؿ عف معيا
يشير إلى جودة بناء فقرات أداة الدراسة األولى، وتجدر اإلشارة أف جميع معامالت االرتباط كانت 

تـ حساب معامالت  ، وقدلفقراتلـ يتـ حذؼ أي مف ىذه او ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا، 
ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكمية ألداة الدراسة عالوة عمى حساب معامالت االرتباط 

 (.3البينية لمجاالت أداة الدراسة، وذلؾ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف وذلؾ كما في الجدوؿ )
 عضها والدرجة الكمية بب الصعوباتة استبانة درج مجاالتمعامالت االرتباط بين  (3) جدولال

 
االدارة 
 المدرسية

صعوبات 
تتعمق 
بأولياء 
أمور 
 الطمبة

صعوبات 
تتعمق 
باإلدارة 
الوسطى 

 والعميا

صعوبات 
تتعمق 

باألجهزة 
والمرافق 
 المدرسية

صعوبات 
تتعمق 
 بالمعممين

صعوبات 
تتعمق 
 بالطمبة

درجة 
الصعوبات 
التي تواجه 

اإلدارة 
 المدرسية

       1 المدرسية االدارة

صعوبات تتعمؽ بأولياء 
 أمور الطمبة

.450* 1      

صعوبات تتعمؽ باإلدارة 
     1 **0.50 **0.69 الوسطى والعميا

صعوبات تتعمؽ باألجيزة 
 والمرافؽ المدرسية

.460* 0.41* 0.51** 1    

   1 *0.46 **0.51 **0.51 *0.42 صعوبات تتعمؽ بالمعمميف

  1 **0.51 300. *0.41 **0.50 **600. بالطمبةصعوبات تتعمؽ 

درجة الصعوبات التي 
 تواجو اإلدارة المدرسية

0.82** 0.66** .750** 0.69** 0.71** 0.72** 1 

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
ليا  ( أف قيـ معامالت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكمية3يالحظ مف الجدوؿ )

(، وأف قيـ معامالت االرتباط البينية لمجاالت أداة الدراسة قد تراوحت 0.66-1د تراوحت بيف )ق
ألداة، لثبات االتساؽ الداخمي درجة الصعوبات و ثبات أداة ألغراض التحقؽ مف ، و (0.30-1بيف )
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 ومجاالتيا فقد تـ حسابو باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا عمى بيانات التطبيؽ األوؿ لمعينة
االستطالعية وألغراض التحقؽ مف ثبات اإلعادة ألداة الدراسة فقد تـ التحقؽ بطريقة االختبار 

عادة االختبار ) عادة تطبيقو بعد أسبوعيف عمى مجموعة مف test-retestوا  ( بتطبيؽ المقياس، وا 
نة مف ) ، ومف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معممًا ومعممة( 30خارج عينة الدراسة مكو 

 (.4اتيـ في المرتيف، وذلؾ كما في الجدوؿ )تقدير 
 الصعوباتاستبانة درجة قيم معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت  (4جدول )ال

 والدرجة الكمية
 عدد الفقرات االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال

 5 0.75 0.84 االدارة المدرسية

 5 0.89 0.89 صعوبات تتعمؽ بأولياء أمور الطمبة

 5 0.88 0.90 صعوبات تتعمؽ باإلدارة الوسطى والعميا

 6 0.76 0.88 صعوبات تتعمؽ باألجيزة والمرافؽ المدرسية

 8 0.82 0.87 صعوبات تتعمؽ بالمعمميف
 6 0.66 0.91 صعوبات تتعمؽ بالطمبة

 35 0.92 0990 رسيةدرجة الصعوبات التي تواجه اإلدارة المد
(، وأف قيـ 0.92قيـ معامؿ االتساؽ الداخمي كرونباخ ألفا بمغ )( أف 4يالحظ مف الجدوؿ )

 (.0.90والدرجة الكمية بمغ ) الصعوباتاستبانة درجة ثبات اإلعادة لمجاالت 
 الدراسة:متغيرات 

  الرئيسة:المتغيرات 
 منطقة النقب. ب المدارس االعداديةدرجة الصعوبات التي تواجو ادارة  -

  الوسيطة:المتغيرات 
 انثى( ذكر،) : ولو فئتافالجنس  -

 (. دراسات عميا واقؿ،المؤىؿ العممي: ولو مستوياف )بكالوريوس  -

 . فأكثر(سنوات  10 سنوات، 10الخبرة: وليا مستوياف )أقؿ مف  -

 عرض النتائج ومناقشتها
 سئمة الدراسة، عمى النحو اآلتي:وتـ عرضيا وفقًا أل ،توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية

ما درجة الصعوبات التي تواجه ادارة المدارس االعدادية االول:  النتائج المتعمقة بالسؤال
 ؟من وجهة نظر المعممينبمنطقة النقب 

 المعيارية لمصعوباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  حسابلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 
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يوضح  (6)والجدوؿ  ،النقب مف وجية نظر المعمميفالعدادية بمنطقة التي تواجو ادارة المدارس ا
 ذلؾ.

صعوبات التي تواجه ادارة المدارس االعدادية لمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (6الجدول )
 مرتبة تنازليًا بمنطقة النقب 

 رقم الرتبة
المتوسط  المجال المجال

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.85 4.03 الطمبة أمور بأولياء تتعمؽ صعوبات 2 1

 مرتفعة 0.87 3.74 بالطمبة تتعمؽ صعوبات 6 2
 متوسطة 0.97 3.38 المدرسية والمرافؽ باألجيزة تتعمؽ صعوبات 4 3
 متوسطة 950. 3.15 بالمعمميف تتعمؽ صعوبات 5 4
 متوسطة 940. 3.08 المدرسية االدارة 1 5

 متوسطة 1.02 3.05 والعميا الوسطى باإلدارة تتعمؽ صعوبات 3 6
 متوسطة 0.74 3.39 )ككل( الصعوبات درجة
المتوسطات  ككؿ جاءت بدرجة متوسطة إذ تراوحت الصعوبات درجة أف (6يبيف الجدوؿ )

 الطمبة أمور بأولياء ةعمقالمت صعوباتالجاء مجاؿ  فقد، (4.03-3.05بيف ) ما لمجاالتياالحسابية 
(، وبدرجة 0.85وانحراؼ معياري بمغ) ،(4.03)متوسط حسابي بمغ بأعمى األولى  الرتبةفي 

األخيرة وبمتوسط  الرتبةفي  والعميا الوسطى باإلدارة تعمؽالتي ت صعوباتبينما جاء مجاؿ ال مرتفعة،
وبمغ المتوسط الحسابي  (، وبدرجة متوسطة،1.02وانحراؼ معياري بمغ) (،3.05حسابي بمغ )

ضعؼ متابعة  (، وقد يعزى ذلؾ إلى0.74وانحراؼ معياري بمغ) (،3.39) ككؿ الصعوبات جةلدر 
 تيـضعؼ مشاركو  ،ضعؼ متابعة أولياء االمور لغياب أبنائيـ، ولالدراسي ىـؤ ابنا اآلباء لتحصيؿ

الذي يقـو بو عدـ قناعة األىؿ بالسموؾ الخاطئ ل ، وايضا قد يعزىبالنشاطات التي تقيميا المدرسة
إدراؾ ، وكذلؾ قد يعزى إلى الييا المدرسة جتماعات التي تدعواال ىـعدـ حضور ول ،بنائيـأ

األنماط المعمميف أف الطمبة ال يمتزموف بتنفيذ واجباتيـ البيتية لعدـ توفر الدافعية لدييـ، ولتكرار 
 إسياـالخاطئة مف قبميـ والتي تتسبب في اتالؼ بعض الممتمكات المدرسية، وايضا لعدـ  السموكية

المرحمة الثانوية،  طمبةالمرحمة االعدادية مع  طمبةالطمبة في النشاطات المدرسية بسبب عدـ تأقمـ 
(، Lee, 2006(، ودراسة لي )Bani Melhem, 2017وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة بني ممحـ )

 (.Ibrahim, 2010(، ودراسة ابراىيـ)Saaban, 2014ودراسة شعباف )
ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى وقد تـ حساب المتوسط 
 :اآلتيكانت عمى النحو  إذ، كؿ مجاؿ عمى حدةفقرات 
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 المدرسية صعوبات تتعمق باإلدارةالمجال األول: 
المتوسطات الحسابية  حسابتـ  االدارة المدرسيةلبياف درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجاؿ 

  ( يبيف ذلؾ7فات المعيارية والجدوؿ)واالنحرا
بمجال اإلدارة المدرسية  المتعمقةلمصعوبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7الجدول )

 مرتبة تنازليًا 
 رقم الرتبة

المتوسط  الفقرة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.29 3.36 مدارس الثانوية.عدـ استقالؿ مدارس المرحمة االعدادية عف ال 1 1

 متوسطة 1.20 3.08 نقص الكادر اإلداري المساند لعمؿ اإلدارة. 2 2

2 3 
عدـ استقرار التنظيـ اإلداري في المدرسة بسبب تنقالت 

جازات المعمميف المختمفة.  متوسطة 1.24 3.08 وا 

 وسطةمت 1.25 3.08 عدـ امتالؾ الصالحيات الكافية ألداره العمؿ. 5 2

عدـ توافر الوقت الكافي إلدارة المدرسة لتتمكف مف القياـ  4 5
 متوسطة 1.20 2.83 بأعماليا.

 متوسطة 0.94 3.08 المجال ككل  

اف مجاؿ الصعوبات التي تتعمؽ باإلدارة المدرسية جاء بدرجة متوسطة إذ يبيف  (7الجدوؿ )
 والتي تنص عمى( 1) ةجاءت الفقر و ، (3.36-2.83المتوسطات الحسابية لفقراتو ما بيف )تراوحت 

في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي " عدـ استقالؿ مدارس المرحمة االعدادية عف المدارس الثانوية"
عدـ "ونصيا( 4) ةبينما جاءت الفقر (، وبدرجة متوسطة، 1.29، وانحراؼ معياري بمغ)(3.36بمغ )

بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ " ياـ بأعمالياتوافر الوقت الكافي إلدارة المدرسة لتتمكف مف الق
وبمغ المتوسط الحسابي لمصعوبات  (، وبدرجة متوسطة،1.20، وانحراؼ معياري بمغ)(2.83)

 .(0.94وانحراؼ معياري بمغ) (،3.08ككؿ ) المدرسية دارةإلالمتعمقة با
 المجال الثاني: صعوبات تتعمق بأولياء أمور الطمبة

تـ  بأولياء أمور الطمبة المتعمقةصعوبات الافراد العينة لفقرات مجاؿ  لبياف درجة تقدير
 ( يبيف ذلؾ8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدوؿ) حساب

 بأولياء أمور الطمبة المتعمقة لمجال الصعوبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (8الجدول )
 مرتبة تنازليًا 

 رقم الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.97 4.18 ضعؼ متابعة اآلباء لمتحصيؿ الدراسي ألبنائيـ. 7 1

 مرتفعة 1.01 4.14 ضعؼ متابعة أولياء االمور لغياب أبنائيـ. 6 2

 تفعةمر  1.12 4.01 ضعؼ مشاركة أولياء األمور بالنشاطات التي تقيميا المدرسة. 8 3

 مرتفعة 1.01 3.94 عدـ قناعة األىؿ بالسموؾ الخاطئ ألبنائيـ. 9 4
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 رقم الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

5 10 
الييا  ياء األمور االجتماعات التي تدعوعدـ حضور أول

 مرتفعة 1.07 3.89 المدرسة.

 مرتفعة 850. 4.03 المجال ككل  
رتفعة إذ جاء بدرجة م الطمبة أمور بأولياء ت المتعمقةصعوبااف مجاؿ اليبيف  (8الجدوؿ )

والتي تنص ( 7) ةجاءت الفقر  فقد، (4.18-3.89المتوسطات الحسابية لفقراتو ما بيف ) تراوحت
في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ " ضعؼ متابعة اآلباء لمتحصيؿ الدراسي ألبنائيـ" عمى
عدـ "ونصيا ( 10) ةبينما جاءت الفقر (، وبدرجة مرتفعة، 0.97، وانحراؼ معياري بمغ)(4.18)

بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ " الييا المدرسة ياء األمور االجتماعات التي تدعوحضور أول
 صعوباتوبمغ المتوسط الحسابي لم (، وبدرجة مرتفعة،1.07، وانحراؼ معياري بمغ)(3.89)
 (.0.85وانحراؼ معياري بمغ)(، 4.03ككؿ ) الطمبة أمور بأولياء ةتعمقالم

 عوبات تتعمق باإلدارة الوسطى والعمياالمجال الثالث: ص
لبياف درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجاؿ صعوبات تتعمؽ باإلدارة الوسطى والعميا تـ 

 ( يبيف ذلؾ9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدوؿ) حساب
باإلدارة الوسطى  مقةالمتعصعوبات للمجال االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (9الجدول )

 مرتبة تنازليًا  والعميا
 رقم الرتبة

المتوسط  الفقرة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.20 3.19 ضعؼ التنسيؽ المسبؽ بيف المشرفيف التربوييف واإلدارة. 11 1

 توسطةم 1.24 3.18 عدـ استقرار جدوؿ الدروس في بداية العاـ لنقص المعمميف. 12 2

 متوسطة 1.16 3.18 كثرة األعماؿ اإلدارية عمى حساب العمؿ الفني لإلدارة. 13 2

 متوسطة 1.17 2.98 تأخر بعض المراسالت بيف االدارات عف موعدىا المحدد. 15 4

عدـ األخذ برأي المدير في تنقالت المعمميف مف قبؿ االدارة  14 5
 العميا.

 متوسطة 1.25 2.72

 متوسطة 1.02 3.05 المجال ككل  

جاءت بدرجة  والعميا الوسطى باإلدارة تتعمؽ ت التيصعوباالمجاؿ  اف( يبيف 9الجدوؿ )
( 11) ةجاءت الفقر  إذ، (3.19-2.72المتوسطات الحسابية لفقراتو ما بيف )متوسطة إذ تراوحت 

األولى  في الرتبة" ضعؼ التنسيؽ المسبؽ بيف المشرفيف التربوييف واإلدارة" والتي تنص عمى
 ةبينما جاءت الفقر  (، وبدرجة متوسطة،1.20، وانحراؼ معياري بمغ)(3.19وبمتوسط حسابي بمغ )

بالرتبة األخيرة " عدـ األخذ برأي المدير في تنقالت المعمميف مف قبؿ االدارة العميا"ونصيا ( 14)
المتوسط  وبمغ (، وبدرجة متوسطة،1.25، وانحراؼ معياري بمغ)(2.72وبمتوسط حسابي بمغ )
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 (.1.02وانحراؼ معياري بمغ) (،3.05ككؿ ) والعميا الوسطى باإلدارة ةعمقالمت صعوباتالحسابي لم
 المجال الرابع: صعوبات تتعمق باألجهزة والمرافق المدرسية

تـ لبياف درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجاؿ صعوبات تتعمؽ باألجيزة والمرافؽ المدرسية 
 ( يبيف ذلؾ10ابية واالنحرافات المعيارية والجدوؿ)المتوسطات الحس حساب

باألجهزة والمرافق  المتعمقةصعوبات لمجال الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (10الجدول )
 مرتبة تنازليًا  المدرسية

 رقم الرتبة
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.18 3.65 ات والمالعب الرياضية الكافية.عدـ توافر الساح 17 1

 متوسطة 1.19 3.56 عدـ توافر الوسائؿ التقنية بالمدرسة. 16 2

 متوسطة 1.30 3.44 عدـ تخصيص غرفة لغايات الحصص الفردية )أفؽ جديد(. 21 3

 متوسطة 1.23 3.35 عدـ توافر المرافؽ الصحية الكافية والمناسبة لعدد الطمبة. 19 4

 متوسطة 1.23 3.30 عدـ تخصيص غرفة لممعمميف والمختبرات في المدرسة. 20 5

 متوسطة 1.27 2.98 .عدـ توافر أجيزة التدفئة والتكييؼ في مرافؽ المدرسة 18 6

 متوسطة 970. 3.38 المجال ككل  

ة جاء بدرج تتعمؽ باألجيزة والمرافؽ المدرسية التي صعوباتالمجاؿ  اف( يبيف 10الجدوؿ )
( 17) ةجاءت الفقر  إذ، (3.65-2.98ما بيف ) لفقراتوالمتوسطات الحسابية  متوسطة إذ تراوحت
في الرتبة األولى وبمتوسط " عدـ توافر الساحات والمالعب الرياضية الكافية" والتي تنص عمى

( 18) ةبينما جاءت الفقر (، وبدرجة متوسطة، 1.18، وانحراؼ معياري بمغ)(3.65حسابي بمغ )
بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ " عدـ توافر أجيزة التدفئة والتكييؼ في مرافؽ المدرسة"يا ونص

 صعوباتوبمغ المتوسط الحسابي لم (، وبدرجة متوسطة،1.27، وانحراؼ معياري بمغ)(2.98)

 .(0.97وانحراؼ معياري بمغ) (،3.38ككؿ ) المدرسية والمرافؽ باألجيزة المتعمقة
 صعوبات تتعمق بالمعممين المجال الخامس:

المتوسطات  تـ حساب لبياف درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجاؿ صعوبات تتعمؽ بالمعمميف
 ( يبيف ذلؾ11الحسابية واالنحرافات المعيارية والجدوؿ)

 ليًا مرتبة تناز  بالمعممين المتعمقةصعوبات لمجال الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (11الجدول )
 رقم الرتبة

المتوسط  الفقرة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 متوسطة 1.19 3.38 التغيب المتكرر لبعض المعمميف. 28 1

 متوسطة 1.20 3.28 تأخر بعض المعمميف عف موعد الدواـ المدرسي. 29 2

 متوسطة 1.21 3.21 المعمميف عمى ضبط الطمبة في الصفوؼ. مقدرةعدـ  25 3

 متوسطة 1.18 3.13 المعمميف عمى تفعيؿ المناىج المحوسبة. مقدرةعدـ م 24 4

 متوسطة 1.22 3.11 نقص في التدريب والتأىيؿ المناسب لممعمميف. 22 5
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 رقم الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

5 26 
بعض المعمميف عمى استخداـ الوسائؿ المساعدة  مقدرةضعؼ م

 متوسطة 1.22 3.11 في التدريس.

 متوسطة 1.21 3.06 اـ المناوبة المدرسية.عدـ التزاـ بعض المعمميف بأي 27 7

 متوسطة 1.22 2.92 عدـ تدريس بعض المعمميف لمادة تخصصيـ. 23 8

 متوسطة 0.95 3.15 المجال ككل  
جاء بدرجة متوسطة إذ  تتعمؽ بالمعمميفالتي صعوبات مجاؿ ال افيبيف  (11الجدوؿ )

والتي تنص ( 28) ةجاءت الفقر  إذ، (3.38-2.92بيف ) ما لفقراتوالمتوسطات الحسابية  تراوحت
وانحراؼ  ،(3.38في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" التغيب المتكرر لبعض المعمميف" عمى

عدـ تدريس بعض "ونصيا ( 23) ةبينما جاءت الفقر  (، وبدرجة متوسطة،1.19معياري بمغ)
، وانحراؼ معياري (2.92بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )" المعمميف لمادة تخصصيـ

ككؿ  بالمعمميفة تعمقالم صعوباتملوبمغ المتوسط الحسابي  (، وبدرجة متوسطة،1.22بمغ)
 (.0.95وانحراؼ معياري بمغ) ،(3.15)

 المجال السادس: صعوبات تتعمق بالطمبة
المتوسطات  تـ حساب لبياف درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجاؿ صعوبات تتعمؽ بالطمبة

 ( يبيف ذلؾ12ية واالنحرافات المعيارية والجدوؿ)الحساب
 مرتبة تنازليًا  بالطمبة المتعمقةصعوبات لمجال الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (12الجدول )

 رقم الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 1.02 4.01 البيتية. عدـ التزاـ بعض الطمبة بتنفيذ الواجبات 31 1

 مرتفعة 1.04 3.96 عدـ توافر الدافعية الكافية لدى الطمبة نحو الدراسة. 35 2

 مرتفعة 1.08 3.86 الخاطئة مف قبؿ الطمبة. األنماط السموكيةكثرة  34 3

 متوسطة 1.19 3.60 إتالؼ بعض الطمبة لمممتمكات المدرسية والكتب المدرسية. 30 4

 متوسطة 1.15 3.60 لطمبة في النشاطات المدرسية.ا إسياـضعؼ  32 4

6 33 
عدـ تأقمـ طالب المرحة االعدادية مع طالب المرحمة الثانوية 

 متوسطة 1.23 3.43 داخؿ اسوار المدرسة.

 مرتفعة 870. 3.74 المجال ككل  

 جاء بدرجة مرتفعة إذ تراوحت تتعمؽ بالطمبةالتي صعوبات مجاؿ ال اف( يبيف 12الجدوؿ )
عدـ " والتي تنص عمى( 31) ةجاءت الفقر  إذ، (4.01-3.43ما بيف ) لفقراتوالمتوسطات الحسابية 

 ،(4.01في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" التزاـ بعض الطمبة بتنفيذ الواجبات البيتية
ب عدـ تأقمـ طال"ونصيا ( 33) ةبينما جاءت الفقر  (، وبدرجة مرتفعة،1.02وانحراؼ معياري بمغ)

بالرتبة األخيرة وبمتوسط " المرحة االعدادية مع طالب المرحمة الثانوية داخؿ اسوار المدرسة
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 وبمغ المتوسط الحسابي (، وبدرجة متوسطة،1.23، وانحراؼ معياري بمغ)(3.43حسابي بمغ )
 .(0.87وانحراؼ معياري بمغ) ،(3.74ككؿ )بالطمبة  تعمؽالم صعوباتمل

بين  (≤0.05)روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الثاني: هل هناك ف
متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول درجة الصعوبات التي تواجهها االدارة المدرسية في 
المدارس االعدادية بمنطقة النقب كما يراها المديرون والمعممون في تمك المدارس تعزى إلى 

 ة(؟متغيرات )الجنس، والمؤهل العممي، الخبر 
ستجابات ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسابلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 

أفراد الدراسة حوؿ درجة الصعوبات التي تواجييا االدارة المدرسية في المدارس االعدادية بمنطقة 
عممي، الجنس، والمؤىؿ ال تبعا لمتغيراتالنقب كما يراىا المديروف والمعمموف في تمؾ المدارس 

 ، والجدوؿ أدناه يوضح ذلؾ.والخبرة(
 تبعامصعوبات التي تواجهها االدارة المدرسية ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (13الجدول )

 الخبرةو متغيرات الجنس، والمؤهل العممي، ل

  الجنس 
 االدارة

 المدرسية

 صعوبات

 تتعمق

 بأولياء

 أمور

 الطمبة

 صعوبات

 تتعمق

 باإلدارة

 الوسطى

 والعميا

 صعوبات

 تتعمق

 باألجهزة

 والمرافق

 المدرسية

 صعوبات

 تتعمق

 بالمعممين

 صعوبات

 تتعمق

 بالطمبة

 درجة

 الصعوبات

 تواجه التي

 اإلدارة

 المدرسية

 الجنس

 3.55 3.82 3.31 3.52 3.23 4.19 3.32 س ذكر

 0.65 790. 0.85 0.86 940. 0.78 0.92 ع

 3.29 3.69 3.05 3.29 2.93 3.93 2.93 س انثى

 790. 0.92 1.00 1.02 1.05 880. 0.92 ع

 المؤىؿ

 العممي

 بكالوريوس

 فأقؿ
 3.29 3.69 3.07 3.26 2.89 3.90 3.01 س

 770. 930. 980. 1.01 0.98 0.90 880. ع
 دراسات

 عميا
 3.52 3.81 3.26 3.54 3.25 4.20 3.18 س

 700. 790. 0.91 0.88 1.04 0.75 0.10 ع

 سنوات

 الخبرة

 مف أقؿ

 سنوات 10
 3.29 3.67 3.07 3.31 2.92 3.95 2.89 س

 0.79 0.92 1.01 1.04 1.05 0.90 0.95 ع

 سنوات 10

 فأكثر

 3.56 3.86 3.28 3.50 3.27 4.17 3.41 س

 0.63 0.77 0.84 0.82 0.92 0.75 0.81 ع
 س= المتوسط الحسابي    ع=االنحراؼ المعياري

في المتوسطات الحسابية واالنحرافات ( وجود فروؽ ظاىرية 13دوؿ )يالحظ مف الج
الجنس، والخبرة، بسبب اختالؼ فئات متغيرات لمصعوبات التي تواجييا االدارة المدرسية  المعيارية

والمؤىؿ العممي، ولمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف المتوسطات فقد تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف 



 كايد محمد سالمة د.، أ.مواىب القريناوي                                 ..         ...الصعوبات التي تواجودرجة 

  21 

(، Three-way ANOVA(، وتحميؿ التبايف الثالثي )MANOVAجاالت )الثالثي المتعدد لمم
 : (14وؿ )اكما يظير في الجدلمدرجة الكمية، 

الجنس، والمؤهل العممي، ألثر  (MANOVA)المتعدد الثالثي  التبايننتائج تحميل  (14)الجدول 
  صعوبات التي تواجهها االدارة المدرسيةعمى مجاالت الوسنوات الخبرة، 

 اإلحصائية الداللة درجات الحرية االفتراضية قيمة ف القيمة المتعدداالختبار  األثر

 Hotelling's Trace .030 1.65 6.00 293.00 0.13 الجنس
 Hotelling's Trace .050 2.50 6.00 293.00 .020 المؤىؿ العممي
 Hotelling's Trace .070 3.16 6.00 293.00 0.01 سنوات الخبرة

ىوتمنج بمغت قيمة  إذعدـ وجود اثر داؿ إحصائيا لمتغير الجنس  (14)يتبيف مف الجدوؿ 
(Hotelling's Trace) (0.03) ، ووجود اثر داؿ إحصائيا (، 0.13) بمغت إحصائيةوبداللة

 إحصائيةوبداللة ، (0.05) (Hotelling's Trace) ىوتمنج بمغت قيمة  إذ المؤىؿ العمميلمتغير 
 ىوتمنج حيث بمغت قيمة  سنوات الخبرةائيا لمتغير وجود اثر داؿ إحص(، و 0.02) بمغت

(Hotelling's Trace) (0.07) ، المتغيرات عمى ولفحص أثر (، 0.01) بمغت إحصائيةوبداللة
والجدوؿ ، (Three-way ANOVA)الثالثي حسبت نتائج تحميػؿ التبايػف  كؿ مجاؿ عمى حدة

 .النتائج ىذه ( يبيف15)
وسنوات  العمميوالمؤهل الجنس  ألثر (Three-way ANOVA)ثي الثال  تحميل التباين (15جدول )ال

 تواجه ادارة المدارس االعدادية في منطقة النقبصعوبات التي الالخبرة عمى مجاالت 
 المجاالت مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 الجنس

 0.02 5.86 4.71 1 4.71 المدرسية االدارة

 بأولياء تتعمؽ صعوبات

 الطمبة أمور
2.88 1 2.88 4.16 0.04 

 باإلدارة تتعمؽ صعوبات

 والعميا الوسطى
3.12 1 3.12 3.16 0.08 

 باألجيزة تتعمؽ صعوبات

 المدرسية والمرافؽ
2.18 1 2.18 2.39 0.12 

 0.06 3.45 3.08 1 3.08 بالمعمميف تتعمؽ صعوبات

 0.45 0.57 0.43 1 0.43 بةبالطم تتعمؽ صعوبات

 العممي المؤىؿ

 0.86 0.03 0.03 1 0.03 المدرسية االدارة
 بأولياء تتعمؽ صعوبات

 الطمبة أمور
4.32 1 4.32 6.24 0.01 

 باإلدارة تتعمؽ صعوبات

 والعميا الوسطى
4.50 1 4.50 4.55 0.03 

 باألجيزة تتعمؽ صعوبات

 المدرسية والمرافؽ
3.66 1 3.66 3.10 0.05 



 .2022، األوؿ ، العددالسابعاألردنية، المجمد مجمة التربوية ال، األردنية لمعموـ التربوية الجمعية

21 

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 0.29 1.15 1.02 1 1.02 بالمعمميف تتعمؽ صعوبات

 0.58 0.31 240. 1 240. بالطمبة تتعمؽ صعوبات

 الخبرة سنوات

 0.00 14.86 11.93 1 11.93 المدرسية االدارة

 بأولياء تتعمؽ صعوبات

 الطمبة أمور
.230 1 .230 0.33 0.57 

 باإلدارة تتعمؽ صعوبات

 والعميا الوسطى
2.11 1 2.11 2.14 0.15 

 باألجيزة تتعمؽ صعوبات

 المدرسية والمرافؽ
.190 1 0.19 0.21 0.65 

 0.40 0.71 630. 1 0.63 بالمعمميف تتعمؽ صعوبات
 0.19 1.73 1.31 1 1.31 بالطمبة تتعمؽ صعوبات

 الخطأ

   0.80 298 239.17 المدرسية االدارة

 بأولياء تتعمؽ صعوبات

 الطمبة أمور
206.35 298 0.69   

 باإلدارة تتعمؽ صعوبات

 والعميا الوسطى
294.71 298 0.99   

 باألجيزة تتعمؽ صعوبات

 المدرسية والمرافؽ
272.56 298 0.92   

   0.89 298 265.71 بالمعمميف تتعمؽ صعوبات

   0.76 298 225.24 بالطمبة تتعمؽ صعوبات

 الكمي

    301 263.11 المدرسية االدارة

 بأولياء تتعمؽ تصعوبا

 الطمبة أمور
217.11 301    

 باإلدارة تتعمؽ صعوبات

 والعميا الوسطى
311.25 301    

 باألجيزة تتعمؽ صعوبات

 المدرسية والمرافؽ
281.31 301    

    301 273.07 بالمعمميف تتعمؽ صعوبات

    301 228.64 بالطمبة تتعمؽ صعوبات

 (≤0.05) عند مستوى د فروؽ ذات داللة إحصائيةوجو عدـ ( 15)يتبيف مف الجدوؿ 
 ةتعمقالم صعوباتوال ،المدرسية االدارة في جميع المجاالت باستثناء مجاليتعزى ألثر الجنس 

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية، وكذلؾ تبيف جاءت الفروؽ لصالح الذكورإذ الطمبة  أمور بأولياء
 ،الطمبة أمور ولياءإقة بتعمالم صعوباتالفي  المؤىؿ العمميتعزى ألثر  (≤0.05) عند
، المدرسية والمرافؽ باألجيزة تتعمؽالتي  صعوباتالو  ،والعميا الوسطى باإلدارةالمتعمقة  باتالصعو و 

 باتالصعو في  المؤىؿ العمميتعزى ألثر  (≤0.05)فروؽ ذات داللة إحصائية  وعدـ وجود
وجود عدـ ، و بالطمبةة عمقالمت صعوباتاليف و بالمعمم المتعمقة باتالصعو و  ،المدرسية باإلدارة المتعمقة
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جميع المجاالت باستثناء  في  سنوات الخبرةتعزى ألثر  (≤0.05)فروؽ ذات داللة إحصائية 
، وقد تعزى ىذه الفروؽ إلى إدراؾ سنوات فأكثر 10وجاءت الفروؽ لصالح  المدرسيةاإلدارة 

لممشكالت التي تواجو االدارة المدرسية، سنوات فاكثر  10المعمميف الذيف تزيد سنوات خبرتيـ عف 
ولقناعتيـ بأىمية استقالؿ المدارس االعدادية عف الثانوية وكذلؾ ألدراكيـ اف النقص في الكادر 
لى عدـ توافر الوقت الكافي إلدارة المدرسة  وكثرة التنقالت واالجازات يؤدي إلى زيادة االعباء، وا 

لي حدوث المشكالت وتشكؿ الصعوبات، وكذلؾ قد تعزى وعدـ القياـ باألعماؿ المطموبة، وبالتا
ابراىيـ  دراسة النتيجة إلى الصالحيات التي يمتمكيا مدير المدرسة، وىذه النتيجة تتفؽ مع

(Ibrahim, 2010( ودراسة شعباف ،)Saaban, 2014). 
الجنس، والمؤهل العممي، ألثر  (Three-way ANOVA)الثالثي  تحميل التباين (16جدول )ال

 ككل ادارة المدارس االعدادية في منطقة النقبصعوبات التي تواجه خبرة، عمى الوسنوات ال
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.03 4.67 2.47 1 2.47 الجنس
 0.09 2.82 1.49 1 1.49 العممي المؤىؿ

 0.09 2.82 1.49 1 1.49 الخبرة سنوات

   530. 298 157.45 الخطأ

    301 166.73 الكمي

تعزى ألثر الجنس،  (≤0.05)جود فروؽ ذات داللة إحصائية ( و 10يتبيف مف الجدوؿ )
تعزى ألثر  (≤0.05)جود فروؽ ذات داللة إحصائية وجاءت الفروؽ لصالح الذكور، وعدـ و 

وقد ، سنوات الخبرةتعزى ألثر  (≤0.05)جود فروؽ ذات داللة إحصائية المؤىؿ العممي، وعدـ و 
فييا، ويتمتعوف بروح يشعروف باالنتماء إلى المدرسة التي يعمموف  المعمميف أف يعزى ذلؾ إلى

الزمالة واالحتراـ فيما بينيـ، ويحرصوف عمى االلتزاـ باألنظمة والتعميمات المعموؿ بيا، ويحظوف 
مشكالت العمؿ، ويشاركوف باىتماـ في  باالىتماـ واالحتراـ في عمميـ، ويبدوف اىتمامًا بحؿ

كما ويشعروف بقوة العالقة التي تربطيـ بزمالئيـ في العمؿ،  صناعة القرارات المتعمقة بعمميـ،
 والمعنوية في المادية ظروفيـ لتدني مدركوفو بيـ،  ةنجاز األعماؿ المنوطإوتمتمكيـ الرغبة في 

 مقارنة ليـ االجتماعية النظرة وتدني األعباء التدريسية وكثرة األجور، تدني مف والتعميـ، التربية وزارة
 .األخرى بأصحاب الميف
عالقات المعمميف )الذكور( قد تمتد إلى ما بعد ساعات ف ألى إتعود ىذه النتيجة أو قد 

الدواـ الرسمي، وبالتالي يدركوف الصعوبات التي تواجو ادارة المدارس االعدادية في منطقة النقب 
بسبب  ناثكثر مف اإلأقد يكونوا عمى وعي قيادي  أف الذكور، فضاًل عفناث، أكثر مف اإل



 .2022، األوؿ ، العددالسابعاألردنية، المجمد مجمة التربوية ال، األردنية لمعموـ التربوية الجمعية

23 

 يف الكـ الميار أ، بمعنى قدرتيـ عمى التحمؿ مقارنة مع اإلناثمطبيعة، وصعوبة العمؿ، و 
لى إىذه النتيجة  تعزى أفناث، وكذلؾ يمكف كثر مف اإلأوالمعرفي والتأىيمي الذي يتمقاه الذكور 

ف يقطنوف داخؿ المدارس أو ما يعرؼ و فالمعممفة التي يعمؿ فييا كال الجنسيف، الثقاو الظروؼ 
وىذه  ،ذاتيا المنطقة أف معظـ المعممات االناث مف أىؿو بالسكف الوظيفي اكثر مف االناث، 

 (.Saaban, 2014(، ودراسة شعباف )Ibrahim, 2010النتيجة تتفؽ مع دراسة ابراىيـ )
 أوصت الدراسة باآلتي: وفي ضوء النتائج

 مديري المدارس االعدادية في منطقة النقب.تقميؿ األعباء الممقاة عمى عاتؽ  .1
 مف الحصص االسبوعية. وتقميؿ نصابيـ ،المعمميف رواتبزيادة   .2
 .الوسائؿ التعميمية الحديثةو عقد دورات متخصصة لممعمميف، وتوفير الكتب  .3
 المدارس. تإدار الصعوبات التي تواجو  زيادة االىتماـ بالمعممات مف خالؿ توضيح .4

تأىيؿ مديري المدارس ليكونوا قادريف عمى مواجية الصعوبات التي تتعرض ليا االدارة  .5
 المدرسية.
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