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املشكالث الرتبىيت التي تىاجه طلبت الثانىيت 
العامت)التىجيهي( يف فلسطني: دراست ميدانيت يف مدارس 

 حمافظت رام اهلل والبرية
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى المشكالت التربوية التي  _الممخص

تواجو طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في فمسطيف كما يراىا الطمبة 
أنفسيـ، ومعرفة دور اإلدارة المدرسية في الحد مف ىذه المشكالت، 

محافظة راـ اهلل والبيرة. وتكوف مف خالؿ دراسة ميدانية في مدارس 
مجتمع الدراسة مف جميع طمبة التوجييي في محافظة راـ اهلل والبيرة 

( طالبًا وطالبة، 4519، والبالغ عددىـ )2014/2015لمعاـ الدراسي 
( 528في حيف كانت عينة الدراسة عينة عشوائية، بمغ عدد أفرادىا )

ة أداة لدراستيما، وتكونت مف طالبًا وطالبة، واستخدـ الباحثاف االستبان
( فقرة موزعة عمى محوريف: المشكالت التي تواجو طمبو 64)

التوجييي، ودور اإلدارة المدرسية في الحد مف ىذه المشكالت، وتـ 
التأكد مف صدقيا وثباتيا بالطرؽ التربوية واإلحصائية المناسبة. وتمت 

برنامج الرزمة اإلجابة عف أسئمة الدراسة وفحص فرضياتيا باستخداـ 
  (SPSS) اإلحصائية لمعمـو االجتماعية

أظيرت نتائج الدراسة أف تقديرات الطمبة لممشكالت التربوية التي      
تواجو طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في فمسطيف جاءت بدرجة 

( وفؽ مقياس ليكرت 2.95متوسطة، وبمتوسط حسابي قدره )
لدور االدارة المدرسية في الحد مف الخماسي، كما أف تقديرات الطمبة 

ىذه المشكالت جاءت بدرجة متوسطة أيضاً، وبمتوسط حسابي قدره 
(. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثاف بمجموعة مف 3.12)

 .التوصيات
: مشكالت تعميمية، مشكالت شخصية، إدارة مفتاحيةالكممات ال

 .مدرسية
 المقدمة. 1

مرت العممية التعميمية في فمسطيف بتطورات كبيرة،       
حكمتيا الظروؼ السياسية، فقد تغيرت مف فترة االنتداب 

، مرورًا بالفترة األردنية 1948البريطاني عمى فمسطيف قبؿ عاـ 
والمنياج األردني في الضفة الغربية والقدس، والمنياج المصري 

ؽ الضفة الغربية في قطاع غزة، ثـ االحتالؿ اإلسرائيمي لمناط
أوسمو،  اتفاقاتوقطاع غزة، وأخيرًا قدـو السمطة الفمسطينية بعد 

كؿ ىذا أوجد واقعًا تعميميًا تراكميًا ال بد وأنو أفرز العديد مف 
المشكالت التي عانى منيا طمبتنا عامة وطمبة السنة األخيرة مف 

 .الدراسة، وىي ما تعرؼ بالثانوية العامة أو التوجييي، خاصة
ونظرًا ألىمية التعميـ، وضرورتو لكؿ األمـ والشعوب، كاف      

بو عمى جميع الصعد، وفي جميع المراحؿ، بيدؼ  االىتماـ
االرتقاء بو، مف خالؿ تطوير مناىجو، والعناية بالمعمـ، وتطوير 
العالقة مع المجتمع المحمي، والبحث عف أفضؿ الطرؽ 

 االىتماـية، إضافة إلى والوسائؿ الكفيمة بتطوير اإلدارة المدرس
بالطالب، الذي ىو محور العممية التعميمية التعممية. ىذا 
االىتماـ الذي يسعى الى تحصيف الطالب لممستقبؿ، وتزويده 
بخبرات معرفية ومياراتية ونفسحركية، ليكوف عنصرًا فاعاًل في 
مجتمع ىو بحاجة ليذه الخبرات. وىذا يستدعي البحث عف 

 .العممية القادرة عمى القياـ بيذا الدور األساليب والوسائؿ
فالمشكالت التي تواجو الطمبة تعيؽ العممية التعميمية عف       

تحقيؽ أىدافيا، وتؤثر تمؾ المشكالت تأثيرًا سمبيًا عمى فاعمية 
أداء المدرس داخؿ الفصؿ مف جانب، وعمى أداء الطالب ومدى 

مجممو ىدرًا استفادتيـ مف جانب آخر، األمر الذي يشكؿ في 
تربويًا لموقت الدراسي الذي يقضيو الطالب بالمدرسة، واستيالكًا 

 ].1في غير محمو لجيود اإلدارة المدرسية ]
ولما كانت المرحمة الثانوية ىي المرحمة الحرجة في      

المدرسة، نظرًا لمعمر الزمني لمطمبة مف جية، ونظرًا لتييئة 
ي الجامعة مف جية أخرى، الطمبة لالنتقاؿ إلى مرحمة جديدة ف
)التوجييي( الذي يأتي في  إضافة إلى امتحاف الثانوية العامة
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نياية ىذه المرحمة مف جية ثالثة، كانت دراسة ىذه المرحمة، 
والتعرؼ الى مشكالتيا، ومدى تحقيؽ أىدافيا، مف أولويات 
وواجبات المربيف وأىميا. فقد كاف، وال يزاؿ، المتحاف الثانوية 

مف األىمية ما يتطمب المزيد مف العناية والدراسة، ىذا العامة 
االمتحاف الذي يعد مف المحطات الفارقة في حياة الطالب وذويو 

 .عمى حد سواء
ويعد امتحاف التوجييي مف الناحية النظرية امتحانًا عامًا،       

لنياية مرحمة التعميـ المدرسي بشكؿ عاـ، ونياية المرحمة الثانوية 
. وعمى ىذا األساس فإف قياس تحصيؿ الطالب في بشكؿ خاص

مرحمة التعميـ المدرسي )اثنتا عشرة سنة دراسية( ُيختزؿ في 
نياية المطاؼ بنتائج امتحاف عاـ يقيس تحصيؿ الطالب في 
السنة الدراسية األخيرة فقط، ىو امتحاف التوجييي، أو امتحاف 

 .الثانوية العامة
مة في كافة األنظمة التعميمية وقد مثمت االمتحانات العا      

في العالـ أداة ميمة مف أدوات قياس التحصيؿ، باعتبار 
التحصيؿ محصمة نيائية لعمميتي التعميـ والتعمـ. كما عكست 
التطورات المتالحقة في نظـ التقويـ التربوي التي استخدمت إلى 
جانب االمتحانات أدوات متنوعة، بحيث يؤدي التقويـ كعنصر 

عناصر العممية التعميمية إلى التأكد مف مستوى تحقؽ أساس مف 
 ].2] األىداؼ التربوية المنشودة

[ إلى أف المحافظة عمى امتحاف 3ويشير أبو لغد وزمالؤه ]      
الثانوية العامة )التوجييي( بوضعيتو الحالية يعد أسيؿ وسيمة 
لتحقيؽ المقارنة والمفاضمة الرقمية بيف الطمبة، ولكف يجب 

تباه إلى أف تعبير "أسيؿ الطرؽ" ال يعني بالضرورة أنو االن
أنجعيا، خاصة في ضوء الحاجة الماسة إلحداث تغيير نوعي 
في المنياج الدراسي، بفمسفتو وأىدافو وموضوعاتو وطرائؽ 

 .تدريسو
[ مجموعة مف السمبيات المرافقة 4ويبيف كؿ مف جريو والزند ] 

 :المتحاف الثانوية العامة، منيا
دـ تجانس االمتحاف بمضامينو وآلياتو الحالية مع فمسفة ع •

المنياج الجديد المقترح، وال يتالءـ مع األسس واألىداؼ التربوية 

التعميمية التي يقـو عمييا، ويسعى ىذا المنياج إلييا، فامتحاف 
)التوجييي( بشكمو الحالي يشكؿ أىـ رمز لتكريس  الثانوية العامة

اه الحفظ والتمقيف والسرد وتغييب القدرة العممية التعميمية باتج
عمى التحميؿ النقدي. فيذا االمتحاف يركز عمى قياس قدرة 
الطالب عمى التماثؿ في إعادة المعمومات المختزنة، وعمى 
االلتزاـ بالقواعد والنصوص الموصوفة، والتقيد بالمتوقع وليس 

ـ " يكرس قي االمتحافباإلبداعي فكرًا ونيجًا. وباختصار فإف 
االعتيادية وليس اإلبداعية" في نفوس الطمبة وىـ عمى أعتاب 

 .إلى الحياة االنطالؽمرحمة 
مقياسًا عمميًا  -بوضعو الحالي  -عدـ تشكيؿ االمتحاف  •

موثوقًا، أو أنو ذو عالقة بالمقدرة الفعمية لمطالب عمى التحصيؿ 
في  االنخراطواألداء لدى االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي أو 

سوؽ العمؿ. ويجدر التنويو إلى الشح الشديد في الدراسات 
العممية الموثقة التي تربط بيف األداء في امتحاف التوجييي العاـ 
مف جية، والمقدرة التحصيمية في مؤسسات التعميـ العالي واألداء 

  .في سوؽ العمؿ مف جية أخرى
 ما يشكمو االمتحاف بشكمو الحالي مف مصدر ميـ ورئيس •

لمقمؽ والتوتر الشخصي عند الطالب، والعاـ عند الجميع، فتنظيـ 
االمتحاف مرة واحدة كؿ عاـ، ودوف وجود إمكانية لإلعادة إال 
بعد عاـ، تضع ضغوطا كبيرة عمى المتقدـ لو وعمى أفراد األسرة 
كميا، وبالتالي عمى المجتمع بشكؿ عاـ. والخيار الوحيد الذي 

نو يتمثؿ في ضرورة إجتيازه والنجاح يمتصؽ باالمتحاف وينبثؽ ع
 .فيو
وجود توجيات ومحاوالت مف دوؿ عدة في كثير مف مناطؽ  •

العالـ ومنيا المنطقة العربية، إلعادة النظر في جدوى مثؿ ىذا 
االمتحاف العاـ، ووجود عدة محاوالت لتطوير المناىج المدرسية 

ضة عنو ، واالستعافالتي أقرت الحاجة إلى إلغاء ىذا االمتحا
 .ببدائؿ وخيارات مختمفة

نما قادىـ  • قبوؿ الطمبة في تخصصات ال يرغبوف في دراستيا وا 
إلييا استئثار تخصصات معينة كالطب واليندسة بذوي 
المعدالت العالية، وحرماف التخصصات األخرى منيا مما يؤثر 
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في التنمية المجتمعية، وال يمكف ىنا إغفاؿ العوامؿ االقتصادية 
ا في إمكانية االستعانة بمدرسيف خصوصييف مما قد يؤثر كتأثيرى

عمى النتيجة في الثانوية العامة، باإلضافة إلى أثر تمؾ العوامؿ 
في تحديد نوع المدرسة )حكومية أو خاصة( مما يؤدي الى 
الزيادة مف فرص الطمبة ميسوري الحاؿ في الحصوؿ عمى ما 

 .يرغبوف فيو مقابؿ حرماف اآلخريف
ت، وكذلؾ العديد مف الباحثيف العديد مف الدراسا ولقد تصدت

يص المشكالت التربوية التي يمكف أف تواجو العممية خلتش
 :[ كالتالي5التربوية، وقد جاءت عند سمارة ]

السموؾ العدواني: إف أكثر مظاىر ىذا السموؾ، والذي أصبح 
يشغؿ مساحة ال بأس بيا مف البيئة الصفية: الضرب باأليدي، 

ـ اآلالت الحادة، والسب والشتـ، والتفوه بألفاظ بذيئة، واستخدا
تالؼ أثاث المدرسة وتخريب ممتمكاتيا، والتدخيف، والشغب  وا 

 .داخؿ المدرسة، وعدـ تطبيؽ تعميمات االنضباط المدرسي
مشكالت التحصيؿ: إف اإلخفاؽ في االختبارات المدرسية يعد 

والمجتمع أيضًا، مشكمة كبيرة يواجييا الطمبة وأولياء أمورىـ، 
بالرغـ مف وجود فروؽ فردية بيف الطمبة، فيناؾ بطيء التعمـ 

 .الذي يعجز عف مسايرة زمالئو األذكياء
التسرب: إف التعميـ عممية ميمة في حياة اإلنساف والمجتمعات 
ذلؾ ألف تفعيؿ العممية التربوية إيجابيًا يعمؿ عمى زيادة التنمية، 

ف شأنيا يعكس سمبيًا عمى التنمية بينما تعطيميا أو التقميؿ م
ويعيقيا، لذا كاف التسرب مف المدارس مف أىـ المؤثرات التي 

مكانياتو  .تعكس قدرة النظاـ التربوي وا 
الغياب: دور المدرسة ال ينحصر في تقديـ المعمومات لمطمبة، 

، واألخذ بيدىـ لتقدميـ إلى المجتمع حياة مشكالتيـبؿ في حؿ 
ذلؾ ألف المدرسة ليست مستودع معمومات نخبة صالحة عاممة، 

 .فقط بؿ مركز إشعاع وفضيمة وخمؽ ونظاـ
الغش في االمتحانات: تشكؿ االختبارات المدرسية ىاجسًا يؤرؽ 
الطمبة، خاصة ذوي الكفايات المتوسطة منيـ ويعتبروف االختبار 
حجر عثرة أماـ استمراريتيـ في الدراسة، وبالتالي تخرجيـ مف 

خرطوا في سمؾ العمؿ، ومف أجؿ التغمب عمى ىذه المدرسة لين

المشكمة في نظرىـ، يمجأ البعض إلى اتباع أساليب الغش منعًا 
لمفشؿ والرسوب، وحتى يسايروا زمالءىـ وينتقموا معيـ إلى 

 .الصفوؼ األخرى
المشاكؿ االنفعالية: وقد تكوف ىذه المشكالت مف أكثر 

امة )التوجييي(، نظرًا لما المشكالت شيوعًا لدى طمبة الثانوية الع
يصاحب ىذه المرحمة مف توتر نفسي، واستغراؽ انفعالي في ما 

 .سيؤوؿ اليو حاؿ الطالب بعد مرحمة التوجييي
المشكالت الصفية: المشكالت الصفية ىي كؿ سموؾ غير 
مرغوب فيو يحدث داخؿ الغرفة الصفية، ويؤثر عمى العممية 

طبيعي يعمؿ عمى إعاقة أو التعميمية، وقد يكوف كؿ موقؼ غير 
تغيير مسار المواقؼ التعميمية، سواء كاف بقصد أو بغير قصد، 
فالموقؼ الجديد غير المقبوؿ ىو بمثابة المثير، وردة فعؿ المعمـ 
تجاىو وكذلؾ موقؼ باقي الطمبة بمثابة االستجابة، وتعظـ ىذه 
ال المشكالت بمقدار نظرة المعمـ ليا واستجابتو، وىذه المشكالت 

نما يكوف ليا مقدمات تنبئ بحدوثيا، وىذه  تأتي صدفة وا 
 .المقدمات ىي أسباب المشكالت الصفية ومبرراتيا

وأصبح مف المعمـو بالضرورة لدى التربوييف أف اإلدارة المدرسية 
لـ تعد لمجرد تسيير شئوف المدرسة سيرًا روتينيًا، ولـ يعد ىدؼ 

مدرستو، وتأكده مف مدير المدرسة المحافظة عمى النظاـ في 
سير العمؿ اليومي في المدرسة، بؿ أصبح محور العمؿ في ىذه 
اإلدارة يدور حوؿ الطالب، وحوؿ توفير كؿ الظروؼ 
واالمكانيات التي تساعد عمى توجيو نموه العقمي والبدني 
والروحي، والتي تعمؿ عمى تحسيف العممية التربوية لتحقيؽ ىذا 

لتوفير أفضؿ الظروؼ داخؿ  النمو، مف خالؿ السعي الجاد
المدرسة، والعمؿ الحثيث مف أجؿ تقميص المشكالت التي تواجو 

 ].6الطمبة الى الحد األدنى ]
[ أف اإلدارة المدرسية تمعب دورًا بارزًا في 7وترى الجدي ]     

حؿ مشكالت الطمبة، وال سيما طمبة الثانوية العامة )التوجييي(، 
خطورتيا، وعمى االدارات المدرسية نظرًا ألىمية ىذه المرحمة و 

اف تسعى بكؿ الطرؽ والوسائؿ لمحد مف المشكالت التي تواجو 
)التوجييي(. وتقترح  الطمبة، وخاصة طمبة المرحمة الثانوية
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كوسيمة مف وسائؿ الحد مف المشكالت التي  اإلجرائيةالبحوث 
 :)التوجييي( وذلؾ ألف تواجو طمبة الثانوية العامة

سموب البحث الموجو يربط بيف تطوير الكفاءة وبيف استخداـ أ •
العمؿ نفسو، وييدؼ إلى استعماؿ أساليب البحث المسمح 
بالحقائؽ والميارات التي تمكف مف تحميؿ المشكالت واستنباط 
الحموؿ المالئمة، بدؿ الوقوؼ عمى مجرد االحساس بيذه 

 .المشكالت
عمى استخالص البحوث اإلجرائية تؤدي إلى مساعدة المديريف  •

وجية نظر، تفسر كيفية التعامؿ مع المشكالت وسبؿ التغمب 
 .عمييا

بداعًا، ألنيـ  • البحوث اإلجرائية تجعؿ المديريف أكثر ابتكارًا وا 
يبادروف مف خالؿ البحوث ليكونوا صناعًا لمحموؿ، وليسوا 
متمقيف، وىذا يؤدي إلى تطوير كفاءة المديريف في حؿ 

 .المشكالت
 الدراسةمشكمة . 2

مف خالؿ معايشة الباحثاف لمواقع المحمي التربوي، ومالحظة 
واقع المشكالت التي تواجو الطمبة في المدارس، ونظرًا ألىمية 
التعرؼ إلى ىذه المشكالت، وخاصة تمؾ التي يواجييا طمبة 
التوجييي، أدرؾ الباحثاف أف ىذا الموضوع يستحؽ الدراسة، في 

 :دراسة باألسئمة التاليةضوء ما سبؽ تتحدد مشكمة ال
 أ. أسئمة الدراسة

السؤاؿ األوؿ: ما المشكالت التربوية التي تواجو طمبة الثانوية 
 العامة)التوجييي( في فمسطيف كما يراىا الطمبة؟

السؤاؿ الثاني: ىؿ تختمؼ تقديرات طمبة الثانوية العامة 
)التوجييي( لممشكالت التربوية التي يواجيونيا باختالؼ 

ات الدراسة: الجنس، الفرع، معدؿ الفصؿ األوؿ، الجية متغير 
 المشرفة عمى المدرسة؟

السؤاؿ الثالث: رما دور اإلدارة المدرسية في الحد مف المشكالت 
التربوية التي تواجو طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في 

 فمسطيف؟
 فرضيات الدراسةب. 

 :ية التاليةانبثقت عف سؤاؿ الدراسة الثاني الفرضيات الصفر 
الفرضية األولى: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≥ 0.05) الداللة
 .لممشكالت التربوية التي يواجيونيا تعزى لمتغير الجنس

الفرضية الثانية: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≥ 0.05) الداللة

 .لممشكالت التربوية التي يواجيونيا تعزى لمتغير الفرع
الفرضية الثالثة: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≥ 0.05) الداللة
الفصؿ  لممشكالت التربوية التي يواجيونيا تعزى لمتغير معدؿ

 .األوؿ
الفرضية الرابعة: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α ≥ 0.05) الداللة
لممشكالت التربوية التي يواجيونيا تعزى لمتغير الجية المشرفة 

 .عمى المدرسة
 أهداف الدراسةج. 

 :ىدفت ىذه الدراسة الى
المشكالت التربوية التي تواجو طمبة الثانوية التعرؼ إلى  •

العامة)العامة( في فمسطيف مف خالؿ دراسة ميدانية في مدارس 
 .محافظة راـ اهلل والبيرة كما يراىا الطمبة

تحديد داللة الفروؽ بيف درجات تقديرات أفراد عينة الدراسة مف  •
 .طمبة التوجييي لممشكالت حسب متغيرات الدراسة

ترحات والتوصيات التي يمكف أف تساعد المدرسة وضع المق •
في أداء ىذا الدور، وخاصة فيما يتعمؽ بالدور المتوقع مف 
المرشديف التربوييف، واالدارات المدرسية، ووزارة التربية والتعميـ 

 .بشكؿ عاـ
 أهمية الدراسةد. 

 :تكتسب الدراسة أىميتيا مف خالؿ ما يمي
كوف التوجييي ىو الذي يحدد مصير الطالب األكاديمي، وىي  •

  النقطة الفاصمة التي تقرر خط سير حياتو، وما زاؿ ىناؾ 
 حاجة إلى دراسة جادة تسيـ في تقديـ إجابات واضحة لكثير مف 
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 .األسئمة المتعددة والمتنوعة حوؿ الموضوع
ف معمميف تفيد الدراسة القائميف عمى أمور التربية والتعميـ، م •

ومرشديف تربوييف ومديريف وأولياء أمور لمتعرؼ إلى ىذه 
 .المشكالت وتالفي حدوثيا

 .حاجة البيئة الفمسطينية إلثراء مثؿ ىذه الدراسات وأىميتيا •
 حدود الدراسةه. 

 :يمكف تحديد ىذه الدراسة بالحدود التالية
الحد الموضوعي: تحددت ىذه الدراسة في التعرؼ إلى 

ومشكالت تتعمؽ  واالجتماعيةالمشكالت التعميمية والشخصية 
بامتحاف التوجييي نفسو، التي تواجو طمبة التوجييي في 
 فمسطيف، مف خالؿ دراسة ميدانية لطمبة الثانوية العامة

 .)التوجييي( بمدارس محافظة راـ اهلل والبيرة
 (.ـ2015-2014اني: العاـ الدراسي )الحد الزم

الحد المكاني: المدارس الثانوية )الحكومية والخاصة( التابعة 
 .لمديرية التربية والتعميـ في محافظة راـ اهلل والبيرة

الحد البشري: طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في المدارس 
يرة، التابعة لمديرية التربية والتعميـ في محافظة راـ اهلل والب

 (.)األدبي بفرعييا، العممي، والعمـو االنسانية
 مصطمحات الدراسةو. 

المشكالت التربوية: عقبات تواجو الميداف التربوي، وتحوؿ دوف 
تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية التعممية، سواء كانت نقصًا في 

 ].17] اإلمكانات البشرية أـ المادية أـ المعرفية أـ غير ذلؾ
اإلجرائي: الصعوبات التي تواجو الطمبة المتعمميف التعريؼ 

خالؿ دراستيـ في الثانوية العامة)التوجييي(، وتؤثر عمى 
 .اكتسابيـ القدرة عمى التعميـ والتعمـ

  يطار النظر . اإل3
لقد حاولت العديد مف الدراسات السابقة التصدي لممشكالت التي 

بيدؼ التوصؿ الى تواجو الطمبة في المراحؿ المدرسية المختمفة، 
 :مقترحات فاعمة لمتخفيؼ مف ىذه المشكالت

[ التعرؼ إلى المعوقات 8فقد ىدفت دراسة الربابعة ]     
المرتبطة بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الثانوية العامة مف وجية 

نظر الطمبة الناجحيف وغير الناجحيف، وأولياء أمورىـ في 
ولتحقيؽ أىداؼ  2015/ 2014محافظة إربد لمعاـ الدراسي 

الدراسة أعد الباحث مقياسًا لممعوقات المرتبطة بالتحصيؿ 
( فقرة، وزعت عمى المجاالت الثالثة، 36الدراسي تكوف مف )

وىي: الذاتية والتعميمية واالجتماعية. تكونت عينة الدراسة مف 
( مشاركًا. أظيرت النتائج وجود مستوى متوسط مف 1022)

يؿ الدراسي لدى الطمبة الناجحيف المعوقات المرتبطة بالتحص
مقارنة بغير الناجحيف الذيف أظيروا مستوى مرتفعًا مف 
المعوقات، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى 
المعوقات ككؿ تعزى لمتغيرات الجنس ومكاف السكف، في حيف 
وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في مجالي المعوقات الذاتية 

لمتغير فرع الدراسة لصالح طمبة اإلدارة  والتعميمية تعزى
 .المعموماتية

[ إلى الكشؼ عف طبيعة 9وىدفت دراسة القحطاني ]     
الضغوط النفسية التي يعاني منيا طالب المرحمة الثانوية 
بمحافظة الخبر، والتعرؼ عمى داللة الفروؽ في الضغوط 
 النفسية حسب متغيرات التخصص الدراسي والتحصيؿ الدراسي،
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، واستخدمت أداتي مقياس 
. تكوف مجتمع  الضغوط النفسية، والقائمة العربية لمتفاؤؿ والتشاـؤ
الدراسة مف طالب المرحمة الثانوية بالمدارس الحكومية بمحافظة 

(، وتكونت عينة الدراسة مف 5020) الخبر والبالغ عددىـ
 .عشوائية ( طالبًا تـ اختيارىـ بطريقة502)

توصمت النتائج إلى أف طالب المرحمة الثانوية يعانوف مف      
مستوى متوسط مف الضغوط النفسية، وأف أكثر الضغوط النفسية 
التي يعاني منيا الطالب كانت الضغوط النفسية المدرسية، ثـ 
الضغوط النفسية االنفعالية، ثـ الضغوط النفسية االجتماعية، ثـ 

سرية، ثـ الضغوط النفسية المادية. وتبيف الضغوط النفسية األ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية المدرسية 
لدى طالب المرحمة الثانوية تعزى لمتغير الصؼ الدراسي. 
ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الضغوط النفسية تعزى 
لمتغير التحصيؿ الدراسي لصالح ذوي التحصيؿ المنخفض. 
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[ لمعرفة اكثر المشكالت 10اسة أحمد ويوسؼ ]ورمت در 
 ، السموكية حدة وسط طالب المرحمة الثانوية في محمية الخرطـو

( طالبًا مف مجتمع 802واختار الباحثاف عينة عشوائية قواميا )
الدراسة. وتمثمت أداة الدراسة في مقياس المشكالت السموكية. 

ية حدة لدى أظيرت نتائج الدراسة اف أكثر المشكالت السموك
الطمبة ىي: التيرب مف القياـ بالواجبات المدرسية، والتأخر عف 
المواعيد المدرسية، والتحدث أثناء الحصص مع الزمالء. كما 
تبيف أف الذكور يتفوقوف عمى اإلناث في العديد مف المشكالت 
السموكية بدرجة دالة، وتبيف أيضًا وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف 

 .السموكية تعزى لمتغير الصؼ مستوى المشكالت
[ لتقويـ امتحاف شيادة 11وجاءت دراسة السممودي ]     

الثانوية في فمسطيف وتطويره في ضوء االتجاىات المعاصرة. 
ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بتحميؿ نظاـ االمتحاف، 
ورصد اتجاىات المعنييف بنظاـ امتحاف الثانوية العامة في 

وجياتيـ حوؿ واقع النظاـ الحالي، والمشكالت فمسطيف، وتحديد ت
التي تعتريو، وجوانب التطوير الممحة ليذا النظاـ، إذ تـ عقد 

ت مع طمبة ومعمميف ءانقاشات مف خالؿ مجموعة بؤرية ولقا
وأولياء أمور. وتـ تحميؿ نظـ االمتحانات المطبقة عمى عدد مف 
بمداف المنطقة والعالـ. وتوصمت الدراسة إلى أف العديد مف 
المجاالت تتطمب التطوير في نظاـ امتحاف شيادة الدراسة 
الثانوية العامة في فمسطيف، وذلؾ في جوانبو القانونية واإلدارية 

اصة في الجوانب اآلتية: إعادة تشكيؿ فروع المرحمة والفنية، وخ
الثانوية ومساراتيا، تطوير مناىج المرحمة الثانوية، لضماف 
تناسقيا وانسيابيتيا وتكامميا، وانسجاميا ومتطمبات التعميـ 
العالي، وتضمينيا ما يؤدي الى تطوير الميارات العميا لدى 

ج المدرسية، الطمبة. وانسجاـ محتوى االمتحاف مع المناى
واإلجراءات الخاصة بتطوير االمتحانات وخصائصيا 

 .السكومترية
[ فقد ىدفت التعرؼ الى مدى 12أما دراسة الشمري ]      

نجاح تجربة المركزية اختبارات الثانوية العامة في منطقة حائؿ 
في المممكة العربية السعودية مف وجيات نظر المديريف 

وية الحكومية. وتكونت عينة الدراسة والمعمميف في المدارس الثان
( معممًا. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ 240( مديرًا، و)50مف )

( فقرة موزعة عمى أربعة 40الباحث بإعداد استبانة تكونت مف )
مجاالت ىي: بناء أسئمة االختبارات، والتخطيط اإلداري 

كما  لالختبارات، وتنفيذ االختبارات، ومتابعة وتقييـ االختبارات.
تضمنت سؤااًل مفتوحًا حوؿ مقترحات أفراد عينة الدراسة لتطوير 
تجربة ال مركزية اختبارات الثانوية العامة في المممكة العربية 
جراء التحميالت اإلحصائية  السعودية. وبعد تطبيؽ أداة الدراسة وا 
المناسبة توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف مف 

تجربة ال مركزية اختبارات الثانوية العامة أبرزىا أف مدى نجاح 
كاف كبيرًا. كما بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى 
المسمى الوظيفي في جميع المجاالت وكانت لصالح فئة مدير 
مدرسة، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى المؤىؿ 

ير فما العممي في مجاؿ بناء أسئمة االختبارات لصالح فئة ماجست
فوؽ، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في باقي 

 .المجاالت
[ الكشؼ عف مدى ممارسة 7وحاولت دراسة الجدي ]      

المديرات في المدارس الثانوية لمبنات في معالجة مشكالت 
الطالبات بمحافظة غزة، وىؿ تختمؼ تقديرات المعممات في 
الحكـ عمى ممارسة مديرات المدارس الثانوية لدورىف في معالجة 

ؿ المؤى –مشكالت الطالبات باختالؼ متغير سنوات الخدمة 
المنطقة التعميمية، عالوة عمى ذلؾ سعت الدراسة إلى  -العممي

وضع سبؿ تربوية مقترحة لتفعيؿ دور اإلدارة المدرسية في 
معالجة مشكالت الطالبات، وقد اعتمدت الباحثة المنيج 
الوصفي التحميمي نظرًا لمناسبتو ألغراض الدراسة ولتحقيؽ 

( فقرة 49مت عمى )اشتم استبانةاألىداؼ قامت الباحثة بإعداد 
 االجتماعيالبعد  -موزعة عمى ثالثة أبعاد وىي: )البعد التربوي

عمى  االستبانةوالبعد السموكي(، وقد تـ تطبيؽ  – واالقتصادي
( مدرسة مف مدارس الثانوية 300عينة عشوائية مكونة مف )
 .2008-2007لمبنات بمحافظات غزة عاـ 

 كانتت في البعد التربوي، وقد أظيرت النتائج أف أقوى الفقرا    
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%. ويمييا 83.93في "تعزيز دور المرشدة التربوية" بوزف نسبي 
حث المعممات عمى التعامؿ مع المشكالت أواًل بأوؿ بوزف نسبي 

 واالقتصادي االجتماعي%. وأقوى الفقرات في البعد 81.07
"تشجيع ثقافة العمؿ بروح الفريؽ بيف الطالبات "بوزف نسبي 

قوى الفقرات في البعد السموكي "توجيو الطالبات %. وأ80.40
 %.83.60توجييا" دينيا" "بوزف نسبي قدرة 

كما دلت النتائج عمى أنو ال توجد فروؽ ذات دالة إحصائية     
تعزى لمتغير سنوات الخدمة، كما ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا 

 .تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
فقد ىدفت إلى فحص األثر  Stanely [13] أما دراسة      

الناجـ عف تطوير نظاـ شيادة الدراسة الثانوية العميا في مقاطعة 
، 1997ويمز الجنوبية في أستراليا بعد تطبيؽ ىذا النظاـ عاـ 

واستيدفت عينات مف الطمبة المتقدميف الى ىذا االمتحاف 
، بينت نتائجيا وجود تغيرات واضحة 2004-2001لمسنوات 

لسابقة ألداء الطمبة في مقاطعة ويمز الجنوبية في التوجيات ا
التي كانت تتجو نحو االنحدار في األداء التعميمي قبؿ تطبيؽ 
النظاـ الجديد لشيادة الدراسة الثانوية العميا، حيث أكد الطمبة 
الذيف شممتيـ الدراسة أف توفير الفرصة لمطمبة الختيار المسار 

المعالـ الرئيسية التي أدت الميني نتيجة لمنظاـ الجديد كاف أحد 
إلى تحسيف التوجيات واآلثار لتطبيؽ النظاـ الجديد عمى 
مخرجات النظاـ التربوي، كما بينت النتائج أف تقميؿ عدد 
المسارات في النظاـ الجديد أسيـ بشكؿ فعاؿ في وضوح 
المحتوى المطموب، وقاد إلى فيـ أفضؿ لممعايير المطموبة 

 .لتحسيف مستوى األداء
فقد ىدفت إلى  Miao & Hanney [14] أما دراسة      

مقارنة التقديرات لنسب تخرج الطمبة مف المدارس الثانوية 
اعتمادًا عمى ست طرؽ مختمفة لتقييـ نتائج تعمميـ في نياية 
لى فحص الفروؽ في  المرحمة الثانوية في الواليات المتحدة، وا 

مبة البيض نسب التخرج مف المدارس بيف الطمبة السود والط
اعتمادا عمى تمؾ الطرؽ مف التقييـ. واعتمدت عمى مراجعة 
سجالت الطمبة الخريجيف مف المدارس الثانوية في الواليات 

المتحدة التي تستخدـ أيًا مف الطرؽ الست التي حددتيا الدراسة، 
بينت النتائج أنو بغض النظر عف الطريقة المستخدمة لتقييـ 

الثانوية، فاف نسب تخرج طمبة الثانوية الطمبة في نياية المرحمة 
في الواليات المتحدة شيدت تراجعًا في السنوات األخيرة، 
باإلضافة الى الفجوة المتحققة لنسب تخرج الطمبة السود مقارنة 
بأقرانيـ مف الطمبة البيض. ولـ تجد الدراسة أي دليؿ عمى اف 

تمؾ الطرؽ  استخداـ آليات أكثر تعقيدًا لتحميؿ نتائج الطمبة عمى
أدى الى تحسيف نسب التخرج مقارنة بالطرؽ البسيطة، كما 
بينت نتائجيا تراجعا في الفجوة بيف عالمات الطمبة البيض 
وزمالئيـ السود في المدارس التي تتسـ بنسب أعمى مف التسرب 

 .بيف طمبتيا
بدراسة ىدفت  Clark and Shure [15] وقاـ كؿ مف      

رنامج التطوير التربوي المعتمد عمى إلى تحديد أثر تطبيؽ ب
المعايير وبخاصة ما يرتبط منيا بالتوجييات الخاصة في 
االمتحانات العامة عمى التعميـ والتعمـ، وبالتحديد ىدفت الدراسة 

 االمتحاناتإلى تحديد أثر المعايير التربوية التي تحددىا أطر 
توى العامة لمصفوؼ الثانوية عمى الممارسات الصفية عمى مس

الطمبة ومستقبميـ وعمى تقييـ المدارس، وتضمنت الدراسة 
( فردًا مف التربوييف موزعيف عمى ثالث 360مقابالت مع )

واليات مف الواليات المتحدة األمريكية، وبينت نتائج الدراسة أف 
العامة  االمتحاناتوالية تكساس اعتمدت نتائج المدارس عمى 

د نتائج الطمبة عمى ىذه معيارًا العتماد المدارس ولـ تعتم
كمعيار، بينما اعتمدت والية ميتشغاف نتائج الطمبة  االمتحانات

عمى االمتحانات العامة معيارا أساسيا لمحكـ عمى مسار الطمبة 
في المراحؿ الالحقة لممدرسة وتحديد متطمبات التحاقيـ 
بمؤسسات التعميـ العالي في الوالية. وخرجت الدراسة بعدة 

عالقة مف أىميا ضرورة المتابعة لمتأكد مف توصيات ذات 
انسجاـ توجيات امتحانات المدارس والواليات مع االمتحانات 
الوطنية العامة، في مجاالت المحتوى ومستوى الميارات 
المطموبة، كما خرجت الدراسة بتوجيو تضمف عدـ استخداـ نتائج 

ذا إلعامة لممقارنة بيف المدارس إال الطمبة عمى االمتحانات ا
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تساوت تمؾ المدارس في الخصائص الديمغرافية لطمبتيا، وفي 
[ الى 16] الموارد المخصصة لكؿ منيا. وسعت دراسة اسعيد

معرفة أي المشكالت أكثر حدة والتي يعاني منيا طمبة الصؼ 
األوؿ الثانوي بمحافظة غزة، وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي 

عة عمى مجاالت: ( فقرة موز 73مف خالؿ استبانة شممت )
اجتماعية، أخالقية، نفسية، تعميمية، جنسية، أوقات الفراغ. 
أظيرت نتائج الدراسة أف مجاؿ مشكالت أوقات الفراغ قد حاز 
عمى أعمى متوسط حسابي، وتبيف عدـ وجود فروؽ في مستوى 
المشكالت عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغيري الجنس 

 .والتخصص
لدراسات السابقة يتبيف لنا أمريف، مف خالؿ استعراض ا       

األوؿ: االىتماـ الممحوظ بالمشكالت التي تواجو المرحمة الثانوية 
تمفة مف العالـ، واألمر خمعامة، والتوجييي خاصة، وفي أماكف 

الثاني: تصنيؼ المشكالت التي تواجو الطمبة، فقد تبيف أف 
ىناؾ العديد مف التصنيفات ليذه المشكالت، تتفؽ جميعيا في 
تسمية ىذه المشكالت وتختمؼ في تصنيفيا. وعميو ارتأى 
الباحثاف تصنيؼ المشكالت التربوية التي تواجو طمبة الثانوية 

دراسة الى: مشكالت تعميمية، ومشكالت العامة في ىذه ال

شخصية، ومشكالت اجتماعية، ومشكالت تتعمؽ بامتحاف 
 .)التوجييي( نفسو الثانوية العامة

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 

لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذه الدراسة، اتبع الباحثاف      
إلى وصؼ المنيج الوصفي التحميمي، وىو المنيج الذي ييدؼ 

خصائص الظاىرة وجمع معمومات عنيا، فقد تـ استخداـ ىذا 
 .المنيج ألنو يالءـ طبيعة وأىداؼ الدراسة

 مجتمع الدراسةب. 
تمثؿ مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الثانوية العامة      

)التوجييي( في المدارس الحكومية والخاصة في مديرية التربية 
، 2014/2915بيرة، لمعاـ الدراسي والتعميـ بمحافظة راـ اهلل وال

 .( طالبًا وطالبة4519والبالغ عددىـ )
 عينة الدراسةج. 

قاـ الباحثاف باختيار عينة عشوائية طبقية مف مجتمع       
%( 11.7( طالبًا وطالبة، أي بنسبة )528الدراسة، بمغ عددىا )

( توزيع أفراد عينة الدراسة 1مف مجتمع الطمبة، ويبيف الجدوؿ )
 .ب متغيراتيا المستقمةحس

 1جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة من الطمبة حسب متغيراتها المستقمة

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 22.9 121 ذكر الجنس

 77.1 407 أنثى
 30.9 163 عممي الفرع

 69.1 365 أدبي
 14.4 76 %70أقؿ مف  معدؿ الفصؿ األوؿ

(70%-80)% 151 28.6 
 57.0 301 % 80أعمى مف 

 70.5 372 حكومة الجية المشرفة عمى المدرسة
 29.5 156 خاصة

  الدراسة د. أداة
 استبانة، عف عبارة وىي الدراسة أداة بتصميـ الباحثاف قاـ      
 اإلدارة ودور التوجييي، طمبة تواجو التي المشكالت لقياس

 بعد التوجييي، طمبة نظر وجية مف منيا الحد مف المدرسية

 المتعمقة السابقة والدراسات التربوي األدب عمى االطالع
 ،[16] اسعيد ودراسة ،[7] الجدي كدراسة: الدراسة بموضوع
 :كالتالي أقساـ ثالثة مف األولية صورتيا في االستبانة وتكونت
 .الطمبة عف أولية بيانات: االوؿ القسـ
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 التوجييي، طمبة تواجو التي المشكالت مجاالت: الثاني القسـ
 مشكالت شخصية، مشكالت: مجاالت أربعة مف ويتكوف
 الثانوية بامتحاف تتعمؽ مشكالت اجتماعية، مشكالت تعميمية،
 .نفسو( التوجييي) العامة
 المشكالت مف الحد في المدرسية ةاالدار  دور: الثالث القسـ

 .التوجييي طمبة لدى التربوية
 وثباتيا األداة صدؽ
 عمى بعرضيا الدراسة أداة صدؽ مف بالتحقؽ الباحثاف قاـ      

 مف والخبرة االختصاص ذوي مف المحكميف مف مجموعة
 وجامعة بيرزيت جامعة مف كؿ في التدريس ىيئات أعضاء
 وعددىـ الوزارات، مف وعدد القدس وجامعة المفتوحة القدس

 األداة، حوؿ المالحظات إبداء أجؿ مف وذلؾ محكمًا،( 15)
ضافة وحذؼ وفقراتيا، ومجاالتيا  لتصبح مناسبًا، يرونو ما وا 

 .تربوياً  مقبولة الصدؽ مف بدرجة األداة
 المشار التعديالت إجراء تـ المحكميف، مالحظات مراجعة وبعد
 منيـ،% 70 مف أكثر عمييا اجمع والتي المحكميف، مف الييا

 :يمي مما تكونت حيث، النيائية صورتيا في االستبانة واخرجت
 وتمثؿ ،(الطمبة) المستجيب عف عامة بيانات: األوؿ القسـ

  االوؿ، الفصؿ معدؿ الفرع، الجنس،: المستقمة الدراسة متغيرات

 .المدرسة عمى االشراؼ جية
 تواجو التي المشكالت ومجاالت فقرات يتضمف: الثاني القسـ
 شخصية مشكالت: كالتالي موزعة فقرة( 44) التوجييي، طمبة
( 13) فقراتيا وعدد تعميمية مشكالت فقرات،( 9) فقراتيا وعدد
 مشكالت فقرات،( 10) فقراتيا وعدد اجتماعية مشكالت فقرة،
 (.12) وعددىا نفسو العامة الثانوية بامتحاف تتعمؽ
 المشكالت مف الحد في المدرسية ةاالدار  دور: الثالث القسـ

 وبيذا. فقرة( 20) مف وتتكوف التوجييي، طمبة لدى التربوية
 .فقرة( 64) جميعيا االستبانة فقرات عدد يكوف
 بحساب أيضاً  األداة صدؽ مف التحقؽ تـ أخرى ناحية مف

 لألداة، الكمية الدرجة مع االستبانة لفقرات بيرسوف ارتباط معامؿ
 وىذا االستبانة، فقرات جميع في إحصائية داللة وجود واتضح
 أداة ومجاالت فقرات بيف داخمي اتساؽ ىناؾ أف عمى يدلؿ

 .الدراسة
 معامؿ بحساب الدراسة، أداة ثبات مف بالتحقؽ الباحثاف وقاـ

 والدرجة الدراسة لمجاالت الفا، كرونباخ معادلة خالؿ مف الثبات
 بثبات االداة تمتع الى الثبات معامالت قيـ وأشارت الكمية،
 (.2) الجدوؿ في ذلؾ ويظير الدراسة، بأغراض يفي مرتفع،

 2 جدول
 الدراسة أداة لمحاالت الثبات معامل نتائج

 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالت
 0.736 9 مشكالت شخصية
 0.813 13 مشكالت تعميمية
 0.790 10 مشكالت اجتماعية

 0.702 12 تتعمؽ بامتحاف الثانوية العامة نفسومشكالت 
 0.871 44 الدرجة الكمية لممشكالت

 0.940 20 دور االدارة المدرسية في الحد مف المشكالت
 :المعالجة اإلحصائية

بعد جمع االستبيانات والتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ        
ترميزىا )إعطائيا أرقامًا معينة(، وذلؾ تمييدًا إلدخاؿ بياناتيا 
إلى جياز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية 
المناسبة، وتحميؿ البيانات وفقًا ألسئمة الدراسة وفرضياتيا، وقد 

باستخراج المتوسطات  تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات

 االستبانةالمعيارية لكؿ فقرة مف فقرات  واالنحرافاتالحسابية 
، وتحميؿ (t- test)( ومجاالتيا والدرجة الكمية، واختبار )ت

، ومعامؿ ارتباط (One Way ANOVA) التبايف األحادي
، (Cronbach Alpha) بيرسوف، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا

  الرزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية وذلؾ باستخداـ برنامج
(SPSS) (Statistical Package for Social Sciences) 
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 مناقشتهاو نتائج . ال5
 حتى يتـ تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ  

 اعتماد المقياس الوزني التالي

 3جدول 
 الحسابيمدى متوسطها  الدرجة
 فأقؿ 2.33 منخفضة
 3.67-2.34 متوسطة
 فأعمى 3.68 عالية

 :األوؿ السؤاؿ نتائج
 العامػػػػػػػة الثانويػػػػػػة طمبػػػػػػػة تواجػػػػػػو التػػػػػػػي التربويػػػػػػة المشػػػػػػػكالت مػػػػػػا
 الطمبة؟ يراىا كما فمسطيف في( التوجييي)

 طاتالمتوسػػػػػ بحسػػػػػاب الباحثػػػػػاف قػػػػػاـ السػػػػػؤاؿ ىػػػػػذا عػػػػػف لإلجابػػػػػة
 الدراسػػػة عينػػػة أفػػػراد السػػػتجابات المعياريػػػة واالنحرافػػػات الحسػػػابية

 المشػػػكالت عػػػف تعبػػػر التػػػي االسػػػتبانة مجػػػاالت عمػػػى الطمبػػػة مػػػف
 خػالؿ مػف فمسػطيف، فػي العامة الثانوية طمبة تواجو التي التربوية
 ىػػػو كمػػػا والبيػػػرة، اهلل راـ محافظػػػة مػػػدارس فػػػي الميدانيػػػة الدراسػػػة
 (.4) الجدوؿ في مبيف

 4 جدول
 "تنازليا مرتبة الدراسة أداة مجاالت عمى الطمبة من الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.61 3.73 نفسومشكالت تتعمؽ بامتحاف الثانوية العامة  1
 متوسطة 0.71 2.94 مشكالت تعميمية 2
 متوسطة 0.66 2.67 مشكالت شخصية 3
 منخفضة 0.80 2.28 مشكالت اجتماعية 4

 متوسطة 0.50 2.95 الدرجة الكمية
يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات       

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة الحسابية 
 حوؿ المشكالت التربوية التي تواجو طمبة الثانوية العامة
 )التوجييي( في فمسطيف أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية بمغ

(. وىذا يدؿ عمى أف 0.05( وانحراؼ معياري )2.95)
مة في فمسطيف المشكالت التربوية التي تواجو طمبة الثانوية العا

مف وجية نظر الطمبة جاءت بدرجة متوسطة. وقد حصؿ مجاؿ 
المشكالت المتعمقة بامتحاف الثانوية العامة نفسو عمى أعمى 

( وبدرجة عالية، يميو مجاؿ 3.73متوسط حسابي ومقداره )
المشكالت التعميمية، ويميو مجاؿ المشكالت الشخصية، في حيف 

عمى أقؿ متوسط حسابي حصؿ مجاؿ المشكالت االجتماعية 
 .( وبدرجة منخفضة2228ومقداره )

أما بخصوص تقديرات أفراد عينة الدراسة مف الطمبة لممشكالت 
 .عمى مجاالت الدراسة فتبينيا الجداوؿ الالحقة

 المجاؿ األوؿ: المشكالت المتعمقة بامتحاف الثانوية نفسو
معيارية قاـ الباحثاف بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر 
عف مجاؿ المشكالت المتعمقة بامتحاف الثانوية العامة نفسو. 

 (.5) وذلؾ في الجدوؿ
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 5جدول 
 الدراسة لممشكالت المتعمقة بامتحان الثانوية نفسهالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.12 4.34 يحدد امتحاف التوجييي مستقبؿ الطالب في حياتو 1
 عالية 1.05 4.29 امتحاف التوجييي بحد ذاتو مصدر قمؽ وتوتر لمطالب 2
 عالية 1.07 4.20 التي تصاحب امتحاف التوجييي مف توتر الطمبة وقمقيـتزيد الضجة االعالمية  3
 عالية 1.17 4.02 يختزؿ امتحاف التوجييي تحصيؿ الطالب في سنة دراسية واحدة 4
 عالية 1.28 3.72 عدـ كفاية الوقت المحدد لجمسات امتحاف التوجييي 5
 متوسطة 1.46 3.63 عقد االمتحاف مرة واحدة في السنة يزيد مف التوتر 6
 متوسطة 1.31 3.62 طريقة احتساب معدؿ الطالب في التوجييي غير عادلة 7
 متوسطة 1.35 3.54 يعتمد امتحاف التوجييي عمى الحفظ فقط 8
 متوسطة 1.17 3.52 توزيع العالمات عمى األسئمة يتـ بشكؿ غير متوازف 9
 متوسطة 1.37 3.41 المصداقيةما يحصؿ مف غش في امتحاف التوجييي يفقده  10
 متوسطة 1.41 3.39 يقيس امتحاف التوجييي الجانب المعرفي لدى الطالب فقط 11
 متوسطة 1.26 3.09 خروج بعض األسئمة عف المنياج المقرر 12

 عالية 0.61 3.73 الدرجة الكمية
جاءت بدرجة  ( فقرات5( أف )5تشير النتائج في الجدوؿ )

ءت بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة ( فقرات جا7عالية، و)
يحدد امتحاف التوجييي مستقبؿ الطالب في حياتو " عمى أعمى "

(. وحصمت الفقرة " خروج بعض 4.34متوسط حسابي ومقداره )
 األسئمة عف المنياج المقرر " عمى أقؿ متوسط حسابي ومقداره 

(3.09.) 
 المشكالت التعميميةالمجاؿ الثاني: 

قاـ الباحثاف بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر 

 (.6) عف مجاؿ المشكالت التعميمية. وذلؾ في الجدوؿ
 6جدول 

 ت المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لممشكالت التعميميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافا
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.24 3.59 اعتماد طريقة تدريس المقررات اسموب التمقيف والحفظ 1
 متوسطة 1.15 3.44 صعوبة مقررات التوجييي بشكؿ عاـ 2
 متوسطة 1.20 3.43 التوجيييكثرة عدد مقررات  3
 متوسطة 1.40 3.29 رغبة المعمميف في إنياء المقررات الدراسية بسرعة 4
 متوسطة 1.37 3.28 ضعؼ الجانب التطبيقي العممي في الحصص اليومية 5
 متوسطة 1.29 3.27 ضعؼ استخداـ الوسائؿ التعميمية أثناء عرض المادة التعميمية 6
 متوسطة 1.28 3.27 المدرسية المرىقةكثرة الواجبات  7
 متوسطة 1.30 2.70 قمة التعزيز مف قبؿ إدارة المدرسة ومعممييا 8
 متوسطة 1.33 2.67 ضعؼ اإلرشاد التربوي لطمبة التوجييي 9
 متوسطة 1.38 2.39 ضعؼ متابعة مدير المدرسة ألداء المعمميف 10
 متوسطة 1.35 2.34 ضعؼ احتراـ وتقدير المعمميف لمطمبة 11
 منخفضة 1.24 2.28 النقص في تخصصات المعمميف 12
 منخفضة 1.18 2.27 عدـ تمكف المعمميف مف المواد التي يدرسونيا 13

 متوسطة 0.71 2.94 الدرجة الكمية
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( فقرة جاءت بدرجة 11( أف )6تشير النتائج في الجدوؿ )      
اعتماد تا بدرجة منخفضة. وحصمت الفقرة "جاءمتوسطة وفقرتيف 
عمى أعمى المقررات اسموب التمقيف والحفظ "طريقة تدريس 
عدـ تمكف (، وحصمت الفقرة "3.59ومقداره ) متوسط حسابي

 المعمميف مف المواد التي يدرسونيا " عمى أقؿ متوسط 

 (.2.27حسابي ومقداره )
 المجاؿ الثالث: المشكالت الشخصية

حثاف بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية قاـ البا
الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر 

 (.7) عف مجاؿ المشكالت الشخصية. وذلؾ في الجدوؿ
 7جدول 

 ينة الدراسة لمجال المشكالت الشخصيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ع
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.10 3.87 بالقمؽ مف امتحاف الثانوية العامة )التوجييي( أشعر 1
 متوسطة 1.19 3.65 ال أحب االمتحانات بشكؿ عاـ 2
 متوسطة 1.23 3.26 أفقد التركيز كمما اقترب موعد امتحاف التوجييي 3
 متوسطة 1.25 2.57 ميولي واىتماماتي في الحياة خارج نطاؽ التعميـ 4
 متوسطة 1.10 2.56 أشعر بأف مستوى المقررات الدراسية أعمى مف مستوى قدراتي العممية 5
 متوسطة 1.20 2.36 أشعر بعدـ الثقة في نفسي الجتياز امتحاف التوجييي 6
 منخفضة 1.25 2.11 المدرسةال أشعر باالنسجاـ في  7
 منخفضة 1.16 2.03 أخجؿ مف مناقشة المعمميف في األسئمة التي يصعب عمَي فيميا 8
 منخفضة 1.03 1.59 يصعب عمَي بناء عالقات مع زمالئي في المدرسة 9

 متوسطة 0.66 2.67 الدرجة الكمية
 بدرجة جاءت واحدة فقرة أف( 7) الجدوؿ في النتائج تشير      
 جاءت فقرات( 3)و متوسطة، بدرجة جاءت فقرات( 5)و عالية
 امتحاف مف بالقمؽ أشعر"  الفقرة وحصمت. منخفضة بدرجة
 ،(3.87) حسابي متوسط أعمى عمى( "التوجييي) العامة الثانوية

  في زمالئي مع عالقات بناء عميَ  يصعب" الفقرة وحصمت

 (.1.59) حسابي متوسط أقؿ عمى" المدرسة
  االجتماعية المشكالت: الرابع المجاؿ

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب الباحثاف قاـ
 تعبر التي االستبانة فقرات عمى الدراسة عينة أفراد الستجابات

 (.8) الجدوؿ في وذلؾ. االجتماعية المشكالت مجاؿ عف
 8 جدول

 االجتماعية لممشكالت الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.54 3.14 بطالة الخريجيف مف المشكالت التي تقمقني 1
 متوسطة 1.43 2.93 والدَي بضرورة حصولي عمى معدؿ عالي في التوجييييضغط  2
 متوسطة 1.38 2.42 عف دراستي لالطمئنافال يقوـ والدَي بزيارة المدرسة  3
 منخفضة 1.26 2.26 أتحرج مف مصارحة والدَي بمشكالتي الدراسية 4
 منخفضة 1.41 2.24 يتدخؿ والدَي في أسموب دراستي 5
 منخفضة 1.29 2.11 قيودًا عمى عالقاتي مع زمالئي خالؿ االمتحانات يضع والديَ  6
 منخفضة 1.44 2.05 ييدد والدَي بمعاقبتي حاؿ الرسوب بالتوجييي 7
 منخفضة 1.35 2.05 عدـ توفر مكاف مناسب لمدراسة في البيت 8
 منخفضة 1.26 1.98 ال أشعر باالستقرار داخؿ البيت 9
 منخفضة 1.14 1.62 تمبية احتياجاتيعدـ قدرة أسرتي عمى  10

 منخفضة 0.80 2.28 الدرجة الكمية
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( فقرات جاءت بدرجة 3( أف )8تشير النتائج في الجدوؿ )     
ءت بدرجة منخفضة. وحصمت الفقرة ( فقرات جا7متوسطة، و)

متوسط عمى أعمى ريجيف مف المشكالت التي تقمقني "بطالة الخ"
درة أسرتي عمى عدـ ق(، وحصمت الفقرة "3.14ومقداره ) حسابي

 (.1.62عمى أقؿ متوسط حسابي ومقداره )تمبية احتياجاتي "
تي ىذه النتيجة، كوف تقديرات طمبة الثانوية العامة أوت

)التوجييي( لممشكالت التي يواجيونيا بدرجة متوسطة، 
 (، في حيف حصؿ مجاؿ2.95وبمتوسط حسابي بمغ )

المشكالت المتعمقة بامتحاف الثانوية العامة نفسو عمى أعمى 
( وبدرجة عالية، الى أسباب 3.73متوسط حسابي ومقداره )

 :عدة
)متوسطة وليست عالية(: قد يعزى ىذا  بخصوص الدرجة الكمية

الى األسباب الشخصية واالجتماعية التي ساعدت عمى أف تكوف 
الحتياجات أبنائيـ  الدرجة متوسطة، بمعنى أف تفيـ األىؿ

الطمبة في المرحمة الثانوية، وقدرتيـ عمى التعامؿ مع متطمبات 
ىذه المرحمة ساعد الطمبة عمى تجاوز مشكالت ىذه المرحمة، 
وقد يعزى ذلؾ أيضًا الى وجود مرشد تربوي في العديد مف 
المدارس يساعد عمى تجاوز الطمبة لمشكالتيـ الشخصية 

 .واالجتماعية
بخصوص درجة المشكالت المتعمقة بامتحاف الثانوية اما       

)عالية(: فقد يعزى ىذا األمر الى طبيعة ىذا  العامة نفسو
االمتحاف وما يترتب عميو مف محطات مفصمية لمطالب، فيذا 

االمتحاف يعد كابوسًا لمطالب ولذويو عمى حد سواء. إضافة الى 
المتحاف وتجعؿ اليالة االعالمية واالجتماعية التي ترافؽ ىذا ا

مف الطالب مركز الحدث عمى مدى سنة كاممة، ليعيش ىذا 
الطالب ظروؼ الترقب والتوتر كواؿ عامو الدراسي، وخاصة فترة 
االمتحانات وما يعقبيا مف ترقب لمنتائج النيائية. كؿ ىذا يجعؿ 
الطالب يحس بعبء امتحاف الثانوية العامة ومشكالتو أكثر مف 

ت المشكالت التربوية ليذه المرحمة. أي مجاؿ آخر مف مجاال
وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة في ىذا الجانب مع نتيجة دراسة 

 ].16] [، ودراسة اسعيد9] القحطاني
 :نتائج السؤاؿ الثاني

ىؿ تختمؼ متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة مف الطمبة 
 لواقع المشكالت التربوية التي تواجو طمبة الثانوية العامة

وجييي( في فمسطيف باختالؼ متغيرات الدراسة: الجنس، )الت
 الفرع، معدؿ الفصؿ األوؿ، الجية المشرفة عمى المدرسة؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ فحص الفرضيات الصفرية التالية 
 :المنبثقة عنو

 :الفرضية األولى
 ≤ α)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تقديرات أفراد عينة الدراسة لممشكالت بيف متوسطات  (0.05
 .التربوية التي يواجيونيا تعزى لمتغير الجنس

 (.9) "ت"، الجدوؿ باختبارتـ فحص الفرضية الصفرية األولى 

 نتائج اختبار "ت" لممشكالت التربوية حسب متغير الجنس. 9جدول 
المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي
مستوى  "t" قيمة االنحراف المعياري

 الداللة
 0.504 0.668 0.72 2.70 121 ذكر المشكالت الشخصية

 0.65 2.66 407 أنثى
 0.806 0.245 0.73 2.95 121 ذكر المشكالت التعميمية

 0.71 2.93 407 أنثى
 0.005 2.7996 0.81 2.46 121 ذكر المشكالت االجتماعية

 0.79 2.23 407 أنثى
المشكالت المتعمقة بامتحاف الثانوية 

 العامة نفسو
 0.250 1.152 0.68 3.67 121 ذكر
 0.58 3.75 407 أنثى

 0.361 0.915 0.54 2.98 121 ذكر الدرجة الكمية
 0.48 2.94 407 أنثى
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"ت" لمدرجة يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة       
(، أي أنو ال توجد 0.361(، ومستوى الداللة )0.915الكمية )

فروؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لممشكالت التربوية التي 
 .يواجيونيا تعزى لمتغير الجنس. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية األولى

ويعزو الباحثاف ذلؾ الى اف الطمبة في المرحمة الثانوية       
ة مف المساواة مف الناحية التعميمية، فال نجد عمى درجة واحد
المستوى فيـ يخضعوف لنفس المناىج، باإلضافة  بينيـ فرؽ في 

التي  واالجتماعيةلكونيـ يتعرضوف لنفس التغيرات السياسية 
طرأت عمى المجتمع الفمسطيني، وقد يعزى أيضًا إلى التطور 

التنشئة التكنولوجي الذي دخؿ كؿ بيت الغني والفقير، ونمط 
السائدة في األسرة، وكذلؾ فإف كؿ طالب وطالبة في مرحمة 

التعميـ الثانوي يتعرض لنفس أسس التقويـ الدراسي، ألف 
المدارس جميعيا تخضع لنفس التعميمات التي تمـز المدارس 
بذلؾ. واتفقت نتيجة ىذه الدراسة في ىذا الجانب مع نتيجة 

 ].16] [، ودراسة اسعيد8] دراسة كؿ مف ربايعة
 :نتائج الفرضية الثانية

         ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة     
(α ≥ 0.05)  بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

لممشكالت التربوية التي يواجيونيا تعزى لمتغير الفرع. وقد تـ 
 الجدوؿ فحص الفرضية الصفرية الثانية باستخداـ اختبار "ت"،

(9.( 

 10جدول 
 نتائج اختبار "ت" لممشكالت التربوية حسب متغير الفرع

المتوسط  العدد الفرع المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.317 1.002 0.66 2.70 163 عممي المشكالت الشخصية
 0.66 2.65 365 أدبي

 0.221 1.227 0.8 3.00 163 عممي التعميميةالمشكالت 
 0.71 2.91 365 أدبي

 0.649 0.456 0.8 2.30 163 عممي المشكالت االجتماعية
 0.8 2.27 365 أدبي

 0.000 3.533 0.6 3.87 163 عممي المشكالت المتعمقة بامتحاف الثانوية العامة نفسو
 0.61 3.67 365 أدبي

 0.032 2.150 0.48 3.01 163 عممي الدرجة الكمية
 0.5 2.91 365 أدبي

 الكمية لمدرجة" ت" قيمة أف السابؽ الجدوؿ خالؿ مف يتبيف
 في فروؽ توجد أنو أي ،(0.032) الداللة ومستوى ،(2.150)

 محافظة في العامة الثانوية طمبة تواجو التي التربوية المشكالت
 وكانت الفرع،، لمتغير تعزى نظرىـ وجية مف والبيرة اهلل راـ

 .الثانية الفرضية رفض تـ وبذلؾ العممي، الفرع لصالح الفروؽ
 الفرع مشكالت حجـ كبر الى ذلؾ الباحثاف ويعزو      
 العممي الفرع طمبة منيا يعاني التي المشكالت أف حيث العممي،
 أف كما. وزخميا المواد لصعوبة األدبي، بالفرع مقارنة، عالية

 مف زمالئيـ مف أعمى العممي الفرع طمبة يعيشو النفسي الضغط
 عالية معدالت عمى الحصوؿ في لطموحيـ وذلؾ األدبي، الفرع
 كالطب ليا يطمحوف التي التخصصات إلى لمدخوؿ تأىميـ

 بحاجة ليسوا ىـ الذيف األدبي الفرع طمبة بخالؼ واليندسة،
 نتائج واتفقت. الجامعية بتخصصاتيـ لاللتحاؽ عالية لمعدالت

 مع اختمفت حيف في ،[8] ربايعة دراسة نتائج مع الجانب ىذا
 ].16] اسعيد دراسة نتائج
 :الثالثة الفرضية نتائج

 ≤ α)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال
 لممشكالت الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات بيف (0.05
 .األوؿ الفصؿ معدؿ لمتغير تعزى يواجيونيا التي التربوية
  الحسابية المتوسطات حساب تـ الثالثة الصفرية الفرضية لفحص

  تواجو التي التربوية المشكالت عمى الدراسة عينة أفراد الستجابة
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 .11)) الجدوؿ. األوؿ الفصؿ معدؿ متغير حسب العامة الثانوية طمبة
 11 جدول

 األول الفصل معدل متغير حسب التربوية لممشكالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد معدل الفصل األول المجال

 0.73 2.82 76 %70أقؿ مف  المشكالت الشخصية
70%-80% 151 2.66 0.53 

 0.70 2.63 301 %80أعمى مف 
 0.72 3.04 76 %70أقؿ مف  المشكالت التعميمية

70%-80% 151 2.91 0.69 
 0.72 2.93 301 %80أعمى مف 

 0.81 2.45 76 %70أقؿ مف  المشكالت االجتماعية
70%-80% 151 2.33 0.74 

 0.82 2.21 301 %80أعمى مف 
المشكالت المتعمقة بامتحاف الثانوية 

 العامة نفسو
 0.59 3.64 76 %70أقؿ مف 

70%-80% 151 3.75 0.53 
 0.65 3.74 301 %80أعمى مف 

 0.51 3.02 76 %70أقؿ مف  الدرجة الكمية
70%-80% 151 2.95 0.41 

 0.53 2.93 301 %80أعمى مف 
 بيف ظاىرية فروؽ وجود( 11) رقـ الجدوؿ مف يالحظ      
 طمبة تواجو التي التربوية لممشكالت الدراسة عينة افراد تقديرات
 داللة ولمعرفة األوؿ، الفصؿ معدؿ متغير حسب العامة الثانوية

 one way)األحادي التبايف تحميؿ استخداـ تـ الفروؽ

ANOVA) (.12) الجدوؿ في يظير كما 

 12جدول 
 األول الفصل معدل متغير حسب العينة أفراد الستجابة األحادي التباين تحميل نتائج

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.382 1.043 2 2.086 بيف المجموعات المشكالت الشخصية
 

0.093 
 0.438 525 229.840 داخؿ المجموعات 

 527 231.926 المجموع 
 0.943 0.481 2 0.961 بيف المجموعات المشكالت التعميمية

 
0.390 

 0.510 525 267.634 داخؿ المجموعات 
 527 268.595 المجموع 

 3.093 1.947 2 3.893 بيف المجموعات المشكالت االجتماعية
 

0.046 
 0.629 525 330.391 داخؿ المجموعات 

 527 334.284 المجموع 
المشكالت المتعمقة بامتحاف 

 الثانوية العامة نفسو
 1.042 0.385 2 770. بيف المجموعات

 
0.353 

 0.369 525 193.869 داخؿ المجموعات 
 527 194.638 المجموع 

 1.096 0.270 2 0.541 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 

0.335 
 0.247 525 129.519 داخؿ المجموعات 

 527 130.060 المجموع 
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( ومستوى 1.096) يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية     
 (α ≥ 0.05) ( وىي أكبر مف مستوى الداللة0.335الداللة )

أي أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في المشكالت التربوية التي 
تعزى لمتغير معدؿ الفصؿ األوؿ، تواجو طمبة الثانوية العامة 
 .وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الثالثة

وقد يعزى ذلؾ كوف مشاعر الطمبة تجاه المشكالت التي      
 يواجيونيا تنصب في ىذه المرحمة باتجاه امتحاف الثانوية العامة

)التوجييي( بالدرجة األولى، ىذا االمتحاف الذي يحسب الكؿ 
معدلو وتحصيمو، ففي الوقت  حسابو مف منظاره الخاص وحسب

الذي يخشى الطالب الضعيؼ مف الرسوب، يخشى الطالب 

المتميز مف عدـ حصولو عمى معدؿ عاؿ يؤىمو لدخوؿ كمية 
الطب مثاًل. واختمفت نتيجة ىذه الدراسة في ىذا الجانب مع 

 ].9] نتيجة دراسة القحطاني
 :نتائج الفرضية الرابعة

 ≤ α)ية عند مستوى الداللةال توجد فروؽ ذات داللة إحصائ
بيف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لممشكالت  (0.05

التربوية التي يواجيونيا تعزى لمتغير الجية المشرفة عمى 
 .المدرسة

تـ فحص الفرضية الصفرية الرابعة باستخداـ اختبار "ت"، 
 (.13) الجدوؿ

 13جدول 
 اختبار "ت" المشكالت التربوية حسب متغير الجهة المشرفة عمى المدرسةنتائج 

الجهة المشرفة عمى  المجال
 المدرسة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.124 1.542 0.64 2.64 372 حكومة المشكالت الشخصية
 0.71 2.74 156 خاصة

 0.596 0.532 0.69 2.93 372 حكومة المشكالت التعميمية
 0.76 2.96 156 خاصة

 0.091 1.695 0.79 2.24 372 حكومة المشكالت االجتماعية
 0.80 2.37 156 خاصة

المشكالت المتعمقة بامتحاف الثانوية 
 العامة نفسو

 0.161 1.404 0.59 3.71 372 حكومة
 0.66 3.79 156 خاصة

 0.083 1.734 0.47 2.93 372 حكومة الدرجة الكمية
 0.54 3.01 156 خاصة

يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية      
(، أي أنو ال توجد فروؽ 0.083(، ومستوى الداللة )1.734)

بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لممشكالت التربوية التي 
حسب متغير الجية المشرفة عمى المدرسة. وبذلؾ تـ يواجيونيا 

 .قبوؿ الفرضية الرابعة
ويعزو الباحثاف ذلؾ الى أف المدارس الحكومية والخاصة       

تخضع لنفس القوانيف والتعميمات الصادرة عف وزارة التربية 
والتعميـ بخصوص امتحاف الثانوية العامة، وما يتعمؽ بو مف 

ة الفمسطينية وثقافتيا االجتماعية واألسرية ترتيبات، كما أف البيئ
 متقاربة اجمااًل، فالجميع ينظر المتحاف الثانوية العامة
)التوجييي( نفس النظرة، صحيح أف المدارس الخاصة تحرص 
عمى أف يكوف طمبتيا في المقدمة الستقطاب طمبة الى مدارسيا، 

 ولكف لـ تكف نتائج التوجييي في ىذه المدارس متميزة عمى
الدواـ، وبشكؿ الفت لمنظر، بؿ ىناؾ العديد مف أوائؿ التوجييي 
ىـ مف طمبة مدارس الحكومة. وقد يعزى ىذا ألف اىتمامات 
طمبة التوجييي في ىذه المرحمة تنصب عمى االمتحاف نفسو 
أكثر مف اىتماماتيـ لما تقدمو ليـ المدرسة الخاصة مف بيئة 

 .ومةمدرسية قد تختمؼ عف تمؾ في مدارس الحك
 :نتائج السؤاؿ الثالث 

 ما دور اإلدارة المدرسية في الحد مف المشكالت التي تواجو
  طمبة التوجييي في فمسطيف مف وجية نظر الطمبة؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحثاف بحساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

ة التي تعبر عف دور اإلدارة المدرسية في عمى فقرات االستبان



562016
 

18 

 (.14) اهلل والبيرة مف وجية نظر الطمبة، كما في الجدوؿالحد مف المشكالت التي تواجو طمبة التوجييي في محافظة راـ 
 14جدول 

الدراسة حول دور اإلدارة المدرسية في الحد من المشكالت التي تواجه طمبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
 التوجيهي في فمسطين مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.19 3.63 يعمؿ المدير عمى ترتيب برنامج لحصص إضافية إذا لـز األمر. 1
 متوسطة 1.23 3.58 طمبة التوجييي خالؿ العاـ الدراسييتابع المدير تحصيؿ  2
 متوسطة 1.22 3.52 سنوات سابقةلمناقشة بعضًا مف أسئمة التوجييي يشجع المعمميف عمى  3
 متوسطة 1.29 3.47 يقـو المدير بتييئة طمبة التوجييي لالمتحاف مع بداية العاـ الدراسي 4
 متوسطة 1.41 3.36 كؿ انجاز يحققونو يشارؾ المدير طمبة التوجييي فرحتيـ في 5
 متوسطة 1.29 3.30 يبحث مدير المدرسة مع المعمميف عف حموؿ لمشكالت الطمبة مف ذوي التحصيؿ المتدني 6
 متوسطة 1.13 3.26 يتابع سير التدريس في المقررات الدراسية خالؿ العاـ الدراسي 7
 متوسطة 1.19 3.18 التوجييييتابع مع المعمميف اىتماماتيـ بمشكالت طمبة  8
 متوسطة 1.22 3.17 يعقد المدير لقاءات مع أولياء أمور طمبة التوجييي 9
 متوسطة 1.16 3.10 يعزز لدى طمبة التوجييي قدراتيـ العممية لمواجية امتحاف التوجييي 10
 متوسطة 1.31 3.09 يتعامؿ مدير المدرسة مع طمبة التوجييي مف منطمؽ األبوة واالنسانية 11
 متوسطة 1.19 3.05 يعمؿ عمى توفير ما يمـز مف وسائؿ عممية مساندة لطمبة التوجييي 12
 متوسطة 1.25 2.96 بالجانب النفسي لمطمبة لالىتماـيحث المدير المعمميف  13
 متوسطة 1.32 2.93 يقـو مدير المدرسة بتشكيؿ لجاف لمتابعة أمور امتحاف التوجييي 14
المدرسة متخصصيف مف التربية والتعميـ لتقديـ النصح واالرشاد لطمبة يستضيؼ مدير  14

 التوجييي
 متوسطة 1.33 2.93

 متوسطة 1.33 2.85 متحاف التوجييياالتوجييي لمناقشة كؿ ما يتعمؽ ب يعقد المدير لقاءات خالؿ العاـ مع طمبة 16
 متوسطة 1.27 2.84 يستمع مدير المدرسة لمشكالت الطمبة طيمة فترة الدواـ 17
يوجو الطمبة لمجيات المختصة لممساعدة في حاؿ وجود مشكالت لدييـ )اجتماعية،  18

 صحية،..(
 متوسطة 1.16 2.80

 متوسطة 1.20 2.74 يناقش مع المعنييف في مديرية التربية مشكالت طمبة التوجييي التي يتـ إثارتيا 19
 متوسطة 1.24 2.64 في االجتماعات الخاصة بمناقشة مشكالتيـُيشرؾ مدير المدرسة ممثميف عف طمبة التوجييي  20

 متوسطة 0.85 3.12 الدرجة الكمية
يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات        

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
في الحد مف المشكالت التي تواجو حوؿ دور اإلدارة المدرسية 

طمبة التوجييي في فمسطيف أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية 
 .(، وبدرجة متوسطة0285( وانحراؼ معياري )3.12) بمغ

( أف جميع الفقرات 14كما تشير النتائج في الجدوؿ )      
جاءت بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة " يعمؿ المدير عمى 

عمى أعمى " لحصص إضافية إذا لـز األمرترتيب برنامج 
(، وحصمت الفقرة " ُيشرؾ مدير 3.63متوسط حسابي ومقداره )

المدرسة ممثميف عف طمبة التوجييي في االجتماعات الخاصة 
 (.2.64عمى أقؿ متوسط حسابي ومقداره )" بمناقشة مشكالتيـ

ويفسر الباحثاف ذلؾ الى اىتماـ االدارات المدرسية       
عطائو األولوية، ليذا جاءت الفقرة بالجا نب التحصيمي، وا 

المتعمقة بترتيبات الحصص االضافية مف االىتمامات االولى 
لمدير المدرسة، وىذا الجانب مطموب مف االدارات المدرسية، 
لكف كاف مف االفضؿ التعامؿ مع جميع المشكالت التي تواجو 

ثر بعضيا طمبة التوجييي بنفس الدرجة، كونيا مترابطة، ويؤ 
عمى بعض. كما يالحظ تيميش حقيقي لمطمبة في االجتماعات 
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التي تعقد لمناقشة مشكالتيـ، مع أنيـ ىـ الوحيدوف الذيف 
 .يستطيعوف أف يتممسوا مشكالتيـ

 التوصيات. 6
أف تقـو وزارة التربية والتعميـ بدراسة واقع امتحاف التوجييي  •

ات دوؿ أخرى دراسة عممية مستفيضة، واالستفادة مف خبر 
لمخروج بنموذج عصري حديث ليذا االمتحاف يستجيب 

 .لمتطمبات المرحمة
أف تعمؿ االدارات المدرسية عمى تييئة طمبة التوجييي ليذا  •

االمتحاف قبؿ موعده بفترة كافية، مع االستعانة بمتخصصيف، 
 .تربوييف ونفسييف

بتيا في أف تقـو االدارات المدرسية بتحميؿ نتائج امتحانات طم •
امتحاف التوجييي عمى مدار سنوات عدة، لالستفادة مف ذلؾ 

 .حيف رسـ السياسات التربوية لسنوات قادمة
إشراؾ الطمبة في االجتماعات التي يتـ فييا مناقشة قضايا  •

 .طمبة التوجييي
عمى أولياء األمور توجيو أبناءىـ في ىذه المرحمة الدراسية  •

 .عمييـ طالضغبداًل مف 
تقديـ حوافز مادية ومعنوية لممدارس الثانوية الي تتمكف مف  •

 توطيد العالقة مع طالبيا وحؿ مشكالتيـ.
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EDUCATIONAL PROBLEMS FACING 

STUDENTS OF HIGH SCHOOLS (TAWJEHI) 

IN PALESTINE: FIELD STUDY AT 

SCHOOLS OF RAMALLAH AND AL BIREH 

GOVERNORATE 

MAHMOUD A ABU SAMRA               FIDA MAJDALAWI 

ABSTRACT _This study aimed at identifying the educational problems that facing students of 

high schools (Tawjehi) in Palestine by field study at Ramallah and Al-Bireh Governorate schools. 

The study population consisted of all Tawjihi students in Ramallah and Al-Bireh in the academic 

year 2014/2015, totaling (4519) students, while the study sample, randomly sample, consisted of 

(528) students. Researchers used a questionnaire formed of (64) items distributed on two aspects. 

Validity and reliability of the questionnaire were tested by educational and statistical 

manipulations. The results of the study revealed that the degree estimations of students, of both 

educational problems that facing Tawjehi students and the role of school administrations in 

reducing these problems, came medium, with means of (2.95) and (3.12) respectively. In the light 

of these results the study came up with a number of recommendations. 

KEYWORDS: Learning problems, personal problems, social problems, educational 

administration. 

 

 

 

 

 


