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 ظاهرة التسرب الطالبي في منطقة بئرمن  للحددور مديري المدارس الثانوية ف إلى هدفت الدراسة التعر 

وقد أجريت خالل العام الدراسي ، المسحيالمنهج  تم اتباع ن،معلميالو التربويين  المشرفينالسبع من وجهة نظر 

استبانة للكشف عن دور مديري المدارس الثانوية للحد من ظاهرة التسرب م، حيث تم تطوير 2016/2017

من  ةكونعلى عينة متم تطبيقها و ، وتم استخراج معاملي الصدق والثبات لألداة، ( فقرة موزعة40)تكونت من 

 ومعلمة من المدارس الثانوية في منطقة بئر السبع.( معلمًا 250)و ( مشرفًا ومشرفة،15)

التسرب الطالبي في منطقة  الحّد من ظاهرةدور مديري المدارس الثانوية في  أنكشفت نتائج الدراسة 

وجود فروق عدم كشفت النتائج جاء بمستوى مرتفع، و والمعلمين  بئر السبع من وجهة نظر المشرفين التربويين

، أما الكليةوالدرجة المجاالت في جميع والخبرة  الجنستعزى ألثر للمعلمين والمشرفين ذات داللة إحصائية 

وبعد واحد وهو ، الدرجة الكليةفي فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتغير المسمى الوظيفي فقد كان هناك 

 "، وكانت الفروق لصالح المعلمين والمعلمات.اإلجراءات التعليمية واإلداريةالبعد الثاني: "



عملية التعليمية وتعزيز دور ضرورة تعاون كل من له عالقة بالالباحث ب ىوصأوفي وضوء نتائج الدراسة 

مشكلة التسرب المدرسي، حيث من  الحدّ مشكلة التسرب الطالبي، وتفعيل دور القانون في من  الحدّ األسرة في 

رسمية وغير الرسمية في يعاقب من يقوم بتشغيل الطالب المتسربين من مدارسهم، وتفعيل دور المؤسسات ال

الوضع التعليمي والتدريسي في المدارس، وتهيئة المدارس تربويًا كلة التسرب الطالب، وتحسين الحّد من مش

 وعلميًا وفنيًا لجذب الطلبة إلى المدارس وتقليل نسب التسرب الطالبي.
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Abstract  

This study aimed to investigate the Role of Secondary School Principals in 

Reducing To The Phenomenon Of Student Drop-Out In The Beersheba Area From 

The Perspective Of Supervisor And Teachers. The researcher followed the 

descriptive analytical method, was conducted during 2016/2017, where a 

questionnaire was developed to reveal the role of secondary school principals 

comparing (40) items, then applied to the sample composition From (15) supervisors 

and supervisors, and (250) teachers from secondary schools in the area of Beersheba. 

The results of the study revealed that the role of secondary school principals 

in reducing the phenomenon of dropout in the BeerSheva area from the point of view 

of educational supervisors and teachers was of a high level. The results revealed that 

there were no statistically significant differences for teachers and supervisors due to 

the impact of gender and experience in all fields and the overall score. For the 

variable of the job title, there were statistically significant differences in the overall 

score, after one, the second dimension: "educational and administrative procedures", 

and the differences were in favor of teachers and teachers. 

In light of the results of the study, the researcher recommends the necessity 

of cooperation of all those involved in the educational process and enhancing the 



role of the family in addressing the problem of dropout and activating the role of law 

in addressing the problem of school dropouts. Improving the educational and 

teaching situation in schools, and creating educational, scientific and technical 

schools to attract students to schools and reduce dropout rates. 

 


