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إىل وإدلإي إحلبيبني فلوالهام ملا وجدت يف هذه إحلياة ،ومهنم ثعلمت إمصمود همام اكهت إمصعاب.
إيل إخوإيت وأخوإيت س ندي يف إحلياة .
إيل زويج إمفاضل ثلدير ًإ و وفاء ًإ.
إيل أساثذيت إمكرإم مفهنم إس تليت إحلروف وثعلمت كيف أهطق إملكامت وأصوغ إمعبارإت يف جمال
إمرتبية.
إىل إمزمالء وإمزميالت إذلين مل يدخروإ هجدإ يف مدي ابملعلومات وإمبياانت.
أهدي إميمك رساةل إملاجس تري .
دإعيا هللا س بحاهه وثعايل أن تلكل ابمنجاح وإملبول من جاهب أعضاء إملناكشة إملبجلني.
كاهلل كلي التكفيؽ،،،

الباحثة

ث

ش ر ولكدير
الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات ،كالحمد هلل حمدان كثي انر طيبان مباركان فيو كما ينبغي

لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو القائؿ في محكـ كتابوَ ( :وإ ْذ ثَأَ َّذ َن َ بر ُّ ُ ْمك م َ ِ ِْئ َشكَ ْر ُ ُْت َ ََل ِزي َدن َّ ُ ْمك ۖ َوم َ ِ ِْئ َكفَ ْر ُ ُْت
ِ
إ َّن ع َ َذ ِإب مَشَ ِدي ٌد) (ابراىيم)7 :
ِ
أحمد اهلل سبحانو كأشكره عمى فضمو كامتنانو أف أليمني الرشد كالصكاب كأعانني عمى

إكماؿ دراستي ىذه ،كأسألو أف يجعمو عممان نافعان لي كلكؿ طالب عمـ أراد الرجكع إليو ،كالصبلة

كالسبلـ عمى الرسكؿ الكريـ معمٌـ البشرية كىادم األمة إلى طريؽ الصكاب القائؿ" :ال يشكر اهلل

ىم ٍف ال يشكر الناس" ...كبعد

أتقدـ بأجمؿ عبارات الشكر كالتقدير لكؿ مف ساىـ بالرأم كالمشكرة أك قاـ بجيد ميما

إلي نصحان،
كاف حجمو ،إلى كؿ مف تعممت عمى يديو شيئان ،أك استميمت منو فك انر أك أسدل ٌ
عز كج ٌؿ في يمحكـ التنزيؿَ } :و َما ثُلَ ِّد ُموإ ِ ََلهْ ُف ِس ُ ْمك ِم ْن خ ْ ٍَري ََتِدُ و ُه ِع ْن َد
كجعمو في مكازيف حسناتيـ ،قاؿ اهلل ٌ

َّ ِ
(المزٌمؿ.)20 :
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ِ

إلى الصرح الشامخ جامعة األزىر الممثمة في رئيس الجامعة ،كعميد كمية التربية ،كرئيس
قسـ أصكؿ التربية ،كأعضاء ىيئة التدريس بالقسـ إلتاحة الفرصة لي لمكاصمة مشكارم العممي.
ألستاذم الفاضميف :الدكتكر صييب كماؿ االغا
أتقدـ بأسمى معاني الشكر كالتقدير
ٌ
تفضبل باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،كالمذيف كاف لطكؿ
كاألستاذ الدكتكر :فؤاد عمي العاجز ،الذم
ٌ
صبرىما كرحابة صدرىما تجسيد ألفضؿ صكر الصدؽ في النصح ،األمر الذم أعانني عمى

إنجاز ىذه الدراسة ،فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء كجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتيـ ،أداـ اهلل عمييـ
الصحة كالعافية كالفضؿ العظيـ .كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لألوالذة ا فاضل االولاذ الد لور

:عاسر يووف الخطيب والد لورة :لينا زياد صبيح لتفضميما بالقبكؿ لمناقشة دراستي ،مؤكدةن
تقديرم كشكرم العميؽ بما أمدكني بو مف ممحكظات كاف ليا األثر الكبير في خركج الدراسة
بالشكؿ العممي البلئؽ ،جعمو اهلل في ميزاف حسناتيـ.

الباحثة،،

ج

دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة السحفزة فل سدارس ا ونروا فل
السحافظات الجنوبية.
الباحثة :حنان راغب عواد عفانة
ا ولاذ الد لور /فؤاد ع ل العاجز.

الد لور /صييب سال االغا.

س خص الدراوة

ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة

في مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبية ،كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة المنيج الكصفي

التحميمي كببناء استبانة بعنكاف" :دكر اإلدارة المدرسية في تكفير البيئة المدرسية األمنة المحفزة
عمى التعميـ" ،كلئلجابة عف أسئمة الدراسة طبقت األداة عمى عينة قكاميا ( )400معمـ كمعممة

تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،كعند تحميؿ
العامميف في مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبيةٌ ،
النتائج استخدمت الباحثة :األكزاف النسبية كصدؽ األداة ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف ،كاختبار(ت)،
كتحميؿ التبايف األحادم ،كالمتكسط الحسابي.

كقد تكصمت الدراسة إلى أف االدارة المدرسية دك انر كبي ارن في تكفير بيئة مدرسية آمنة

كمحفزة في مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبية كحصمت عمى كزف نسبي قدره

( ،)%77.60كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( ) 0.05 =αبيف متكسطات كجيات نظر المعمميف في مجاالت دكر االدارة المدرسية في تكفير
البيئة المدرسية اآلمنة كالمحفزة تعزل لمتغير الجنس ،التخصص العممي ،كالدرجة العممية ،بينما
يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αبيف متكسطات كجيات نظر

المعمميف في مجاالت دكر اإلدارة المدرسية في تكفير البيئة المدرسية اآلمنة كالمحفزة تعزل

لمتغير سنكات الخبرة لصالح الذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف  10سنكات .

كبناء عمى ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ،أكصت الباحثة بعدة تكصيات منيا:
ن
االستمرار في زيادة الكعي بمضمكف البيئة المدرسية اآلمنة كمجاالتيا بيف العامميف جميعا في

المدرسة ،كتدريب المديريف كالمديرات بشكؿ دكرم كمستمر ،لتحقيؽ متطمبات البيئة المدرسية
اآلمنة ،كزيادة االىتماـ بمجاالت البيئة المدرسية اآلمنة في المدارس التي تضـ أعدادا كبيرة
كقميمة مف الطمبة عمى حد سكاء ،كالتعاكف بيف المعمميف كاالدارة لمكصكؿ إلى البيئة المدرسية

اآلمنة ،كزيادة كعييـ بمتطمبات البيئة المدرسية اآلمنة.
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The Role Played by School Administration in Achieving a Motivating and Safe
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ABSTRACT
The study aimed to identify the role of the school administration in achieve the
safe school environment in UNRWA schools in the southern governorates. In order to
achieve this, the researcher constructed a questionnaire entitled "The role of school
administration in providing a safe school environment that stimulates education." To
answer the study questions, (400) teachers and teachers working in UNRWA schools
in the southern governorates, were selected randomly. The study used the descriptive
analytical method. In analyzing the results, the researcher used: frequencies and
percentages, Pearson correlation coefficient, one- way Anova, and the mean.
The study found that there was a high degree of the role of school
tadministration in providing a safe and stimulating school environment in UNRWA
schools in the southern governorates. The study also showed that there were no
statistically significant differences (α = 0.05) between the average views of teachers in
the fields of the role of school administration in providing the safe school
environment due to gender, Specialization, and qualification. There were statistically
significant differences (α = 0.05) between the average views of teachers in the fields
of school management role in providing the safe and stimulating school environment
due to the variable years of experience.
According to the results of the study, the researcher recommended several
recommendations, including: increasing awareness of the content and domains of the
safe school environment for all school staff, and training managers periodically and
continuously to achieve the requirements of the school environment safe, and increase
interest in the areas of safe school environment in schools Which includes large
numbers and few students alike, cooperation between teachers and administration to
reach a safe school environment, and increase their awareness of the requirements of a
safe school environment.
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سكدسة:

التربية عممية مرتكزة في المجمؿ عمػى اإلنسػاف فيػي تنػاقش طبيعتػو؛ حيػث يمثػؿ العنصػر

البشرم اليدؼ األسمى الذم تدكر حكلو كافة المجاالت الساعية إلعداده بصكرة تكفؿ االرتقاء بػو
م ػػف جمي ػػع النػ ػكاحي الجس ػػمية كالنفس ػػية كالفكري ػػة ،ب ػػؿ كحت ػػى الجمالي ػػة كاإلبداعي ػػة م ػػف أج ػػؿ بم ػػكغ
مستقبؿ زاخر باألمف كاالستقرار كالرفاىية ،ىذا مما جعؿ عمـ التربية بالغ التعقيد كمما ساعد عمى
إبػ ػراز التربي ػػة كعم ػػـ يظي ػػر قكاع ػػد عممي ػػة مس ػػتمدة م ػػف عم ػػكـ مختمف ػػة ذات عبلق ػػة بق ػػد ارت كمي ػػكؿ
اإلنسػػاف ككيفيػػة تكيفػػو مػػع أفػراد مجتمعػػو ،كيمكػػف تحقيػػؽ ذلػػؾ بتمكػػيف اإلنسػػاف مػػف ثقافػػة متأصػػمة
كمتعمقػػة؛ تشػػمؿ تجػػارب كخب ػرات حياتيػػة متنكعػػة ،كميػػارات كقػػيـ معرفيػػة ثقافيػػة إنسػػانية ،يػػدعميا
استعداد نفسي متكازف ،كمف أجؿ ذلؾ يتطمب األمر احتضاف كتكجيو األجياؿ حاضرىا كمستقبميا
كرعايتيا ،كيعتبر مجاؿ التربية ىك الفضاء الرحب ألداء ىذه الميمة.
اإلدارة بمفيكميػػا "ىػػي الكصػػكؿ إلػػي اليػػدؼ باسػػتعماؿ أحسػػف الطػػرؽ فػػي اسػػتثمار القػػكل
البشػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية كالمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكارد المتيسػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة بأق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يمك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت كالجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد كالم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ"
(الخطيب كأخركف.)8 :2000 ،
تعد المدرسة أكؿ كسط اجتماعي يخرج إليو الفرد بعد األسرة ،حيػث تيعػد المدرسػة منظكمػة
كبيئػة اجتماعيػػة قائمػػة بػػذاتيا؛ فيػػي تقػكـ بػػدكر رئػػيس فػػي عمميػػة التنشػئة لتمثػػؿ حمقػػة الكصػػؿ بػػيف
التكيػػؼ ،أك عدمػػو
الفػرد كالمجتمػػع بمػػا فيػو أفػراد كمؤسسػػات ،ففػػي المدرسػة تظيػػر قػػدرة الفػرد عمػػى ٌ
مػػع المحػػيط المدرسػػي ،كمػػا يسػػكده مػػف نظػػاـ كسػػمطة ،فالبيئػػة المدرسػػية بجميػػع ظركفيػػا كمككناتيػػا

تؤثر إيجابان كسمبان في سمكؾ الطالب.
أف التعميـ المجرد في مفيكمو التقميدم البسيط المنحصػر فػي تعمػيـ القػراءة كالكتابػة كتمقػيف
الفػػرد المػػتعمـ بعػػض المعػػارؼ المحػػددة كالتػػي قػػد تجاكزىػػا الػػزمف أحيان ػان ،ال يكفػػي إلعػػداد إنسػػاف
المسػػتقبؿ؛ ألف دكر المدرسػػة لػػـ تعػػد تقتصػػر عمػػى نقػػؿ المعمكمػػات لممػػتعمـ ،بػػؿ تجػػاكزه ألبػػد مػػف
ذلؾ؛ إلى جممة مف الميارات كالخبرات الحياتيػة المتنكعػة ،كلػف يتحقػؽ ذلػؾ إال مػف خػبلؿ مدرسػة
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تتسـ بالمناخ النشط المتنكع كالثقافي كاالجتماعي كالحياتي كاآلمف ،ككمما كانت ىذه البيئػة تنػبض
بالحيػػاة كاألمػػاف كانػػت كحػػدىا الكفيمػػة بجعػػؿ المدرسػػة حيػػاة أخػػرل يحياىػػا التمميػػذ تفػػتح أمامػػو أفاقػان
مختمفة كمتنكعة تمكنو مف إشباع حاجاتو النفسية كالكجدانية ،ىذا الفضػاء التربػكم المتحػرؾ ثقافػة
كعممػان كأنشػطة مختمفػة يشػ ٌكؿ حػاف انز ال نظيػر لػػو مػف حيػث إثػارة المػتعمـ كتشػكيقو ،كبالتػالي تحفيػزه
عمى حب التعمـ (محمد.)136 :2008 ،
تعد البيئة المدرسية التعميمية إحدل مدخبلت النظاـ المدرسي ،تتفاعؿ مع باقي المدخبلت
تأثي انر كتأث انر؛ فيي تؤثر في مجمؿ العممية التعميمية-التعمميػة بالكامػؿ ،فضػبلن عمػا تتركػو مػف آثػار
عمى المكجكديف بيا مف معمميف كمتعمميف.
كيشير مسػاد إلػى أ ٌف البيئػة المدرسػية الجامػدة المتحجػرة الفاقػدة لمحيكيػة؛ كالتػي تفتقػر إلػى

العكامؿ المحفٌزة كميا ،كالى الجانب المعرفي ،كالعاطفة المبدعػة كالمسػاعدة عمػى الصػقؿ المتكامػؿ
لشخصػية المػػتعمـ ،ال يمكػػف أف تقػػكـ بالعػػداد االنسػػاف المثقػػؼ .فالمعػػارؼ التعميميػػة المتراكمػػة عبػػر
السػػنيف الد ارسػػية ال تشػػكؿ كحػػدىا العمميػػة التثقيفيػػة اإلبداعيػػة الم ػراد تعميػػؽ أصػػميا فػػي المػػتعمـ.

كالثقافة التربكية الفعمية ىي التي تعمػؿ عمػى تنميتػو كاعػداده إعػدادان شػمكليان متكػامبلن ي ارعػي ترقيتػو
مف كؿ النكاحي المادية كالكجدانية .كىي نفس الغاية التي تسػعى إلييػا التربيػة مػف خػبلؿ المدرسػة
(مساد.)60 :2005 ،
مػف الصػعب الفصػؿ بػػيف البيئػة الماديػة لممدرسػة كالمػػنيج كالمػتعمـ ،كاف تطػكير ىػذه البيئػػة
كتكييػػؼ شػػركطيا كػػي تبلئػػـ تكجيػات التربيػػة الحديثػػة كمجاالتيػػا المعاصػرة كنخػػص بالػػذكر البيئػػة
المدرسية اآلمنة كالمحفزة عمى أنيا مجاؿ تربكم كاعد بات أم انر ال بد منو.
إف البيئة المدرسية تمثٌؿ أحد المككنات األساسية لمفيكـ االبداع كالمكىبػة؛ إذ مػف األىميػة
ٌ

بمكػػاف أف نميػػز بػػيف بيئػػة مدرسػػية غنيػػة بػػالمثيرات كمنفتحػػة عمػػى الخب ػرات كالتحػػديات الخارجيػػة

كالمعاصرة ،ك بيئة مدرسية فقيػرة كمغمقػة ال ترحػب بالتجديػد كالتغييػر الػذم قػد يكػكف مفركضػان مػف
الخارج ،كيش ٌكؿ المناخ المدرسػي مػف مجمػكع المتغيػرات الماديػة كاالجتماعيػة كاإلداريػة التػي تحكػـ
العبلقػ ػ ػػة بػ ػ ػػيف األط ػ ػ ػراؼ ذات العبلقػ ػ ػػة بالعمميػ ػ ػػة التربكيػ ػ ػػة داخػ ػ ػػؿ المجتمػ ػ ػػع المدرسػ ػ ػػي كخارجػ ػ ػػو
(حبيب.)328 :2007 ،
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تشػػيد التربيػػة اليػػكـ تطػػكرات جكىريػػة تتنػػاكؿ مككنػػات النظػػاـ التربػػكم برمتػػو ،منيػػا التأكيػػد
عمػػى النشػػاط ،كالممارسػػة عمػػى أنيػػا مػػداخؿ كاسػػتراتيجيات تربكيػػة فاعمػػة ،كمػػع كػػؿ تطػػكر تشػػيده
النظرية التربكية يصبح ضركريان تكييؼ البيئة المدرسية مع الحاجات التعميمية الجديػدة كالتكجيػات
التربكية الحديثة بما فييا تنكيع األنشطة ،كتطكير العبلقة بيف المعمـ كالمتعمـ كاالنفتاح عمى البيئة
الخارجية.
كتمثؿ اإلدارة التربكية في المدرسة أسػاس النجػاح كالتميػز ،كىػي العنصػر الػرئيس لمتغييػر،
كتحسػػيف الفاعميػػة ،كالتحفيػػز فػػي أج ػكاء المدرسػػة ،كيتطمػػب مػػف ىػػذه اإلدارة التربكيػػة المتمثمػػة فػػي
مػػدير المدرس ػة ،ال ػػذم يتمتػػع بالميػػارات القيادي ػػة ،كيمػػـ بالميػػاـ كالمس ػػئكليات المنكطػػة بػػو ،كيق ػػكـ
ب ػاألدكار المتكقعػػة منػػو حت ػى يكػػكف قائػػدان تربكي ػان ذا كفػػاءة عاليػػة ،يػػنيض بالمدرسػػة مػػف معممػػيف
كمتعمميف ،كيجعميا بيئة جاذبة لمتعمـ ،كيحقؽ أىداؼ التعميـ المرادة.
أشارت دراسة أبك غزاؿ ( )2014لتعزيػز دكر إدارات الػتعمـ فػي تبنػي كدعمػو التكجػو نحػك
التعمػيـ التقنػػي ،كضػػركرة اسػػتثمار األنشػػطة المدرسػػية بشػػكؿ فعػػاؿ لتفعيػػؿ اإلذاعػػة المدرسػػية ،عمػػى
نحػػك ذلػػؾ أشػػارت د ارسػػة فضػػة ( )2012بضػػركرة اسػػتثمار األنشػػطة المدرسػػية فػػي تفعيػػؿ جكانػػب
التربيػػة الصػػحية؛ لتفعيػػؿ األمػػف كالسػػبلمة داخػػؿ المدرسػػة ،كأكصػػت د ارسػػة أبػػك جحجػػكح ()2012
بضػػركرة تفعيػػؿ دكر مػػديرم المػػدارس الثانكيػػة مػػف خػػبلؿ إعطػػائيـ الصػػبلحيات؛ التخػػاذ ق ػ اررات
مناس ػػبة تتعم ػػؽ ببػ ػرامج التكعي ػػة األمني ػػة الت ػػي يمك ػػف تنفي ػػذىا داخ ػػؿ المدرس ػػة ،كم ػػا أش ػػارت د ارس ػػة
(الحكمي )2001 ،إلى تفعيؿ دكر المدرسة كاإلدارة المدرسية في تحقيؽ االنضباط بيف المتعمميف
في المدرسة.
م
إف األسمكب اإليجابي في تكجيػو سػمكؾ المػتعمـ كتعديمػو فػي المػدارس ىػك أس ه
ػمكب عصػر ه

م كانسػ ػػاني ،كينسػ ػػجـ مػ ػػع رسػ ػػالة التربيػ ػػة كالتعمػ ػػيـ .كيضػ ػػمف مسػ ػػتقببلن أفضػ ػػؿ لؤلجيػ ػػاؿ
كحضػ ػػار ٌ

كالمجتمعات (ك ازرة التربية كالتعميـ.)10 :2009 ،

حيػػث مػػف حقػػكؽ المػػتعمـ فػػي المدرسػػة ضػػماف تػػكفير بيئػػة تعميميػػة مثاليػػة تتسػػـ باألمػػاف
كالراحة الشخصية التي تساعد في النجاح كالتفكؽ الدراسي ،كاالستفادة مػف كػؿ الخػدمات المسػاندة
التػ ػػي تكفرىػ ػػا المدرسػ ػػة لمتعممييػ ػػا؛ لمسػ ػػاعدتيـ عمػ ػػى التحصػ ػػيؿ العممػ ػػي كالمعرفػ ػػي ،كمػ ػػا كتقػ ػػدير
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المتعمميف كاحتراميـ كعدـ التمييز بينيـ ألم سبب كاف ،كالسماح ليـ بحرية المعب كالمشاركة فػي
األنشطة المدرسية دكف مضايقة أك تدخؿ.
كقام ػػت ك ازرة التربي ػػة كالتعم ػػيـ بالتع ػػاكف م ػػع منظم ػػة األم ػػـ المتح ػػدة لمطفكل ػػة (اليكنيس ػػيؼ)
كشػػركاء مػػف ككالػػة الغػػكث كك ازرة الصػػحة كك ازرة التنميػػة االجتماعيػػة كمؤسسػػة نيػػر األردف كادارة
حماي ػ ػػة األسػ ػ ػرة بكض ػ ػػع خط ػ ػػة تبن ػ ػػي المعمٌم ػ ػػيف أس ػ ػػاليب تأديبي ػ ػػة إيجابي ػ ػػة بديم ػ ػػة لمعق ػ ػػاب ض ػ ػػمف
االس ػ ػ ػػتراتيجية الكطني ػ ػ ػػة لحماي ػ ػ ػػة الطف ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي األردف ،كبالتحدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف العن ػ ػ ػػؼ ال ػ ػ ػػذم يمارس ػ ػ ػػو
المعمٌػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ كأطمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ عمييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الحق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان الحممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الكطنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
(معان  ...نحك بيئة مدرسية آمنة) (ك ازرة التربية كالتعميـ.)9 :2009 ،
ٌبينت الدراسة ( )2007التي قامت بيا اليكنيسيؼ بالتعاكف مػع ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ كادارة

أف
حماية األسرة كالمجمس الكطني لشؤكف األسرة عمى مكضكع العنؼ ضد األطفاؿ فػي المػدارس ٌ
نحك نصؼ األطفاؿ يتعرضػكف إلسػاءات بدنيػة أك إسػاءات لفظيػة مػف أكليػاء األمػكر ،كالمعممػيف،

أف تع ػػرض الطف ػػؿ لمعق ػػاب الب ػػدني كالنفس ػػي م ػػف معمٌمي ػػو يفق ػػده
كادارم الم ػػدارس ،كأثبت ػػت الد ارسػ ػة ٌ

كيكلد لديو االكتئاب كالحزف كالخجؿ كاالرتباؾ
الشعكر باألماف في المدرسة ،كيدفعو لمتغيب عنياٌ ،
كالعنػؼ كالرغبػػة فػػي االنتقػػاـ ،كجميعيػا آثػػار سػمبية تتنػػاقض مػػع الرسػػالة التعميميػػة كالتربكيػػة لممعمٌػػـ
(معان ...نحك بيئة مدرسية آمنة.)9 :2009 ،
ئيسػا فػي تحقيػؽ البيئػة المدرسػية اآلمنػة كالمحفػزة؛ فبػدكنيـ ال
كال يجيؿ أف لممعممػيف نا
دكر ر ن

يتحقؽ ىذا األمف كالتحفيز المنشكد دكف تعاكنيـ ،كشعكرىـ بالمسؤكلية في تحقيقو ،كايجاد المنػاخ
المدرسي المشجع كالمحفٌز عمى التعميـ.
كمػػف ىنػػا تبػػذؿ المػػدارس الفاعمػػة ذات االنضػػباط الجيػػد الكثيػػر مػػف الجيػػد كالكقػػت لػػتم ٌكف
المعمم ػػيف م ػػف اكتس ػػاب المي ػػارات البلزم ػػة لمتأدي ػػب الفاع ػػؿ لمط ػػبلب كتع ػػديؿ أم س ػػمكؾ لممعم ػػـ ال
يتناسب مع األسس التربكية الصحيحة (الحكمي.(32 :2001 ،
كمف منطمؽ ممارسة الباحثة الميدانية في مجاؿ التعميـ العاـ بصفة عامة ،كمرحمة التعمػيـ
األساسػية بصػفة خاصػػة؛ ارتػأت أىميػػة الد ارسػة كتكجيػػو االىتمػاـ إلػػى األثػر الػػذم قػد تتركػػو اإلدارة
المدرسية مف كجية نظر المعمميف كاستغبلؿ األجكاء التعميمية المتاحة في تحقيػؽ البيئػة المدرسػية
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المحفزة؛ لتنمية المتعمميف كشػحذ طاقػاتيـ كىمميػـ اإلبداعيػة مػف خػبلؿ تفعيػؿ ىػذه البيئػة،
اآلمنة ك ٌ
ككذلؾ االىتماـ بالعداد كتييئة البيئة المدرسية اآلمنة عمى المتعمـ ،كالمحفزة عمى اإلبداع كالتعمـ.

سش ة الدراوة:

إيمانان مف ككالة الغكث الدكلية بضركرة تكفير بيئة آمنة كمحفزة لمطالب كسعيان منيا

إلصبلح التعميـ الفمسطيني في برامجيا المختمفة مثؿ استراتيجية اصبلح التعميـ في بنكدىا ()13
دعت إلى ضركرة العمؿ عمى حماية الطفؿ كتكفير بيئة آمنة لو كعميو تبمكرت مشكمة الدراسة في
التعرؼ عمى دكر اإلدارة المدرسية في تكفير البيئة المدرسية اآلمنة كالمحفزة في مدارس األكنركا
في المحافظات الجنكبية الفمسطينية :
للحدد سش ة الدراوة فل الوؤال الركيس اللالل:
"ما دكر االدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة في مدارس األكنركا

في المحافظات الجنكبية؟".

ويلفرع سن الوؤال الركيس اللواؤالت اللالية:

 .1ما دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة في مدارس األكنركا في
المحافظات الجنكبية مف كجية نظر المعمميف؟

 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α=0.05في متكسط تقديرات آراء
معممي كمعممات مدارس األكنركا لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة
تعزل لمتغير( :الجنس ،المؤىؿ العممي ،التخصص ،سنكات الخدمة)؟

 .3ما سبؿ تفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة مف كجو نظر معممي
كمعممات مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبية؟

فرضيات الدراوة:

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α=0.05في متكسط آراء المعمميف

كالمعممات كلدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة في مدارس
األكنركا في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير الجنس (ذكر أـ أنثى).

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α=0.05في متكسط آراء المعمميف

كالمعممات لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة في مدارس
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األكنركا في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي( :بكالكريكس ،ماجستير
فأعمى).

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم داللة ( )α=0.05في متكسط آراء المعمميف

كالمعممات لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة في مدارس

األكنركا في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير التخصص( :عممي ،أدبي).

 .4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )α=0.05في متكسط آراء المعمميف

كالمعممات لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة في مدارس

األكنركا في المحافظات الجنكبية تعزل لمتغير سنكات الخدمة( :أقؿ مف  5سنكات 5 ،إلى
أقؿ مف10سنكات ،مف 10سنكات فأكثر).

أىداف الدراوة:

 .1التعرؼ إلى دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة في مدارس
األكنركا في المحافظات الجنكبية.

 .2الكشؼ عف الفركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل ( )α=0.05في متكسط أراء المعمميف

كالمعممات لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة تعزل لمتغيرات الدراسة:

(الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخبرة ،كالتخصص).

 .3كضع مجمكعة مف سبؿ تفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة في
مدارس االكنركا في المحافظات الجنكبية.

 .4كضع بعض المقترحات كالتكصيات؛ لتعزيز دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية
اآلمنة المحفزة في مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبية.

أىسية الدراوة:

تبرز أىمية الدراسة الحالية مف أىمية المكضكع الذم تتناكلو ،كىك دكر اإلدارة المدرسية

في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة في مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبية ينطكم عمى أىمية

كبرل:

 .1قد يستفيد منيا المديركف بالمدارس في تطبيؽ بعض المقترحات؛ لتكفير البيئة المدرسية
اآلمنة المحفزة.

 .2قد تتيح ىذه الدراسة المجاؿ الستحداث أساليب ذات فعالية في مجاؿ البيئة المدرسية اآلمنة
المحفزة.
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 .3تمقي الضكء عمى أىـ الظركؼ كالعكامؿ التي يكاجييا المديركف كالتي تشكؿ تحد كعقبة؛
لتكفير البيئة اآلمنة كالعمؿ عمى الحد منيا.

 .4قد يستفيد منيا القائمكف عمى مجاؿ اإلدارة التربكية في األكنركا.
 .5قد تساعد في خدمة أبحاث أخرل ترتبط بالبيئة المدرسية.

حدود الدراوة:

 .1الحد الس انل :طبقت الدراسة الحالية في مدارس الككالة في المحافظات الجنكبية.

 .2الحد البشري :اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة ممثمة مف معممي كمعممات مدارس ككالة
الغكث الدكلية في المحافظات الجنكبية.

 .3الحـــــد الزســـــانل :أجري ػ ػػت الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة خ ػ ػػبلؿ الفص ػ ػػؿ الد ارس ػ ػػي الث ػ ػػاني لمع ػ ػػاـ الد ارس ػ ػػي
2018/2017ـ.

 .5الحد السوضوعل :اقتصرت الدراسة عمى دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية
اآلمنة المحفزة في مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبية في المجاالت التالية( :الصحة

الغذائية ،االمف كالسبلمة المدرسية ،الكعي الرياضي كالنفسي).

سصط حات الدراوة:

 .1اإلدارة السدروية :تتمثؿ في مجمكعة العمميات كاألنشطة المختمفة التي يقكـ بيا المديركف
كالمدرسكف بطريقة المشاركة كالتعاكف ،كالفيـ المتبادؿ في جك كدم كانساني ،يبعث الرغبة

في العمؿ المثمر بما يكفؿ تحسيف العممية التعميمية كالتربكية ،كتحقيؽ أىدافيا كأىداؼ

المجتمع في التربية ،كاألىداؼ الجامعة لممدرسة" (ربيع.)23 :2006 ،

عرف الباحثة اإلدارة السدروية إجراكياً ع ى النحو اللالل :ىي جيكد المديريف كاإلدارييف
لُ ّ
كالمساعديف كالفنييف كالمدرسيف المنظمة لمعمؿ يدان بيد مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المكضكعية بما
يتطمبو العصر مف أجؿ مكاكبة التطكر العممي كالتكنكلكجي؛ لمنيكض بالعممية التعميمة.

 .2ســـــدارس ا ونـــــروا :ى ػ ػػي الم ػ ػػدارس الت ػ ػػي تش ػ ػػرؼ عمييػ ػ ػا الككال ػ ػػة الدكلي ػ ػػة إلغاث ػ ػػة كتش ػ ػػغيؿ
البلجئ ػ ػ ػ ػػيف م ػ ػ ػ ػػف حي ػ ػ ػ ػػث التمكي ػ ػ ػ ػػؿ كتنفي ػ ػ ػ ػػذ التعم ػ ػ ػ ػػيـ كف ػ ػ ػ ػػؽ من ػ ػ ػ ػػاىج ال ػ ػ ػ ػػدكؿ المض ػ ػ ػ ػػيفة لي ػ ػ ػ ػػا
(العاجز كنشكاف.)3 :2004 ،

مؤسسات تعميمية غير حككمية أك خاصة تديرىا أك تشرؼ عمييا ككالة الغكث كتشغيؿ

البلجئيف الفمسطينييف كتقكـ بتدريس المنياج المتبع في المدارس الحككمية.
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 .3السحافظات الجنوبية :ىي جزء مف السيؿ الساحمي تبمغ مساحتو ( )365كـ ،كيمتد ىذا
كما ،كبعرض ما بيف ()12-6
الجزء عمى الشاطئ الشرقي لمبحر المتكسط بطكؿ ( )45ن
كما ،كمع قياـ السمطة الفمسطينية تـ تقسيميا قطاع غزة إداريان إلى خمس محافظات ىي:
ن
شماؿ غزة ،غزة ،الكسطى ،خانيكنس ،رفح.

 .4البيكة السدروية :ىي البيئة التي تقدـ برامج تعميمية كتربكية نكعية مف أجؿ إعداد متعمميف
دائمي التعميـ ألجؿ اكتساب المعرفة كاالستعداد لمتطكرات الحياتية ،كلتحقيؽ الذات كالعيش
مع اآلخريف؛ لمكصكؿ إلى المعمكمات كالميارات العقمية التي تشمؿ التفكير كميارات تكظيؼ

المعمكمات لحؿ المشكبلت كانتاج المعرفة في جك يسكده النشاط.

 .5البيكة السدروية االسنة" :جممة مف الظركؼ المادية كالتدريسية كالتيسيرية" ،كتتعمؽ الظركؼ
المادية بتصميـ المكاف الذم يشغمو الصؼ كالمبنى المدرسي ،كنكع المكاد كاألجيزة كالتقنيات
كالمصادر التعميمية المتكافرة ،كبالمتغيرات الطبيعية التي يتصؼ بيا الصؼ مف( :درجة

ح اررة كاضاءة كرطكبة) كما إلى ذلؾ ،كالظركؼ التدريسية فتشمؿ :أفعاؿ المعمميف كنشاطيـ
التعميمي داخؿ غرفة الصؼ ،سكاء ما يتعمؽ منيا في تحديد األىداؼ التدريسية ،أك بأساليب

التدريس أك بالتقكيـ ،كفي الغالب ثمة تكافؽ إلى حد كبير بيف تصميـ المكاف كبيف الظركؼ
التدريسية السائدة فيو ،أما الظركؼ التيسيرية تتعمؽ بالقكاعد كالمعايير التي يعمؿ بيا في
البيئة التعميمية لضبط سمكؾ المتعمميف ،أك لممحافظة عمى انتظاميـ في متابعة تعمميـ.

إجراكياً :تعرؼ الباحثة البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة إجرائيان" :ما يقكـ بو مديرك المدارس

كالعاممكف معيـ بككالة الغكث في المحافظات الجنكبية مف جيكد كأنشطة ،كسمككيات مف أجؿ

تحقيؽ الصحة الغذائية لدل الطبلب ،كتكفير كسائؿ األمف كالسبلمة المدرسية ،كزيادة الكعي
الرياضي كالنفسي لدم طمبتيا ،كمف أجؿ تحقيؽ رسالتيا كحؿ مشكبلتيا ،كتحسيف مجتمعيـ،

كذلؾ مف خبلؿ إجاباتيـ عمى االستبانة التي تعدىا الباحثة لذلؾ.
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انفصم انثاني

اإلطار اننظري


السحور ا ول :دور اإلدارة السدروية.



السحفزة.
السحور الثانل :البيكة السدروية اآلسنة
ّ

الفصل الثانل
اإلطار النظري ل دراوة
السحور ا ول :دور اإلدارة السدروية
تعد اإلدارة نشاطان إنسانيان قديمان رافؽ اإلنساف منذ بدايات كجكده ،حيث بدأ اإلنساف ينظـ

حياتو اليكمية بنفسو ،كبدأت الجماعات كذلؾ تنظـ شؤكنيا بشكؿ فعاؿ ،حيث إف اإلدارة تتطمب

انجاز األعماؿ كالمياـ عف طريؽ تضافر الجيكد كتكاتؼ األفراد.
ان
 .1نشأة اإلدارة ولطورىا:

أكؿ إدارة مدرسية نشأت سنة  75أك  45ق عنما أسس نظاـ الممؾ فكانت أكؿ مدرسة
ىي المدرسة القطامية في العالـ اإلسبلمي ،ثـ تبلىا المدرسة المستنصرية بعدىا أنشت المدرسة
النكرانية في دمشؽ ،كالناصرية في القاىرة (الخطيب.)48 :2006 ،
عرفت اإلنسانية منذ بدايتيا ألكانان مختمفة مف اإلدارة ،ككاف في تاريخ البشرية كثيركف

أداركا قكميـ كشعكبيـ ،كنظمكا مؤسساتيـ االجتماعية كالسياسية بشكؿ ناجح كفعاؿ ،يقكؿ في
ذلؾ جكرج كمكد "إف تاريخ الفكر اإلدارم مرتبط بالتاريخ البشرم ارتباط الفرع باألصؿ ،إال أف

الناس في القديـ  -كاف كاف فييـ مديركف  -لـ يكتبكا عف اإلدارة ،بؿ كانكا يمارسكنيا عمميان،
فعرفكا القيادة كالتنظيـ كاتخاذ القرار كالتكظيؼ ،كلـ تصؿ اإلدارة كعمـ لو نظرياتو ،كمفاىيمو،

كمبادئو ،كفف ذم ميارات كقيـ كما ىي عميو اآلف إال بعد جيكد كخبرات بشرية متراكمة أسيـ

بيا األنبياء كالمرسمكف عمييـ السبلـ كالحضارات القديمة ،فقد عرؼ لدل األقدميف التخطيط
كتقسيـ األعماؿ كتنظيميا ،ككضع األنظمة كالمكائح كالقكانيف ،كالرقابة ،كالتنفيذ ،كالتسمسؿ

اإلدارم ،كالتفكيض ،كالحفز ،كغير ذلؾ (عابديف.)22-21 :2001 ،

يء حديث مف مكاليد القرف العشريف،
كاإلدارة – كعمـ  -لو أصكلو كأسسو كمبادئو ش ه
كنستطيع أف نقكؿ :إف أكؿ مف قاـ بدراسة اإلدارة بشكؿ عممي ىك "فريدريؾ تايمكر" كقد تأثرت
اإلدارة في العالـ بأفكاره (مصطفى.)21 :2002 ،
كظيرت بعد ذلؾ مفاىيـ إدارة العبلقات اإلنسانية عمى يد ألتكف مايك ()Elton May
كالتي تيدؼ إلى التكفيؽ بيف إشباع حاجات الفرد اإلنسانية كبيف تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كىذا

أيضا النقد؛ ألنو يمكف استغبلؿ العبلقات اإلنسانية عمى حساب اإلنتاج.
النكع مف اإلدارة كاجو ن
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كفي أكاخر الخمسينيات ظيرت نظرية النظـ التي تأثرت بالعمكـ التطبيقية كتكنكلكجيا

المعمكمات ،حيث تمتاز ىذه النظرية بالشمكلية لممؤسسات ميما كانت صغيرة أك كبيرة مع كجكد
عبلقات كنشاطات متشابكة بيف المنظمات تحقؽ ىدؼ التنظيـ الكمي ،كظيرت نظريات كأساليب

إدارية أخرل عديدة نجحت في مجاؿ عمميا كأسمكب بيرت كدلفام المذيف أيستخدما بعد الحرب
العالمية الثانية لدل الجيش األمريكي في مجاؿ العمكـ السمككية (نشكاف.)56 :2001،
 .2سفيوم اإلدارة:

إف كممة إدارة ( )Administrationفي أصميا تتككف مف ( )Adكتعني ( )Toكالثانية

) (Minstrationكأصميا التيني كمعناىا serveكالكممة بمجمكعيا تعني الخدمة ،عمى أساس أف
مف يعمؿ في اإلدارة يقكـ بخدمة اآلخريف.
إف مشكمة تعريؼ اإلدارة تثير نقاشان بيف الكتاب ،فيناؾ مف يفضؿ إعطاء تعريؼ

اشتراطي مؤكدان أف المعاني التقميدية التي أعطيت لئلدارة العامة ،كمف ركاد ىذا االتجاه
ليكناردكايت ) )L.Whiteحيث يقكؿ :إنيا "جميع العمميات التي تستيدؼ تنفيذ السياسة العامة"،

بينما أكد فريؽ ثاني عمى المعاني المغكية كالمفظية .أما الفريؽ الثالث فيك يؤثر االستعانة
بالتشبيو كالتمثيؿ لتعريؼ اإلدارة كمنيـ ىربرت سيمكف ) (H.simonحيث عرؼ اإلدارة عف
طريؽ تشبيييا بعممية دحرجة الحجر التي يشارؾ بيا شخصاف أك أكثر لتحكيميا مف مكاف
آلخر ،فاتفاؽ األشخاص يعكس الجانب التنظيمي ليذه العممية ،بينما يعكس تحديد اتجاه

الدحرجة اليدؼ العاـ (اإلبراىيـ.)27 :2002 ،

ىناؾ تعريفات كثيرة لئلدارة ،كستقكـ الباحثة بذكر ما تكصؿ إليو الذيف كتبكا في اإلدارة
التربكية كالمدرسية في البيئات العربية؛ منيا:
يرل العجمي ،أنيا" :ىي جممة الكظائؼ أك العمميات (مف تخطيط كتنظيـ ،كمتابعة
كتكجيو ،كرقابة) التي يقكـ بيا المدير بغرض تحقيؽ أىداؼ المنظمة بأفضؿ نتيجة ممكنة"

(العجمي.)29 :2000 ،

يرل اإلبراىيـ أنيا" :ىي العممية المتكاممة التي يتـ فييا استثمار الجيكد الجماعية لتحقيؽ

ىدؼ مخطط لو يساىـ في تقدـ المجتمع كتطكره" (اإلبراىيـ.)29 :2002 ،

كعرفيا نشكاف بقكلو" :ىي عممية عممية مستمرة كشاممة ،لتطكير المنظمات اإلدارية مف

خبلؿ حدكث تفاعبلت إيجابية كاستخداـ عمميات كأدكات كأساليب مبلئمة كاستثمار اإلمكانات

المتاحة ،لتحقيؽ األىداؼ بكفاءة كفاعمية بأقؿ جيد ككقت ككمفة" (نشكاف.)21 :2001 ،
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يرل عابديف" :إنيا عممية تتضػمف تنظػيـ المػكارد البشػرية كالماديػة ،كاالسػتخداـ األمثػؿ ليػا

ب ػ ػػأعمى كف ػ ػػاءة كأق ػ ػػؿ كمف ػ ػػة ممكن ػ ػػة م ػ ػػف أج ػ ػػؿ تحقي ػ ػػؽ ى ػ ػػدؼ أك بض ػ ػػعة أى ػ ػػداؼ مش ػ ػػتركة ،م ػ ػػف
خػػبلؿ مجمكعػػة عمميػػات إداريػػة مشػػتركة ىػػي( :التخطػػيط ،كالتنظػػيـ ،كالتكجيػػو ،كالرقابػػة ،كالتقػػكيـ)

(عابديف.)21 :2001 ،

مف خبلؿ اآلراء السابقة تضع الباحثة تعريفان إجرائيان لئلدارة فتعرفيا بأنيا" :عممية إنسانية

شاممة مستمرة ،يقكـ بيا مجمكعة مف األشخاص مف أجؿ االستخداـ األمثؿ لممكارد البشرية
كالمادية المتاحة ،لتحقيؽ األىداؼ المحددة مسبقان".
 .3سفيوم اإلدارة اللربوية:
اإلدارة التربكية ىي تطبيؽ لئلدارة العامة في المجاؿ التربكم ،كقد أصبحت عممان مستقبلن

لو كيانو المميز ،كلقد تطكرت اإلدارة التربكية نتيجة لمبحكث كالدراسات في مجاؿ العمكـ اإلنسانية
كتأثرت باألنظمة االجتماعية كالسياسية ،كالفمسفة السائدة في المجتمع ،فالتربية كالتعميـ في أم

مجتمع ىي في الكاقع نتاج لنكع الفمسفة السائدة في ذلؾ المجتمع ،فتحديد مسارات المجتمع

كاتجاىاتو الفكرية كاالقتصادية كأصكلو التاريخية كالثقافية تحدد كتبمكر أىدافو التربكية كمف ثـ

منطمقاتو التعميمية (نشكاف.)58 :2001 ،

بؿ يعد عمؿ المدير مقتص انر عمى تنفيذ ما يعيد إليو مف تعميمات ،كينحصر داخؿ جػدراف

المدرسػػة ،أصػػبح يتركػػز عمػػى التمميػػذ ،كمػػا يحػػيط بالعمميػػة التربكيػػة بمفيكميػػا الشػػامؿ مػػف ظػػركؼ

كامكانػ ػ ػ ػػات ،تسػ ػ ػ ػػاعد الطالػ ػ ػ ػػب عمػ ػ ػ ػػى النمػ ػ ػ ػػك الشػ ػ ػ ػػامؿ كالمتكامػ ػ ػ ػػؿ  -صػ ػ ػ ػػحيان كعقمي ػ ػ ػ ػان كانفعالي ػ ػ ػ ػان

كاجتماعيػ ػان  -كامت ػػد عم ػػؿ الم ػػدير ليش ػػمؿ المجتم ػػع المحمػ ػي ال ػػذم يع ػػيش في ػػو ،باعتب ػػار أف م ػػف
كاج ػ ػ ػػب المدرس ػ ػ ػػة أف تتع ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػػى احتياج ػ ػ ػػات ى ػ ػ ػػذا المجتم ػ ػ ػػع كتحممي ػ ػ ػػا ،كم ػ ػ ػػف ث ػ ػ ػػـ تمبيتي ػ ػ ػػا"

(الدكيؾ كآخركف.)13-12 :1998 ،

وىناك لعريفات سخل فة لإلدارة اللربوية نذ ر سنيا سا ي ل:
يرل عطكم أنيا" :مجمكع العمميات كاإلجراءات المصممة كفؽ تنظيـ معيف ،لبلتجاه

بالطاقات كاإلمكانيات البشرية كالمادية نحك أىداؼ مكضكعة كتعمؿ عمى تحقيقيا في إطار
النظاـ التربكم الشامؿ كعبلقاتو بالمجتمع" (عطكم.)11 :2001 ،
كيرل عابديف أنيا" :إف اإلدارة التربكية بمفيكميا الحديث كسيمة كليست غاية ،كىي

مجمكعة عمميات متشابكة ،كشاممة لكؿ النظاـ التربكم في المجتمع في جياز التربية كالتعميـ
الرسمي (الك ازرة) ،كما يضعو مف سياسة تربكية كأنظمة ،كما يحدده مف مناىج كخدمات كمراحؿ
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تعميمية ،كتعنى اإلدارة التربكية بتنظيـ العناصر البشرية( :المعمميف كالمكظفيف كالطمبة كأكلياء

األمكر) ،كتنظيـ العناصر المادية( :األبنية كالتجييزات كاألثاث كاألدكات كاألنظمة كالتشريعات)،

كتنظيـ األفكار كالقيـ كاالتجاىات كالمناىج كالمقررات الدراسية كاألنشطة ،كيؤكد المفيكـ الحديث

ليا عمى التعاكف كالعمؿ الجماعي ،كعمى ترابط مقكمات العممية التربكية مع بعضيا بعضان

(عابديف.)52 :2001 ،

كيرل الدكيؾ كآخركف اإلدارة التربكية بأنيا" :الطريقة التي يدار بيا التعميـ في مجتمع ما،
كفقان أليديكلكجية ذلؾ المجتمع ،كأكضاعو ،كاالتجاىات الفكرية كالتربكية السائدة فيو ،ليصؿ إلى
أىدافو ،بتنفيذ السياسة المرسكمة لو ليحقؽ ىذا التعميـ أىدافو مف خبلؿ كؿ نشاط منظـ مقصكد

كىادؼ يحقؽ األىداؼ التربكية المنشكدة (الدكيؾ كآخركف.)139 :1998 ،
كيرل العرفي بأنيا" :القيادة المسؤكلة عف كضع السياسة التربكية لمقطر في ضكء
الفمسفتيف االجتماعية كالتربكية السائدتيف ،كفي ضكء تكجييات القيادة السياسية ،كالعمؿ عمى

تنفيذ تمؾ السياسة؛ لتحقيؽ األىداؼ التربكية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية لممجتمع مف

خبلؿ أجيزتيا اإلدارية في المناطؽ التعميمية المختمفة (العرفي.)27 :1996 ،

يرل العمايرة" :إنيا مجمكعة مف اإلجراءات التي يتبناىا المجتمع لتنظيـ العمميات التربكيػة
كالمؤسس ػ ػػات كاألفػ ػ ػراد المتص ػ ػػميف بي ػ ػػا ،بقص ػ ػػد تحقي ػ ػػؽ األى ػ ػػداؼ التربكي ػ ػػة الت ػ ػػي تعك ػ ػػس فمس ػ ػػفة

المجتمػ ػ ػػع كتطمعاتػ ػ ػػو ،بقصػ ػ ػػد التطػ ػ ػػكير النػ ػ ػػكعي كالكمػ ػ ػػي فػ ػ ػػي العمميػ ػ ػػات كالمؤسس ػ ػ ػات كاألف ػ ػ ػراد"

(العمايرة.)18 :2001 ،

كبالنظر إلى التعريفات السابقة نجدىا كاف اختمفت صيغتيا إال أنيا تركز عمى أف اإلدارة
التربكية عممية منظمة ،كقيادة رشيدة ،تقكـ عمى كضع سياسات التربية كأىدافيا المستكحاة مف

فمسفة المجتمع.

 .4نشأة اإلدارة السدروية ولطورىا:
يشيد العصر الحديث تطك انر كبي انر في مفيكـ اإلدارة المدرسية حيث أنيا إدارة ال تيدؼ

إلى الربح المادم؛ ألنيا إدارة أنيط بيا تحقيؽ أىداؼ المجتمع حيث ابتعدت عف اإلدارة الركتينية

في مفاىيميا كأسسيا (الجبر.)23 :2002 ،

إف التطكر الذم لحؽ باإلدارة المدرسية قد حكؿ مفيكـ اإلدارة المدرسية مف االقتصار

عمى المحافظة عمى النظاـ المدرسي كتسيير األمكر الركتينية بالمدرسة كمتابعة حضكر كغياب

الطبلب كانضباط العممية التعميمية إلى االىتماـ بتكفير مختمؼ اإلمكانات كالخبرات التي تساعد
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التمميذ عمي النمك الشامؿ المتكامؿ كجعؿ التمميذ محكر العممية التربكية أم أف اإلدارة المدرسية

لـ تعد إدارة تسيير كتنظيـ بقدر ما ىي إدارة تطكير كتنمية كانصب االىتماـ عمى التمميذ بصفتو

محكر العممية التعميمية كتييئة كافة الظركؼ التي تساعده عمى النمك السميـ فكريان كركحيان

كجسميان (عابديف.)59 :2001 ،

مف الجدير بالذكر أف (اإلدارة المدرسية) لـ تبدأ بالظيكر كعمـ مستقؿ عف عمـ اإلدارة

العامة أك (اإلدارة الصناعية كالتجارية) إال مع بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف .كذلؾ بعد
انعقاد أكؿ اجتماع لرجاؿ اإلدارة التعميمية عمى المستكل القكمي بالكاليات المتحدة األمريكية عاـ

 1946في نيكيكرؾ تحت عنكاف "المؤتمر القكمي لممتخصصيف في مجاؿ اإلدارة التعميمية" كمنذ
تمؾ المحظة بدأت اإلدارة المدرسية تفرض نفسيا عمى عمكـ التربية كتتخذ لنفسيا صفة بينيا،

شأنيا في ذلؾ شأف العمكـ األخرل( .مصطفى.)21 :1999 ،

كمف العكامؿ التي ساعدت عمى سرعة تطكر اإلدارة المدرسية بالكاليات المتحدة ،االىتماـ

بالقامة مؤسسة عممية ليذا الغرض تسمى مؤسسة (كمكج) ) ،(Kellog foundationكلقد أنجزت

ىذه المؤسسة العديد مف البرامج الحديثة كالناجحة في مجالي اإلدارة التعميمية كالمدرسية بأمريكا
ككندا .كلتنفيذ ىذه البرامج تـ إنشاء تسعة مراكز تابعة لممؤسسة بمناطؽ مختمفة بالكاليات

المتحدة.

أيضا عمى تطكر اإلدارة المدرسية االىتماـ بتككيف
كمف العكامؿ الميمة التي ساعدت ن
رابطة رجاؿ اإلدارة المدرسية )(American Association of school Administration
عاـ  .1955كفي عاـ  1956تـ تشكيؿ لجنة متخصصة عمى مستكل عممي متميز مف الناحية

النظرية كالتطبيقية في مجاؿ اإلدارة التعميمية تحت اسـ (مجمس الجامعات لئلدارة التعميمية)

(دياب.)22 :2001 ،
كبيذا بدأ تطكر ميداف اإلدارة المدرسية كحقؿ دراسي ،أك كعمـ مف العمكـ التربكية الميمة،
كبدأ االىتماـ بالنشاء أقساـ عممية متخصصة في ىذا المجاؿ بالعديد مف الجامعات األجنبية

كالعربية.

كعمى اعتبار أف انتقاؿ عمـ اإلدارة مف المؤسسات الصناعية كالتجارية إلى مجاالت

التربية كالتعميـ فالف تعريؼ اإلدارة المدرسية كعمـ لو صمة بتعريؼ عمـ اإلدارة بمعناه العاـ ،إال أف
اإلدارة المدرسية بما ليا مف سمات مميزة جعمت تعريفيا يختمؼ في بعض تفصيبلتو عف

التعريؼ العاـ لئلدارة.
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 .5سفيوم اإلدارة السدروية ولطورىا:
يعد ميداف اإلدارة المدرسية مف مياديف الدراسات الحديثة كليدة القرف العشريف ،كاف كانت

الممارسات الفعمية ليا ،قد بدأت منذ عصر ما قبؿ التاريخ ،يكـ أف كاف اإلنساف يعيش معيشة
بدائية ،فكانت تربيتو تدكر حكؿ ىدفيف رئيسيف ىما (لقمة العيش)( ،تكفير األمف) ،ككانت فمسفة

التربية ي حددىا األب كاألـ باعتبارىما المدرسيف ،كاألبناء ىـ التبلميذ ،كحجرات الدراسة ىي تمؾ
الطبيعة الكاسعة التي يعيشكف فييا ،كمناىج التعميـ ىي مكاقؼ الحياة التي تمارسيا األسرة ليؿ

نيار ،كأسمكب التقكيـ ىك كيؼ يقابؿ التمميذ الظركؼ كالعكامؿ البيئية كيتغمب عمييا ،كينجح في

حياتو ،كىكذا كاف األب كاألـ يمثبلف أكؿ مدرسيف عرفيما التاريخ ،كأكؿ مديريف في (اإلدارة
المدرسي ة) ،كالتي كجدت عمى ىذه األرض فقد كانا المخططيف كالمنفذيف كالممارسيف كالمشرفيف
عمى كؿ ما يتصؿ بتربية الصغار (عبكد.)2 :1979 ،

كتعد اإلدارة المدرسية كسيمة ميمة لتنظيـ الجيكد الجماعية في المدرسة مف أجؿ تنمية

التمميذ تنمية شاممة متكاممة كمتكازنة كفقان لقدراتو كاستعداداتو كظركؼ البيئة التي يعيش فييا ،كما
يحتاجيا المعمـ لتسيير أمكره كأمكر مدرستو كمف ىنا أصبحت اإلدارة المدرسية ذات أىمية بالغة

بالنسبة لمتمميذ كلممعمـ كغيرىـ ممف يعممكف في المدرسة بؿ كألكلياء أمكر التبلميذ كالبيئة

المحمية ،كما تحتاجيا المدرسة لتسيير أمكرىا التعميمية ،كقد أصبح حسف اإلدارة ككفاءتيا مف
الخصائص الميمة التي تمتاز بيا المدرسة الحديثة عف المدرسة التقميدية ،إف اإلدارة المدرسية لـ

تعد مجرد تسيير شئكف المدرسة سي انر ركتينيان كلـ يعد ىدؼ مدير المدرسة المحافظة عمى النظاـ

في مدرستو ،بؿ أصبح محكر العمؿ في ىذه اإلدارة يدكر حكؿ التمميذ ،كحكؿ تكفير كؿ الظركؼ

كاإلمكانيات التي تساعد عمى تكجيو نمكه العقمي ،كالبدني كالركحي ،كالتي تعمؿ عمى تحسيف

العممية التربكية لتحقيؽ ىذا النمك ،كما أصبح يدكر حكؿ تحقيؽ األىداؼ كاألغراض التربكية
كاالجتماعية حجر األساس في اإلدارة المدرسية (محمد.)22 :2004 ،
قد استعرضت الباحثة مفيكـ اإلدارة العامة كاإلدارة التربكية؛ لمكصكؿ إلى فيـ اإلدارة
المدرسية ،التي تشكؿ جزءان مف اإلدارة التعميمية كالتربكية ،كاذ أف صمتيا بيا صمة الخاص
بالعاـ ،كىناؾ تعريفات كثيرة كضعيا الباحثكف لئلدارة المدرسية فمنيـ مف ركز عمى الجانب

المادم ،كمنيـ مف ركز عمى الجانب البشرم ،كمنيـ مف جمع بينيما ،كما أف المفيكـ قد تطكر

بتطكر العممية التعميمية ،كنظ انر ألىمية اإلدارة المدرسية كمكقعيا الحساس في العممية التعميمة،
فالف الباحثة ستقكـ بعرض عدة تعريفات لئلدارة المدرسية كىي كما يمي:

16

يرل أحمد أنيا "ىي ذلؾ الكؿ المنظـ الذم يتفاعؿ باليجابية داخؿ المدرسة كخارجيا كفقان

لسياسة عامة ،كفمسفة تربكية تضعيا الدكلة ،رغبة في إعداد الناشئيف بما يتفؽ كأىداؼ المجتمع
كالصالح العاـ لمدكلة" (أحمد.)5 :1999 ،
يرل مصطفى أنيا" :ىي مجمكعة عمميات كظيفية تمارس ،بغرض تنفيذ مياـ مدرسية

بكاسطة آخريف ،عف طريؽ تخطيط كتنظيـ كتنسيؽ كرقابة مجيكداتيـ كتقكيميا ،كتؤدل ىذه

الكظيفة مف خبلؿ التأثير في سمكؾ األفراد كتحقؽ أىداؼ المدرسة" (مصطفى.)38 :2002 ،

يػرل نشػكاف بأنيػا" :الكيفيػػة التػي تػدار بيػػا المدرسػة فػي مجتمػػع كفقػان أليديكلكجيتػو كظركفػػو

السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالجغرافية كغيرىا مف القكل الثقافيػة لتحقيػؽ أىػدافيا كذلػؾ فػي

إطػ ػػار منػ ػػاخ تت ػ ػكافر فيػ ػػو عبلقػ ػػة إنسػ ػػانية سػ ػػميمة ،كالمفػ ػػاىيـ كاألدكات كاألسػ ػػاليب العص ػ ػرية فػ ػػي
التربيػػة كاإلدارة لمحصػػكؿ عمػػى أفضػػؿ النتػػائج بأقػػؿ جيػػد كأدنػػى كمف ػة كفػػي أقصػػر كقػػت ممكػػف"

(نشكاف.)59 :1992 ،
كيرل (محمد حسنيف العجمي) بأنيا" :جميع الجيكد كاألنشطة كالعمميات مف تخطيط
كتنظيـ كمتابعة كتكجيو كرقابة ،التي يقكـ بيا المدير مع العامميف معو مف مدرسيف كادارييف

كجسميا)
كجدانيا،
اجتماعيا،
أخبلقيا،
(عقميا،
بغرض بناء كاعداد التمميذ مف جميع النكاحي:
ن
ن
ن
ن
ن
بحيث يستطيع أف يتكيؼ بنجاح مع المجتمع كيحافظ عمى بيئتو المحيطة كيساىـ في تقدـ

مجتمعو" (العجمي.)30 :2000 ،

كيرل (منى عماد الديف) بأنيا" :أداة لتحقيؽ أىداؼ المدرسة التي ترمي إلى تنشئة جيؿ

مف المكاطنيف القادريف عمى التفكير السميـ كالعمؿ ،كما تيدؼ إلى إحداث تغيير كاع وكمنظـ في
البيئة المحمية ،مف خبلؿ فرؽ المعمميف ،كاإلدارييف التي يشرؼ عمى تشكيميا مدير المدرسة".

كتكحدا ،كذلؾ ألنيا
كترل أنيا تختمؼ مف مدرسة ألخرل ،حتى في أكثر نظـ التعميـ مركزية
ن
تتكقؼ عمى البيئة التي تعمؿ فييا المدرسة (عماد الديف.)12 :2003 ،
يرل اإلبراىيـ أنيا" :ىي عبارة عف ىيئة يرأسيا مدير تسعى إلى تحسيف عممية التعمـ

كالتعميـ كتكجييا كفؽ ما تتطمبو مصمحة المجتمع" (اإلبراىيـ.)141 :2002 ،

بالنظر إلى اآلراء السابقة نجد أنيا أغفمت دكر التمميذ في التفاعؿ مع بيئتو المحيطة
كتكيفو معيا ،كالعمؿ في المحافظة عمييا ،كما أنيا لـ تبرز دكر المعمميف في إدارة المدرسة،

لذلؾ فالف الباحثة ستتبنى تعريؼ (دياب) لئلدارة المدرسية؛ ألنو تعريؼ شامؿ كمناسب لمدراسة

الحالية ،حيث يعرفيا بقكلو" :ىي جميع الجيكد كاألنشطة كالعمميات مف( :تخطيط ،كتنظيـ،
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كمتابعة كتكجيو ،كرقابة) كالتي يقكـ بيا المدير مع العامميف معو مف مدرسيف كادارييف بغرض

بناء كاعداد التمميذ مف جميع النكاحي( :عقميان ،كأخبلقيان ،كاجتماعيان ،كجدانيان ،كجسميان) لمساعدتو
عمى أف يتكيؼ بنجاح مع المجتمع ،كيحافظ عمى بيئتو المحيطة ،كيساىـ في تقدـ مجتمعو"

(دياب.)99 :2001 ،

 .6الفرق بين اإلدارة اللع يسية واإلدارة السدروية:
ىناؾ خمط شائع بيف مفيكمي اإلدارة التعميمية كاإلدارة المدرسية ،عند كثير مف الناس،

كيمكف معرفة الفرؽ في أف اإلدارة المدرسية ىي الكحدة القائمة بتنفيذ السياسة التعميمية عمميان في
المدارس بمختمؼ مستكياتيا بينما تختص اإلدارة التعميمية برسـ ىذه السياسة ،ككضع خططيا،

كالعبلقة بيف اإلدارتيف التعميمية كالمدرسية ىي عبلقة الكؿ بالجزء ،كيعني ىذا أف اإلدارة

المدرسية تعد جزءان تنفيذيان مف اإلدارة التعميمية ،كتقكـ اإلدارة التعميمية بتقديـ المساعدات
كالحاجات المادية كالبشرية كغيرىا لممدارس ،كاإلشراؼ كالرقابة عمييا إداريان كفنيان ككذلؾ تقييـ

فعاليتيا (الفقي.)19 :1994 ،

كاإلدارة التعميمية يرأسيا كزير التعميـ كميمتو تنسيؽ سياسة التربية كالتعميـ مع السياسة

العامة لمدكلة ،كاإلشراؼ عمى تنفيذ السياسة القكمية لمتعميـ بطريقة مباشرة مف خبلؿ أجيزتو
اإلشرافية كالقيادات اإلدارية ،كالييئات الفنية التابعة ليا (أحمد.)7 :1991 ،

أما اإلدارة المدرسية فيقكـ عمى رأسيا مدير المدرسة ،كمسؤكليتو ىي تكجيو المدرسة نحك
أداء رسالتيا ،كتنفيذ المكائح كالقكانيف التعميمية التي تصدر عف الك ازرة كيتعاكف مع ككيؿ المدرسة

كالمعمميف كغيرىـ مف العامميف في المدرسة ،كمدير المدرسة ليس مطمؽ اليديف في مدرستو ،كانما
ىك مقيد باإلدارة التعميمية التي يخضع كيتصرؼ كفؽ ما تراه (عابديف.)59 :2001 ،
كيرل (عبد الغني عبكد) أف "اإلدارة المدرسية تعتبر ىي القائمة بتنفيذ السياسة التعميمة
فعبلن ،بينما إدارة التربية مختصة برسـ تمؾ السياسة ،كبمساعدة اإلدارة المدرسية ماليان كفنيان في
تنفيذىا ،كباإلشراؼ عمييا لضماف سبلمة التنفيذ" (عبكد.)79 :1979 ،
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 .7العالقة بين اإلدارة اللربوية واإلدارة اللع يسية واإلدارة السدروية:
يمك ػػف تكض ػػيح العبلق ػػة ب ػػيف أنػ ػكاع اإلدارات ال ػػثبلث م ػػف خ ػػبلؿ الش ػػكؿ الت ػػالي كم ػػا ي ارى ػػا

(البكىي)29 :2001 ،

االدارة التربوية :الوزارة
االدارة التعليمية :المديرية
االدارة المدرسية :المدرسة

ش ل رقم ()1

العالقة بين اإلدارة اللربوية واإلدارة اللع يسية واإلدارة السدروية
إف كحدة اإلدارة التربكية ىي النظاـ التربكم بشكؿ عاـ كتمثميا الدائرة السياسية المسئكلة

عف التعميـ كالمعركفة بك ازرة التربية كالتعميـ ،مف خبلؿ رسـ السياسة التربكية بما ينسجـ مع

السياسة العامة لمدكلة أك النظاـ السياسي القائـ ،كسف التشريعات كالقكانيف التربكية ،كتخطيط
التعميـ ،كتحديد الميزانيات ،كتمي اإلدارة التربكية في المسئكلية كالتخطيط كاإلشراؼ اإلدارة

التعميمية المسئكلة عف أجيزة التعميـ في الدكلة ،كالتي تتكزع إلى مستكل المحافظات كاألقاليـ
الفرعية في الدكلة ،كاإلدارة التعميمية ىي حمقة الكصؿ بيف السياسات العامة كالتخطيط كبيف

الميداف مف تعميـ ،كادارة مدارس ،كاشراؼ عمى المعمميف ،أما اإلدارة المدرسية فيي الحمقة

المسؤكلة عف تنظيـ المدرسة كفعاليتيا مف تعميـ كأنشطة ،كعف تنفيذ الخطط كالبرامج كفقان
لمسياسات المرسكمة كالمكائح كالتعميمات (عابديف.)60 :2001 ،

 .8أىسية اإلدارة السدروية ووظيفليا:
ترجع أىمية عمـ اإلدارة المدرسية لدكر المدرسة ككحدة تنفيذية فعمية لجميع العمميات
التربكية ،في مجاؿ العمؿ التربكم اليادؼ البناء المبني عمى أسس عممية كانسانية يتطمب فيمف
يقكـ بالدارتيا مكاصفات كخبرات كاعداد خاص لمقياـ بيذا العمؿ القيادم بكفاءة عالية لتحقيؽ

أىداؼ المجتمع (الفقي.)24 :1994 ،
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فكجكد عدد مف المدرسيف ،كالمكظفيف ،كالطبلب ،كقدر مف الماؿ ،ال يؤدم إلى إتماـ

إعداد ىؤالء الطبلب ،فبل بد مف كجكد مف يقرر كيقكـ بتكزيع أجزاء العمؿ ،كتكجيييـ كارشادىـ،
كتنسيؽ التعاكف بينيـ ،كرفع ركحيـ المعنكية.
كعمى ذلؾ فالف اإلدارة المدرسية الزمة لكؿ جيد جماعي ميما كاف ىذا المستكل ،فيي

كسيمة كليست غاية ،كسيمة لتطكير المدرسة ،كىي مسؤكلية جماعية كليست فردية.

كما أف المبرر مف كجكد اإلدارة المدرسية ىك االستخداـ األمثؿ لممكارد المادية كالبشرية

مف طبلب كمدرسيف كمكظفيف كأدكات تعميمية كأمكاؿ لتحقيؽ حاجات التبلميذ كتنمية شخصياتيـ

إلى أقصى ما تعينيـ عميو قدراتيـ كاستعداداتيـ ،كليذا يجب أف تككف تصرفات مدير المدرسة

كق ارراتو قادرة عمى تحكيؿ المكارد المادية كالبشرية المتاحة إلى مشاريع كبرامج تربكية كتعميمية

كمفيدة (مصطفى.)40 :1999 ،

مف ىنا نرل أف اإلدارة المدرسية ىي المستكل اإلجرائي الفعمي لئلدارة التعميمية ،فمف

خبلليا تحقؽ أىداؼ لمجتمع كآمالو كتطمعاتو ،حيث تقكـ ببناء الشخصية السميمة في الجكانب
العقمية ،كالجسمية ،كاالجتماعية ،كاالنفعالية ،كاعداد القكل البشرية القادرة عمى اإلنتاج.
فالكظيفة الرئيسة لئلدارة المدرسية ،ىي تييئة الظركؼ كتقديـ الخدمات التي تساعد عمى

تربية التبلميذ كتعميميـ رغبةن في تحقيؽ النمك المتكامؿ ليـ ،كذلؾ لنفع أنفسيـ كمجتمعاتيـ

(أحمد.)24 :2002 ،

فمئلدارة المدرسية كظائؼ ذات جانبيف (إدارم ،كفني) كيخدـ كؿ منيما اآلخر بما يحقؽ

أىداؼ المدرسة ،إال أف المدارس العربية تعطي كؿ االىتماـ لمجكانب اإلدارية كتغفؿ الجكانب
الفنية عمى الرغـ مف أىميتيا كضركرتيا.
كمف جية أخرل أكرد (العمايرة )56 :1999 ،كظائؼ اإلدارة المدرسية في أربع نقاط

أساسية؛ ىي عمى النحك التالي:

 دراسة المجتمع كمشكبلتو كأىدافو ،كالعمؿ عمى حؿ مشكبلتو كتحقيؽ أىدافو.

 العمؿ عمى تزكيد المتعمـ؛ لككنو محكر العممية التعميمية التعممية بخبرات متنكعة كمتجددة
يستطيع مف خبلليا كبكاسطتيا مكاجية ما يعترضو مف مشكبلت.

 تييئة الظركؼ كتقديـ الخدمات كالخبرات التي تساعد عمى تربية الطمبة ،كتعميميـ ،كتحقيؽ
النمك المتكامؿ لشخصياتيـ.
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 االرتقاء بمستكل أداء المعمميف؛ لمقياـ بتنفيذ المناىج المقررة ؛لتحقيؽ األىداؼ المكضكعة،
مف خبلؿ اطبلعيـ عمى ما يستجد مف معمكمات كمعارؼ ككسائؿ ،كعقد ندكات كدكرات

ليـ.
 .9أىداف اإلدارة السدروية:
تتأثر أىداؼ اإلدارة المدرسية بأىداؼ المدرسة ككحدة متكاممة متغيرة مف عصر إلى
آخر ،كمف بمد إلى آخر ،كبطبيعة النظاـ التربكم في المجتمع كالدكلة ،كعبلقتو بالنظـ السياسية
كاالقتصادية .كما تتأثر بعدة عكامؿ كمتغيرات ،أىميا :حجـ المدرسة ،كنكعية المرحمة التعميمية،

كنكعية العامميف كمؤىبل تيـ الشخصية كسماتيـ ،كطبيعة البيئة الجغرافية ،كنكعية اإلدارة السائدة
نفسيا ،كشخصية المدير كسماتو.
فمـ تعد اإلدارة المدرسية تيدؼ إلى مجرد تسيير شؤكف المدرسة كالمحافظة عمى النظاـ

كضبط الطمبة فييا ،أك دفع عممية تمقيف الطمبة كحشك أذىانيـ بالمعارؼ كالمعمكمات أك

المحافظة عمى األبنية ،كالتجييزات المدرسية ،بؿ أصبحت أىدافيا تتمحكر حكؿ تييئة الظركؼ
كتكفير اإلمكانيات التي تساعد المتعمـ عمى النمك المتكامؿ ،كحكؿ المساعدة في تحسيف العممية

التعميمية لتحقيؽ ذلؾ النمك ،كفي تحقيؽ األىداؼ االجتماعية بما يتطمبو ذلؾ مف تعاكف كتنسيؽ
مثمر بيف كؿ أطراؼ العمؿ في المدرسة كالمجتمع (عابديف.)61 :2001 ،
لقد تغيرت النظرة الكظيفية لئلدارة المدرسية كاألىداؼ التي ترمي إلى تحقيقيا مف كظيفة
المحافظة عمى تطبيؽ النظاـ بما فيو مف لكائح كتعميمات كق اررات يضمف سير العممية التعميمية

كفؽ الجداكؿ المحددة ،إلى المفيكـ الحديث الذم يجعؿ مف التمميذ محكر العممية التعميمية ،كمف
ثـ فالف المدرسة تسخر كؿ إمكانياتيا كطاقاتيا مف أجؿ تكفير المناخ المدرسي المناسب كالبيئة

الدراسية التي تساعد التمميذ عمى التزكد بالعمـ كالثقافة كالتشرب بالعادات كالقيـ التي تعكس

طبيعة المجتمع الذم يعيش فيو ،فضبلن عف فمسفتو كخصكصيتو حتى يصبح عضكان نافعان كفاعبلن
كمنتجان (األغبرم.)36 :2000 ،

كأىداؼ اإلدارة المدرسية تتأثر بعدة عكامؿ ،فيي تختمؼ مف مرحمة ألخرل كمف مجتمع
آلخر ،كمف بيف العكامؿ التي تؤثر عمى نمط كطبيعة أىداؼ اإلدارة المدرسية :حجـ المدرسة

كنكعية المرحمة التعميمية ،كنكعية العامميف كمؤىبلتيـ الشخصية كسماتيـ كطبيعة البيئة
الجغرافية( :ساحمية ،بدكية ،ريفية) ،كنكعية اإلدارات التعميمية( :مركزية أك المركزية) كشخصية
مدير المدرسة كسماتو.
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ىناؾ عدة تصنيفات ألىداؼ اإلدارة المدرسية ،كمف بينيا التصنيؼ التالي الذم يقسـ
األىداؼ إلى أربع مجمكعات ىي:
أوالً :سجسوعة ا ىداف الثكافية واللربوية:
كتتمثؿ في االىتماـ بتنمية قدرات التمميذ بتزكيده بالمعمكمات التي تمكنيـ مف إدراؾ
المعرفة كلمركر بالخبرات المناسبة ،كاكتساب الميارات ،كتككيف االتجاىات اإليجابية كتعديؿ
السمكؾ.

ثانياً :سجسوعة ا ىداف االجلساعية:
كتتمثؿ في تعريؼ التمميذ بدكره نحك مجتمعو كأفراد أسرتو ،كتشجيعو عمى إقامة عبلقات
اجتماعية سميمة بينو كبيف اآلخريف مف أجؿ التعاكف البناء لتحقيؽ أىداؼ المجتمع.
ثالثاً :سجسوعة ا ىداف الدينية وا خالقية:
كتتمثؿ في التأكد مف فيـ التمميذ لمعقيدة اإلسبلمية فيمان سميمان مع االىتماـ بغرس القيـ

كاألخبلؽ كاآلداب اإلسبلمية في شخصية التمميذ ،كبذلؾ يكتسب ىذا التمميذ الخمؽ القرآني كيككف

عضكان نافعان لنفسو كأسرتو كالمجتمع اإلسبلمي.
رابعاً :سجسوعة ا ىداف االقلصادية:

كتتمثؿ في تعريؼ التمميذ بمصادر الثركة الطبيعية في مجتمعو ككيفية المحافظة عمييا

كتنميتيا مف أجؿ تطكر المجتمع كتقدمو في ضكء االمكانات المتاحة كمشكبلت المجتمع

المختمفة (العجمي.)31-30 :2000 ،

وي خص ا غبري أىداف اإلدارة السدروية فل النكاط اآللية:
 .1تكفير الظركؼ كاإلمكانيات التي تساعد عمى نمك التبلميذ بشكؿ متكازف كمتكامؿ :عقميان
كجسميان ،كركحيان ،كاجتماعيان ،كنفسيان.

 .2تحقيؽ األغراض االجتماعية التي يديف بيا المجتمع كيحرص عمى نشرىا كتحقيقيا مف أجؿ
تحقيؽ التكيؼ كالتكافؽ االجتماعييف.

 .3تكجيو المتعمـ كمساعدتو في اختيار الخبرات التي تساعد عمى نمكه الشخصي كتؤدم إلى

نفعو ،أخذان باالعتبار أىمية المتعمـ كفرد كأىمية الفركؽ الفردية كاالستعدادات كالقدرات

الخاصة ،كمساعدتو في حؿ مشكبلتو كاعداده لمسؤكلياتو.
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 .4المساىمة في دراسة المجتمع ،كحؿ مشكبلتو ،كتحقيؽ أىدافو.

 .5تربية كتشجيع التبلميذ عمى التفكير اإلبداعي ،كتقكية كؿ ميؿ إلى االبتكار كالتجديد ،كتنمية
ركح الجرأة كالثقة بالنفس لدييـ.

 .6إعداد التبلميذ لفيـ الحياة الماضية كالحاضرة كاالستعداد لمكاجية المستقبؿ.
 .7الكشؼ عف التبلميذ المكىكبيف كرعايتيـ (األغبرم.)37-36 :2002،
وسن جية أخرى فكد لخص العسايرة أىداف اإلدارة السدروية فل أربع نكاط ركيوة ،ىل:
 .1دراسة المجتمع كمشكبلتو كأىدافو كأمانيو ،كالعمؿ عمى حؿ مشكبلتو كتحقيؽ أىدافو.

 .2العمؿ عمى تزكيد المتعمـ – باعتباره محكر العممية التعميمية التعممية بخبرات-متنكعة
كمتجددة يستطيع مف خبلليا كبكاسطتيا مكاجية ما يعترضو مف مشكبلت.

 .3تييئة الظركؼ كتقديـ الخدمات كالخبرات التي تساعد عمى تربية التبلميذ كتعميميـ ،كتحقيؽ
النمك المتكامؿ لشخصياتيـ.

 .4االرتقاء بمستكل أداء المعمميف لمقياـ بتنفيذ المناىج المقررة لتحقيؽ األىداؼ التربكية المقررة

مف خبلؿ اطبلعيـ عمى ما يستجد مف معمكمات كمعارؼ ككسائؿ كطرؽ تدريس كتدريبيـ

كعقد الندكات كالدكرات ليـ (العمايرة.)57 :2001 ،
كلكي تقكـ اإلدارة المدرسية بمياميا ،كلتحقؽ األىداؼ المنشكدة  -التي تـ اإلشارة إلييا-

بشكؿ فعاؿ كمتسؽ يجب أف تتكفر فييا األسس البلزمة لنجاحيا كىي:

 .1القدرة عمى قيادة العمؿ المدرسي نحك تحقيؽ األىداؼ التربكية كالسياسات التعميمية المككمة

ممما باألىداؼ العامة لمنظاـ التربكم
إلييا بفعالية ،كىذا يتطمب مف مدير المدرسة أف يككف ن
(بشكؿ عاـ) ،كبأىداؼ المدرسة كالمرحمة التي يديرىا (بشكؿ خاص) ،كما يتطمب المكضكع
منو ثقافة تربكية كاسعة كمتجددة ،كديمقراطية يشرؾ مف خبلليا العاممكف في كضع األىداؼ

كرسـ السياسات المدرسية.

 .2القدرة عمى إضفاء جك مف العبلقات اإلنسانية كالعمؿ عمى رفع الركح المعنكية لجميع

ىاما في إيجاد الظركؼ النفسية المريحة كالمرضية
العامميف بالمدرسة ،فمئلدارة المدرسية نا
دكر ن
كالحافزة عمى العمؿ لجميع العناصر المشتركة في العمؿ المدرسي مف خبلؿ فتح قنكات
االتصاؿ بيف العامميف كاإلدارة المدرسية كالتبلميذ.

 .3القدرة عمى تنظيـ العمؿ كالجيكد البشرية كخمؽ ركح العمؿ الجماعي ،فمدير المدرسة يجب
أف يككف عمى درجة عالية مف الكعي كالمعرفة بحيث يستطيع أف يساعد الجماعة في تحميؿ

يعا عادال تعتبر
كتقكيـ األىداؼ ،كما أف قدرة المدير عمى تكزيع العمؿ داخؿ المجمكعة تكز ن
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مف الدالئؿ اليامة عمى تكفر الميارة اإلدارية التي تساعد في تحديد مستكل العمؿ المدرسي

التعاكني مع المجتمع المحمي.

 .4القدرة عمى استخداـ االستراتيجيات المناسبة عند اتخاذ القرار ،حيث أف عممية اإلدارة

المدرسية ال تخرج مف ككنيا عممية اتخاذ قرار ،حيث أف اإلدارم الناجح ىك القادر عمى
االختيار مف بيف استراتيجيات اتخاذ القرار ما يناسب المكقؼ ،كذلؾ بعد إجراء التقكيـ

كالتحميؿ كدراسة الجكانب المختمفة لمقرار ،كمدل تأثيره في األفراد ،كامكانية مشاركة

المجمكعة في اتخاذ القرار ،كما ىي النتائج المترتبة عمى ىذا القرار؟

 .5مكاكبة التغيير كالقدرة عمى استخداـ التكنكلكجيات اإلدارية ،حيث يقاس نجاح المؤسسات
كتطكرىا بتقدميا اإلدارم كقدرة إدارتيا عمى التغيير كالتجديد المستمريف ،كلذلؾ فاف سر
نجاح المدرسة يكمف في قدرة إدارتيا عمى األخذ بأساليب التطكر بما يحقؽ التكازف بيف ما

تقكـ بو المدرسة كما يسكد في المجتمع مف تطكرات ،كذلؾ باستخداـ التكنكلكجيا اإلدارية

التي تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ رئيسة:

 ل نولوجيا إدارية عك ية :متمثمة في طرؽ تحميؿ النظـ كاإلدارة باألىداؼ كاإلدارة
االستراتيجية ،كأسمكب بيرت ،كطرؽ البحث اإلجرائي ،كغيرىا مف األساليب التي تجعؿ

العمؿ المدرسي أكثر فعالية ككفاية.

 ل نولوجيا إدارية اجلساعية :متمثمة في ديمقراطية اإلدارة كالمشاركة الجماعية ،كتكسيع
فرص الحكار كتنمية العبلقات األفقية.

 ل نولوجيا إدارية آلية :متمثمة في استخداـ أحدث التقنيات مثؿ الحكاسب اآللية في حفظ
المعمكمات كاإلحصاءات.

 .6القدرة عمى القياـ بعممية التقكيـ كذلؾ مف حيث تقكيـ الخطط كمراجعتيا ككضع المعايير التي
يمكف مف خبلليا القياـ بعممية القياس كالتقكيـ في ضكء األىداؼ.
كبيذا يحتاج مدير المدرسة إلى تقكيـ اآلراء كاألفكار المقدمة مف الجماعة قبؿ اتخاذ
القرار ،كمساعدة أعضاء ىيئة التدريس عمى تقكيـ أدائيـ ،كما أف مف أىـ كاجباتو قيادة عممية
تقكيـ التبلميذ كالعممية التعميمية بشكؿ عاـ (البكىي)98-90 :2001 ،

مما سبؽ يتبيف أىمية الدكر الذم تقكـ بو اإلدارة المدرسية كما ىي إسياماتيا في تكفير

كؿ الظركؼ كاإلمكانيات التي تساعد عمى تكجيو نمك التبلميذ ،كلذلؾ فاف النظرة الحديثة إلى
العممية التعميمية أصبحت تؤكد عمى ضركرة االىتماـ باختيار مدير المدرسة كذلؾ لما لو مف

دكر فعاؿ في تحقيؽ األىداؼ كالسياسات العامة ،ككذلؾ لما لو مف دكر في عممية التغيير

االجتماعي كقائد.
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 .10أنساط اإلدارة السدروية:
إف المفاىيـ المتعددة لئلدارة التربكية أكجدت أساليب متعددة كأنماطنا إدارية مختمفة،

فبعض المديريف يؤمنكف بفمسفة إدارية تقكـ عمى أساس االنفراد بالسمطة كاصدار األكامر ،بينما
يتمتع بعض المديريف بكعي إدارم كايماف كاضح بضركرة مشاركة جميع العامميف في إصدار

الق اررات ،كىناؾ نمط مف المديريف يعطي الحرية الكاممة لممدرسيف كتسيير المدرسة كفؽ ما يراه
المدرسكف أثناء قياميـ بعمميـ.

كمػػدراء المػػدارس ال يػػديركف مدارسػػيـ كػػؿ الكقػػت كفػػؽ نمػػط كاحػػد مػػف ىػػذه األنمػػاط العامػػة

كىػك مػػا يطمػػؽ عميػػو الػػنمط األساسػي ،كلكػػف قػػد يتبعػػكف نمطنػػا أخػ ار لػػبعض الكقػػت كطبقنػػا لمظػػركؼ
المحيطػ ػػة بػ ػػو ،كىػ ػػك مػ ػػا يطمػ ػػؽ عميػ ػػو الػ ػػنمط الثػ ػػانكم .أم أف ك ػ ػبلن مػ ػػنيـ يميػ ػػؿ إلػ ػػى إتبػ ػػاع نمػ ػػط
مع ػػيف م ػػف ى ػػذه األنم ػػاط أغم ػػب األكق ػػات أكث ػػر م ػػف سػ ػكاه ،كتتص ػػؼ إدارت ػػو لممدرس ػػة بي ػػذا ال ػػنمط

(عطيكم.)23-22 :2001 ،
كتختمؼ الممارسات أك التصرفات التي يسمكيا القائمكف عمى إدارة المدارس مف مدرسة
ألخرل ،فقد تتصؼ ىذه الممارسات كالتصرفات بالسمطة كالسيطرة المطمقة ،كقد تميؿ إلى

التعاكف كالمشاركة في الرأم كالعمؿ ،كعمى ىذا فالف ىذه الممارسات كالتصرفات التي تضفي عمى
إدارات ىذه المدارس طابعان أك نمطان معينان يجعميا تتصؼ بصفات أك خصائص معينة.
لقد أجمعت المراجع العربية كاألجنبية في اإلدارة التعميمية كالمدرسية عمى تصنيؼ أنماط
اإلدارة المدرسية ،كبالمثؿ أنماط القيادة اإلدارية في المدرسة ،إلى ثبلثة أنماط كردت بمسميات

مختمفة في ىذه المراجع ،كىي:

 .1النمط األكتكقراطي ،أك الفردم أك الديكتاتكرم أك التسمطي أك االستبدادم.
 .2النمط الترسمي أك المتساىؿ أك المتسيب أك الحر.

 .3النمط الديمقراطي أك المشارؾ أك اإلنساني أك التعاكني.
كقبؿ محاكلة التحدث بالتفصيؿ عف ىذه األنماط ال بد مف تمثؿ االعتبارات التالية حكؿ

ىذا التصنيؼ كىي:

 .1عدـ إمكانية الفصؿ الدقيؽ بيف أنماط اإلدارة ،حيث ال يمكف إيجاد نمط معيف يمكف أف

يككف سائدان في جميع المكاقؼ كجميع الممارسات اإلدارية كاألنشطة الصادرة مف قبؿ أم

مدير ،كبصفة عامة ،فغالبان يككف لدل كؿ مدير طريقة إدارة ما كبالتالي نمط إدارة معيف
يتمثؿ في الطريقة السائدة في معظـ كليس كؿ المكاقؼ اإلدارية.
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 .2عدد العكامؿ التي تؤثر عمى شكؿ كنكعية األسمكب كالسمكؾ اإلدارم مف قبؿ مدير المدرسة
مثؿ :سماتو الشخصية ،كنكعية كسمات العامميف في المدرسة ،كنكعية المكقؼ كغيرىا ،كلذا

فالف أساليب القيادة كاإلدارة المدرسية تختمؼ مف مدير ألخر ،كلدل المدير نفسو تبعان
الختبلؼ المكاقؼ كاألكقات (العجمي.)41-40 :2000 ،

كفيما يمي كؿ نمط مف األنماط السابقة عمى حدة:
أوالً :اإلدارة السدروية ا ولوقراطية:
(األكتػػكقراطي) فػػي األصػػؿ كممػػة التينيػػة تعنػػي حكػػـ الفػػرد الكاحػػد ،أم خضػػكع العػػامميف
ف ػ ػػي المنظم ػ ػػة ألكام ػ ػػر كآراء كنف ػ ػػكذ كاس ػ ػػتبداد كس ػ ػػمطة كبط ػ ػػش ش ػ ػػخص كاح ػ ػػد داخػ ػ ػؿ المنظم ػ ػػة

(العجمي.)41 :2000 ،

كالقائد في ىذا النمط متسمط ،يستأثر بجميع السمطات ،كيرسـ خطة العمؿ ،كيحدد طرؽ

تنفيذىا ،كيحرؾ الجماعة كما يشاء ،كيمزـ العامميف معو بالطاعة ،كيحاكؿ أف يدير المؤسسة كفقان
لرغباتو الخاصة كآرائو الفردية ،كىك بذلؾ يحد مف حيكية كنشاط العامميف معو ،كيحاكؿ عدـ

خمؽ قيادات جديدة بينيـ (أحمد؛ كحافظ.)68 :2003 ،

كىذا النمط يعتمد عمى السمطة الرسمية في تسيير األمكر كعمى حرفية القكانيف كالمكائح

لممنظمة ،كيتميز النمط االستبدادم بالرقابة الدقيقة عمى العمؿ كعدـ كجكد رغبة لدل العامميف
نحك العمؿ ،كيككف التخطيط التربكم كاتخاذ الق اررات مف مسئكلية السمطة في اإلدارة التربكية دكف

مشاركة المعمميف أك المتعمميف (نشكاف.)63-61 :2001 ،
ولكوم اإلدارة ا لوقراطية ع ى عدة أوس ،ىل:

 .1التدرج في السمطة مف األعمى إلى األسفؿ ،فالمدير يتبع مسئكالن أعمى منو في مديرية التربية
كالتعميـ ،كيأتمر بأكامره كتكجيياتو ،ثـ إنو يكجو تعميماتو كأكامره لممعمميف كغيرىـ مف

المرؤكسيف لتنفيذىا كااللتزاـ بيا.

 .2الفصؿ التاـ بيف التخطيط كالتنفيذ ،فيتـ كضع الخطط التعميمية مف قبؿ إدارات أعمى مف
إدارة المدرسة ،كيكمؼ المديركف المعمميف كالمرؤكسيف بتنفيذىا دكف أف يككف ليـ حظ في

التخطيط كالتقكيـ (عابديف.)68 :2001 ،

 .3تقكـ عمى االستبداد بالرأم كالتعصب األعمى كتستخدـ أساليب الفرض كاإلرغاـ كاإلرىاب
كالتخكيؼ.
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 .4ال تسمح بأم نقاش أك تفاىـ كتقكـ عمى تكجيو عمؿ اآلخريف بالصدار الق اررات كالتعميمات
كتخؿ في تفصيبلت عمؿ اآلخريف (مرسي.)124 :2001 ،

 .5ال ييتـ المدير بنمك المعمميف كتطكير إمكانياتيـ المينية.

 .6يككف المدير منعزالن عف المعمميف كالتبلميذ كتنعدـ ركح التعاكف كالكد بينو كبيف العامميف
معو.

 .7يديف المدير األكتكقراطي بالكالء إلى رؤسائو كال يديف بمثؿ ىذا الشعكر إلى مرؤكسيو
(البدرم.)122 :2001 ،

 .8االىتماـ برفع اإلنتاجية دكف مراعاة العكامؿ اإلنسانية( :مشاعر العامميف كمتطمباتيـ،
كظركفيـ ،كقدراتيـ) كعدـ مراعاة الفركؽ بيف المعمميف كالتبلميذ.

 .9محاكلة إيجاد بعض عكامؿ الفرقة كالشقاؽ بيف العامميف بعضيـ بعضان( :معمميف كككبلء
كمكظفيف) ظنان منو أف ىذا يمكف أف يساعده عمى ظيكر أخطاء كؿ فريؽ منيـ مف خبلؿ
اتيامات كؿ فريؽ لآلخر كيعتقد أف ىذا يساعد في قيادة الفريقيف بعد التعرؼ عمى عيكب

كأخطاء كؿ منيـ (العجمي.)42 :2000 ،
الوسات الشخصية ل سدير ا لوقراطل:
 .1ال يعطي حرية لمرؤكسيو كيتدخؿ في عمميـ.
 .2يصدر األكامر شفاىةن في كثير مف األحياف.

 .3يرغب دكمان في أف يككف آم انر متسمطان (أحمد؛ كحافظ.)69 :2003 ،
 .4يمتزـ بحرفية اإلجراءات كالمكائح كالقكانيف التي ال يحيد عنيا.

 .5يندر االتصاؿ المباشر بيف المرؤكسيف كىك مركز االتصاؿ ،كاتصاؿ العامميف يتـ بيف
بعضيـ مف خبللو( .الفقي)108-107 :1994 ،

 .6ال يعير اىتمامان أك تقدي انر لظركؼ مرؤكسيو كأحكاليـ.
 .7عبلقتو مع المجتمع المحمي محدكدة أك معدكمة.

 .8أىـ ما يميز شخصية ىذا النمط اإلدارم ىك الحزـ كاالنضباط في إدارة المدرسة كعدـ تقبمو
لمنقد المكضكعي أك التراجع عما يصدره مف تعميمات حتى كلك أدرؾ أنيا تعميمات غير

سميمة بؿ كيطالب تنفيذىا كمحاسبة مف ال يقكـ بتأديتيا (مصطفى.)45 :2002 ،
سواوئ النسط ا لوقراطل:

 .1أف الجماعة تككف ميددة باالنحبلؿ إذا انسحب القائد ،كمف ىبكط الركح المعنكية لمجماعة
كتككف أقؿ قدرة عمى المكاجية كتحمؿ المسئكلية.
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 .2ينتشػ ػػر العػ ػػدكاف كالعػ ػػداكة فػ ػػي ظػ ػػؿ ىػ ػػذا الػ ػػنمط مػ ػػف اإلدارة كيتكلػ ػػد الت ػػذمر ،كيتسػ ػػبب بفقػ ػػداف
الثقػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػيف القائػ ػ ػ ػػد كالعػ ػ ػ ػػامميف معػ ػ ػ ػػو ،كعػ ػ ػ ػػدـ تحقيػ ػ ػ ػػؽ األىػ ػ ػ ػػداؼ عمػ ػ ػ ػػى الكجػ ػ ػ ػػو األكمػ ػ ػ ػػؿ

(أحمد؛ كحافظ.)70-69 :2003 ،

 .3سير العمؿ مرىكف بكجكد المدير كعند غيابو يحصؿ االضطراب في العمؿ كالتعثر كعدـ
االىتماـ.

 .4عدـ مشاركة الييئات التدريسية في اتخاذ الق اررات كتحديد أساليب العمؿ ككيفية أدائو ،مما
يضعؼ ركح البحث كالتفكير كاالبتكار لدييـ (البدرم.)123 :2001 ،

 .5ىذا كمع كؿ المعطيات السابقة فالننا نعتبر النمط اإلدارم األتكقراطي مف األنماط اإلدارية

المرفكضة مف كجية نظر الفكر اإلدارم المعاصر بؿ كترفضو التربية المعاصرة ألنو ييدـ

شخصية العامميف كيعكؽ بناءىا كنمكىا (مصطفى.)47 :2002 ،
ثانياً :اإلدارة السدروية اللرو ية أو السلواى ة:
كيطمػػؽ عمييػػا مسػػميات أخػػرل مثػػؿ :السػػائبة كالح ػرة كالمطمقػػة ،كتميػػز ىػػذا الػػنمط اإلدارم

بالمغاالة في إعطاء الحرية لممعمميف كالتبلميذ ،نظ انر لتميز المدير بالشخصية المرحة ،كبػاالطبلع
الكاسػع الغزيػر فيمػا يتعمػؽ بمينتػو ،كبالميػارة الفنيػػة ،كيػرل المػدير أف دكره فػي المدرسػة يتمثػؿ فػػي
تييئة الظركؼ المبلئمة كتكفير البيئة السميمة لقياـ المعمميف بالتدريس ،كقياـ التبلميذ بالتعمـ كفؽ

األسمكب الذم يركنو مناسبان كفعاالن دكف أم تدخؿ أك تقييد لحريتيـ ،كينظر المدير لممعمميف عمى

أنيػ ػػـ مستشػ ػػاركف ،كيعػ ػػامميـ جميع ػ ػان عمػ ػػى قػ ػػدـ المسػ ػػاكاة ،فيفسػ ػػح لكػ ػػؿ فػ ػػرد حريػ ػػة إبػ ػػداء ال ػ ػرأم
كالػ ػػدفاع عنػ ػػو فػ ػػي المسػ ػػائؿ المطركحػ ػػة لمنقػ ػػاش ،فػ ػػي حػ ػػيف يحجػ ػػـ عػ ػػف تقػ ػػديـ كجيػ ػػة نظ ػ ػره فػ ػػي

مكضكعات المناقشة ،مما يجعؿ المدرسيف كالمرؤكسيف غير مدركيف لمػكقفيـ منػو أك مكقفػو مػنيـ

(عابديف.)71 :2001 ،

كيتميز ىذا النكع مف القيادة بأنو أقؿ األنكاع مف حيث ناتج العمؿ ،كال يبعػث عمػى احتػراـ

المجمكعة لشخصية القائد ،ككثي انر ما يشعر أفرادىا بالضياع كعدـ القدرة عمى التصرؼ كاالعتمػاد
عمػ ػ ػ ػػى أنفسػ ػ ػ ػػيـ فػ ػ ػ ػػي مكاقػ ػ ػ ػػؼ تتطمػ ػ ػ ػػب المعكنػ ػ ػ ػػة أك النصػ ػ ػ ػػح أك التكجيػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػػف جانػ ػ ػ ػػب القائػ ػ ػ ػػد

(مرسي.)126 :2001 ،

ولكوم اإلدارة السدروية السلواى ة ع ى عدة أوس ىل:
 .1العمؿ عمى إرضاء جميع العامميف.
 .2عدـ االىتماـ بتنفيذ جميع عمميات كعناصر اإلدارة (التخطيط ،التنظيـ ،المتابعة) بشكؿ جيد.
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 .3قصكر االىتماـ بعقد االجتماعات المدرسية ،كفي حالة عقدىا تككف اجتماعات غير فعالة
حيث تتسـ بالمناقشات الطكيمة بدكف أم نتيجة (العجمي.)46 :2000 ،

 .4عدـ ضبط حضكر المدرسيف كانصرافيـ مرددان دائمان أف المدرسة تسير بنفسيا ،كيعتقد أف
العمؿ ىك شر في حد ذاتو كأف معظـ الناس أش ار انر خبثاء كال فائدة مف مراقبتيـ أك تحفيزىـ

لمعمؿ.

 .5ال يعتبر المدير أف األخطاء ميمة إال إذا أكقعتو في مسئكلية شخصية ،أما األخطاء التي

تؤدم إلى تحميمو أية مسئكلية ،فبل يعتبرىا أخطاء ،كما أنو ال ينسب عقكبة ألحد بؿ يرفع

القضية إلى المسئكليف لتأتي العقكبة مف غيره (عطكم.)29-28 :2001 ،

 .6ال يتدخؿ ىذا النمط اإلدارم في الصراع التربكم بيف المعمميف ،كيستخدـ عبارة في نفسو،
دعيـ يتناقشكف فيـ أحرار ،إنني ال أرغب في فرض نفسي عمييـ.

 .7ليس لمعمؿ في ىذا النمط اإلدارم منيجية كاضحة ،أك سياسة مرسكمة ،يمتزـ بيا جميع
العامميف في المدرسة.

 .8ال يعير ىذا النمط اإلدارم أىمية لمكقت ،فكثي انر مف الكقت ييدر في مناقشات فرعية ثانكية ال
قيمة ليا (العمايرة.)72 :2001 ،

الوسات الشخصية ل سدير سن النسط السلواىل:
 .1ضعؼ الشخصية ،كفي ىذه الحالة تظير داخؿ المدرسة إحدل الشخصيات القكية مف
المستكل اإلدارم األدنى كتغطي عمى شخصيتو ،مثؿ :ككيؿ المدرسة أك أحد المعمميف.

 .2التذبذب الدائـ في اتخاذ الق اررات ،كعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار كتطبيؽ المكائح كالقكانيف
(العجمي.)47 :2000 ،

 .3يتميز بشخصية مرحة متكاضعة كبمعمكماتو الفنية في المجاالت المتعمقة بمينتو.
 .4تظير شخصيتو عمى طبيعتيا في معظـ األكقات كيتحدث مع كؿ فرد مف أسرة المدرسة
باىتماـ كاحتراـ.

 .5ال يعرؼ قدرات كطاقات كميكؿ معمميو.
 .6يكلي العبلقات كالجكانب اإلنسانية عناية كبيرة (العمايرة.)72 :2001 ،
سواوئ النسط اإلداري السلواىل:
 .1كثرة المناقشات التي ال تنتيي في الغالب إلى رأم قاطع ككاضح.
 .2يفقد المدير السيطرة عمى العامميف معو.
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 .3عدـ تكافر الدافعية كدرجة الحماس الحقيقية لمعمؿ ،مما يؤدم إلى عدـ االكتراث بحسف سير
العممية التربكية في المدرسة (البدرم.)125 :2001 ،

 .4قمػ ػ ػ ػ ػػة كضػ ػ ػ ػ ػػعؼ نػ ػ ػ ػ ػػاتج العمػ ػ ػ ػ ػػؿ ،كتحقيػ ػ ػ ػ ػػؽ أىػ ػ ػ ػ ػػداؼ المدرسػ ػ ػ ػ ػػة مسػ ػ ػ ػ ػػألة مترككػ ػ ػ ػ ػػة لمحػ ػ ػ ػ ػػظ
(عابديف.)71 :2001 ،

 .5انعداـ ركح العمؿ الجماعي المشترؾ.

 .6يسكد عدـ االنضباط بيف الطبلب في المدرسة (العمايرة.)72 :2001 ،

 .7مف المبلحظ عمى ىذا النمط مف اإلدارة يسبب االضطراب كالفكضى كالخمؿ اإلدارم لممدرسة
كيعكقيا عف تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا.

 .8لذلؾ فالف ىذا النكع مف اإلدارة المدرسية ال يصمح في مدارسنا كخاصة ألننا بحاجة لتحقيؽ
أىدافنا كطمكحاتنا كتطمعاتنا في نيؿ حريتنا كاستقبللنا.
ثالثاً :اإلدارة السدروية الديسكراطية
يقػ ػػكـ الػ ػػنمط الػ ػػديمقراطي فػ ػػي اإلدارة المدرسػ ػػية الديمقراطيػ ػػة عمػ ػػى أسػ ػػاس إش ػ ػراؾ المػ ػػدير

لمدارس ػػيف ف ػػي اتخ ػػاذ القػ ػ اررات الخاص ػػة بالسياس ػػة كالبرن ػػامج كيعم ػػؿ م ػػدير المدرس ػػة الػ ػديمقراطي
عم ػػى تنمي ػػة إب ػػداعات المدرس ػػيف كالتبلمي ػػذ كى ػػذا ال ػػنمط مبنػ ػي عم ػػى احتػ ػراـ المدرس ػػيف كالتبلمي ػػذ

(محمد.)151 :2004 ،

سبادئ اإلدارة السدروية الديسكراطية:
 .1االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية داخؿ العمؿ ،كبما يساعد عمى رفع الركح المعنكية ،كتشجيع
األفراد عمى المشاركة اإليجابية طبقان لمبدأ اإلدارة الجماعية.

 .2االىتماـ بالنمك الميني لممعمميف ،كذلؾ بأساليب متعددة ،منيا :تشجيعيـ عمى االطبلع عمى
كؿ جديد في مجاؿ عمميـ ،كاالىتماـ بحضكر الدكرات ،كعقد المقاءات الدكرية بيف المعمميف

مف ذكم التخصص الكاحد مع المكجو التربكم ،كعقد المقاءات بيف بعضيـ بعضان لكي يستفيد
الجميع مف المناقشات العممية كخاصة المعمميف الجدد.

 .3مراعاة الفركؽ الفردية عند تكزيع الكاجبات كالمسئكليات كبما يساعد عمى اكتشاؼ المكاىب
المختمفة كتنميتيا مف أجؿ استغبلليا بما يعكد بالفائدة عمى المنظمة كأفرادىا كبدكف تحيز

لمبعض (دياب.)304 :2001 ،

 .4العمؿ عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية بيف العامميف.
 .5تأكيد المصمحة العامة عمى المصالح الشخصية ،كلذا تكضع المصمحة العامة في المقدمة،
كيككف الكالء لمجماعة كليس لؤلفراد.
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 .6تييئة المناخ المدرسي السميـ كالمبلئـ داخؿ المدرسة عمى أساس مف االحتراـ المتبادؿ،
كاألخكة الصادقة ،كالتعاكف البناء (العجمي.)48 :2000 ،

 .7مراعاة التكازف في كضع البرنامج المدرسي كتنفيذه ،كفي اتخاذ الق اررات ،بحيث تراعي
االختبلفات في كجيات النظر كاالجتيادات الظنية دكف أف تطغى ناحية عمى أخرل.

 .8إنشاء برنامج مف العبلقات العامة يتـ مف خبللو تكثيؽ العبلقة بيف المدرسة مف ناحية،

كالمجتمع المحمي كالسمطات التعميمية مف ناحية أخرل ،كذلؾ بتعريفيـ بسياسات المدرسة،

كأنشطتيا ،كبرامجيا ،كبالقياـ بأنشطة اجتماعية ،كثقافية كبيئية لخدمة المجتمع المحمي
كتعزيز مشاركتو في تربية النشء كتكجييو.

 .9اليدؼ األساسي لئلدارة الديمقراطية ىك أف يشعر كؿ معمـ بالرغبة في العمؿ كالرضا
كاالرتياح بعيدان عف القمؽ كالتكتر ،فاليدؼ إذف ىك تنمية العبلقات اإلنسانية السميمة مع

المعمميف.

.10

كؿ معمـ يستطيع تحمؿ المسئكلية كالمعممكف طمكحكف كلدييـ المقدرة عمى االبتكار،

كلذلؾ ال يجكز تخطيط العمؿ بدقة كالزاميـ بو ألنيـ قادركف عمى العمؿ كالتخطيط.

.11

يعالج المدير الديمقراطي األخطاء عمى أساس أنيا ظاىرة طبيعية ،فالكؿ يخطئ كال

ضركرة إللحاؽ األذل بالمخطئيف ،كاذا اضطر لمنقد فالنو يغمقو بكثير مف األدب كالذكؽ ،كال
يحب التفتيش المفاجئ ألنو يجرح شعكر المعمميف (عطكم.)27-26 :2001 ،

الوسات السسيزة لشخصية السدير الديسكراطل:
 .1قكة الشخصية مع التكاضع كعدـ التكبر.

 .2تقبؿ النقد البناء ،كذلؾ بالعطاء الفرصة لكؿ فرد لكي يبدم رأيو.
 .3االعتراؼ بالفركؽ الفردية كمراعاتيا عند تكزيع المسئكليات كالكاجبات.

 .4احتراـ المعمميف كاالىتماـ بمشكبلتيـ الشخصية لمساعدتيـ عمى إيجاد الحمكؿ المبلئمة.
 .5االىتمػػ ػ ػ ػػاـ بالكقػػ ػ ػ ػػت كاحت ػ ػ ػ ػ ػراـ المكاعيػػ ػ ػ ػػد مػػ ػ ػ ػػع اآلخ ػ ػ ػ ػ ػريف كالحػ ػ ػ ػ ػػرص عم ػ ػ ػ ػػى االلت ػ ػ ػ ػ ػزاـ بيػ ػ ػ ػ ػػا
(دياب.)306-305 :2001 ،

 .6يسمع كيشجع اآلخري ف عمى التمتع بنفس الدرجة مف الحرية كالحقكؽ كاالمتيازات التي يتمتع
بيا ىك.

 .7يمارس أكبر قدر مف التكجيو الذاتي ،كىذا يقتضي تحممو لممسئكلية كالقياـ بيا عمى خير
كجو ،مع ممارسة المبادأة كضبط النفس في تحقيؽ األىداؼ المرغكبة.
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 .8يستخدـ قدرتو عمى التصرؼ الذكي كالتفكير العقبلني في تحميؿ المشكبلت كالمكاقؼ التي
يكاجييا كأف يحصؿ عمى الحقائؽ كالمعمكمات المتعمقة بيذه المشكمة ،كيتخذ اإلجراء الذم

يحقؽ معو أكبر فائدة بالنسبة لو كلآلخريف المتأثريف.

 .9يعمؿ عمى تقدـ العمـ كالمعرفة كما يعمؿ عمى تحسيف فرص اآلخريف لكسب المعرفة كالفيـ
الكاعي (مرسي.)129-128 :2001 ،
النلاكج السلرلبة ع ى إلباع النسط الديسكراطل لإلدارة السدروية:
يؤدم النمط الديمقراطي في اإلدارة إلى:
 .1تعاكف العامميف فيما بينيـ كاحتراـ بعضيـ بعضان.

 .2كثرة االقتراحات البناءة التي تجد طريقيا لممناقشة كالتطبيؽ.

 .3تأدية العامميف عمميـ بجك مف الحرية كالشعكر باألمف كالطمأنينة كالثقة بالنفس.
تقبؿ أفراد المجمكعة آراء زمبلئيـ كمقترحاتيـ.

 .4تقبؿ النقد بيف أعضاء الييئة التدريسية.

 .5مشاركة المعمميف في اتخاذ الق اررات تزيد مف حماسيـ لتنفيذ الق اررات مما يسيؿ عمؿ المدير.
 .6زيادة الركح المعنكية لمييئات التدريسية كاإلحساس بالمسئكلية مما يدفعيـ إلى أداء مياميـ
عمى أحسف كجو (البدرم.)124 :2001 ،

كبالنظر إلى األنماط السابقة لئلدارة المدرسية نجد أف أفضميا ىك اإلدارة المدرسية
الديمقراطية الرشيدة لما ليا مف مميزات كايجابيات كثيرة ،كقد أثبتت الكثير مف الدراسات أف
اإلدارة الديمقراطية ىي أفضؿ األنماط.

 .11عناصر اإلدارة السدروية:
تعتبر اإلدارة المدرسية "جياز متكامؿ مف العػامميف فػي المدرسػة كفريػؽ متعػاكف يسػيـ كػؿ

كاحػ ػػد مػ ػػنيـ بػ ػػدكره ،تجمعيػ ػػـ كحػ ػػدة عضػ ػػكية مػ ػػف ركابػ ػػط العمػ ػػؿ كالمشػ ػػاركة كتحمػ ػػؿ المسػ ػػئكلية"

(ربيع.)24 :2006 ،

كيرل مصطفى ( )43 :2002أف جياز اإلدارة المدرسية يتألؼ مف "مدير المدرسة كنائبو

كالمدرسيف األكائؿ كالمدرسيف كالمشرؼ االجتماعي كأميف المكتبة ،كأميف المختبر كاإلدارييف".

كيعتب ػػر م ػػدير المدرس ػػة ع ػػامبلن أساس ػػيان حي ػػث أن ػػو يم ىك ػػف المدرس ػػة م ػػف النج ػػاح ف ػػي تأدي ػػة

كظيفتيا كتربية أبنائيا.
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"كمدير المدرسة ىك القائد التربكم المقيـ الذم يشرؼ عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية مف

أجؿ إعداد النشء كتربيتو تربية متكاممة ركحيا كخمقيان كجسميا ليككنكا مكاطنيف صالحيف قادريف
عمى اإلسياـ في إنماء مجتمعيـ" (مصطفى.)44 :2002 ،

أىسية سدير السدروة:
إف لمعممية التعميمية ثبلثة أركاف أساسية :المعمـ ،كالطالب ،كالمنياج ،غير أنو يمكف

اعتبار اإلدارة المدرسية ركنان رابعان ليا ،كلئلدارة المدرسية جيكد كنشاطات منسقة يقكـ بيا فريؽ

العامميف في المدرسة.

كيعتبر مدير المدرسة مف أىـ عناصرىا كأشخاصيا بؿ إنو ركيزة العممية التعميمية كعميو

يعتمد النظاـ التربكم في بمكغ أىدافو ،فالمدير ىك اإلدارم األكؿ في المدرسة ،كيقؼ عمى رأس

التنظيـ فييا ،كيتحمؿ فييا المسئكلية األكلى ،بؿ كاممة أماـ السمطة التعميمية كالمجتمع ،كيرل

بعض التربكييف أف مدير المدرسة ىك الرئيس المباشر لجميع العامميف في المدرسة ،كىك المسئكؿ
األكؿ عف نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا كتربية تبلميذىا كىك حمقة االتصاؿ الثابتة في

العبلقات المدرسية عمى اختبلؼ أنكاعيا بيف المدرسيف ببعضيـ ،كبيف المدرسيف كالتبلميذ ،كبيف

اآلباء كالمدرسيف كبيف المكجييف ،كالمعمميف كىك دائمان في المركز الرئيسي لمعممية التعميمية،
فعميو عبء تنظيميا لمحصكؿ عمى أفضؿ النتائج الممكنة كىك الذم يكجو رسـ الخطط المختمفة

كتنفيذىا (عابديف.)89 :2001 ،

كاذا نظرنا إلى ىيكؿ اإلدارة في المدرسة عمى أنو ىرـ مدرج لو قمة كلو قاعدة ،فالف مدير

المدرسة يتربع عمى قمة ىذا اليرـ اإلدارم كالمتدرج في السمطة مف أعمى إلى أسفؿ ،كاذا نظرنا
إلى إدارة المدرسة عمى أنيا دائرة ليا مركز كليا محيط فالف مدير المدرسة يعتبر ىك المحكر ليذه

الدائرة كمركزىا فيك يقع في مكاف متكسط يتيح لو الرؤية كالتكجيو لكؿ ىذه الدائرة مف محكرىا
إلى محيطيا (عبكد.)149 :2000 ،
سيارات سدير السدروة:
إف إدارة المدرسة تتأثر إلى و
حد كبير بشخصية مدير المدرسة كالبد أف يتميز مدير
المدرسة الفعاؿ بمميزات قيادية عدة تيسر لو قيادة المدرسة كلقد صنؼ العمايرة السمات

الشخصية التي يجب تكافرىا في القائد التربكم إلى أربع مجمكعات:
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 .1السيارات الذالية :كتتمثؿ في:
 الكوة الجوسية والعصبية :كتعنى الصحة الجيدة كالبلزمة لممدير ألداء ميماتو عمى أكمؿكجو.

 قوة الشخصية :حيث إف المدير الذم يمتاز بشخصية قكية يككف تأثيره في مرؤكسيو أكثركيجذب ثقتيـ فيو كيككف قاد انر عمى إصدار القرار دكف تردد.

 -الحيوية :إف النشاط كالحيكية كالحماس لمعمؿ مف الصفات التي يجب تكافرىا في المدير.

 الطالقة ال فظية :المدير الذم يمتاز بالطبلقة المفظية يستطيع أف يكصؿ لمرؤكسيوالمعمكمات كالتعميمات بأقؿ كقت كجيد.

 الصحة النفوية :إذا ما تكفر في المدير الصحة النفسية كما يبلزميا مف استقرار نفسيكعاطفي فالنيا تساعد عمى احتفاظ المدير بأعصابو سميمة تحت ضغط العمؿ كتجعمو قاد انر
عمى مكاجية المشكبلت بثقة كاتزاف كىدكء.

 -الخمؽ الطيب كالقدكة الحسنة.

 العدالــــــــة اللاســــــــة :عمػ ػ ػ ػػى المػ ػ ػ ػػدير أف تتػ ػ ػ ػػكفر فيػ ػ ػ ػػو العدالػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػع مرؤكسػ ػ ػ ػػيو دكف تحيػ ػ ػ ػػز(العمايرة)97 :2001 ،
ولرى الباحثة أف صفات كشخصية مدير المدرسة الفعاؿ الناجح ترتكز عمى ككنو أكثر
األعضاء مثابرة ،قدرة عمى االبتكار كالتخطيط كالتنظيـ.
 .1السيارات اإلنوانية:
كتشير إلى القدرة المكتسبة لدل المدير عمى التفاعؿ المؤثر مع مكظفيو مف جية كمع

رؤسائو مف جية أخرل كمف مؤشراتيا القدرة عمى تنسيؽ الجيكد في مؤسستو كادارة اجتماعات
األفراد كقيادتيا نحك تحقيؽ األىداؼ (عابديف.)89 :2001 ،
 .2السيارات اإلد ار ية:
كىي تشير إلى القدرة عمى إدراؾ مجمكعة العبلقات الكظيفية بيف مختمؼ األنشطة
التنظيمية عمى اختبلؼ مستكياتيا كىذه الميارات في المستكيات العميا تصبح أكثر الميارات

أىمية كما تبدك أىميتيا مف خبلؿ:

 -ككف المدير يعتمد عمييا في استخداـ مياراتو اإلنسانية.

 كمف خبلؿ تكافرىا لدل المدير ينعكس عمى سمكؾ مرؤكسيو كيطبع تصرفاتو بطابع يتميزباإلبداع ،كما أنيا تخمؽ منيـ مجمكعة متعاكنة (رسمي.)44 :2004 ،
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ولرى الباحثة أف الميارات اإلدراكية تجعؿ المدير مبتك انر ألفكار جديدة كلديو إحساس

بالمشكبلت الطبلبية مما يدفعو إلى صياغة خطط عبلجية لممشكبلت قبؿ كقكعيا.
 .3السيارات الفنية:

كتش ػػير إل ػػى معرف ػػة الم ػػدير المتعمق ػػة ف ػػي األش ػػياء أك عم ػػكـ المعرف ػػة كف ػػي مينت ػػو كجكان ػػب

متطمباتيا كيكتسبيا المدير القائد عف طريؽ الخبرة كالتأىيؿ كالتدريب كىك عمى رأس عممو أك قبؿ

التحاقو بالكظيفة (عابديف.)89 :2001 ،

وسن ا عسال اللل للط ب السيارات الفنية:
 اللخطيط :ىك عممية تتضمف تحديد األىداؼ في إطار المستقبؿ ككضع البديؿ لتحقيؽ ىذهاألىداؼ.

 الخاذ الكرار :ىك لب العممية اإلدارية حيث أف جميع العمميات اإلدارية تشتؽ كجكدىا مفصنع القرار.

 اللنظيم :ىك بناء العبلقات بيف الكظائؼ كاألفراد كالجكانب الفيزيقية؛ بما يؤدم إلى رقابةأداء العمؿ كتكجييو نحك تحقيؽ ىدؼ عاـ.

 االلصال :تتضمف عممية االتصاؿ تصنيؼ ،انتقاء ،إرساؿ رمكز بأسمكب معيف يعنيالمستقبؿ عمى اإلدراؾ كاالستحضار الذىني لممرسؿ.

 الرقابة :ىي التحقؽ مف أف ما يحدث يطابؽ الخطة المكضكعة (عابديف.)90 :2001 ،ولخ ص الباحثة عمى أف اإلدارة تشمؿ جميع المضاميف السابقة مف تجميع المكارد كتقديـ
الخدمة لؤلفراد كنظاـ لو مدخبلتو كعممياتو كمخرجاتو .كما أف مفيكـ اإلدارة المدرسية الذم
يخص ىذه الدراسة بأنو جميع الجيكد المخططة كالمنظمة كالمنسقة التي يقكـ بيا مدير المدرسة

كالعامميف بيا مف معمميف كادارييف ،كأكلياء أمكر كطمبة كغيرىـ ،كتيدؼ إلى تحقيؽ االىداؼ

التربكية داخؿ المدرسة كفقان لمسياسة العامة لممؤسسة التربكية.
السحور الثانل :البيكة السدروية اآلسنة السحفزة:

لقػػد أكػػدت تكصػػيات المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة كالثقافػػة كالعمػػكـ عمػػى أىميػػة أف تت ػكافر فػػي
المبن ػػى التعميم ػػي مختم ػػؼ متطمب ػػات العممي ػػة التربكي ػػة كالتعميمي ػػة ،كأف يك ػػكف ذا مكاص ػػفات كج ػػكدة

عاليػ ػػة ،كأف تكػػػكف مرافقػ ػػة ممبيػ ػػة لحاجػ ػػات الطػ ػػبلب بحسػػػب جنسػ ػػيـ كمس ػ ػتكياتيـ التعميميػ ػػة ،كأف

يكػػكف قػػاببلن لمتكسػػع كفق ػان لحاجػػات المسػػتقبؿ كي ارعػػي أكضػػاع الطػػبلب ذكم االحتياجػػات الخاصػػة

(المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ.)61 :2000 ،
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كعميو ،يمكف اعتبار البيئة المادية لممؤسسات التعميمية بما تشممو مف مككنات عديدة

جزءان ال يتج أز مف االستراتيجية التعميمية ،األمر الذم يجعؿ مسألة تكييؼ البيئة المدرسية مع
الحاجات التعميمية الجديدة كالتكجيات التربكية الحديثة بما فييا تنكيع األنشطة كتطكير العبلقة

بيف المعمـ كالطالب كاالنفتاح عمى البيئة أم انر ضركريان ،فمـ يعد البناء المدرسي مجرد مساحة

عدة إليكاء الطبلب ،بؿ ىك مجمكعة فضاءات يؤدم كؿ منيا دكره في تكامؿ كتنسيؽ مع
يم ٌ
الفضاءات األخرل مف أجؿ تسييؿ النمك العقمي كاالنفعالي كالجسدم لمطاب كتحقيؽ تكازنو

النفسي كتعزيز مختمؼ جكانب شخصيتو (معمكلي.)106 :2010 ،

كتؤكد معايير الجكدة الشاممة ( )T.Q.Mعمى أىمية أف تككف صفات البيئة المادية
لممدرسة مف المركنة بحيث تنسجـ مع الظركؼ المحمية لكؿ مجتمع مف جية ،ككذلؾ مع

ثـ أف تتمتع بقيمتيف :قيمة دائمة
التطكرات الجارية عمى الصعيد التربكم مف جية ثانية ،كمف ٌ
تمثؿ الحد األدنى الذم ال يجكز لو أف يتغير مع مركر الزمف ،مثبلن :ينبغي لؤلبنية التعميمية أف
تككف فييا مرافؽ صحية ذات كفاءة عالية كمصدر لمماء النظيؼ ،كما ينبغي أف ييسمح بالحد
اليزات األرضية كىذه
األدنى مف اإلضاءة كيككف البناء مؤمنان ضد السقكط بسبب الرياح القكية ك ٌ
القيـ تمثؿ الحد األدنى الذم ال يجكز لو أف يتغير ،أما القيـ المؤقتة فيي تمؾ المرتبطة بالعممية

التربكية نفسيا كتطكرىا ،فمحتكل التربية كطرائقيا تتطكر بشكؿ مستمر كأدكار المؤسسة التعميمية
تتطكر ،كحيثما يككف مف الضركرم أف تنعكس تمؾ التطكرات عمى البيئة التعميمية ،فالف صفاتيا

ينبغي أف تبدؿ أيضان ،كعمى خمفية ذلؾ نذكر ما نص عميو التعميـ الجامع التي طبقتو األكنركا

في مدراسيا (معمكلي.)106 :2010 ،

لجربة و الة الغوث الدولية نحو لحكيق بيكة سدروية آسنة
 اللع يم الجاسع فل ا ونروا:
اتبعت األكنركا نيج التعميـ الجامع لضماف حصكؿ جميع األطفاؿ البلجئيف الفمسطينييف
عمى فرص متكافئة لمتعمـ في مدارسيا ،كحصكليـ عمى الدعـ الكافي لبمكغيـ كامؿ طاقاتيـ

بغض النظر عف النكع االجتماعي ،كالقدرات ،كاإلعاقة ،كالحالة الصحية ،كاالجتماعية،
معيار لمجكدة في مدارس
كاالقتصادية ،كاالحتياجات النفسية كاالجتماعية ،كيعتبر التعميـ الجامع
ان

تـ تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ اإلجراءات التالية:
األكنركا ،كتذكر األكنركا (ٌ ،)2013أنو ٌ
 .1تعزيز البيئة المدرسية الجامعة الصديقة لمطفؿ الصحية كاآلمنة كالمحفزة.
 .2تمكيف المعمميف مف التعرؼ عمى االحتياجات المتنكعة لمطمبة كتمبيتيا.
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 .3تعزيز الدعـ المدرسي لمطمبة ذكم االحتياجات اإلضافية.
 .4إحداث فارؽ إيجابي.

 .5تطكير نظـ اإلحالة كالدعـ لتمبية أفضؿ الحتياجات الطمبة المكثفة (األكنركا.)73 :2013 ،
أوالً :البيكة السدروية
لعريف البيكة السدروية:
لغ ًة :كممة البيئة ىي كممة مشتقة مف الفعؿ بكأ كتعني نزؿ كأقاـ ،كمف الفعؿ تبكأ أم

أما
فالف البيئة تعني المنزؿ كالمكاف الذم يرجع إليو الكائف
استقر ،كعميو ٌ
ٌ
الحي كيعيش فيو ،ك ٌ
ٌ
الحي كيتأثر كيؤثر بما حكلو
فالف مصطمح البيئة يعني ىك الكسط الذم يعيش فيو الكائف
عمميان ٌ
ٌ
بشكؿ مباشر أك غير مباشر ،مف خبلؿ الظٌركؼ كالعكامؿ التي تساعده عمى البقاء كاالستمرار

في الحياة (العبادم.)2016 ،

يعرؼ أكينس ( )Owens, 1999: 139البيئة المدرسية بأنيا" :مجمكعة
اصطالحاًٌ :
الخصائص الثابتة في البيئة الداخمية لممدرسة ،كالتي يخبرىا الطمبة كتؤثر في سمككيـ ،كيمكف
كصفيا في ضكء مجمكعة مف القيـ المرتبطة بخائص المدرسة".

كيعرفيا ديترش كبايمي ( )Dietrich & Bailey, 1996: 34البيئة المدرسية بأنيا:
ٌ
"ىيكؿ شمكلي مككف مف الثقافة ،كالمبنى الطبيعي ،كالييكؿ التنظيمي كالعبلقات االجتماعية

كسمككيات األفراد".

كيعرفيا ىكم كمسكؿ ( )Hoy & Miskel, 2005: 69بأنيا" :مجمكعة الخصائص

الداخمية التي تميز مدرسة عف أخرل ،كتؤثر في سمكؾ األفراد الذيف يتفاعمكف داخميا".

فالبيئة المدرسية اإليجابية ىي التي تتيح فرص النمك لكؿ عضك مف أعضائيا ،كتككف

فييا الركح المعنكية عالية ،كيسكد العدؿ كالثقة بيف أفرادىا ،أما البيئة المدرسية السمبية فيي التي

تؤدم إلى ارتفاع نسب غياب الطمبة ،كغياب المعمميف ،فضبلن عف ضعؼ مستكل تحصيؿ

الطمبة (.)National School Safety Center, 1988

ولرى الباحثة بأف البيئة المدرسية :ىي البيئة التي تقدـ برامج تعميمية كتربكية نكعية مف

أجؿ إعداد متعمميف دائمي التعميـ ألجؿ اكتساب المعرفة كاالستعداد لمتطكرات الحياتية ،كلتحقيؽ
الذات كالعيش مع اآلخريف؛ لمكصكؿ إلى المعمكمات كالميارات العقمية التي تشمؿ التفكير
كميارات تكظيؼ المعمكمات لحؿ المشكبلت كانتاج المعرفة في جك يسكده النشاط.

كبناء عمى ما سبؽ يتـ تصنيؼ البيئة المدرسية إلى نمطيف ( Haplin & Croft,
ن
أف سمكؾ
 :)1993أكليما :البيكة السدروية السنفلحة :كفييا يثؽ األفراد بعضيـ ببعض ،كما ٌ
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المدراء كالمعممكف يقكـ عمى االحتراـ المتبادؿ ،كالنقد البناء ،كيتمتعكف بالصراحة كالصدؽ في
عبلقاتيـ ،كلدييـ اىتمامات بالعامميف كالطمبة.

ثانييما :البيكة السدروية السنغ كة :كتضـ كادر تعميمي يتسـ بالشؾ ،كضعؼ الدافعية،

كليس لدييـ قدرة عمى إشاعة جك مف الثقة بينيـ كبيف الطمبة ،كال ييتمكف بمشاعر اآلخريف.

ثانياً :عناصر البيكة السدروية:

في ىذا المحكر تطرقت الباحثة لذكر عناصر البيئة المدرسية ،كالتي تعتبر جزءان ال يتج أز

مف البيئة المدرسية.

عناصر البيكة السدروية:
قامت الباحثة بذكر أىـ عناصر البيئة المدرسية مف كجية نظرىا كىي :حجرة المصادر

التعميمية ،المكتبة المدرسية ،كالمعامؿ كالمختبرات كالمقصؼ كالحدائؽ.
حجرة السصادر اللع يسية:

تعد حجرة مصادر التعمـ مف أىـ العناصر التي أدخمت حديثان عمى محتكيات البيئة

المدرسية ،كىي تشكؿ جانبان إيجابيان في االرتقاء بعممية التعميـ كالتعمـ ،كما تعد محف انز ىامان في
تنمية الميارات كدفع عجمة العممية اإلبداعية.

"بأف حجرة مصادر التعمـ ال بد أف تحتكم عمى مجمكعة مف المصادر التي يمكف أف
تثرم العممية التعميمية بصفة عامة ،كالتعميـ اإلبداعي بصفة خاصة ،كمف أىـ محتكياتيا :مكاد

كأجيزة تعميمية تتنكع بيف السمعية كالبصرية كالمطبكعة ،كبرامج الحاسكب المعتمدة ،باإلضافة
إلى السبكرات ،كالصكر ،كالمجسمات ،كاألشرطة ،كاألفبلـ ،كالشفافيات ،كاإلحصاءات ،كالرسكـ

البيانية ،كالمجبلت ،كالكتب اإللكتركنية كاألنشطة المرافقة لممنياج (المقاني.)30 :1995 ،
الس لبة السدروية:

تعد المكتبة المدرسية جزءان ال يتج أز مف العممية التعميمية كالتربكية ،كعنص انر داعمان لممنيج

التعميمي كالعممية التربكية بأكمميا في جميع المراحؿ التعميمية ،ككاحدة مف أىـ الركائز العممية

التي تقكـ عمييا المسيرة اإلبداعية في عممية التعميـ كالتعمـ.

كىي المبنة األساسية في بناء جيؿ تربكم سميـ كمبدع حيث تساعد الطبلب عمى ترسيخ
عادة القراءة كاالطبلع كالتحصيؿ حتى تتجكؿ لدييـ إلى سمككيات أصيمة مف خبلؿ حرص
العممية التربكية التعميمية اإلبداعية عمى تكثيؽ الصمة بيف المناىج الدراسية كالمكتبة المدرسية.
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كيذىب الشاؿ ( )1997في إب ارزه لدكر المكتبة إلى أنو دكر تزداد أىميتو في طرائؽ

إف المخزكف الذم تضمو المكتبة بيف جنباتيا مف الكتب كالصكر
التدريس الحديثة ،حيث ٌ
كالنشرات كالخرائط كاألفبلـ كالصكر العممية غير المتحركة ،كالتسجيبلت المسمكعة كالمرئية

كالمكاد المكتبية المطبكعة ،يجعؿ منيا كن انز لكؿ دارس كمتعمـ ،تمميذان كاف أـ معممان ،كما أف

التربكييف اليكـ يعكلكف عمى القراءة كاالطبلع كالبحث ،لئلسراع بالعممية التعميمية كتطكيرىا

(الشاؿ.)66 :1997 ،
السعاسل والسخلبرات:

كفعاالن في مسيرة المتعمميف التعميمية ،كعمى كجو
تشكؿ المختبرات المدرسية عنص انر ىامان ٌ
الخصكص المرحمة الثانكية ،فيي تييئ الجك المريح إلجراء التجارب المخبرية كالتطبيقات العممية
ككنيا مزكدة بالتقنيات العممية كالمكاد كاألجيزة ككافة األدكات المخبرية ،كما ٌأنيا تساعد
المتعمميف عمى الحصكؿ عمى مخرجات عممية متميزة كقدرات فكرية إبداعية في عمميات
االكتشاؼ كالبحث كالتجريب ،كالخبرات العممية بشكؿ مباشر كتطبيقي ،كالحصكؿ عمى النتائج

كاكتساب الميارة في التعامؿ مع التقنيات الحديثة كتيقظ الذىف.
فالف لممعامؿ دك انر بار انز في تحفيز المتعمميف عمى االكتشاؼ
كبحسب طكبجي (ٌ )2007
كاإلبداع ،حيث يتـ مف خبلليا دمج الميارات العممية كالتجارب التطبيقية في عمميتي التدريس

كالتقكيـ ،كىي كذلؾ تكفر الرعاية المناسبة لؤلنشطة الطبلبية في مجاؿ إجراء التجارب الداعمة
لممنيج ،كاقامة المعارض العممية داخؿ المدرسة كخارجيا (طكبجي.)114 :2007 ،
ثالثاً :سلط بات البيكة السدروية
سلط بات جودة البيكة السدروية:

كفي إطار مجتمع مف المجتمعات مف الضركرم في تعريؼ الجكدة أف نضع اإلمكانات
المتاحة كما نضع كيفية تحقيقيا ،كمف الطبيعي أف تككف ىناؾ درجة مف الجكدة يمكف تحقيقيا

حتى كلك كاف ذلؾ دكف المستكل المطمكب ،كعميو ،تقتضي متطمبات التربية الحديثة تطكي انر لمبيئة

التعميمية عمكمان ،كالبناء المدرسي خصكصان ،كقد اتجو تطكير البيئة التعميمية المادية نحك تمبية

متطمبات منيا:
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االىلسام بالحاجات النفوية ل سلع سين عند الكيام بلصسيم وانشاء البيكة اللع يسية /السدروية،
سنيا:

حيث يقكؿ
 الحاجة إلى مبلءمة المبنى المدرسي ألعمار الطمبة كخصائصيـ الحركية،ي
ركبرت دكترنز" :لقد كانت مدارس الثكنات كما زالت مكضع شككل منذ زمف بعيد ،ألنيا
تنطكم عمى تربية نظامية ال تتفؽ مع كؿ ما نؤمف بو مف التدريب التقدمي الكتساب الشعكر

بالمسؤكلية كتفسح المجاؿ لغريزة القطيع ،المناىضة لمجيكد التربكية لممعمـ ،فيتعرض التبلميذ
تحكؿ الحياة المدرسية
لنظاـ صارـ كتفرض عمييـ مراعاة طائفة مف القيكد التي غالبان ما ٌ
إلشراؼ مستمر يضر بجميع المعنييف" (دكترنز.)326 :1965 ،

 -الحاجة إلى تصميـ مبنى مدرسيان ينمي القدرات العقمية كيثير النفس :باقتراح عناصر كحاالت

تعطػػي الطػػاب الشػػعكر بالنجػػاح كاإلنجػػاز كاالعت ػراؼ بالػػذات ،كذلػػؾ مػػثبلن مػػف خػػبلؿ عػػرض

األعمػػاؿ كالم ػكاد التػػي يق ػػكـ بالنجازىػػا أثنػػاء اليػػكـ المدرس ػػي فػػي الصػػاالت الرئيس ػة كالممػػرات

كاألفنيػػة ،كػػي ي ارىػػا زمػػبلؤه ك ازئػػرك المدرسػػة ،كمػػف ثػ ٌػـ ينمػػك حػػب العمػػؿ كالتنػػافس مػػع زمبلئػػو
اآلخػريف ،فالصػفكؼ كالمخػابر كالم ارفػؽ التعميميػة األخػرل ال بػد أف تصػمـ كػي يتمتػع بيػا كػػؿ

مػ ػػف يػ ػػدخؿ المدرسػ ػػة ،كتقيػ ػػيـ ظػ ػػركؼ العمػ ػػؿ المدرس ػ ػي كتأثيرىػ ػػا عمػ ػػى الطػ ػػبلب المتعممػ ػػيف
مػػف حيػػث طػػرؽ اسػػتيعاب المعمكمػػات ،كمعرفػػة مػػدل تكيػػؼ الطػػبلب مػػع محػػيطيـ المدرسػػي

كمػ ػ ػ ػػدل نجػ ػ ػ ػػاحيـ أك إخفػ ػ ػ ػػاقيـ ،كتقػ ػ ػ ػػكيـ كاصػ ػ ػ ػػبلح البنػ ػ ػ ػػاءات المدرسػ ػ ػ ػػية بقصػ ػ ػ ػػد تحسػ ػ ػ ػػيف
العبلق ػ ػ ػ ػػات ب ػ ػ ػ ػػيف الجماع ػ ػ ػ ػػات المتعايش ػ ػ ػ ػػة فيي ػ ػ ػ ػػا ،كت ػ ػ ػ ػػكفير ج ػ ػ ػ ػػك مبلئ ػ ػ ػ ػػـ لمنم ػ ػ ػ ػػك كاإلب ػ ػ ػ ػػداع

(المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ.)16-11 :1989 ،

 الحاجة إلى تصميـ يشجع الطبلب عمى التعمـ العفكم :فالطالب العادم يتعمـ الكثير دكف أفيشعر بذلؾ ،مف خبلؿ كجكده في بيئة غنية كمميئة بالمعارؼ كالعمكـ ،كما كيؤثر ذلؾ عمى

ألف كجكد ىذه البيئة ال يقتصر عمى إضافة البيجة
الطبلب ذكم االحتياجات الخاصةٌ ،
كالسركر كالمتعة لمطبلب فحسب ،بؿ تحفزىـ عمى حب التعمـ كالتجكؿ كاالستفادة مف
مككنات الطبيعة ،كالتي تعد ضركرية لمطبلب ذكم االحتياجات الخاصة كالتي تعزز

معالجتيـ بالنظر مع تنمية قد ارتيـ العقمية ،ألف الطفؿ شديد الحساسية يتمتع بغريزة حب
أف التصكر مف أبرز صفاتو ،أدركنا ضركرة أف
االستطبلع كيميؿ لمتفاعؿ مع المحيط ،ك ٌ
تككف البيئة المدرسية مريحة كعمى جانب كبير مف الجماؿ البسيط حتى تككف مصدر إثارة
ألف البيئة المدرسية الجميمة تككف مبعثان لمطمأنينة كصفاء النفس
لخياؿ الطفؿ كتطكراتو؛ ٌ
كعامبلن عمى تيذيب الذكؽ (معمكلي.)106 :2010 ،
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"ال شؾ أف تجميؿ المكاف ييعد مف عكامؿ تربية الذكؽ عند النشء فنحف نػتعمـ عػف طريػؽ
التقميػػد كالمحاكػػاة أكثػػر ممػػا نػػتعمـ عػػف طريػػؽ النصػػح كاإلرشػػاد ،فاسػػتخداـ السػػتائر ذات األل ػكاف
البييجة ،كتزييف الجدراف بالصكر كالتماثيػؿ مػف صػنع التبلميػذ كالفنػانيف كاختيػار التبلميػذ لمبلبػس

جميمػ ػػة كنظيفػ ػػة كتزكيػ ػػد الحج ػ ػرات بػ ػػالزىكر كغػ ػػرس األشػ ػػجار باألفنيػ ػػة كباختيػ ػػار أل ػ ػكاف البنػ ػػاء،

كػ ػػؿ ذلػ ػػؾ يسػ ػػاىـ فػ ػػي خمػ ػػؽ جػ ػػك مػ ػػف الجمػ ػػاؿ كالسػ ػػعادة لػ ػػو أكبػ ػػر األثػ ػػر فػ ػػي تيػ ػػذيب األحػ ػػداث"

(العفيفي.)48 :1984 ،

أف تكفير االحتياجات النفسية لمطبلب (كتكفير مبنى مشجع كمفرح ،يناسب عمر
لقد رأينا ٌ
الطالب ،كيساعده عمى االبتكار كحب التعمـ ،كيثير غريزتو كينمى قدراتو العقمية كالحركية)،
يساىـ في االرتقاء بنكعية التعميـ ،كزيادة التحصيؿ العممي ليـ ،كرفع الثقة في أنفسيـ ،كلكف مع

ىذا ،ينبغي أال تغفؿ االحتياجات المادية ،فيي الجزء اآلخر المكمؿ لمعممية التعميمية ،كمطمب

يممح مف أجؿ الكصكؿ إلى مبنى تعميمي ناجح كمتكامؿ.

يق ػػكؿ (ص ػػمكئيؿ مك ػػاريكس) "ل ػػيس ىن ػػاؾ م ػػف منك ػػر األث ػػر غي ػػر المباش ػػر لمك ػػاف العم ػػؿ

كظركفػػو عمػػى العمػػؿ كاإلنتػػاج ،كلمػػا كانػػت المدرسػػة ىػػي مكػػاف عمػػؿ التبلميػػذ كمدرسػػييـ كسػػائر
مكظفي المدرسة فالف كؿ ما يمكف عممو ليككف ىذا المكاف جميبلن كمحببان إلى النفس ىك جيػد فػي

سػػبيؿ تػػكفير رضػػا التبلميػػذ كالعػػامميف بالمدرسػػة عػػف عمميػػـ ،كىػػك مػػف ثػ ٌػـ جيػػد فػػي سػػبيؿ تػػكفير
صحتيـ النفسية كزيادة إنتاجيتيـ" (مكاريكس ،1974 ،نقبلن عف الدكيرم.)89 :1981 ،
لنويع الفضاءات السدروية وفق لنوع ا نشطة اللربوية:
فمـ تعد المدرسة المكاف الذم تنقؿ فيو المعارؼ بشكؿ نظرم مف المعمـ إلى الطالب ،بؿ
ىي مسرهح ألنشطة عديدة كمتنكعة نظرية كعممية يشترؾ فييا المعمـ كالطالب بيدؼ إكساب
تعد لمحياة.
المعارؼ كالميارات كالسمككيات كالمكاقؼ التي ٌ
تعد المناشط جزءان مكمبلن لممنياج ،فيي ترتبط بو ،كتييء الفرص لتثبت ما تعممو الطبلب
ٌ
خبللو ،كتكضيحو ككضعو مكضع التطبيؽ العممي ،كعف طريؽ المناشط يشبعكف ميكليـ إلى

العمؿ كالحركة كالحرية كحب االستطبلع ،كالكشؼ عف الحقائؽ ،كيمارسكف ألكاف النشاط المختمفة
التي تتيح لممدرس فرص الكشؼ عف ميكؿ طبلبو كاستعداداتيـ ،كبذلؾ يستعدكف لرعايتيا

كتنميتيا كتكجيييا.

كفي ممارسة الطمبة أللكاف النشاط المختمفة مجاؿ كاسع إلكسابيـ اتجاىات سميمة مختمفة

كتقدـ ليـ إمكانات حقيقية لتنمية ميارات
كالتعاكف كالشعكر بالمسؤكلية تجاه الجماعة،
ٌ
االستطبلع كاالستفسار كالمشاىدة كجمع المعمكمات كالتجريب العممي.
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كعميو تشكؿ البيئة المدرسية عامبلن ميمان في التربية ففييا يبني التبلميذ خبراتيـ التي

تمكنيـ مف تحمؿ مسؤكلياتيـ تجاه بيئتيـ ،كالتمكف مف حؿ مشكبلتيا ،كالمشاركة في حمبلت
النظافة أك مكافحة األكبئة أك التشجير.
كعميو ،كاف ال بد أف تضـ المدرسة قاعات كفضاءات كمساحات تختمؼ في حجميا

كنمطيا المعمارم كحتى في تجييزىا عف القاعة التعميمية العادية كذلؾ باختبلؼ األنشطة التي

تحضنيا ىذه القاعات.

إف مػ ػػا نحتػ ػػاج إليػ ػػو أبنيػ ػػة جديػ ػػدة تبلئػ ػػـ الب ػ ػرامج كالطػ ػػرؽ الجديػ ػػدة التػ ػػي فرضػ ػػتيا الثػ ػػكرة
ٌ
التكنكلكجية إذ يجب أف تككف تمؾ المباني قػادرة عمػى أف تسػتكعب كػؿ مػا يسػتجد كمػا يحػدث فػي
حقػ ػػؿ التربيػ ػػة مػ ػػف ثػ ػػكرات ألف األبنيػ ػػة ليػ ػػا آثػ ػػار مباش ػ ػرة كفاعمػ ػػة عمػ ػػى شخصػ ػػية الطفػ ػػؿ بشػ ػػكؿ
عػػاـ "نحػػف نشػػكؿ أبنيتنػػا (بيئتنػػا) أكالن ثػػـ تشػػكمنا ىػػي بعػػد ذلػػؾ ،كىػػذه ىػػي قصػػة التعمػػيـ كاممػػة"

(ككميز.)189 :1971 ،

لفلح ع ى البيكة السحيطة بيا وانع اوالو ع ى البناء السدرول:
كمقكمان أساسيان مف مقكمات
تعد الريادة االجتماعية لممدرسة في البيئة المحمية ضركرة
ٌ
ٌ
المجتمع الحديث ،كعامبلن مف عكامؿ تطكير المدرسة ذاتيا كرفع كفاية العمؿ التربكم فييا،
خاصة كأف المجتمع دائـ التغيير في شتى مجاالتو.

إف خركج المدرسة مف بيف أسكارىا كانفتاحيا عمى المجتمع المحميُّ ،
يعد مف الميمات

أف تكلى االىتماـ المناسب ،كيتحقؽ ذلؾ ،مف خبلؿ خركج الطبلب إلى المجتمع،
التي يفترض ٌ
كدعكة المجتمع إلى دخكؿ المدرسة.
يجب أف يصمـ البناء بحيث يصمح لسد حاجات التبلميذ كميكليـ كحاجات المجتمع

ألف البناء المدرسي كمما كاف منسجمان
المحمي كأال تككف ىناؾ فركؽ أساسية بيف البناء كالبيئةٌ ،
مع البيئة كانت آثارىا إيجابية عمى العممية التعميمية كخاصة إذا عممنا أف مف شركط التربية
المدرسية أف تككف متممة لمتربية البيئية (معمكلي.)106 :2010 ،
رابعاً :الصحة السدروية:
 .1الصحة السدروية:
تشكؿ صحة الطمبة بمفيكميا الشمكلي مف النكاحي العقمية كالجسدية كالنفسية كاالجتماعية
أحد أىـ األسس التي تعمؿ ك ازرة التربية كالتعميـ العالي عمى ترجمتيا مف خبلؿ برامج كخطط

تيدؼ إلى إيجاد البيئة المدرسية الداعمة لمطمبة كالمعمميف (ك ازرة التربية كالتعميـ.)2008 ،
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ُّ
كتعد المدرسة ميدانان صالحان لمتثقيؼ الصحي فالتمميذ بعقمو المتفتح يتقبؿ النصح كاإلرشػاد

ػحيان س ػ ػػميمان ف ػ ػػي م ارح ػ ػػؿ حيات ػ ػػو المقبم ػ ػػة
كينقم ػ ػػو إل ػ ػػى م ػ ػػف سػ ػ ػكاه ف ػ ػػي بيئت ػ ػػو ،ليك ػ ػ ٌػكف أساسػ ػ ػان ص ػ ػ ٌ
(قطيشات كآخركف.)34 :2002 ،
 .2سفيوم الصحة السدروية:

الصحة السدروية :ىي فرع ىاـ مف فركع صػحة المجتمػع ،تيػتـ بصػحة الطمبػة خصكصػان

كالمجتمػ ػػع المدرسػ ػػي عمكم ػ ػان ،كيمثػ ػػؿ االىتمػ ػػاـ بيػ ػػا كسػ ػػيمة فعالػ ػػة لتعزيػ ػػز صػ ػػحة المجتمػ ػػع ككػ ػػؿ

(دليؿ عمؿ المجاف الصحية المدرسية.)2008 ،

كتعبػ ػ ػػر الصػ ػ ػػحة المدرسػ ػ ػػية عػ ػ ػػف مجمكع ػ ػ ػػة المفػ ػ ػػاىيـ كالمبػ ػ ػػادئ كاألنظمػ ػ ػػة التػ ػ ػػي تق ػ ػ ػػدـ
ٌ
لتعزي ػ ػػز ص ػ ػػحة الطمب ػ ػػة ف ػ ػػي الس ػ ػػف المدرس ػ ػػية ،كتعزيػ ػ ػز ص ػ ػػحة المجتم ػ ػػع م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ الم ػ ػػدارس
(ك ازرة التربية كالتعميـ السكرية.)2006 ،

ولعرف الباحثة الصحة المدرسية إجرائيان :عمى أنيا مجمكعة مف المعارؼ كاالجراءات
ّ
كالعمكـ الصحية العامة التي يستمزـ عمى المجتمع المدرسي مف معمميف كطمبة؛ العمـ بيا كنشرىا

كتطبيقيا كالممارسة ليا بشكؿ يكمي عمى أرض الكاقع ،مثؿ السمكؾ التغذكم السميـ كصحة البيئة
كصحة الفـ كاألسناف كالتكعية الصحية كاالىتماـ بالنظافة الشخصية كالعامة ،كالذم يساىـ بشكؿ

كبير عمى تكفير البيئة اآلمنة المحفزة التي تساىـ في رفع مستكل التحصيؿ الدراسي لو.
 .3أىسية الصحة السدروية:

لقد أكلت المؤسسات كالييئات الدكلية اىتمامان كاضحان كممحكظان عمى المستكل العالمي في

صحية مختمفة عامة كالصحة المدرسية كالتغذية خاصة ،مثؿ منظمة الصحة العالمية،
مجاالت
ٌ
اليكنيسيؼ ،اليكنيسكك ،كبرنامج الغذاء العالمي باإلضافة إلى العديد مف المؤسسات ،كتبرز أىمية

الصحة المدرسية مف خبلؿ النقاط اآلتية:

 .1ينتسب أفراد المجتمع بكؿ فئاتو إلى المدارس كالمؤسسات التعميمية ،حيث تتكفر الفرصة
لمتأثير فييـ كاكسابيـ المعمكمات حكؿ المفاىيـ األساسية الصحية.

 .2في سف المدرسة يكتسب الطمبة السمككيات المتعمقة بالحياة عمكمان كبالصحة بصفة خاصة
كيحتاجكف إلى بيئة تربكية تساعدىـ في تحسيف الصحة العامة لمطالب ،كما تساعد في

اكتساب ىذه العادات كما تكفر المدرسة جكان مناسبان لتعديؿ السمككيات الخاطئة.

 .3يمثٌؿ الطمبة في ىذه المرحمة نسبة ىامة مف المجتمع تصؿ إلى ربع عدد السكاف تقريبان
كتكفر المدرسة فرصة كبرل لمعناية بصحتيـ.
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 .4تعد ىذه المرحمة ميمة لنمك كتطكر كنضج كتحدث خبلليا الكثير مف التغيرات الجسمية
كالعقمية كاالجتماعية كالعاطفية كالبد أف يتكفر لمطالب في ىذه المرحمة المؤثرات الكافية

لحدكث ىذه التغيرات في حدكدىا الطبيعية.

 .5في ظركؼ المدارس كفي السف المدرسي يككف الطمبة أكثر عرضة لئلصابة باألمراض
المعدية ككذلؾ اإلصابات كالحكادث (أبك زايدة.)32 :2006 ،
السارية ك ي
 .6الطمبة ىـ محكر العممية التربكية كعمادىا فقد اىتمت ك ازرة التعميـ بتكفير خدمات الرعاية
الصحية األكلية لمطالب داخؿ سكر المدرسة.

 .7تمثؿ المدارس مكانان مناسبان يستطيع الطالب مف خبللو أف يتعمٌـ كيعمؿ كييتـ باآلخريف
كيحترميـ كيقضي جزءان كبي انر مف كقتو في المدرسة (دليؿ عمؿ المجاف الصحية.)2008 ،

كبما أف الدراسة الحالية سكؼ تركز عمى دكر االدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية

االمنة فالنيا ستعرض ثبلثة مجاالت مف مجاالت البيئة االمنة كالتي تمعب المدرسة دك ار ىاما في
تفعمييا كالتي تعتبر مف األىداؼ األساسية لمبيئة األمنة في المدرسة كىي:
 -1األمف كالسبلمة المدرسية.
 -2الصحة الغذائية.

 -3الكعي الرياضي كالنفسي.
وويلم لناول ىذه الجوانب ع ى النحو االلل:
 -1سيام اإلدارة السدروية لجاه وواكل الوالسة وا سان بالسدروة:
إف تأميف كسائؿ السبلمة كالصحة بالمدرسة مطمب أساس لكي تسير العممية التعميمية

سي ار عمميا ،كىذه الكسائؿ ال تأتي مف فراغ ،بؿ مف جيكد اإلدارة المدرسية ،كمف أبرز مياـ
اإلدارة المدرسية نحك السبلمة كالصحة المدرسية ما يمي:

 .1تكفير اإلسعافات األكلية في المدرسة لمساعدة الطمبة في عبلج اإلصابات الخفيفة كالتي ال
تحتاج إلى استدعاء الطبيب أك المشفى.

 .2كضع برنامج لتدريب المعمميف كالطمبة عمى اإلسعافات األكلية.

 .3تكفير الشركط الصحية داخؿ الفصكؿ الدراسية مف إضاءة كافية ،كتيكية جيدة ،لكي تقمؿ
مف فرص انتشار العدكل بيف الطمبة.

 .4تكفير المقاعد المناسبة لسف التبلميذ ؛ألف الجمسة غير الصحية قد تسبب تقكسان اك تمحؽ
ضر انر بالعمكد الفقرم ،كيككف ذلؾ بمدل االلتزاـ بالمكاصفات الفنية كىك دكر رقابي.
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 .5عند إصابة التمميذ بمرض أك الحظ المعمـ عميو أعراض المرض في الفصؿ أك طابك ار
لصباح ،يحكؿ لمكحدة الصحية لعبلجو ،كفي ىذه الحالة تخصص بطاقة لكؿ طالب يسجؿ

فييا كؿ ما يصدر بشأنو مف تقارير طبية (البطاقة الصحية).

 .6التأكد مف تكفر كسائؿ السبلمة داخؿ المدرسة ،مف خبلؿ التأكد مف التركيبات الكيربائية
كجميع األسبلؾ داخؿ المدرسة في حالة جيدة ،كال خطكرة فييا عمى الطمبة.

 .7التأكد مف خمك التمميذ مف األمراض المعدية عند تسجيمو في المدرسة.

 .8االىتماـ باألنشطة داخؿ المدرسة كخصكصان البرامج الرياضية ،كالتي تعتبر عامبلن ميمان في
رعاية التبلميذ.

 .9اتخاذ اإلجراءات البلزمة التي تساعد عمى سبلمة محتكيات المدرسة مف عبث التبلميذ
بالمقاعد أك تكسير شبابيؾ المدرسة ،مما قد يمحؽ الضرر بالتبلميذ أنفسيـ ،كمبنى المدرسة،

كاستخداـ أساليب كقائية كعبلجية مبكرة مف حيث أسمكب التعامؿ المناسب.

.10

القيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ بتفقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد األثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاث المدرسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،كمبلئمتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو لشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركط السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلمة كالص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػحة

(المنيؼ.)108 :1998 ،

.11

ت ػ ػ ػػكفير ش ػ ػ ػػفاطات ىػ ػ ػ ػكاء ف ػ ػ ػػي الحجػ ػ ػ ػرات الض ػ ػ ػػيقة لك ػ ػ ػػي تعم ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػػى تجدي ػ ػ ػػد اليػ ػ ػ ػكاء

(الجبر.)25 :1997 ،

.12

تزكي ػػد المدرس ػػة ب ػػأجيزة إطف ػػاء الحري ػػؽ كيك ػػكف الم ػػدير مسػ ػئكالن كع ػػف ت ػػكفير المعمكم ػػات

لمعػ ػ ػػامميف عػ ػ ػػف كيفيػ ػ ػػة اسػ ػ ػػتخداـ ىػ ػ ػػذه األجي ػ ػ ػزة ،كالمحافظػ ػ ػػة عمييػ ػ ػػا كصػ ػ ػػيانتيا باس ػ ػ ػػتمرار

(مرسي.)54 :2001 ،

بعيدا عف الفصكؿ الدراسية
 .13عمى مدير المدرسة المحاكلة عمى جعؿ مكقع دكرات المياه ن
كخصكصا في المباني المستأجرة كالتي تحتاج إلى إضافة دكرات مياه جديدة
كالمقاصؼ،
ن
كيككف التعاكف ىنا بيف مدير المدرسة كالميندس المختص بذلؾ.
.14

تشكيؿ لجنة مف المعمميف لدراسة كتحديد حاجات المبنى المدرسي لمصيانة الدكرية

كالضركرية كتكميفيـ بكضع خطة كفؽ إمكانات المدرسة المتاحة (عيساكم.)67 :2011 ،

.15

تكفير مياه صالحة لمشرب.

.16

كضع خطة إلخبلء المدرسة (طكارئ) كتكفير سبللـ متصمة بالخارج مباشرة الستخداميا

في حالة الطكارئ.

كيتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف ميمة اإلدارة المدرسية نحك تكفير كسائؿ السبلمة كاألماف

ىي مسؤكلية كبيرة ،فبلبد مف بذؿ أقصى الجيكد لتحقيقيا.
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 .4سيام اإلدارة السدروية لجاه اللغذية السدروية:
إف التغذية المدرسية ليا أثر كبير عمى صحة التبلميذ سكاء البدنية أك العقمية ،كتتميز
المرحمة األساسية بأف التبلميذ يككف في المراحؿ األكلى مف النمك ،كىذا يتطمب تكفير الغذاء

المناسب ليـ بسبب ازدياد حاجاتيـ إلى البركتينات كالفيتامينات ،كالعناصر المعدنية في ىذه
المرحمة .كما يجب اإلقبلؿ في ىذه المرحمة مف المشركبات الغازية ،كالحمكيات ،كاألغذية ذات
القيمة المنخفضة قدر اإلمكاف ألنيا مرحمة بناء كما سبؽ (األنصارم ،د .ت.)10 :

ككما ىك كاضح أف المدرسة تقكـ بدك ار كبي انر في تغيير السمكؾ الغذائي لمتبلميذ كذلؾ مف

خبلؿ التغذية المدرسية كالتعميـ الغذائي كالمنيجي كاالختبلط مع الجماعات المختمفة حيث
يكتسب التمميذ خبرات جديدة ينقميا إلى المنزؿ كبالتالي يستطيع تغيير العادات الغذائية التي

اكتسبيا مف األسرة ،كما أف الطفؿ في سف ما قبؿ المدرسة تتميز عاداتو الغذائية بالتبعية الكاممة

لما ي مارسو الكالداف مف عادات غذائية كلنكعية األغذية المتاحة ليـ .لذلؾ مف الضركرم أف
تتدخؿ المدرسة في السف المدرسي لتقكيـ الحالة الغذائية لمتبلميذ كذلؾ لتصحيح كضعيـ الغذائي

في الكقت المناسب قبؿ تدىكر حالتيـ الصحية كتعريضيـ إلى مضاعفات يصعب عبلجيا
(شحات.)70 :1992 ،

ولبين ىذا الدور سن خالل سلابعة السكصف السدرول ،وذلك ع ى النحو اللالل:
لممقصؼ المدرسي عدة أدكار ذكرىا (األنصارم:)2006 ،
 -1تقديـ أنكاع مختارة مختمفة مف الطعاـ كالشراب الصحي الجذاب بسعر مناسب.
 -2نشر العادات الغذائية الصحية.

 -3يقكـ بدكر النمكذج لتحسيف التغذية في المجتمع.

 -4يرتقي بميارات اختيار الطعاـ الصحي لدل التبلميذ.
 -5يعطي الفرصة لمتبلميذ لتنمية ميا رات المشاركة كالتعاكف (األنصارم.)25 :2006 ،
وذ ر (سروى )2004 ،بعض سيام إدارة السدروة لجاه ىذا الجانب نذ ر سنيا:
 -1االىتماـ باالشتراطات الصحية لممقاصؼ المدرسية مف حيث التيكية ،كاإلضاءة ،كأف تغطى
 -2النكافذ بشبؾ لعدـ دخكؿ الذباب ،كالصراصير  ...إلخ.

 -3التأكد مف كجكد شيادات صحية لدل مف يعمؿ في إعداد ،كتجييز الطعاـ كالتأكد مف خمكىـ
مف األمراض بكافة أنكاعيا.

46

 -4إبعاد الباعة المتجكليف عف محيط المدرسة لخطكرة ما يبيعكنو مف أطعمة عمى صحة
التبلميذ (مرسى.)77 :2004 ،

كتستعرض الباحثة االشتراطات الصحية لممقاصؼ المدرسية كما كردت في دليؿ
االشتراطات الصحية لممقاصؼ المدرسية مف ك ازرة التربية كالتعميـ في فمسطيف ( )2005كما

يمي:

أ -االشلراطات الخاصة با غذية السسنوعة:
يكميا ،كالمشركبات الغازية بأنكاعيا
يمنع بيع األغذية البائتة كيجب أف يتـ التخمص منيا ن
كيمنع الطبلب مف إحضارىا إلى المدارس ،كالمشركبات الحاكية عمى السكر كالممكنات فقط،
كالمشركبات أك العصائر التي تقؿ نسبة الفاكية المكجكدة بيا عف  .%30كالحمكل (الشكككالتة)
كالعمؾ كاألغذية ذات القيمة الغذائية المنخفضة بجميع أنكاعيا ،كاألغذية كالمشركبات المعمبة في

عبكات زجاجية ،كالمحكـ كالكبدة بجميع أنكاعيا.
ب -االشلراطات الخاصة بلشغيل السكصف:
يجب أف ينظؼ المقصؼ يكميان ككمما دعت الحاجة إلى ذلؾ لمقضاء عمى الجراثيـ،

كغسؿ الفكاكو كالخضركات قبؿ استخداميا بماء نظيؼ ،كيفضؿ تعقيميا بحمض (الستريؾ)،
كيمنع استخداـ مياه السخاف في تحضير المشركبات الساخنة ،كالطعاـ ،كيمنع استخداـ زيت
القمي أكثر مف ثبلث م ار ت كيستبدؿ بعد ذلؾ ،خمك األغذية المعمبة مف عبلمات الفساد مثؿ

انتفاخ العمب ،أك كجكد ترشحات لمزيت إلى غير ذلؾ ،كيجب أف تحفظ جميع األغذية كفقنا
لشركط الحفظ المكصى بيا ،كيجب أف تكضع المبيدات الحشرية كالمنظفات مع أدكات النظافة
بعيد ان عف مكاف تخزيف األغذية.

ت -االشلراطات الخاصة بلجييز السكصف:
يجب أف يككف المقصؼ داخؿ سكر المدرسة كبعيدان عف مصادر التمكث مثؿ دكارت

المياه ،كالبد أف يككف مبنيان بطريقة تمنع دخكؿ الحش ارت كالغبار إليو ،كأف يككف عدد نكافذ البيع

طالبا ،مع كجكد دكاليب لحفظ األكاني المستخدمة ،كأرفؼ سيمة
كافيان بمعدؿ نافذة لكؿ  100ن
التنظيؼ مع كجكد المبلعؽ كالسكاكيف كالببلستيكية ذات االستخداـ الكاحد ،كما يجب أف يككف
المقصؼ جيد التيكية مع كجكد برادات كمجمدات بداخمو مع تكفير مغسمة كحاكية لمنفايات تفرغ

يكميا كتنظؼ.
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ولكوم اإلدارة السدروية بسلابعة اللغذية العاسة بالسدروة ،وذلك بسا ي ل:
 -1التأكد مف صبلحية األغذية كالمشركبات المكجكدة بالمقصؼ.
 -2كضع برادات المياه بعيدة عف مصادر التمكث ،كدكرات المياه.
 -3تكفير أككاب ببلستيكية تستعمؿ لمرة كاحدة لمنع نقؿ العدكل.

 -4تزكي ػ ػػد المدرس ػ ػػة بن ػ ػػا ف ػ ػػكرات لمش ػ ػػرب تن ػ ػػدفع مني ػ ػػا المي ػ ػػاه عم ػ ػػى ش ػ ػػكؿ ن ػ ػػافكرة مائم ػ ػػة حت ػ ػػى
يتفػ ػػادل لمػ ػػس شػ ػػفاه التمميػ ػػذ لفكىػ ػػة الصػ ػػنبكر كبػ ػػذلؾ نتفػ ػػادل نقػ ػػؿ األم ػ ػ ارض المعديػ ػػة بيػ ػػنيـ

(عبد الكىاب.)352 :2004 ،

اللعكيب ع ى اإلطار النظري ل دراوة

في ىذا الفصؿ مف الدراسة ،كبعد إطبلع الباحثة عمى األدبيات كالمراجع التربكية كالعممية

التي تناكلت الحديث عف متغيرات الدراسة ،قامت الباحثة بعرض أبرز ما تناكلتو ىذه األدبيات

كأكثرىا صمة بأىداؼ الدراسة الحالية.

دكر اإلدارة المدرسية

اآلمنة كالمحفزة

تحقيؽ البيئة المدرسية

ش ل رقم ()2

العالقة اللفاع ية بين دور اإلدارة السدروية وبين لحكيق البيكة السدروية اآلسنة
والسحفزة ع ى وجو الخصوص

جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضكء عمى دكر اإلدارة المدرسية ،لما لو مف أثر كاضح في

سياسة التعميـ ،كفي تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة كالمحفزة كالداعمة لمتعميـ ،كانو كمف الضركرة
بمكاف دراسة المجتمع المحمى بعناصره الثقافية كالمادية ،محاكلة منا لتغيير بعض مكاريثو
السمبية ،كالتطمع نحك تنميو جكانبو اإليجابية ،كالتكاصؿ معو بشكؿ فعاؿ لمساعدتنا عمى تكفير

البيئة المدرسية اآلمنة كالمحفزة ،كالتي نطمح جميعان إلى تحقيقيا ،كلف يأتي ذلؾ إال مف خبلؿ
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مجمكعة الخبرات كالتجارب العممية كالميدانية كالتي تعكس مجمكعة مف المشكبلت السمككية بما

فييا العنؼ بمختمؼ أشكالو ،إذ يتبيف مف ذلؾ أف اكتساب الطالب بعضان منيا إنما يدؿ عمى ٌأنو
يمعبأن بيا تعبئة نفسية؛ ليقكـ بعد ذلؾ بعكسيا كتفريغيا عمى زمبلئو أك حتى عمى مكنكنات
المدرسة أك عمى معمميو ،فالفرد يتعمـ مف بيئتو الثقافية كالفيزيقية كبذلؾ ال بد لنا أف ننظر نظرة

منطقية تكفر لنا كؿ أسباب األماف لتكفير مدرسة آمنة كمحفزة كخالية مف العنؼ ،كيرتبط تحقيؽ
أىداؼ التربية البيئية إلى و
حد بعيد بالشركط البيئية التي تحيط بالفرد المتعمـ ،كتيعد المدرسة مف

أىـ البيئات المكجية تأثي انر في شخصية الفرد المتعمـ ،كقد حاكلت الباحثة تكضيح العبلقة بيف
دكر اإلدارة المدرسية كبيف تحقيقيا لمبيئة المدرسية ،كعمى كجو الخصكص البيئة اآلمنة كالمحفزة

مف خبلؿ ما سبؽ ذكره ،كالشكؿ ( )2يكضح تمؾ العبلقة.
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انفصم انثانث

اندراسات انسابقة
 أوالً /الدراسات التي تناولت دور اإلدارة المدرسية.
التعقيب على المحور األول
 ثانياً /الدراسات التي تناولت البيئة المدرسية اآلمنة.
التعقيب على المحور الثاني.

الفصل الثالث
الدراوات الوابكة

يعرض ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة الحالية كالتي تيدؼ
الى معرفة دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة كالمحفزة ،لذلؾ قامت الباحثة
باالطىبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة في ىذا الميداف ،في محاكلة لمكقكؼ عمى الجيكد

كتسييبل لئلفادة مف ىذه الدراسات ،قامت الباحثة بعرضيا في
المبذكلة في دراسة ىذا المجاؿ.
ن

محكريف رئيسييف :المحكر األكؿ الذم يتناكؿ الدراسات التي تناكلت دكر االدارة المدرسية،

كالمحكر الثاني الذم يتناكؿ الدراسات التي تناكلت البيئة المدرسية اآلمنة كالمحفزة ،كقد قامت
الباحثة بالتعقيب عمى ىذه الدراسات حسب محاكرىا.

كفيما يمي عرض ليذه الدراسات بحسب تسمسميا الزمني مف األحدث إلى األقدـ.

السحور ا ول :الدراوات اللل لناولت دور االدارة السدروية:

يي ػػدؼ ى ػػذا المح ػػكر لمتع ػػرؼ إل ػػى الد ارس ػػات الت ػػي تناكل ػػت دكر االدارة المدرس ػػية ،ككيفي ػػة
معالجتيا ليذا المكضكع ،كاالستفادة مف مناىجيا كأدكاتيا كنتائجيا كتكصياتيا.
 .1دراوة أبو غزال (:)2014
ىدفت التعرؼ إلى درجة قياـ االدارة المدرسية بدكرىا في تكجيو طمبة المرحمة الثانكية

نحك التعميـ التقني بمحافظات غزة ،كالكشؼ عف دالالت الفركؽ في متكسطات تقديرات عينة
الدراسة لدرجة قياـ ادارات المدارس الثانكية بدكرىا كفقا لمتغيرات( :الجنس ،المنطقة التعميمية،
سنكات الخدمة) ،ككضع مجمكعة مف السبؿ لتطكير دكر االدارة المدرسية في تكجيو الطمبة نحك

التعميـ التقني.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة عمى

عينة مككنة مف ( )351معممان كمعممة مف معممي المرحمة الثانكية بمحافظات قطاع غزة في

العاـ الدراسي ( ،)2015-2014كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر االدارة المدرسية
في تكجيو طمبة الثانكية نحك التعميـ التقني تعزل إلى متغير الجنس لصالح الذككر.

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر االدارة
المدرسية في تكجيو طمبة الثانكية نحك التعميـ التقني تعزل إلى المنطقة التعميمية ،حكؿ مجاؿ

"تفاعؿ االدارة المباشر مع الطبلب" ،أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف كجكد فركؽ ذات
داللة احصائية لصالح منطقة الكسطى.
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 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدكر االدارة
المدرسية في تكجيو طمبة الثانكية نحك التعميـ التقني تعزل إلى متغير سنكات الخدمة.

 .4مف السبؿ التي تطكر دكر االدارة المدرسية في تكجيو طمبة الثانكية العامة نحك التعميـ
التقني ،التكاصؿ مع نماذج حية ناجحة في المجاؿ التقني ،كترتيب لقاءات بينيا كبيف الطمبة

لسرد قصص نجاحيا ،كتعزيز دكر ادارات التعمـ في تبني كدعـ التكجو نحك التعميـ التقني.
كأكصت الدراسة بضركرة أف تستثمر االدارة المدرسية األنشطة المدرسية بشكؿ فعاؿ

لتفعيؿ االذاعة المدرسية ،كعقد كرش عمؿ لمحديث عف التعميـ التقني ،كضركرة نشر ثقافة التعميـ
التقني في المجتمع عمى مستكل األىؿ كالطمبة كالمؤسسات التعميمية كمؤسسات المجتمع المحمي

ككسائؿ االعبلـ ،كذلؾ مف خبلؿ الندكات ككرش العمؿ كالنشرات.
 .2دراوة الف ار (:)2013

ىدفت إلى تحديد درجة قياـ االدارة المدرسية بدكرىا في تنمية الكعي بالتربية البيئية لدل

طمبة المرحمة الثانكية بمحافظات غزة ،كالكشؼ عف داللة الفركؽ في استجابات أفراد العينة تبعا

لمتغيرات الدراسة (النكع ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المنطقة التعميمية) ،كما ىدفت إلى
تحديد سبؿ تفعيؿ دكر االدارة المدرسية في المدارس الثانكية بمحافظات غزة في تكعية طمبتيا

بالتربية البيئية.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )507مف

جميع معممي كمعممات العمكـ بالمرحمة الثانكية بمديريات (رفح ،غرب خانيكنس ،شرؽ خانيكنس،

الكسطى ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،شماؿ غزة) ،كاستخدـ الباحث استبانة مككنة مف ( )50فقرة
كأداة لمدراسة ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1درجة ممارسة االدارة المدرسية لدكرىا في تنمية كعي طمبة المرحمة الثانكية بالتربية البيئية
في مدارس محافظات غزة مف كجية نظر معممي العمكـ كانت بدرجة كبيرة.
 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات

أفراد عينة الدراسة لدرجة مساىمة االدارة المدرسية في تنمية كعي طمبة المرحمة الثانكية
بالتربية البيئية تعزل لمتغير كؿ مف (النكع ،سنكات الخدمة ،المنطقة التعميمية).

 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ دكر االدارة
المدرسية في تنمية التربية البيئية في المجاؿ المعرفي تعزل إلى المؤىؿ العممي لصالح حممة
البكالكريكس ،أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير المؤىؿ

العممي.
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عددا مف التكصيات؛ سن
كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج قدـ الباحث ن

أبرزىا :العمؿ عمى زيادة التعاكف بيف ك ازرة التربية كالتعميـ كسمطة البيئة لتنظيـ كرشات عمؿ

حكؿ آخر المستجدات في مجاؿ التربية البيئية ،كامداد المدارس الثانكية بما يمزـ مف دعـ مادم
كفني لتنفيذ األنشطة التربكية في مجاؿ البيئة ،كاستقطاب الخبراء إللقاء المحاضرات كعقد

الندكات بيدؼ زيادة الكعي لدل أفراد المجتمع المدرسي.
 .3دراوة فضة (:)2012
ىدفت التعرؼ إلى دكر االدارة المدرسية في تفعيؿ التربية الصحية في المرحمة األساسية
بمحافظات غزة ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة مككنة مف ()125
مكظفا مف مكظفي المناطؽ التعميمية بمحافظات قطاع غزة( :شماؿ غزة ،شرؽ غزة ،غرب غزة،

الكسطى ،شرؽ خانيكنس ،غرب خانيكنس ،رفح).

كاستخدمت الباحثة كأدكات لمدراسة استبياف بعنكاف دكر االدارة المدرسية في تفعيؿ التربية

الصحية في المرحمة األساسية مف كجية نظر مدراء المدارس كالمشرفيف الصحييف ،كتكصمت
الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة حكؿ االدارة
المدرسية في تفعيؿ الكعي الغذائي تعزل الى الجنس.

 -2عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في تفعيؿ الكعي الغذائي تعزل الى الكصؼ الكظيفي.
 -3عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في تفعيؿ الكعي الغذائي تعزل الى متغير الخدمة.

كأكصت الدراسة بضركرة التأكيد عمى تفعيؿ برامج االدارة العامة لمصحة المدرسية،

كاستثمار األنشطة المدرسية في تفعيؿ جكانب التربية الصحية ،كالقياـ بتدريب كتثقيؼ مرشديف
صحييف بكيفية التعامؿ مع المشكبلت الصحية ككيفية تفعيؿ االمف كالسبلمة داخؿ المدرسة.

 .4دراوة أبو جحجوح (:)2012
ىدفت إلى تحديد درجة قياـ االدارة المدرسية بدكرىا في تنمية الكعي األمني لدل طمبة

المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزة ،كالكشؼ عف أثر كؿ مف( :النكع ،المؤىؿ العممي،
سنكات الخدمة ،المسمى الكظيفي) في تقديرات أفراد عينة الدراسة العامميف في االدارة المدرسية

بالمدارس الثانكية بمحافظات غزة لدرجة قياـ االدارة المدرسية بدكرىا في تنمية الكعي األمني لدل

طمبة المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزة ،كما ىدفت إلى تحديد سبؿ تفعيؿ دكر االدارة

المدرسية في تنمية الكعي األمني لدل طمبة المرحمة الثانكية.
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كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي عمى عينة مككنة مف ( )402مف مديرم

مدارس كنكابيـ كمرشديف تربكييف ،ككأداة لمدراسة استخدـ الباحث استبانة مككنة مف ( )58فقرة،
كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية:

 -1أظيرت نتائج الدراسة أف درجة قياـ االدارة المدرسية في محافظات غزة بدكرىا في تنمية
الكعي األمني لدل طمبة المرحمة الثانكية كانت بدرجة متكسطة.

 -2إيجابية العبلقة بيف األسرة كاالدارة المدرسية ،كاسياـ ىذه العبلقة في تنمية الكعي األمني
لدل طمبة المرحمة الثانكية بمحافظات غزة.

 -3كجكد معيقات تحد مف اسياـ االدارة المدرسية في تنمية الكعي األمني لدل طمبة المرحمة
الثانكية بمحافظات غزة.

 -4ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لدرجة قياـ االدارة

المدرسية بتنمية الكعي األمني لدل طمبة المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزة ،تعزل

لمتغيرات( :النكع ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي ،سنكات الخدمة ،المنطقة التعميمية).

كبناء عمى النتائج السابقة ،أكصت الدراسة بضركرة تفعيؿ دكر مديرم المدارس الثانكية
ن
مف خبلؿ اعطائيـ الصبلحيات التخاذ ق اررات مناسبة تتعمؽ ببرامج التكعية األمنية التي يمكف
تنفيذىا داخؿ المدرسة ،كالتعاكف مع المؤسسات األمنية لتقديـ المحاضرات كالندكات التي تبيف
لطمبة المرحمة الثانكية خطكرة بعض األفكار التي تركج باسـ الديف أحيانا ،اك باسـ مصمح
المجتمع أحيانا أخرل ،كدعكة بعض أكلياء أمكر الطمبة ذكم الحاجة لمتكعية األمنية ،لتكعيتيـ

حكؿ أىـ القضايا األمنية التي تمس الفرد كالمجتمع.
 .5دراوة فحجان (:)2012
ىدفت إلى تحديد درجة قياـ مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لدكرىـ في تعزيز
األمف الفكرم لدل طمبة المرحمة الثانكية ،كالكشؼ عف داللة الفركؽ في استجابات أفراد العينة

تبعا لمتغيرات الدراسة( :النكع ،المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة ،المنطقة التعميمية) ،كما ىدفت

إلى تحديد سبؿ تفعيؿ دكر االدارة المدرسية في المدارس الثانكية بمحافظات غزة في تعزيز األمف

الفكرم لدل الطمبة.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )236مف
مديرم المدارس الثانكية كنكابيـ بالمرحمة الثانكية بمديريات( :رفح ،غرب خانيكنس ،شرؽ

خانيكنس ،الكسطى ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،شماؿ غزة) ،كاستخدـ الباحث استبانة كأداة لمدراسة،

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 -1درجة ممارسة االدارة المدرسية لدكرىا في تعزيز األمف الفكرم لدل طمبة المرحمة الثانكية في
مدارس محافظات غزة كانت بدرجة كبيرة.

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات

أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لدكرىـ في تعزيز

األمف الفكرم لدل طمبة المرحمة الثانكية مف كجية نظر المدراء كنكابيـ تعزل لمتغير كؿ

مف( :النكع ،المؤىؿ العممي ،المنطقة التعميمية).

 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية بمحافظات غزة لدكرىـ في تعزيز
األمف الفكرم لدل طمبة المرحمة الثانكية مف كجية نظر المدراء كنكابيـ تعزل لمتغير سنكات

الخدمة لصالح أكثر مف  10سنكات.
عددا مف التكصيات؛ مف
كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج قدـ الباحث ن
أبرزىا :عقد دكرات تدريبية ألعضاء االدارة المدرسية كالمعمميف إلكسابيـ الميارات البلزمة
لتعزيز األمف الفكرم لدل الطمبة كميارات االقناع كالحكار ،كالتكاصؿ الفاعؿ كالمستمر بيف

المدرسة كاألسرة ،كتفعيؿ دكر االدارة المدرسية في حؿ مشكبلت الطمبة الصحية كالنفسية
كاالقتصادية ،كأف تحظر االدارة المدرسية أية نشاطات قد تيدد الكحدة الكطنية أك تدعك لبلنقساـ.
 .6دراوة الفل (:)2012
ىدفت الى تحديد درجة قياـ االدارة المدرسية بدكرىا في تكعية طمبة المرحمة الثانكية

بمحافظات غزة بمخاطر االنترنت ،كالكشؼ عف داللة الفركؽ في استجابات أفراد العينة تبعا
لمتغيرات الدراسة( :النكع ،سنكات الخدمة ،المنطقة التعميمية) ،كما ىدفت إلى تحديد سبؿ تفعيؿ
دكر االدارة المدرسية في المدارس الثانكية بمحافظات غزة في تكعية طمبتيا بمخاطر االنترنت.

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )339مف

معممي كمعممات مدارس المرحمة الثانكية بمديريات( :رفح ،غرب خانيكنس ،شرؽ خانيكنس)،
كاستخدـ الباحث استبانة مككنة مف ( )62فقرة كأداة لمدراسة ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج

التالية:
 -1درجة ممارسة االدارة المدرسية لدكرىا في تكعية طمبتيا في المرحمة الثانكية بمخاطر
االنترنت كانت بدرجة متكسطة.
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 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات

أفراد عينة الدراسة لدرجة قياـ االدارة المدرسية في المدارس الثانكية بدكرىا في تكعية الطمبة

بمخاطر االنترنت تعزل لمتغير النكع.
 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة لدرجة قياـ االدارة المدرسية في المدارس الثانكية بدكرىا في تكعية الطمبة

بمخاطر االنترنت تعزل لمتغير سنكات الخدمة في المجاؿ الثاني كالثالث كالرابع ،ككجكد

فركؽ في المجاؿ األكؿ لصالح الفئة مف  10 -5سنكات.

عددا مف التكصيات؛ مف
كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج قدـ الباحث ن
أبرزىا :تفعيؿ دكر االدارة المدرسية بمحافظات غزة مف خبلؿ تفكيضيـ الصبلحيات التخاذ
ق اررات مبلئمة تتعمؽ ببرامج التكعية التي يمكف تنفيذىا داخؿ المدرسة ،كتكميؼ المعمميف بعمؿ

نشرات كمجبلت لتكعية الطمبة بمخاطر االنترنت ،كتنظيـ مسابقات األبحاث حكؿ مخاطر
االنترنت ،كدعكة الخبراء في مجاؿ االنترنت لتقديـ النصح كالتكعية المباشرة لمطمبة كأكلياء أمكرىـ

مف خبلؿ إلقاء الندكات.
 .7دراوة العصيسل (:)2010
ىدفت إلى تحديد األدكار االدارية كالتربكية المأمكلة مف االدارة المدرسية القياـ بيا لدعـ
االبتكار لدل الطبلب ،كتحديد الكاقع الفعمي لممارسة تمؾ األدكار في مدارس التعميـ العاـ
بمحافظة الطائؼ ،ككفقا لممنيج الكصفي المسحي ،تـ تكزيع االستبانة عمى عينة عشكائية بمغت

معمما يمارسكف
معمما يمثمكف االدارة المدرسية)1226( ،
معمما ،منيـ ()399
()1625
ن
ن
ن
التدريس.
كأكضحت نتائج ىذه الدراسة أف لئلدارة المدرسية أدكا ار ادارية كتربكية لدعـ االبتكار لدل
الطبلب ،كىذه األدكار تتفاكت بيف المأمكؿ كالكاقع الفعمي ،كذلؾ عمى النحك التالي:
 -1ا دوار السأسولة ،ىي :التدريب عمى االبتكار ككضعو ضمف األكلكيات ،كتطكير الخطط
كالبرامج لدعمو ،كقياس قدرات الطبلب االبتكارية ،كتكظيؼ االختبارات المدرسية في الكشؼ

عف المبتكريف ،كتييئة البيئة كالمناخ المدرسي االبتكارم.

 -2ا دوار الفع ية ،ىي :إقامة أياـ مفتكحة لمتكريـ ،كابراز األعماؿ االبتكارية ،كاتاحة أنشطة
طبلبية شاممة كمتعددة ،منح الطبلب الحرية في اختيار كممارسة األنشطة.

حصائيا عند مستكل بيف االدارة المدرسية كالمعمميف في تحديد األدكار
 -3يكجد فرؽ داؿ إ
ن
التربكية المأمكلة مف االدارة المدرسية القياـ بيا لدعـ االبتكار لدل الطبلب ،كذلؾ لصالح
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االدارة المدرسية ،بينما ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بينيما في تحديد بقية األدكار الداعمة
البتكار الطبلب.

 .8دراوة أبو عو ر (:)2009
ىدفت التعرؼ إلى دكر االدارة المدرسية في مدارس البنات الثانكية في مكاجية ظاىرة

التسرب الدراسي بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو ،كالكقكؼ عمى كاقع التسرب في ىذه المدارس،
كمعرفة درجة مساىمة االدارة المدرسية لدكرىا في الحد مف ىذه الظاىرة.
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )68مديرة مف

مديرات المدارس الثانكية كنكابيـ بالمرحمة الثانكية بمديريات( :رفح ،غرب خانيكنس ،شرؽ

خانيكنس ،الكسطى ،غرب غزة ،شرؽ غزة ،شماؿ غزة) ،كاستخدـ الباحث استبانة كأداة لمدراسة،
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1مديرات المدارس الثانكية يقمف بكاجبيف في كثير مف الجكانب التربكية مف أجؿ الحد مف
ظاىرة التسرب المدرسي في مدارس البنات.

 -2العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي مف أجؿ الحد مف ظاىرة التسرب المدرسي في مدارس
البنات الثانكية بحاجة إلى تفعيؿ.
 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05تعزل لكؿ مف متغير
سنكات الخدمة كالمؤىؿ العممي كالمديرية التي تتبع ليا المدرسة.
عددا مف التكصيات؛ سن
كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج قدـ الباحث ن

أبرزىا :أف تنظـ اإلدارة المدرسية رحبلت ترفييية لمطالبات كزيارة األماكف البارزة التي تتحدث
عنيا المناىج ،كاشاعة جك مف الكد كالمحبة بيف الطالبات كالمعممات ،كالعمؿ عمى ربط الطالبات
المكاتي يتكرر غيابيف باألنشطة المدرسية مثؿ النظاـ المدرسي كاالذاعة المدرسية ،كضركرة قياـ

أكلياء األمكر بتكعية بناتيـ بأىمية التعميـ كالعمؿ عمى تكفير احتياجاتيف المدرسية كالمعيشية.
 .9دراوة الجدي (:)2008
ىدفت إلى الكشؼ عف مدل ممارسة مديرات المدارس الثانكية لمبنات في معالجة
مشكبلت الطالبات ،كىؿ يختمؼ تقدير المعممات في الحكـ عمى ممارسة مديرات المدارس

الثانكية لدكرىف في معالجة مشكبلت الطالبات باختبلؼ متغير سنكات الخدمة ،المؤىؿ العممي،

المنطقة التعميمية ،عبلكة عمى ذلؾ سعت الدراسة إلى كضع سبؿ تربكية مقترحة لتفعيؿ دكر
االدارة المدرسية في معالجة مشكبلت الطالبات.
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كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ()300

مدرسة مف مدارس البنات الثانكية بمديريات( :رفح ،غرب خانيكنس ،شرؽ خانيكنس ،الكسطى،

غرب غزة ،شرؽ غزة ،شماؿ غزة) ،كاستخدمت الباحثة استبانة مككنة مف ( )49فقرة كأداة

لمدراسة ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05تعزل لمتغير كؿ مف
المؤىؿ العممي ،سنكات الخدمة.

 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )α ≤ 0.05تعزل لممنطقة التعميمية
لصالح المنطقة الجنكبية.
عددا مف التكصيات؛ مف
كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج قدمت الباحثة ن
أبرزىا :ضركرة كجكد مرشدة دينية بيدؼ تكجيو الطالبات دينيا ،كتعزيز مبدأ العمؿ بركح الفريؽ،

كعقد كرشات عمؿ حكؿ أىـ المشكبلت التي يمكف اف تكاجو الطالبات ككيفية التعامؿ معيا
كحميا ،كتنظيـ برامج تكعكية لمحد مف المشكبلت سكاء عف طريؽ الندكات أك نشرات كممصقات

عمى الجدراف ،ضركرة التكاصؿ مع الطالبات كخاصة ذكم المشكبلت مف خبلؿ الزيارات البيتية

لرفع الركح المعنكية كتعزيز الثقة بالنفس.
 .10دراوة السناعسة (:)2005

ىدفت التعرؼ إلى دكر االدارة المدرسية في المدارس الحككمية كالخاصة في تحسيف

العممية التعميمية في محافظات غزة ،كالكشؼ عف األنماط االدارية السائدة في ىذه المدارس.

معمما
كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )400ن

كمعممة مف معممي المدارس الحككمية كالخاصة التابعة لمديريتي التربية كالتعميـ بغزة كخانيكنس،

كتـ اختيار ( )20مدرسة حككمية ك( )20مدرسة خاصة بكاقع ( )10أفراد مف كؿ مدرسة،
كاستخدـ الباحث استبانة مككنة مف ( )60فقرة كأداة لمدراسة ،كتكصمت الدراسة إلى النتائج

التالية:

 -1معظـ مديرم المدارس الحككمية كالمدارس الخاصة يتبعكف النمط الديمقراطي في االدارة
بدرجة كبيرة.
 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05=αفي تقدير المعمميف
لؤلنماط االدارية لمديرم المدارس الحككمية كالخاصة تعزل لمتغير( :الجنس ،المنطقة

التعميمية ،نكع المدرسة).
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 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05= αفي تقدير المعمميف لؤلنماط
االدارية لمديرم المدارس الحككمية كالخاصة تعزل لمتغير سنكات الخدمة لصالح المعمميف

القدامى ( 10سنكات فأكثر).
عددا مف التكصيات؛ مف
كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج قدـ الباحث ن
أبرزىا :ضركرة تركيز االدارة المدرسية عمى الجكانب االنسانية كاألخذ بمبدأ الشكرل في االدارة
المدرسية ،كزيادة االىتماـ بالدكرات التدريبية لمديرم المدارس قبؿ كأثناء العمؿ ،كضركرة تحسيف

شركط اختيار مدير المدرسة ،كأف تقكـ الجامعات كالكميات بكضع دبمكـ ادارة مدرسية أك مقررات
في االدارة المدرسية.

اللعكيب ع ى السحور ا ول :الدراوات اللل لناولت دور االدارة السدروية:

 .1اليدف:
 تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناكلت دكر االدارة المدرسية ،فدراسة أبك غزاؿ( )2014ىدفت لمعرفة دكر االدارة المدرسي في التكجيو نحك التعميـ التقني ،كدراسة فضة
( )2012لمعرفة دكرىا في تفعيؿ التربية الصحية ،كدراسة أبك جحجكح ( )2012لمعرة
دكرىا في تنمية الكعي األمني ،كدراسة فحجاف ( )2012ىدفت لمعرفة دكر االدارة المدرسية

في تعزيز األمف الفكرم ،كدراسة الفي ( )2012ىدفت لمعرفة دكرىا في التكعية بمخاطر

االنترنت ،كدراسة العصيمي ( )2010ىدفت لمعرفة دكرىا في دعـ االبتكار ،أما دراسة أبك

عسكر ( )2009ىدفت لمعرفة دكر االدارة المدرسية في مكاجية ظاىرة التسرب المدرسي،

في حيف أف دراسة الجدم ( )2008ىدفت لمعرفة دكرىا في حؿ مشكبلت الطالبات.

 كفي ضكء ما سبؽ تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التعرؼ إلى دكر االدارةالمدرسية.

 .2السنيج

 استخدمت جميع الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي. -تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي.

 .3ا دوات

 -استخدمت جميع الدراسات السابقة االستبانة كأداة ليا.

 .4العينة

 بعض الدراسات السابقة تـ تطبيقيا عمى معممي كمعممات المرحمة الثانكية كدراسة المناعمة( ،)2005كدراسة الجدم ( ،)2008كدراسة الفي ( ،)2012كدراسة الف ار ( ،)2013كدراسة

أبك غزاؿ ( ،)2014كىنالؾ بعض الدراسات التي تـ تطبيقيا عمى مديرم المدارس الثانكية
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كدراسة العصيمي ( ،)2010كدراسة فحجاف ( ،)2012كدراسة أبك جحجكح (،)2012
كدراسة فضة (.)2012

-

أما الدراسة الحالية سكؼ يتـ تطبيقيا عمى عينة مف معممي كمعممات مدارس األكنركا في

المحافظات الجنكبية.

 .5النلاكج

 اتفقت جميع نتائج الدراسات السابقة عمى أف االدارة المدرسية ليا دكر كبير كفاعؿ في:تحسيف العممية التعميمية ،تنمية الكعي األمني كالكعي بمخاطر االنترنت ،كالعمؿ عمى حؿ
مشكبلت الطالبات ،كتفعيؿ التربية الصحية ،كدعـ االبتكار ،كالتكجيو نحك التعميـ التقني.
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السحور الثانل :الدراوات اللل لناولت البيكة السدروية السحفزة واآلسنة:
ييدؼ ىذا المحكر لمتعرؼ إلى الدراسات التي تناكلت البيئة المدرسية اآلمنة كالمحفزة،

ككيفية معالجتيا ليذا المكضكع ،كاالستفادة مف مناىجيا كأدكاتيا كنتائجيا كتكصياتيا.
كفيما يمي عرض ليذه الدراسات بحسب تسمسميا الزمني مف األحدث إلى األقدـ.

 .1دراوة الكزاز ( :)2014بعنوان" :احلياجات لطوير البيكة السادية فل السدراس االبلداكية
بسحافظات غزة فل ضوء السعايير الدولية".

ىدفت التعرؼ إلى احتياجات تطكير البيئة المادية في المدراس االبتدائية بمحافظات غزة
في ضكء المعايير الدكلية مف خبلؿ دراسة كاقع البيئة المادية في المدارس مف كجية نظر معممي

المرحمة ،كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )600معممان
ٌ
كمعممة بنسبة ( )%13.2مف المدارس االبتدائية في محافظات غزة ،كلتحقيؽ غرض الدراسة

قامت ال باحثة باستخداـ أداتيف لمدراسة :االستبانة كالمقابمة ،كقامت باستخداـ برنامج الرزـ
اإلحصائية ( )SPSSلتحميؿ استجابات أفراد العينة ،ككذلؾ النسب المئكية كالتك اررات كالكزف
النسبي ،كاختبار ألفا كركنباخ ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف.
وسن أىم النلاكج اللل ليا عالقة بالدراوة الحالية:
 -1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة الدراسة حكؿ محكر فراغات
المبنى المدرسي تعزل إلى جنس المدرسة كذلؾ لصالح مدارس الذككر.

 -2بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة الدراسة حكؿ محكر مكقع
المدرسة كمحكر مبنى المدرسة تعزل إلى جنس المدرسة.

 -3كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة الدراسة لكؿ محكر مف محاكر
الدراسة كالمحاكر مجتمعة معان تعزل إلى الجية المشرفة كذلؾ لصالح المدارس التي تشرؼ
عمييا ك ازرة التربية كالتعميـ.

 -4كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة الدراسة لكؿ محكر مف محاكر
الدراسة كالمحاكر مجتمعة معان تعزل إلى المنطقة التعميمية كذلؾ لصالح منطقة خانيكنس.

وأوصت الدراوة بالعديد سن اللوصيات ،ان أىسيا:
 -1العمؿ عمى تطكير احتياجات المدارس الحككمية كمدارس ككالة الغكث في ضكء المعايير
الدكلية.
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 -2ضركرة أف تقكـ كؿ مف ك ازرة التربية كالتعميـ كككالة الغكث عمى تحديث الدليؿ المستخدـ
لمكاصفات المباني المدرسية بما يتناسب مع المكاصفات الدكلية.

 -3تطكير أدكات لتقييـ البيئة المادية خاصة لمدارس محافظات غزة.

 .2دراوة العزام وغزالن ( :)2013بعنوان" :الكدرة اللنبؤية لعواسل البيكة لعواسل البيكة
السدروية فل السيل ل و وك العدوانل لدى ط بة السرح ة ا واوية الع يا".

ىدفت إلى الكشؼ عف القدرة التنبؤية لعكامؿ البيئة المدرسية في الميؿ لمسمكؾ العدكاني
لدل طمبة المرحمة األساسية العميا ،تككنت عينة الدراسة مف ( )784طالبان كطالبة مف طمبة
المرحمة األساسية العميا ،في مدارس مديرية تربية إربد الثانية ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية

العنقكدية أظيرت النتائج كجكد ثبلثة مجاالت مف مجاالت البيئة المدرسية ليا قدرة تنبؤية في
الميؿ لمسمكؾ العدكاني حيث فسر مجاؿ التكجو األكاديمي ما نسبتو ( ،)%9.9كما فسر مجاؿ

العبلقات بيف األقراف مف الطمبة ما نسبتو ( ،)%1.6في حيف فسر مجاؿ عبلقة المعمـ -الطالب
ما نسبتو ( ،)%0.6مف التبايف المفسر الكمي لممتغير التابع الميؿ لمسمكؾ العدكاني.

 .3دراوة ( :)Dorris, 2011بعنوان" :فعالية اولسارة لكييم بيكة اللع م :أداة للكيم السرافق

اللع يسية".

"The Effective Learning Environments Assessment: A Valid Tool For
"Assessing Educational Facilities

ىدفت

إلى التحقؽ مف مدل فعالية استخداـ استمارة

تقييـ بيئة التعمـ

( )Effective Learning Environments Assessment: ELEAفي تقيـ بيئة التعمـ،
كاستخدمت استمارة كأداة لمدراسة مصممة لتقييـ تصكرات المعمميف حكؿ حمة المنشأة التعميمية

مف أجؿ دراسة ( ،)ELEAكدرجة ممارسة مديرم المدارس الثانكية الحككمية في كالية تكساس
مف خبلؿ مقياس تقدير التصميـ ( )Design Assessment Scale: DASمف خبلؿ شبكة

االنترنت ،كتككنت عينة الدراسة مف معممي المرحمة الثانكية ككذلؾ مديرم المدارس الثانكية.
نلاكج الدراوة :كانت معامبلت االرتباط قكية متكسطة (تتراكح  0.43حتى ،)0.64
كالنتائج تتفؽ مع التكقعات النظرية ،كبالتالي قدمت أدلة مرضية مف صحة المقاربة كحجـ التمايز
مف ( ،)ELEAأكدت نتائج ( )ELEAإنيا تمتمؾ صبلحية كافية لتقييـ حالة المنشأة التعميمية
حسب رأم إدارة (.)ELEA

اللوصيات :يمكف لمتربكييف كالمخططيف لممنشأة التعميمية استخداـ ( )ELEAكمقياس
لتصكرات المعمميف مف حالة منشأة تعميمية في المرحمة االبتدائية كالثانكية.
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 .4دراوة سع ولل ( :)2010بعنوان" :جودة البيكة السادية ل سدروة وعالقليا با نشطة البيكية
– دراوة سوحية  -سيدانية فل سدارس اللع يم ا واول-سدينة دسشق".

ىدفت التعرؼ إلى كاقع البيئة المادية لمدارس مرحمة التعميـ األساسي ،كاتبع الباحث

المنيج الكصفي التحميمي (المسحي) ،مف خبلؿ أداة الدراسة كىي بطاقة مبلحظة مصممة كفؽ
معايير الجكدة الشاممة كالتعرؼ عمى كاقع األنشطة البيئية التي يمارسيا الطبلب بتكجيو كمشاركة

معممييـ مف خبلؿ استبانة لرصد األنشطة التربكية الممارسة ذات الطابع البيئي ،كدراسة طبيعة
العبلقة بيف مستكيات الكاقع البيئي لممدرسة كمستكيات ممارسة األنشطة البيئية ،كالتي تـ تطبيقيا

عمى عينة الدراسة التي تككنت مف ( )21مدرسة سحبت بالطريقة العشكائية المنتظمة)136( ،

مدرسان سحبت بطريقة عشكائية نسبية.

كتكصمت الدراسة فيما يخص البيئة المدرسية إلى :بمغ متكسط متكسطات مستكيي الجيد

كالمتكسط لكامؿ مؤشرات البيئة التعميمية المادية  ،%58.7عمى مستكل كاقع البيئة المدرسية.

كأكصت الدراسة بالعادة النظر في البيئة التعميمية لتككف منسجمة مع تطكر السياسة

التربكية في سكرية ،ككذلؾ تفعيؿ دكر الطمبة في تحقيؽ المنياج مف خبلؿ المشاركة بالنشاط

التربكم  -البيئي.

 .5دراوة قطاسل والعواف ( :)2008بعنوان" :سدر ات الط بة لبيكة اللع م اآلسنة وعالقليا
بدافعيليم ل لع م".

تيدؼ الدراسة التعرؼ عمى مدركات الطمبة لبيئة التعمـ اآلمنة كعبلقتيا بدافعيتيـ لمتعمـ،

كاشتممت عينة الدراسة ( )67طالبان كطالبة إذ تـ اختيارىـ بطريقة طبقية عشكائية كلجمع البيانات
قاـ الباحثاف بتطكير مقياسيف .مقياس بيئة التعمـ اآلمنة كمقياس الدافعية لمتعمـ كأستعمؿ الباحثاف

المتكسط الحسابي كمعادلة ألفاكركنباخ كمعادلة بيرسكف.
كأظيرت النتائج كجكد عبلقة إيجابية دالة إحصائيان بيف مدركات الطمبة لبيئة التعمـ
اآلمنة كدافعيتيـ لمتعمـ كما كأظيرت النتائج بتفكؽ اإلناث عمى الذككر في مستكل أدراكييف لبيئة
التعمـ اآلمنة كعمى جميع مجاالت مقياس بيئة التعمـ الصفية اآلمنة.
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 .6دراوة ح س وش دان ( :)2008بعنوان " :السدروة الفاع ة ودورىا فل لحكيق وسات البيكة
اللع يسية السشجعة ع ى االنضباط الو و ل سن وجية نظر سع سل السرح ة الثانوية".

ىدفت إلى التعرؼ عمى سمات البيئة التعميمية المشجعة عمى االنضباط المدرسي

كأساسيا العبلقة بيف إدارة المدرسة كالمعمميف مف جية ،كاإلدارة المدرسية كالمعمميف مع الطبلب
مف جية أخرل كأنظمة السمكؾ ،كطرائؽ التعامؿ مع الطبلب ،كاتبع الباحثاف المنيج الكصفي

التحميمي األكثر مبلءمة كمناسبة لمكضكع الدراسة الذم ييدؼ لمتعرؼ إلى العبلقة بيف كؿ مف
اإلدارة المدرسية كالمعمميف كالطبلب كصكالن ألىـ عكامؿ عدـ االنضباط السمككي ،ك تككنت عينة

الدراسة مف ( )011معممان في المرحمة الثانكية في محافظات غزة مف العدد الكمي لمعممي
المرحمة الثانكية في محافظات غزة ( )0605أم بنسبة (  ،) % 3.3كاستخدـ الباحث لتحقيؽ
أغراض الدراسة استبانة تيدؼ لمتحقؽ مف العبلقة بيف إدارة المدرسة كالمعمميف كالطبلب في

المرحمة الثانكية في محافظات غزة ،كاستخدـ المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف
النسبي كأساليب إحصائية.
ولوص ت الدراوة إلى النلاكج اللالية:
 -1تأثير البيئة التعميمية عمى االنضباط السمككي.

 -2الممارسات التربكية غير المكجية تساعد في ظيكر العنؼ كاستم ارره.
 -3الجك االجتماعي المدرسي يؤثر بشكؿ عاـ في سمكؾ الطمبة.
وأىم لوصيات الدراوة انت:
 مسؤكلية االنضباط السمككي في المدرسة مسؤكلية مشتركة ال يمكف انجازىا بجيكد فردية

مف قبؿ المدرسة أك بعض منسكبييا بؿ ىك جيد تعاكني مشترؾ بيف كميات التربية

المسؤكلة عف إعداد المعمميف ،كك ازرة التربية كالتعميـ المسؤكؿ المباشر عف المجتمع

التعميمي العاـ ،كاإلعبلـ التربكم المسؤكؿ عف نشر الثقافة المدرسية عبر اإلعبلـ
(المقركء كالمسمكع كالمرئي) كالطبلب كأكلياء األمكر.

 .7الشـــ لل (1431ه) بعنـــوان" :أثـــر سنظوســـة البيكـــة السدروـــية فـــل لنسيـــة الكـــيم اإلبداعيـــة
اللش ي ية لسادة اللربية الفنية بالسرح ة الثانوية سن وجية نظر السع سات".

ىدفت لمتعرؼ إلى أثر منظكمة البيئة المدرسية كمدل تأثيرىا في تنمية القيـ اإلبداعية

لمفف التشكيمي المعاصر لدل طالبات المرحمة الثانكية .كاتبعت الباحثة المنيج الكصفي ،كتككنت

عينة الدراسة مف ( )51معممة مف معممات التربية الفنية لممرحمة الثانكية بمحافظة جدة لمفصؿ

الد ارسي األكؿ ،كبمغت نسبة عينة الدراسة ( )%50مف إجمالي المجتمع ،كالتي تـ اختيارىا
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بالطريقة العشكائية البسيطة ،كتـ استخداـ االستبانة كأداة لمقياس ،كلتحميؿ بيانات الدراسة

استخدمت الباحثة المتكسط الحسابي ،االنحراؼ المعيارم ،اختبار (ت) ،تحميؿ التبايف األحادم،
كمعامبلت االرتباط بيرسكف.

وقد خ صت الدراوة إلى سجسوعة سن النلاكج ان أىسيا:

 -1أظيرت النتائج أف متكسطات عبارات دكر المدرسة كدكر عناصر المنيج كدكر األنشطة
التعميمية في تنمية القيـ اإلبداعية في مادة التربية الفنية كاف بدرجة متكسطة.

 -2أظيرت النتائج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة حكؿ دكر البيئة المدرسية في تنمية القيـ اإلبداعية في مادة التربية الفنية مف كجية

نظر معممات التربية الفنية لممرحمة الثانكية بمحافظة جدة كفقان لمتغير عدد سنكات الخدمة
كالتخصص كالدكرات التدريبية ،بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية كفقان لمتغير المؤىؿ

العممي.

وأوصت الباحثة بالعديد سن اللوصيات أبرزىا سا يخص البيكة السدروية:
 -1ضركرة التغمب عمى مختمؼ المشكبلت التي تكاجو تنفيذ برامج التربية الفنية مف خبلؿ قياـ
البيئة المدرسية باتخاذ الخطكات البلزمة لمعمؿ عمى إبراز القيـ اإلبداعية في مادة التربية

الفنية.

 -2ضركرة التعاكف مع أعضاء ىيئة التدريس في التربية الفنية إلعطاء دكرات تدريبية حكؿ
تفعي ؿ دكر البيئة المدرسية في الكشؼ عف القيـ اإلبداعية الفنية لدل الطالبات ،كأف تأخذ

الدكرات صفة االستم اررية كالمتابعة الجادة.

 .8دراوة ( :)Jones, 2007بعنوان" :البيكة السدروية اآلسنة والصحية :الجزء الثانل ،البيكـة
السدروية السادية :نلاكج حكوق الصحة السدروية ودراوة برناسج ."2006

Healthy and Safe School Environment, Part II, Physical School
Environment: Results From the School Health Policies and Programs
"Study 2006
ىدفت إلى لمتركيز عمى أىمية التحصيؿ الدراسي ،كينبغي دراسة البيئة المادية لممدارس

ككاحدة مف العكامؿ الحاسمة التي تؤثر عمى النتائج األكاديمية .ككانت عينة الدراسة عينة
عشكائية ممثمة عمى الصعيد الكطني مف المناطؽ التعميمية (ف= ،)424كأجريت بمساعدة
الحاسكب المقاببلت الشخصية مع المكظفيف في عينة عشكائية ممثمة عمى الصعيد الكطني مف

المدارس االبتدائية كالمتكسطة ،كالثانكية (ف=.)992
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ولوص ت النلاكج إلى :كاف ثمث ( )%35.4مف المناطؽ التعميمية ك( )51.4تتمتع
ببرنامج نكعية اليكاء في األماكف المغمقة ،كمعظـ المناطؽ كالمدارس تمتمؾ سياسة أك خطة

لكيفية استخداـ كتسمية كتخزيف برنامج التخمص كالحد مف استخداـ المكاد الخطرة؛ ()%24.5
مف المناطؽ المطمكبة أك المدارس تحتاج متابعة برنامج اإلدارة المتكاممة لآلفات )13.4( ،مف
المقاطعات تمتمؾ سياسة تصميـ صديقة لمبيئة كلممساحات الخضراء عند إنشاء المباني المدرسية

الجديدة أك تجديد المباني القائمة.
وأوصت الدراوة :بالمكانية استخداـ نتائج ( )SHPPS, 2006لتكجيو التعميـ كالصحة
كلتطكير كتحقيؽ قائمة األدلة كالسياسات كالبرامج كالتدخبلت لصماف بيئة مدرسية مادية آمنة

كصحية.

 .9دراوة الوكاف ( :)2004بعنوان" :البيكة السدروية وسدى لأثيرىا ع ى الصحة النفوية
والجوسية ل لالسيذ فل سحافظة حضر سوت".

ىدفت إلى الكقكؼ عمى حالة البيئة المدرسية كمدل تأثيرىا عمى الصحة النفسية

كالجسمية لمتبلميذ في محافظة حضرمكت ،كشممت العينة مجمكعة عمى ( )200تمميذ كتمميذة

مف مدارس حضر مكت ،كأستعمؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف ك(.)T-test

كثير مف المدارس في مكاقع غير مناسبة كتتعرض ألشكاؿ مف التمكث
كأظيرت النتائج نا
الضكضائي كاليكائي كما يترتب عمى ذلؾ مف أضرار ،كعانى الصفكؼ الدراسية مف كافة
التبلميذ فييا في ظؿ عدـ كفاية اإلناث عددان كنكعان.
أف مثؿ ىذه البيانات المدرسية غير المكاتية ال شؾ سكؼ تظير
كخمصت الدراسة إلى ٌ
أثارىا عمى صحة التبلميذ النفسية كالجسمية مف خبلؿ تزايد بركز السمكؾ المنحرؼ كالنزكغ
لؤلعماؿ غير المقبكلة اجتماعيا فضبلن عف حاالت تدني المستكيات كالتسرب.
 .10دراوة الح سل ( :)2001بعنوان "وسات البيكة اللع يسية السشجعة ع ى االنضباط".
حيث ىدفت إلى تفعيؿ دكر المدرسة كاإلدارة المدرسية في تحقيؽ االنضباط بيف
المتعمميف في المدرسة ،كما استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كقد أكصت الدراسة بػ:
 -1االىتماـ باليجاد ثقافة تربكية مدرسية تشجع عمى االنضباط كتسعى لتحقيقو ،كىناؾ عدد مف
األساليب التي يمكف استخداميا لتأسيس ثقافة مشجعة عمى االنضباط كمنيا:

أ -التزاـ جميع العامميف في المدرسة بتعاليـ الديف اإلسبلمي كغرس سمكؾ مثالي سميـ
يحتذيو المجتمع.
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ب -إيجاد حس مشترؾ بأىداؼ المدرسة لدل العامميف فييا.
ت -التركيز عمى أىمية التعمـ كالسمكؾ الحسف كاالنضباط.

ث -االىتماـ بالطبلب كبأىدافيـ كتحصيميـ كمشكبلتيـ كاشراكيـ في عممية اتخاذ القرار
كمساندتيـ داخؿ الفصؿ كخارجو.

ج -نشر قيـ التعاكف كالمحبة كالحكار كالتسامح كالعفك كحب التجديد كالعمؿ الجاد في
المدرسة.

ح -االىتماـ بالممارسات التي تقدر انجازات الطبلب كابداع المعمميف كالتزاـ اآلباء.
 -2قياـ إدارة المدرسة بكظيفتيا القيادية في تكجيو منسكبييا كضبط عمميا كذلؾ مف خبلؿ
األساليب اآلتية:

أ-

تفاعؿ مدير المدرسة مع الطبلب كالمعمميف كاىتمامو بالنشاطات التي يمارسكنيا.

ب -تخصيص المدير جزءان مف كقتو لمتابعة سمكؾ الطبلب.
ت -تيسير كصكؿ الطبلب إلى المدير كجعمو متاحان بشكؿ مستمر.
ث -التعرؼ إلى الطبلب كمشكبلتيـ كالصعكبات التي تعكؽ تحصيميـ الدراسي.
 -3اىتماـ المعمميف بغرس السمكؾ االنضباطي لدل الطبلب مف خبلؿ اآلتي:
أ -مشاركة المعمـ في االىتماـ بانضباط الطبلب كتربيتيـ كتجنب االقتصار عمى تدريس المقرر.
ب -تمثؿ القدكة الحسنة لمطالب في المعمـ.
ت -المشاركة الفاعمة في البرامج التربكية التي تضعيا المدرسة لتحقيؽ االنضباط كمف ذلؾ
النشاطات غير الصفية كاإلشراؼ عمى الطبلب.
ث -تجنب إىماؿ عبلج السمكؾ الخاطئ كاستخداـ الحكمة في عبلجو.
ج -تحقيؽ العدؿ بيف الطبلب.

اللعكيب ع ى السحور الثانل :الدراوات اللل لناولت دور البيكة السدروية اآلسنة والسحفزة:
 .1اليدف:
 تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة التي تناكلت البيئة المدرسية اآلمنة كالمحفزة ،فدراسة القزاز( ،)2014ىدفت لمعرفة احتياجات تطكير البيئة المادية في المدارس ،كدراسة العزاـ كغزالف
( )2013ىدفت لمكشؼ عف القدرة التنبؤية لعكامؿ البيئة المدرسية ،كدراسة أبك جحجكح
( )2012لمعرة دكرىا في تنمية الكعي األمني ،كدراسة ( )Dorris, 2011إلى التحقؽ مف

مدل فعالية استخداـ استمارة تقييـ بيئة التعمـ ( Effective Learning Environments
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 )Assessment: ELEAفي تقيـ بيئة التعمـ ،كدراسة معمكلي ( )2010ىدفت لمعرفة

كاقع البيئة المادية لمدارس مرحمة التعميـ األساسي ،أما دراسة قطامي كالعساؼ ()2008

ىدفت لمعرفة مدركات الطمبة لبيئة التعمـ اآلمنة كعبلقتيا بدافعيتيـ لمتعمـ ،في حيف أف

دراسة حمس كشمداف ( )2008ىدفت لمعرفة سمات البيئة التعميمية المشجعة عمى االنضباط
المدرسي كأساسيا العبلقة بيف إدارة المدرسة كالمعمميف مف جية ،كاإلدارة المدرسية كالمعمميف
مع الطبلب مف جية أخرل كأنظمة السمكؾ ،كطرائؽ التعامؿ مع الطبلب ،أما دراسة السقاؼ

( )2004ىدفت لمكقكؼ عمى حالة البيئة المدرسية كمدل تأثيرىا عمى الصحة النفسية
كالجسمية لمتبلميذ في محافظة حضرمكت ،كنختـ بدراسة الحكمي ( )2001التي ىدفت

لتفعيؿ دكر المدرسة كاإلدارة المدرسية في تحقيؽ االنضباط بيف المتعمميف في المدرسة.

 كفي ضكء ما سبؽ تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التعرؼ إلى البيئةالمدرسية المناسبة.

 .2السنيج

 استخدمت جميع الدراسات السابقة المنيج الكصفي التحميمي. -تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الكصفي التحميمي.

 .3ا دوات

 -استخدمت جميع الدراسات السابقة االستبانة كأداة ليا.

 .4العينة

 -بعض الدراسات السابقة تـ تطبيقيا عمى معممي كمعممات المرحمة كدراسة القزاز (،)2014

كدراسة معمكلي ( ،)2010كدراسة الشمتي (1431ق) ،كىنالؾ بعض الدراسات التي تـ
تطبيقيا عمى طمبة المرحمة األساسية العميا كدراسة العزاـ كغزالف ( ،)2013كدراسة السقاؼ

( ،)2004كمنيا مف تـ تطبيقيا عمى معممي المرحمة الثانكية أك مديرم المدارس الثانكية
كدراسة ( ،)Dorris, 2011كدراسة قطامي كالعساؼ ( ،)2008كدراسة حمس كشمداف

(.)2008

 أما الدراسة الحالية سكؼ يتـ تطبيقيا عمى عينة مف معممي كمعممات مدارس األكنركا فيالمحافظات الجنكبية

 .5النلاكج:

 اتفقت جميع نتائج الدراسات السابقة عمى أف االىتماـ باليجاد ثقافة تربكية مدرسية تشجععمى االنضباط كتسعى لتحقيقو في :تحسيف العممية التعميمية ،كالعمؿ عمى حؿ مشكبلت

الطمبة ،كتحقيؽ العدؿ بيف الطبلب ،كنشر قيـ التعاكف كالمحبة كالحكار كالتسامح كالعفك

كحب التجديد كالعمؿ الجاد في المدرسة ،كبأف البيئة التعميمية ليا تأثير عمى االنضباط
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السمككي ،كأف الممارسات التربكية غير المكجية تساعد في ظيكر العنؼ كاستم ارره ،كبأف

الجك االجتماعي المدرسي يؤثر بشكؿ عاـ في سمكؾ الطمبة.

اولفادت الدراوة الحالية سن الدراوات الوابكة ب:
 -صياغة فركض الدراسة الحالية.

 تحديد اإلطار النظرم لمدراسة الحالية. -االطبلع عمى الكضع القائـ لبرامج التربية محميان كعالميان.

 اختيار االساليب االحصائية المناسبة لمتحقؽ مف صحة الفرضيات. -اختيار منيجية الدراسة.

 -تفسير النتائج الحالية كمناقشتيا.

 تحديد المجاالت الرئيسية كالفرعية لمبيئة اآلمنة. مقارنة ما ستخرجو الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة.الفرق بين الدراوة الحالية والدراوات الوابكة:
 ستركز الدراسة الحالية عمى كاقع اإلدارة في ككالة الغكث.

 استخدمت الباحثة المنيج الكصفي كتككنت أداة الدراسة االستبانة عمى عدد مف مجاالت
البيئة المدرسية األمف كالصحة الغذائية كالكعي الرياضي كالنفسي.

 طبقت الدراسة عمى عينة مف معممي كمعممات ككالة الغكث الدكلية.

69

انفصم انرابع

انطريقة واإلجراءات


السكــدســة.



أوالً :سنيج الدراوة.



ثانيا :سجلسع الدراوة.
ً



ثالثًا :عينة الدراوة.



ابعا :الوصف اإلحصاكل فراد العينة وفق البيانات ا ولية.
رً



خاسوا :أداة الدراوة.
ً
 صدق االولبانة.
 ثبات االولبانة.



السعالجات اإلحصاكية السولخدسة فل الدراوة.

الفصل الرابع
إجراءات الدراوة
يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصبلن لئلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة ،كمف

ثـ كصفان لمنيج الدراسة ،كأفراد مجتمع الدراسة كعينتيا ،ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطرؽ
إعدادىا ،كصدقيا كثباتيا ،كما يتضمف ىذا الفصؿ كصفا لئلجراءات التي قامت بيا الباحثة في

أخير المعالجات اإلحصائية التي اعتمدىا الباحثكف عمييا في
تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا ،ك نا
تحميؿ الدراسة ،كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.
سنيجية الدراوة:

المنيج الكصفي التحميمي ىك الذم يصؼ المشكمة بكضكح كدقة كيقارف كيحمؿ كيقيـ أمبلن

في الكصكؿ إلى حقائؽ يزيد بيا رصيد المعمـ كالمعرفة مف خبلؿ دراسة ما ضي ىذه المشكمة

ألخذ العبرة كالعظة كدراسة لحاضرىا لتشخيص جكانب القكة كالضعؼ لجكانب القكة كالضعؼ
كتعزيز جكانب القكة كمكاجية كعبلج كجكه القصكر كالضعؼ ثـ التنبؤ بما ستؤكؿ عميو في

المستقبؿ (الخطيب.)42 :2006 ،

كحيث أف الباحثة تعرؼ مسبقان جكانب كأبعاد الظاىرة مكضع الدراسة مف خبلؿ اطبلعيا

عمى األدب النظرم كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع البحث ،كتسعى الباحثة لمتعرؼ عمى

"دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة المحفزة في مدارس األكنركا في
المحافظات الجنكبية" ،كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الكصفي
التحميمي كىك أحد أشكاؿ التحميؿ كالتفسير العممي المنظـ لكصؼ ظاىرة أك مشكمة محددة،

كتصكيرىا كميان عف طريؽ جمع بيانات كمعمكمات مقننة عف الظاىرة أك المشكمة ،كتصنيفيا

كتحميميا كاخضاعيا لمدراسات الدقيقة (ممحـ.)324 :2000 ،

لذا فالف الباحثة ستعتمد عمى ىذا المنيج لمكصكؿ إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية حكؿ

مشكمة البحث ،كلتحقيؽ تصكر أفضؿ كأدؽ لمظاىرة مكضع الدراسة ،كما أنيا ستستخدـ أسمكب
العينة العشكائية في اختيارىا لعينة الدراسة ،كستستخدـ االستبانة في جمع البيانات األكلية.
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طرق جسع البيانات:
اعتمدت الباحثة عمى نكعيف مف البيانات:
 .1البيانات ا ولية:
كذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتكزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات البحث كحصر
كتجميع المعمكمات البلزمة في مكضكع البحث ،كمف ثـ تفريغيا كتحميميا باستخداـ برنامج
 (Statistical Package for Social Science) SPSSاإلحصائي كاستخداـ االختبارات

اإلحصائية المناسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع الدراسة.
.2البيانات الثانوية:
كذلؾ مف خبلؿ مراجعة الكتب كالدكريات كالمنشكرات الخاصة أك المتعمقة بالمكضكع قيد

الدراسة ،كأية مراجع قد ترل الباحثة أنيا تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي ،كتنكم الباحثة مف
خبلؿ المجكء لممصادر الثانكية في الدراسة ،التعرؼ عمى األسس كالطرؽ العممية السميمة في

كتابة الدراسة ،ككذلؾ أخذ تصكر عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت كتحدث في مجاؿ

الدراسة.

سجلسع وعينة الدراوة:
يتككف مجتمع الدراسة مف معممي كمعممات مدارس االكنركا في المحافظات الجنكبية

كالبالغ عددىـ ( )8198مكزعيف عمى المحافظات الجنكبية حسب إحصائية برنامج التربية
كالتعميـ التابع لككالة الغكث الدكلية لعاـ  ،2017كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع عينة الد ارسة

حسب الجنس كالمناطؽ التعميمية:
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جدول ()1-4

السجلسع ا ص ل ل دراوة
السنطكة اللع يسية

ذ ور

إناث

السجسوع

النوبة السكوية

منطقة جنكب رفح

306

345

651

%7.97

منطقة شماؿ رفح

235

398

633

%7.74

266

540

806

%9.50

305

494

799

%9.78

362

733

1095

%13.40

214

400

614

%7.51

منطقة غرب غزة

134

518

652

%7.98

منطقة جنكب غزة

204

638

842

%10.30

منطقة شرؽ غزة

265

305

570

%6.97

منطقة جباليا

326

466

792

%9.69

203

541

744

%9.10

2820

5378

8198

%100

منطقة غرب
خانيكنس
منطقة شرؽ
خانيكنس
منطقة النصيرات
كالبريج

منطقة دير البمح
كالمغازم

منطقة بيت حانكف
كبيت الىيا
المجمكع

وفكاً ل وجالت الروسية لداكرة اللربية واللع يم بو الة الغوث ()2018-2017

الجنس :يبيف جدكؿ رقـ ( )2-4أف ما نسبتو ( )%65.5مف مجتمع الدراسة ىـ مف
جنس اإلناث ،كما نسبتو ( )%34.4ىـ مف جنس الذككر.
جدول ()2-4

لوزيع سجلسع الدراوة حوب الجنس
الجنس

العدد

النوبة السكوية%

ذكر

2820

34.4

أنثى

5378

65.6

المجمكع

8198

100.0
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الدرجــة الع سيــة :يبػػيف جػػدكؿ رقػػـ ( )3-4أف مػػا نسػػبتو ( )%2.3ىػػـ مػػف يحممػػكف شػػيادة
د ارس ػػات عمي ػػا (ماجس ػػتير ،دكت ػػكراه) ،بينم ػػا م ػػا نس ػػبتو ( )%97.6ى ػػـ م ػػف ال ػػذيف يحمم ػػكف ش ػػيادة
الجامعة األكلى البكالكريكس.

جدول ()3-4

لوزيع سجلسع الدراوة حوب الدرجة الع سية
الدرجة الع سية

العدد

النوبة السكوية%

دراسات عميا

195

2.3

بكالكريكس

8003

97.6

المجمكع

8198

100.0

ونوات الخدسة :يبيف جدكؿ رقـ ( )4-4أف ما نسبتو ( )%16.7ىـ مف الذيف سنكات
خدمتيـ أقؿ مف  5سنكات ،بينما ما نسبتو ( )%24.1ىـ مف الذيف سنكات خدمتيـ مف  5إلى

أقؿ مف  10سنكات ،بينما ما نسبتو ( )%58.6ىـ مف الذيف سنكات خدمتيـ 10سنكات فأكثر.
جدول ()4-4

لوزيع سجلسع الدراوة حوب ونوات الخدسة
ونوات الخدسة

العدد

النوبة السكوية%

أقؿ مف  5سنكات

1370

16.7

مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات

2018

24.1

أكثر مف  10سنكات

5806

58.6

المجمكع

8198

100.0

العينة االولطالعية:
تككنت العينة االستطبلعية مف ( )50معممان كمعممة ،تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،كذلؾ

ليتـ تقنيف أدكات الدراسة عمييـ مف خبلؿ حساب الصدؽ كالثبات بالطرؽ المناسبة ،كقد تـ عدـ
احتسابيـ ضمف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا.
العينة السيدانية ل دراوة:
معمما كمعممة ،مف
قامت الباحثة بأخذ عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة بمغت ()400
ن
مجتمع الدراسة كيعتبر ىذا الحجـ مناسب إلجراء اإلجراءات كاالختبارات اإلحصائية البلزمة

لئلجابة عمى فرضيات كتساؤالت الدراسة.
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وصف الخصاكص والبيانات الشخصية:

الجنس :يبيف جدكؿ رقـ ( )5-4أف ما نسبتو ( )%01.1مف عينة الدراسة ىـ مف جنس

الذككر ،كما نسبتو ( )%61.1ىـ مف جنس اإلناث.
جدول ()5-4

لوزيع عينة الدراوة حوب الجنس
الجنس

العدد

النوبة السكوية%

ذكر

80

20.0

أنثى

320

80.0

المجمكع

400

100.0

اللخصص الع سل :يبيف جدكؿ رقـ ( )6-4أف ما نسبتو ( )%67.5ىـ مف الذيف
تخصصيـ العممي عمكـ إنسانية ،كما نسبتو ( )%32.5ىـ مف الذيف تخصصيـ العممي عمكـ

تطبيقية.

جدول ()6-4

لوزيع عينة الدراوة حوب اللخصص الع سل
اللخصص الع سل

العدد

النوبة السكوية%

عمكـ إنسانية

270

67.5

عمكـ تطبيقية

130

32.5

المجمكع

400

100.0

الدرجة الع سية :يبيف جدكؿ رقـ ( )7-4أف ما نسبتو ( )%10.0ىـ مف يحممكف شيادة
دراسات عميا( :ماجستير ،دكتكراه) بينما ما نسبتو ( )%90.0ىـ مف الذيف يحممكف شيادة الجامعة
األكلى البكالكريكس.
جدول ()7-4

لوزيع عينة الدراوة حوب الدرجة الع سية
الدرجة الع سية

العدد

النوبة السكوية%

دراسات عميا

40

10.0

بكالكريكس

360

90.0

المجمكع

400

100.0

ونوات الخدسة :يبيف جدكؿ رقـ ( )8-4أف ما نسبتو ( )%29.2ىـ مف الذيف سنكات
خدمتيـ أقؿ مف  5سنكات ،بينما ما نسبتو ( )%29.0ىـ مف الذيف سنكات خدمتيـ مف  5إلى
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أقؿ مف  10سنكات ،بينما ما نسبتو ( )%41.8ىـ مف الذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف 10
سنكات.

جدول ()8-4

لوزيع عينة الدراوة حوب ونوات الخدسة
ونوات الخدسة

العدد

النوبة السكوية%

أقؿ مف  5سنكات

117

29.2

مف  5إلى أقؿ مف  10سنكات

116

29.0

أكثر مف  10سنكات

167

41.8

المجمكع

400

100.0

أداة الدراوة:
قامت الباحثة بتقسيـ أداة الدراسة إلى قسميف رئيسييف كىي:
 .1الكوم ا ول :البيانات الشخصية كيتككف مف( :الجنس ،التخصص العممي ،الدرجة العممية،
سنكات الخدمة).

 .2الكوــم الثــانل :يتكػػكف مػػف فقػرات االسػػتبانة كالمتعمقػػة بتقػػدير دكر اإلدارة المدرسػػية فػػي تحقيػػؽ
البيئػػة المدرسػػية اآلمنػػة المحف ػزة فػػي مػػدارس األكنػػركا فػػي المحافظػػات الجنكبيػػة كتتكػػكف مػػف ثػػبلث
مجاالت رئيسية ىي:

 -السجال ا ول :الصحة الغذائية ،كيتككف مف  11فقرة.

 السجال الثانل :األمف كالسبلمة المدرسية ،كيتككف مف  22فقرة. السجال الثالث :الكعي الرياضي كالنفسي ،كيتككف مف  13فقرة.ولكد لم بناء أداة الدراوة بإلباع الخطوات اللالية:
بعد اطبلع الباحثة عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بالمكضكع ،كاستطبلع

آراء نخبة مف المتخصصيف عف طريؽ المقاببلت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي ،كبناء
عمى التكجييات المستمرة مف قبؿ المشرؼ األكاديمي ،قامت الباحثة ببناء األداة كفؽ الخطكات

التالية:

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا األداة. صياغة فقرات كؿ مجاؿ. إعداد األداة في صكرتيا األكلية كالتي شممت ( )45فقرة ،كالممحؽ رقـ ( )1يكضح االستبانةفي صكرتيا األكلية.
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 عرض األداة عمى المشرفيف العتماد ما يراه مناسبان ،كتعديؿ ما يراه غير مناسب.بناء عمى تكجييات المشرفيف.
 -تعديؿ األداة ن

 عرض األداة عمى عدد مف المحكميف التربكييف ،المتخصصكف في مجاؿ التربية ،أغمبيـ مفأعضاء ىيئات التدريس في الجامعات الفمسطينية بغزة( :الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األزىر،
جامعة األقصى ،جامعة القدس المفتكحة) ،كالبالغ عددىـ ( )11كالممحؽ رقـ ( )2بيف
أعضاء لجنة التحكيـ كأماكف عمميـ.
أبدا)
أحيانا ،نا
(دائما ،غالنبا،
 تـ إعطاء لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ ليكرت خماسي:نادر ،ن
ن
ن
أعطيت األكزاف التالية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5كالممحؽ رقـ ( )3يبيف األداة في صكرتيا
النيائية.

صدق وثبات االولبانة:
أوًال :صدق االولبانة:

صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو (العساؼ:1995 ،

 ،)429كما يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف
ناحية ،ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا
(عبيدات كآخركف ،)179 :2001 ،كقد قامت الباحثة بتقنيف فقرات االستبانة كذلؾ لمتأكد مف
صدؽ أداة الدراسة ،كقد تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف:
أوالً :الصدق الظاىري لألداة (صدق السح سين):
قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت
( )11عضكان مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسبلمية ،كجامعة األزىر ،كجامعة

األقصى ،كجامعة القدس المفتكحة ،كالمتخصصيف في مجاؿ التربية .كيكضح الممحؽ رقـ ()2
أسماء المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أداة الدراسة .كقد طمبت الباحثة مف المحكميف
إبداء آرائيـ في مدل مبلئمة العبارات لقياس ما كضعت ألجمو ،كمدل كضكح صياغة العبارات

كمدل مناسبة كؿ عبارة لممجاؿ الذم تنتمي إليو ،كمدل كفاية العبارات لتغطية كؿ مجاؿ مف
مجاالت الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو ضركريا مف تعديؿ صياغة
العبارات أك حذفيا ،أك إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،ككذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ
بالبيانات األكلية (الخصائص الشخصية كالكظيفية) المطمكبة مف المبحكثيف ،إلى جانب مقياس
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ليكرت المس تخدـ في االستبانة ،كما أف بعض المحكميف نصحكا بضركرة تقميص بعض العبارات
مف بعض مجاالت كاضافة بعض العبارات إلى مجاالت أخرل.

استنادا إلى المبلحظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قامت الباحثة بالجراء
ك ن
التعديبلت التي اتفؽ عمييا معظـ المحكميف ،حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة
البعض اآلخر منيا .كعمى ضكء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر

ليصبح عدد فقرات االستبانة ( )46بدؿ (.)50

ثانياً :صدق االلواق الداخ ل لفكرات االولبانة:
يتـ حساب االتساؽ الداخمي بمعامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية كمككنات
االستبانة كتدؿ معامبلت االرتباط ىذه عمى اف المككنات أك البنكد تقيس شيئان مشتركان مما يعني
صدؽ البناء الداخمي (مراد.)357 :2005 ،

تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ

حجميا ( )50معممان كمعممة ،كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية

لممجاؿ التابعة لو.

أوالً :سجال الصحة الغذاكية

جدكؿ رقـ ( )9-4يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة الكمية

لممجاؿ الذم تتبع لو ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة (،)0.05

حيث إف مستكل الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف ( ،)0.05كبذلؾ تعتبر فقرات مجاؿ الصحة الغذائية
صادقة لما كضعت لقياسو.
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جدول ()9-4
يوضح سعاسل االرلباط بين ل فكرة سن فكرات السجال ا ول والدرجة ال ية ل سجال الذي للبع لو
م

سعاسل

الفكرة

االرلباط

الكيسة

االحلسالية
().Sig

.1

تنظـ إدارة المدرسة زيارات لبعض الجيات ذات العبلقة بالصحة العامة

0.445

*0.001

.2

تعد إدارة المدرسة مطكية دكرية تتعمؽ بالصحة العامة لمطمبة

0.641

*0.000

.3

تكزع إدارة المدرسة كجبة غذائية عمى الطمبة تحتكم متكاممة العناصر

0.591

*0.000

.4

تزكد إدارة المدرسة المكتبة المدرسية بمطبكعات عف الكعي الغذائي

0.818

*0.000

0.726

*0.000

.6

تفعؿ مراقبة المقصؼ المدرسي

0.665

*0.000

.7

تكفر مياه صالحة لمشرب

0.538

*0.000

.8

تبعد مكاف مياه الشرب عف دكرات المياه

0.532

*0.000

0.736

*0.000

.10

تكظؼ اإلذاعة المدرسية في نشر الكعي الغذائي بيف الطمبة

0.659

*0.000

.11

تحث الطمبة عمى عدـ الشراء مف الباعة المتجكليف

0.533

*0.000

.5

.9

تعمؿ عمى تكعية الطمبة باالبتعاد عف األغذية الغنية بالزيكت كالمكاد
الضارة

تكفر أطعمة متنكعة في المقصؼ المدرسي تتناسب مع احتياجات األطفاؿ
الغذائية

 االرلباط دال إحصاكياً عند سولوي داللة ( )   0.05

ثانياً :سجال ا سن والوالسة السدروية:

جدكؿ رقـ ( )10 -4يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة
الكمية لممجاؿ الذم تتبع لو ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة

( ،)0.05حيث إف مستكل الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف ( ،)0.05كبذلؾ تعتبر فقرات األمف
كالسبلمة المدرسية صادقة لما كضعت لقياسو.
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جدول ()10-4
يوضح سعاسل االرلباط بين ل فكرة سن فكرات السجال الثانل والدرجة ال ية ل سجال الذي للبع لو
الفكرة

م
.1

تكفر طفايات حريؽ داخؿ المدرسة

.3

تيتـ بصيانة األثاث المدرسي

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

سعاسل
االرلباط

الكيسة
االحلسالية
().Sig

0.662

*0.000

0.691

*0.000

تكفر حقيبة إسعاؼ أكلي في كؿ فصؿ

0.314

تعمؿ عمى تكعية الطمبة بكيفية التعامؿ مع مخمفات الحركب

0.841

تعمؿ عمى تكعية الطمبة بحكادث الدراجات النارية

0.755

ترشد الطمبة حكؿ اإلشارات المركرية

0.689

تعمؿ عمى تكعية الطمبة بحكادث السيارات عمى الطرؽ

0.702

تضع خطة إخبلء لممدرسة في حالة حدكث حكادث

0.636

تعمؿ عمى تكعية الطمبة بحكادث المكلدات الكيربائية

 .10تعمؿ عمى تكعية الطمبة بطريقة التخمص مف النفايات بطريقة صحيحة
تعقد ندكات تثقيفية لممرشديف الصحييف حكؿ كيفية إجراءات األمف
.11
كالسبلمة

0.661
0.575

*0.026
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

0.687

*0.000

 .12تضع تصكر لحاالت األمراض المزمنة ككيفية اإلسعافات األكلية ليا

0.796

*0.000

 .14تكفر أدكات الصحة كالنظافة في كؿ فصؿ

0.717

*0.000

 .13تكفر تيكية كاضاءة جيدة في الفصكؿ

 .15تكفر بيئة صفية فاعمة كأمنة كمحفزة عؿ التعميـ

0.721
0.774

 .16تكفر لجنة نظاـ تعمؿ عمى حماية الطمبة أثناء مركرىـ

0.682

 .18تكفر خطة طكارئ لضماف تعميـ ذم جكدة في الظركؼ الطارئة

0.765

 .20تكظؼ إجراءات لحماية الطمبة مف اإلساءة كاالستغبلؿ

0.692

 .17تكفر مصاعد أمنة لمطبلب مف جميع النكاحي

 .19تعمؿ عمى تنظيـ دخكؿ كخركج الطمبة بشكؿ أمف

 .21تعمؿ عمى تدريب العامميف عمى األمكر المتعمقة بحماية األطفاؿ

تكفر نظاـ فعاؿ لمتكاصؿ لضماف الحماية الفاعمة لمطمبة في الظركؼ
.22
العادية كفي حاالت الطكارئ
 االرلباط دال إحصاكياً عند سولوي داللة ( )   0.05
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0.515
0.661
0.802
0.870

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

ثانياً :سجال الوعل الرياضل والنفول
جدكؿ رقـ ( )11-4يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كالدرجة
الكمية لممجاؿ الذم تتبع لو ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة

( ،)0.05حيث إف مستكل الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف ( ،)0.05كبذلؾ تعتبر فقرات مجاؿ الكعي
الرياضي كالنفسي صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول ()11-4
يوضح سعاسل االرلباط بين ل فكرة سن فكرات السجال الثالث والدرجة ال ية ل سجال الذي للبع لو
م

سعاسل

الفكرة

االرلباط

الكيسة

االحلسالية
().Sig

.1

تعمؿ أدارة المدرسة عمى تكفير أماكف مناسبة لؤللعاب

0.491

*0.003

.2

تكلى حصص التربية الرياضية اىتماما كبي ار

0.751

*0.000

.3

تيتـ بالفحص الطبي الدكرم لمطمبة

0.537

*0.000

.4

تنظـ مسابقات رياضية بيف الصفكؼ المدرسية

0.744

*0.000

.5

تعمؿ عمى رفع الكعي الرياضي لمطمبة مف خبلؿ رسكمات فنية

0.669

*0.000

.6

تكفر أدكات رياضية مناسبة لمفئة العمرية لمطمبة

0.762

*0.000

.7

تكفر متابعة لكافة حاالت االعاقة بالمدرسة

0.759

*0.000

.8

تكفر ممفات تراكمية لمطمبة متعمقة بكافة الجكانب الصحية كالنفسية

0.752

*0.000

.9

تنظـ لقاءات إرشادية حكؿ المشاكؿ النفسية لمطمبة

0.715

*0.000

0.738

*0.000

 .11تعمؿ عمى زيادة الرفاه النفسي لمطمبة مف خبلؿ الرحبلت المدرسية

0.724

*0.000

 .12تدعـ كجكد مرشديف صحييف كمؤىميف لمتعامؿ مع المشاكؿ النفسية

0.457

*0.001

 .13تكفر تدر نيبا حكؿ كيفية التعامؿ مع الطمبة ذكم األمراض

0.806

*0.000

.10

تعمؿ عمى تكعية الطمبة حكؿ سبؿ الدراسة السميمة كالتقميؿ مف حدة قمؽ
االمتحانات

 االرلباط دال إحصاكياً عند سولوي داللة ( )   0.05

ثانياً :صدق االلواق البناكل:
يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد االداة الكصكؿ إلييا كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ
مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبانة (مراد.)357 :2005 ،
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جدكؿ رقـ ( )12-4يبيف معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مف مجاالت
االستبانة مع الدرجة الكمية لفقرات االستبانة ككؿ كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة
عند مستكل داللة ( ،)0.05حيث إف مستكل الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف ( ،)0.05كبذلؾ تعتبر
مجاالت االستبانة صادقة لما كضعت لقياسو.
جدول ()12-4
يوضح سعاسل االرلباط بين ل سجال سن سجاالت االولبانة سع الدرجة ال ية لالولبانة
سعاسل

الكيسة االحلسالية

االرلباط

().Sig

.1

الصحة الغذائية

0.874

*0.000

.2

األمف كالسبلمة المدرسية

0.972

*0.000

.3

الكعي الرياضي كالنفسي

0.869

*0.000

السجال

#

* االرلباط دال إحصاكياً عند سولوي داللة ( )   0.05

ثالثاً :ثبات فكرات االولبانة:
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا
عمى األشخاص ذاتيـ في أكقات (العساؼ .)430 :1995 ،كقد أجرت الباحثة خطكات الثبات
عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما :معامؿ ألفا كركنباخ ك طريقة التجزئة النصفية.
 .1طريكة ألفا رونباخ :Cronbach's Alpha
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة أكلى لقياس الثبات
كقد يبيف جدكؿ رقـ ( )13-4أف معامبلت الثبات مرتفعة.
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جدول ()13-4

سعاسل الثبات (طريكة ألفا رونباخ) لالولبانة
عدد

سعاسل ألفا

الفكرات

رونباخ
0.850

#

السجال

.1

الصحة الغذائية

11

.2

األمف كالسبلمة المدرسية

22

0.940

.3

الكعي الرياضي كالنفسي

13

0.907

46

0.965

الدرجة ال ية لالولبانة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الثبات تتراكح ما بيف ()0.940-0.850

كمعامؿ الثبات الكمي تساكم ( )0.965كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف
الثبات تطمئف الباحثكف إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.
 .2طريكة اللجزكة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة الزكجية

الرتبة لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براكف

لمتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
2ر
معامؿ الثبات =
 1ر

حيث ر معامؿ االرتباط كالجدكؿ التالي يبيف النتائج.
جدول ()14-4

سعاسل الثبات (طريكة اللجزكة النصفية) لالولبانة
اللجزكة النصفية
السجال

#

عدد

سعاسل

الفكرات

االرلباط

سعاسل

الكيسة

االرلباط

االحلسالية

السصحح

().Sig

.1

الصحة الغذائية

11

1.470

1.605

*0.000

.2

األمف كالسبلمة المدرسية

00

1.544

1.646

*0.000

.3

الكعي الرياضي كالنفسي

01

1.550

1.650

*0.000

24

1.540

1.642

*0.000

الدرجة الكمية لبلستبانة

 االرلباط دال إحصاكياً عند سولوي داللة ( )   0.05

كاض ػػح م ػػف النت ػػائج المكض ػػحة ف ػػي الج ػػدكؿ أف قيم ػػة معام ػػؿ االرتب ػػاط المع ػػدؿ (س ػػبيرماف

ػائيا ،كب ػػذلؾ تك ػػكف االس ػػتبانة ف ػػي ص ػػكرتيا
بػ ػراكف) ( )Spearman Brownمرتف ػػع كداؿ إحص ػ ن
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النيائية كما ىي في الممحؽ ( )0قابمة لمتكزيػع ،كبػذلؾ تكػكف الباحثػة قػد تأكػدت مػف صػدؽ كثبػات

اس ػػتبانة الد ارس ػػة ،مم ػػا يجعميػ ػـ عم ػػى ثق ػػة تام ػػة بص ػػحة االس ػػتبانة ،كص ػػبلحيتيا لتحمي ػػؿ النت ػػائج،
كاإلجابة عف أسئمة الدراسة ،كاختبار فرضياتيا.

السعالجات اإلحصاكية السولخدسة فل الدراوة:
تـ تفريغ كتحميؿ االستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي

."Statistical

").Package for the Social Sciences (SPSS
لم اولخدام ا دوات اإلحصاكية اآللية:
 -النسب المئكية ،كالتك اررات ،كالمتكسطات الحسابية ،كالكزف النسبي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ

أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ،كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة

المبحكثة.

 اختبار ألفا كركنباخ ) (Cronbach's Alphaككذلؾ اختبار التجزئة النصفية؛ لمعرفة ثباتفقرات االستبانة.

 -معامؿ ارتباط بيرسكف )(Pearson Correlation Coefficient؛ لقياس درجة االرتباط،

كيقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف ،كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ

الداخمي ،كالصدؽ البنائي لبلستبانة ،كالعبلقة بيف المتغيرات.

 اختبار  Tفي حالة عينة كاحدة ) (T-Testلمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة االستجابة قدكصؿ إلى الدرجة المتكسطة كىك ( ،)3أـ زاد أك قؿ عف ذلؾ ،كلقد تـ استخدامو لمتأكد مف

داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

 اختبار  Tفي حالة عينتيف ) (Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كافىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة تعزل لمتغيرات:

(الجنس ،التخصص العممي ،الدرجة العممية ،سنكات الخدمة).

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم ))One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف

البيانات تعزل لمتغيرات( :الجنس ،التخصص العممي ،الدرجة العممية ،سنكات الخدمة).

 اختبار شفيو ( )Scheffeلمعرفة بيف المجمكعات إذا كاف تـ رفض الفرض الصفرم فياختبار تحميؿ التبايف األحادم.
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انفصم اخلامس

نتائج اندراسة امليدانية

"إجابة انتساؤالت ومناقشتها"


لسييد.



السحك السعلسد فل الدراوة.



النلاكج السلع كة بأوك ة الدراوة ولفويرىا.
 .1اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة.
 .2اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة.
 .3اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة.



اللوصيات.



السكلرحات.

الفصل الخاسس

نلاكج الدراوة السيدانية "إجابة اللواؤالت وسناقشليا"
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة

كاستعراض أبرز نتائج االستبانة ،كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،بيدؼ التعرؼ

عمى "دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة السحفزة فل سدارس ا ونروا فل

السحافظات الجنوبية" ،كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت (الجنس ،التخصص العممي،
الدرجة العممية ،سنكات الخدمة).
لذا ،تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،إذ تـ

استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية " "Statistical Package for the
") ،Social Sciences (SPSSلمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في
ىذا الفصؿ.

السحك السعلسد فل الدراوة:
لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة ،فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس ليكرت
الخماسي مف خبلؿ حساب المدل بيف درجات المقياس ( ،)5-1=4كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر
قيمة في المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية أم ( ،)4/5=0.80كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة
إلى أقؿ قيمة في المقياس (بداية المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه
الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي (التميمي:)42 :2004 ،
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جدول ()1-5
يوضح السحك السعلسد فل الدراوة
طول الخ ية

الوزن النوبل السكابل لو

درجة السوافكة

مف 1.80 – 1

مف %36- %20

قميمة جدا

أكبر مف 2.60 – 1.80

أكبر مف %52 - %36

قميمة

أكبر مف 3.40 – 2.60

أكبر مف %68 -%52

متكسطة

أكبر مف 4.20 – 3.40

أكبر مف %84 -%68

كبيرة

أكبر مف 5 - 4.20

أكبر مف %100-% 84

كبيرة جدا

كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،اعتمدت الباحثة عمى ترتيب
المتكسطات الحسابية عمى مستكل المجاالت لؤلداة ككؿ ،كمستكل الفقرات في كؿ مجاؿ ،كقد
حددت الباحث درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد لمدراسة.
اإلجابة عن أوك ة الدراوة:
ستقكـ الباحثة باإلجابة عف أسئمة الدراسة مف خبلؿ تحميؿ البيانات ،كالتركيز عمى أعمى
فقرتيف ،كتفسير نتائجيما كمقارنتيا بالدراسات السابقة.
اإلجابة عن الوؤال ا ول:
سا دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة السحفزة فل سدارس
ا ونروا فل السحافظات الجنوبية سن وجية نظر السع سين؟
كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ ،تـ استخداـ اختبار  One Sample T Testلمعينة كاحدة
لمتعرؼ عمى ما اذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط تقديرات أفراد عينة
الدراسة عف الدرجة المتكسطة (المحايدة) كىي ( )3كفقان لممقياس المستخدـ ،كقد تـ احتساب
المتكسط الحسابي كالكزف النسبي لممجاالت كترتيبيا تبعان لذلؾ.

87

جدول ()2-5

يوضح لح يل سجاالت االولبانة
السلووط

االخلبار

االحلسالية

اللرليب

0.000

3
1
2

الحوابل

االنحراف
السعياري

الوزن

0.509

76.80

33.068

78.20

30.524

0.000

23.070

0.000

33.001

0.000

#

السجال

.1

الصحة الغذائية

3.84

.2

األمف كالسبلمة المدرسية

3.91

0.596

.3

الكعي الرياضي كالنفسي

3.87

0.761

77.40

3.88

0.535

77.60

الدرجة الكمية لبلستبانة

قيسة

الكيسة

النوبل

()t

().Sig

* قيسة  tالجدولية عند سولوى داللة  0.05ودرجة حرية " "399لواوي  1.96

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( )2-5أف جميع متكسطات المجاالت المختمفة كانت
متقاربة مف حيث أكزانيا النسبية ،أما الدرجة الكمية لبلستبانة ككؿ فقد حصمت عمى كزف نسبي

قدره ( )%77.62مما يدلؿ عمى أف دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة
المحفزة في مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبية مف كجية نظر المعمميف جاء بدرجة كبيرة.

ولعزو الباحثة ذلؾ ربما إلى قناعة كرضا المعمميف عف دكر االدارة المدرسية التي تسعى

جاىدة في ىذا المجاؿ ،كخصكصا أف ىناؾ اىتماـ متصاعد مف قبؿ التربكييف كالقائميف عمى

التعميـ بتحسيف البيئات المدرسية ،كاستخداـ األساليب التربكية الحديثة كمتابعتيـ لذلؾ ،باإلضافة
إلى نقؿ الخبرات كالتجارب مف الدكؿ األخرل كاالفادة منيا ،كالعمؿ عمى تطبيقيا قدر المستطاع

في البيئة الفمسطينية مف أجؿ تطكير العممية التربكية كالنيكض بيا ،كقد يرجع ذلؾ إلى حرص

المديريف عمى انتياج السياسات كاألساليب التربكية الفعالة في ادارة البيئة المدرسية بجميع

مدخبلتيا ،كاتباعيـ الكسائؿ الكفيمة لخمؽ المناخ التربكم الذم يساعد في تكفير بيئة مدرسية آمنة

كمحفزة.

أسا لرليب السجاالت حوب أوزانيا النوبية فكد انت اللالل:

 .1السجال الثانل :ا سن والوالسة السدروية ،فقد حصؿ عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره
( )%78.20أم بدرجة تقدير كبيرة.

ولعزو الباحثة ذلؾ ربما إلى حرص االدارة المدرسية كقناعتيا بأف األمف كالسبلمة

المدرسية تأتي أكال كتميد الطريؽ كتسيؿ عممية التعميـ.
 .2السجال الثالث :الوعل الرياضل والنفول ،فقد حصؿ عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره
( )%77.40أم بدرجة تقدير كبيرة.
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ولعزو الباحثة ذلؾ ربما إلى قناعة المديريف بأف العامؿ النفسي يمعب دك ار ىاما في
التأثير عمى عممية التعمـ ،كبالتالي يجب االىتماـ بيذا الجانب ،كما كأف الجانب الرياضي ميـ

جدا كمحبب لجميع الطمبة.

 .3السجال ا ول :الصحة الغذاكية ،فقد حصؿ عمى المرتبة الثالثة بكزف نسبي قدره
( )%76.80أم بدرجة تقدير كبيرة.

كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع المجاالت ( )3.88ككزنيا النسبي

( )% 77.60كىذه نسبة عالية مما يدؿ عمى اىمية دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة
المدرسية اآلمنة المحفزة في مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبية .مما سبؽ يتضح اف

المجاؿ الثاني :االمف كالسبلمة المدرسية فقد حصؿ عمى المرتبة االكلى بكزف نسبي قدره

( )%78.20كىذا يدؿ عمى حرص اإلدارة عمى تكفير كسائؿ االمف كالسبلمة المدرسية .

أما السجال الثالث الكعي الرياضي كالنفسي فقد حصؿ عمى المرتبة الثانية بكزف نسبي

قدره( )%77.40كىذا يدؿ عمى اىمية الصحة النفسية في عممية التعميـ .

أما السجال ا ول فقد حصؿ عمى المرتبة الثالثة بكزف نسبي قدره ( )%76.80كىذا يدؿ

عمى حرص اإلدارة عمى االىتماـ بالطعاـ الصحي كالسميـ لمتبلميذ .
لح يل فكرات االولبانة:

 السجال ا ول :الصحة الغذاكية
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الكاحدة كحساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب
الفقرات كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (.)3-5
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جدول ()3-5

يوضح السلووط الحوابل والوزن النوبل والكيسة االحلسالية واللرليب لفكرات السجال ا ول
#

الفكرة

السلووط
الحوابل

الوزن
النوبل

قيسة
االخلبار
()t

الكيسة
االحلسالية
().Sig

اللرليب

.1

تنظـ إدارة المدرسة زيارات لبعض
الجيات ذات العبلقة بالصحة العامة

3.72

074.4

16.774

0.000

8

.2

تعد إدارة المدرسة مطكية دكرية تتعمؽ
بالصحة العامة لمطمبة

3.50

70.00

10.578

0.000

9

2.30

46.00

11.266

0.000

11

3.15

63.00

2.960

0.000

10

4.08

81.60

23.336

0.000

5

4.55

91.00

44.127

0.000

2

4.76

95.20

61.856

0.000

1

3.94

78.80

14.495

0.000

6

.3
.4

تكزع إدارة المدرسة كجبة غذائية عمى
الطمبة تحتكم متكاممة العناصر

تزكد إدارة المدرسة المكتبة المدرسية
بمطبكعات عف الكعي الغذائي

.5
.6

تعمؿ عمى تكعية الطمبة باالبتعاد عف
األغذية الغنية بالزيكت كالمكاد الضارة

تفعؿ مراقبة المقصؼ المدرسي

.7

تكفر مياه صالحة لمشرب

.8
.9

تبعد مكاف مياه الشرب عف دكرات
المياه

تكفر أطعمة متنكعة في المقصؼ
المدرسي تتناسب مع احتياجات
األطفاؿ الغذائية

تكظؼ اإلذاعة المدرسية في نشر
.10
الكعي الغذائي بيف الطمبة
تحث الطمبة عمى عدـ الشراء مف
.11
الباعة المتجكليف

3.77

75.40

15.360

0.000

7

4.18

83.60

29.981

0.000

4

4.28

85.60

29.679

0.000

3

 قيسة  tالجدولية عند سولوى داللة  0.05ودرجة حرية " "399لواوي .  1.96
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ولبين النلاكج سن خالل الجدول أن أع ى فكرلين حوب الوزن النوبل فل ىذا السجال انت:
 .1الفقرة رقـ ( )7التي نصت عمى "لوفر سياه صالحة ل شرب" قد احتمت المرتبة األكلى بكزف
نسبي ( ،(%95.20مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة جدان) مف

قبؿ أفراد العينة.

 .2الفقرة رقـ ( )6التي نصت عمى "لفعل سراقبة السكصف السدرول" قد احتمت المرتبة الثانية
بكزف نسبي ( ،(%91.00مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة جدان)

مف قبؿ أفراد العينة.

ولعزو الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ المديريف بصحة كسبلمة الطمبة ،كعدـ تناكليـ ما يضرىـ
أك كجكد مكاد خطرة قد تضرىـ ،كتككف مف داخؿ المدرسة فبالتالي تتـ عممية المراقبة باستمرار.
ولبين النلاكج سن خالل الجدول أن أدنى فكرلين حوب الوزن النوبل فل ىذا السجال انت:
 .1الفقرة رقـ ( )3التي نصت عمى "لوزع إدارة السدروة وجبة غذاكية ع ى الط بة لحلوي
سل اس ة العناصر" .قد احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ،(%46.00مما يدؿ عمى أف
الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (قميمة) مف قبؿ أفراد العينة.
ولعزو الباحثة ذلؾ ربما إلى عدـ تكافر ميزانيات كافية لتدعـ كجبات الطمبة ،كعدـ مقدرة
أيضا إلى أف غالبية الطمبة يحممكف كجبات غذائية.
اإلدارة المدرسية عمى تكفيرىا ،كقد يرجع ذلؾ ن
 .2الفقرة رقـ ( )4التي نصت عمى " لزود إدارة السدروة الس لبة السدروية بسطبوعات عن
الوعل الغذاكل ".قد احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي ( ،(%63.00مما يدؿ عمى أف
الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبؿ أفراد العينة.

ولعــزو الباحثـة ذلػؾ إلػػى قناعػة المػػديريف بعػػدـ كجػكد إقبػػاؿ عمػػى المكتبػة المدرسػػية ،كعػػدـ
كجكد حصص كافية لتفعيؿ دكر المكتبة ،ككجػكد مػا يشػغؿ الطمبػة كيعكضػيـ عػف المجػكء لممكتبػة
المدرسية.
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 السجال الثانل :ا سن والوالسة السدروية
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الكاحدة كحساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب

الفقرات كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (.)4-5

جدول ()4-5

يوضح السلووط الحوابل والوزن النوبل والكيسة االحلسالية واللرليب لفكرات السجال الثانل
#

الفكرة

.1

تكفر طفايات حريؽ داخؿ المدرسة
تكفر حقيبة إسعاؼ أكلي في كؿ
فصؿ
تيتـ بصيانة األثاث المدرسي
تعمؿ عمى تكعية الطمبة بكيفية
التعامؿ مع مخمفات الحركب
ترشد الطمبة حكؿ اإلشارات المركرية
تعمؿ عمى تكعية الطمبة بحكادث
الدراجات النارية
تعمؿ عمى تكعية الطمبة بحكادث
السيارات عمى الطرؽ
تعمؿ عمى تكعية الطمبة بحكادث
المكلدات الكيربائية
تضع خطة إخبلء لممدرسة في حالة
حدكث حكادث
تعمؿ عمى تكعية الطمبة بطريقة
التخمص مف النفايات بطريقة صحيحة
تعقد ندكات تثقيفية لممرشديف الصحييف
حكؿ
كيفية إجراءات األمف كالسبلمة
تضع تصكر لحاالت األمراض
المزمنة ككيفية اإلسعافات األكلية ليا
تكفر تيكية كاضاءة جيدة في الفصكؿ
تكفر أدكات الصحة كالنظافة في كؿ
فصؿ
تكفر بيئة صفية فاعمة كأمنة كمحفزة
عؿ التعميـ
تكفر لجنة نظاـ تعمؿ عمى حماية
الطمبة أثناء مركرىـ
تكفر مصاعد أمنة لمطبلب مف جميع
النكاحي

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

السلووط
الحوابل

الوزن
النوبل

الكيسة
قيسة
االخلبار( )tاالحلسالية().Sig

اللرليب

4.60

92.00

42.285

0.000

1

2.68

53.60

4.063

0.000

22

4.01

80.20

22.197

0.000

9

3.85

77.00

16.742

0.000

15

3.69

73.80

13.916

0.000

17

3.43

68.60

8.338

0.000

20

3.68

73.60

14.275

0.000

18

3.23

64.60

4.269

0.000

21

4.18

83.60

24.239

0.000

7

3.93

78.60

17.215

0.000

12

4.00

80.00

21.618

0.000

10

3.77

75.40

15.232

0.000

16

4.26

85.20

28.712

0.000

5

4.23

84.60

25.081

0.000

6

4.35

87.00

16.305

0.000

4

4.39

87.80

33.348

0.000

3

3.51

70.20

7.342

0.000

19
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#
.18
.19
.20
.21
.22


الفكرة
تكفر خطة طكارئ لضماف تعميـ ذم
جكدة في الظركؼ الطارئة
تعمؿ عمى تنظيـ دخكؿ كخركج
الطمبة بشكؿ أمف
تكظؼ إجراءات لحماية الطمبة مف
اإلساءة كاالستغبلؿ
تعمؿ عمى تدريب العامميف عمى
األمكر المتعمقة بحماية األطفاؿ
تكفر نظاـ فعاؿ لمتكاصؿ لضماف
الحماية الفاعمة لمطمبة في الظركؼ
العادية كفي حاالت الطكارئ

السلووط
الحوابل

الوزن
النوبل

الكيسة
قيسة
االخلبار( )tاالحلسالية().Sig

اللرليب

3.91

78.20

19.472

0.000

13

4.39

87.80

35.997

0.000

2

4.05

81.00

24.499

0.000

8

3.85

77.00

17.501

0.000

14

3.93

78.60

20.341

0.000

11
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ولبين النلاكج سن خالل الجدول أن أع ى فكرلين حوب الوزن النوبل فل ىذا السجال انلا:
 .1الفقرة رقـ ( )1التي نصت عمى "لوفر طفايات حريق داخل السدروة" قد احتمت المرتبة
األكلى بكزف نسبي ( ،(%92.00مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة
(كبيرة جدان) مف قبؿ أفراد العينة.
ولعزو الباحثة ذلؾ إلى تكفير إدارات المناطؽ التعميمية كالمديريات التعميمية طفايات
الحريؽ ،كحرص المديريف عمى سبلمة الطمبة حاؿ اندالع أم حريؽ.
 .2الفقرة رقـ ( )19التي نصت عمى "لعسل ع ى لنظيم دخول وخروج الط بة بش ل أسن" قد
احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي ( ،(%87.80مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى
درجة مكافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.
ولعزو الباحثة ذلؾ إلى حرص االدارة المدرسية عمى عدـ حدكث أم تصادمات أك
حكادث بيف الطمبة أثناء دخكليـ أك خركجيـ ،كتعاكنيا مع المعمميف مف أجؿ التنظيـ.
ولبين النلاكج سن خالل الجدول أن أدنى فكرلين حوب الوزن النوبل فل ىذا السجال انلا:
 .1الفقرة رقـ ( )2التي نصت عمى "لوفر حكيبة إوعاف أولل فل ل فصل" قد احتمت المرتبة
األخيرة بكزف نسبي ( ،(%53.60مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة

(متكسطة) مف قبؿ أفراد العينة.
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ولعزو الباحثة ذلؾ إلى عدـ تكافر حقائب اسعاؼ أكلي تكفي جميع الفصكؿ ،كعدـ تكافر
أيضا إلى ككف أف عددان مف المعمميف ال يجيد القياـ
ميزانية كافية لشرائيا ،كقد يرجع ذلؾ ن
باإلسعاؼ األكلي ،ككجكد معمـ الصحة المدرسية كاعتمادىـ عميو كقت كقكع الحكادث.
 .2الفقرة رقـ ( )8التي نصت عمى "لعسل ع ى لوعية الط بة بحوادث السولدات ال يرباكية" قد
احتمت المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي ( ،(%64.60مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت
عمى درجة مكافقة (متكسطة) مف قبؿ أفراد العينة ،كتعزل الباحثة كذلؾ إلى بعد مكاف
المكلدات الكيربائية عف أماكف تجمع الطبلب.
 السجال الثالث :الوعل الرياضل والنفول
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الكاحدة كحساب المتكسط الحسابي كالكزف النسبي كترتيب

الفقرات كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (.)5-5

جدول ()5-5

يوضح السلووط الحوابل والوزن النوبل والكيسة االحلسالية واللرليب لفكرات السجال الثالث
#

الفكرة

.1

تعمؿ أدارة المدرسة عمى تكفير أماكف مناسبة
لؤللعاب

.3

تيتـ بالفحص الطبي الدكرم لمطمبة

.2

تكلى حصص التربية الرياضية اىتماما كبي ار

.4

تنظـ مسابقات رياضية بيف الصفكؼ المدرسية

.5
.6

.8

تكفر ممفات تراكمية لمطمبة متعمقة بكافة
الجكانب الصحية كالنفسية

.9

3.74

14.226 074.8

0.000

9

3.65

11.700 73.00

0.000

12

3.66

11

4.28

تعمؿ عمى رفع الكعي الرياضي لمطمبة مف
خبلؿ رسكمات فنية

تكفر أدكات رياضية مناسبة لمفئة العمرية
لمطمبة

.7

السلووط
الحوابل

تكفر متابعة لكافة حاالت االعاقة بالمدرسة

تنظـ لقاءات إرشادية حكؿ المشاكؿ النفسية
لمطمبة

تعمؿ عمى تكعية الطمبة حكؿ سبؿ الدراسة
 .10السميمة كالتقميؿ مف حدة قمؽ االمتحانات

85.60

9.352

11.316 73.20

0.000

3.67

73.40

4.793

0.000

10

3.58

10.846 71.60

0.000

13

3.95

10.611 79.00

0.000

7

3.98

20.473 79.60

0.000

5

3.99

22.855 79.80

0.000

4

4.00
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الوزن
النوبل

قيسة
االخلبار
()t

الكيسة
االحلسالية اللرليب
().Sig

23.065 80.00

0.000

0.000

1

3

#

الفكرة

السلووط
الحوابل

تعمؿ عمى زيادة الرفاه النفسي لمطمبة مف خبلؿ
.11
الرحبلت المدرسية
تدعـ كجكد مرشديف صحييف كمؤىميف لمتعامؿ
.12
مع المشاكؿ النفسية

تكفر تدر نيبا حكؿ كيفية التعامؿ مع الطمبة ذكم
.13
األمراض

الوزن
النوبل

قيسة
االخلبار
()t

الكيسة
االحلسالية اللرليب
().Sig

3.96

20.698 79.20

0.000

6

4.16

27.094 83.20

0.000

2

3.81

16.637 76.20

0.000

8
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ولبين النلاكج سن خالل الجدول أن أع ى فكرلين حوب الوزن النوبل فل ىذا السجال انلا:
 .1الفقرة رقـ ( )3التي نصت عمى "ليلم بالفحص الطبل الدوري ل ط بة" قد احتمت المرتبة
األكلى بكزف نسبي ( ،(%85.60مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة مكافقة

(كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.

ولعزو الباحثة ذلؾ ربما إلى اىتماـ المديريف بالصحة العامة ،كخكفيـ مف تفشي مرض
معد بيف الطمبة ،كتعاكف االدارة مع العيادات كالمستشفيات إلجراء فحكصات دكرية لمطمبة.
 .2الفقرة رقـ ( )12التي نصت عمى "لدعم وجود سرشدين صحيين وسؤى ين لمتعامؿ مع
المشاكؿ النفسية" قد احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي ( ،(%83.20مما يدؿ عمى أف الفقرة

قد حصمت عمى درجة مكافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.

ولعزو الباحثة ذلؾ ربما إلى كجكد عدد مف الطمبة الذيف لدييـ مشكبلت نفسية خاصة
في ظؿ األكضاع التي يعيشيا الطمبة ،كالتي تنعكس في سمككيـ داخؿ المدرسة كمع زمبلئيـ ،ما

قد يؤثر عمى تعمميـ كايمانان بأف المدراء بأىمية كجكد مرشديف كذلؾ لمعمؿ عمى التعامؿ نع

الطمبة الذيف لدبيـ مشكبلت نفسية.

ولبين النلاكج سن خالل الجدول أن أدنى فكرلين حوب الوزن النوبل فل ىذا السجال انلا:
 .1الفقرة رقـ ( )6التي نصت عمى "لوفر أدوات رياضية سناوبة ل فكة العسرية ل ط بة" قد
احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي ( ،(%71.60مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى

درجة مكافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.

95

ولعزو الباحثة ذلؾ ربما إلى اكتفاء اإلدارة باأللعاب التي يتـ تكفيرىا مف إدارة التعميـ،
كعدـ مقدرتيا المالية عمى تكفير غيرىا.
 .2الفقرة رقـ ( )2التي نصت عمى "لولى حصص اللربية الرياضية اىلساسا بي ار" قد احتمت
المرتبة قبؿ األخيرة بكزف نسبي ( ،(%73.00مما يدؿ عمى أف الفقرة قد حصمت عمى درجة

مكافقة (كبيرة) مف قبؿ أفراد العينة.

ولعزو الباحثة ذلؾ ربما إلى قناعة المديريف بأىمية التعميـ كرصد الدرجات ،كأف حصص
التربية الرياضية لف تساعد عمى ذلؾ فقط بؿ ىي كسيمة مناسبة لمتفريع النفسي كالترفيو.
اإلجابة عن الوؤال الثانل:
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )   0.05بيف متكسطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة تيعزل لمتغيرات
الدراسة (الجنس ،التخصص العممي ،الدرجة العممية ،سنكات الخدمة)؟
ولإلجابة عن ىذا الفرض لحككت الباحثة سن ثالث فرضيات وىل سا ي ل:
الفرض ا ول سن فروض الدراوة الذي ينص ع ى:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )   0.05بيف متكسطات

تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة تيعزل إلى

متغير الجنس

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار  tلمعينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ

بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة
تيعزل إلى متغير الجنس ،كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (.)6 -5
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جدول ()6-5

يوضح نلاكج اخلبار  Tل عينلين السولك لين ) (Independent Samples T Testبين

سلووطات لكديرات أفراد عينة لدور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة لُعزى إلى
سلغير الجنس
سجاالت الدراوة
الصحة الغذائية
األمف كالسبلمة
المدرسية

الكعي الرياضي
كالنفسي
الدرجة الكمية
لبلستبانة


الجنس العدد
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

80
320
80
320
80
320
80
320

السلووط
الحوابل

االنحراف
السعياري

3.91
3.82
3.89
3.91
3.97
3.85
3.92
3.87

0.451
0.522
0.595
0.597
0.608
0.794
0.493
0.546

الكيسة
قيسة االخلبار
االحلسالية
()t
().Sig
1.462

0.145

0.241

0.810

1.250

0.212

0.731

0.465
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الداللة
اإلحصاكية
غير داؿ
إحصائيا
غير داؿ
إحصائيا
غير داؿ
إحصائيا
غير داؿ
إحصائيا

تبيف مف الجدكؿ أف القيمة االحتمالية ( ).Sigلمدرجة الكمية لبلستبانة تساكم ()0.465
كىي أكبر مف مستكل الداللة ( )0.05كقيمة  tالمحسكبة تساكم ( )0.731كىي أقؿ مف قيمة t
الجدكلية كالتي تساكم ( ،)1.96مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
داللة (  )   0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ
البيئة المدرسية اآلمنة تيعزل إلى متغير الجنس.
ولعزو الباحثة ذلؾ إلى ادراؾ جميع المعمميف مف ذككر كاناث لدكر االدارة المدرسية في
مجاؿ تكفير البيئة المدرسية اآلمنة ،كرضاىـ عف أداء االدارات المدرسية في ىذا المجاؿ،
كتعاكنيـ مع االدارة كتحمميـ المسئكليات في تنظيـ شئكف المدرسة كالعبلقات الداخمية كالخارجية
الكفيمة بتحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة.
كتتطابؽ ىذه النتيجة مع دراسة حشايكة ( ،)2016كتختمؼ مع دراسة القركاني ()2013
التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير الجنس كلصالح اإلناث.
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الفرض الثانل سن فروض الدراوة الذي ينص ع ى:
ال لوجد فروق ذات داللة إحصاكية عند سولوى الداللة (  )   0.05بين سلووطات
لكديرات أفراد عينة الدراوة لدور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة لُعزى إلى
سلغير اللخصص الع سل.
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار  tلمعينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ
بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة
تيعزل إلى متغير التخصص العممي ،كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (.)7 -5
جدول ()7 -5

نلاكج اخلبار  Tل عينلين السولك لين ) (Independent Samples T Testبين سلووطات
لكديرات أفراد عينة الدراوة لدور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة لُعزى إلى
سلغير اللخصص الع سل

سجاالت الدراوة

اللخصص الع سل العدد

السلووط

االنحراف

الحوابل

السعياري

عمكـ إنسانية

270

3.81

0.506

عمكـ تطبيقية

130

3.90

0.513

األمف كالسبلمة

عمكـ إنسانية

270

3.90

0.604

المدرسية

عمكـ تطبيقية

130

3.91

0.580

الكعي الرياضي

عمكـ إنسانية

270

3.85

0.807

كالنفسي

عمكـ تطبيقية

130

3.93

0.655

الدرجة الكمية

عمكـ إنسانية

270

3.87

0.550

لبلستبانة

عمكـ تطبيقية

130

3.91

0.504

الصحة الغذائية



قيسة

الكيسة

االخلبار

االحلسالية

1.637

0.103

0.093

0.926

1.047

0.296

0.745

0.457

() t

().Sig

الداللة

اإلحصاكية
غير داؿ
إحصائيا
غير داؿ
إحصائيا
غير داؿ
إحصائيا
غير داؿ
إحصائيا

قيسة  Tالجدولية عند درجة حرية " "398وسولوى داللة  0.05لواوي  1.96

تبػػيف مػػف الجػػدكؿ أف القيمػػة االحتماليػػة ( ).Sigلمدرجػػة الكميػػة لبلسػػتبانة تسػػاكم ()0.457

كىي أكبر مف مستكل الداللة ( )0.05كقيمة  tالمحسكبة تسػاكم ( )0.745كىػي أقػؿ مػف قيمػة t
الجدكلية كالتي تساكم ( )1.96مما يدؿ عمى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل

داللة (  )   0.05بػيف متكسػطات تقػديرات أفػراد عينػة الد ارسػة لػدكر اإلدارة المدرسػية فػي تحقيػؽ
البيئة المدرسية اآلمنة تيعزل إلى متغير التخصص العممي.
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ولعزو الباحثة ذلؾ ربما إلى تعامؿ جميع المعمميف ذكم التخصصات االنسانية
كالتطبيقية مع االدارة المدرسية المسئكلة عف تقدـ المسيرة التعميمية كدفعيا نحك األماـ ،كالى
تشابو احتياجاتيـ كمستمزماتيـ المدرسية بغض النظر عف تخصصيـ العممي ،كالى استخداميـ

المدخبلت كالبيانات المدرسية نفسيا كالتي تعمؿ االدارة المدرسية مف خبلليا عمى تكفير البيئة

المدرسية االمنة ،كلذلؾ قد ال يجد المعممكف اختبلفا في دكر االدارة المدرسية في تكفير البيئة
المدرسية اآلمنة باختبلؼ تخصصاتيـ العممية ،كتتطابؽ ىذه النتيجة مع دراسة حشايكة

(.)2016

الفرض الثالث سن فروض الدراوة الذي ينص ع ى:

ال لوجد فروق ذات داللة إحصاكية عند سولوى الداللة (  )   0.05بين سلووطات

لكديرات أفراد عينة الدراوة لدور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة لُعزى إلى
سلغير الدرجة الع سية.
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار  tلمعينتيف المستقمتيف الختبار الفركؽ
بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة

تيعزل إلى متغير الدرجة العممية ،كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (.)8 -5
جدول ()8 -5

نلاكج اخلبار  Tل عينلين السولك لين ) (Independent Samples T Testبين سلووطات
لكديرات أفراد عينة الدراوة لدور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة لُعزى إلى
سلغير الدرجة الع سية
سجاالت الدراوة

السلووط

االنحراف

الحوابل

السعياري
0.426

الدرجة الع سية

العدد

دراسات عميا

40

3.85

بكالكريكس

360

3.84

0.518

األمف كالسبلمة

دراسات عميا

40

3.85

0.519

المدرسية

بكالكريكس

360

3.91

0.604

الكعي الرياضي

دراسات عميا

40

4.00

0.621

كالنفسي

بكالكريكس

360

3.86

0.775

الدرجة الكمية

دراسات عميا

40

3.89

0.445

لبلستبانة

بكالكريكس

360

3.88

0.545

الصحة الغذائية

قيسة

االخلبار االحلسالية
() t

().Sig

0.141

0.888

0.603

0.547

1.093

0.275

0.168

0.866

 قيسة  Tالجدولية عند درجة حرية " "398وسولوى داللة  0.05لواوي  1.96
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الكيسة

الداللة
اإلحصاكية
غير داؿ
إحصائيا
غير داؿ
إحصائيا
غير داؿ
إحصائيا
غير داؿ
إحصائيا

ولعزو الباحثة عدـ كجكد فركؽ دالة تبيف مف الجدكؿ أف القيمة االحتمالية ().Sig
لمدرجة الكمية لبلستبانة تساكم ( )0.866كىي أكبر مف مستكل الداللة ( )0.05كقيمة t

المحسكبة تساكم ( )0.168كىي أقؿ مف قيمة  tالجدكلية كالتي تساكم ( ،)1.96مما يدؿ عمى
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسطات تقديرات

أفراد عينة لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة تيعزل إلى متغير الدرجة
العممية.
حصائيا تعزل لمتغير الدرجة العممية ربما الى ادراؾ جميع العامميف مف حممة
إ
ن
البكالكريكس كالدراسات العميا دكر االدارات المدرسية في تكفير البيئة المدرسية اآلمنة ،كرضاىـ

عف ىذا الدكر ،باإلضافة إلى تعامميـ جميعا مع نفس االدارة المدرسية كالحاصمة عمى التدريب
نفسو ،كالخاضعة لمتعميمات كالقكانيف المكحدة في جميع المدارس.

كتتطابؽ ىذه النتيجة مع دراسة حشايكة ( ،)2016كتختمؼ مع دراسة القركاني ()2013

كالتي أظيرت كجكد فركؽ دالة احصائيا تعزل لمتغير الدرجة العممية كلصالح فئة البكالكريكس.
الفرض الرابع سن فروض الدراوة الذي ينص ع ى:

ال لوجد فروق ذات داللة إحصاكية عند سولوى الداللة (  )   0.05بين سلووطات

لكديرات أفراد عينة الدراوة لدور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة لُعزى إلى
سلغير ونوات الخدسة.
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم الختبار الفركؽ
بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة

تيعزل إلى متغير سنكات الخدمة ،كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ (.)9 -5
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جدول ()9 -5

نلاكج لح يل اللباين ا حادي ) (One Way ANOVAبين سلووطات لكديرات أفراد عينة الدراوة
لدور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة لُعزى إلى سلغير ونوات الخدسة
السجاالت

سصدر اللباين
بيف المجمكعات

الصحة الغذائية

األمف كالسبلمة
المدرسية

الكعي الرياضي
كالنفسي

الدرجة الكمية
لبلستبانة


سجسوع

درجة

سلووط

2.375

2

1.187

السربعات الحرية السربعات

داخؿ المجمكعات 397 101.368
المجمكع

103.742

2

بيف المجمكعات

8.094

397

داخؿ المجمكعات 133.320
المجمكع
بيف المجمكعات

2

االخلبار

االحلسالية

()f

4.650

().Sig

0.010

4.047
12.020 0.337

0.000

397 141.413
2

6.507

داخؿ المجمكعات 397 224.457
المجمكع

230.965

2

بيف المجمكعات

5.706

397

داخؿ المجمكعات 108.877
المجمكع

0.255

قيسة

الكيسة

2

3.254
0.567

5.740

0.003

2.853
10.403 0.274

0.000

397 114.583

الداللة

اإلحصاكية
داؿ

إحصائيا
داؿ

إحصائيا
داؿ

إحصائيا
داؿ
إحصائيا

قيسة  Fالجدولية عند درجة حرية " "397 ،2وسولوى داللة  0.05لواوي 3.02

تبيف مف الجدكؿ أف القيمة االحتمالية ( )Sigلمدرجة الكمية لبلستبانة تساكم ()0.000

كىي أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كقيمة  fالمحسكبة تساكم ( ،)10.403كىي أقؿ مف

قيمة  fالجدكلية كالتي تساكم ( )3.02مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل داللة (  )   0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكر اإلدارة المدرسية في

تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة تيعزل إلى متغير سنكات الخدمة ،ككذلؾ في جميع مجاالت
الدراسة.
كلمتعرؼ إلى الفركؽ لصالح مف تككف تـ استخداـ اختبار " "Scheffeلممقارنات المتعددة

فكانت النتائج حسب الجدكؿ رقـ (.)10 -5
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جدول ()10-5

يوضح نلاكج اخلبار  Scheffeل سكارنات السلعددة
سجاالت

ونوات الخدسة

أقل سن  5ونوات

سن  5إلى أقل  10ونوات

أقؿ مف  5سنكات
الصحة الغذائية

األمف كالسبلمة
المدرسية
الكعي الرياضي
كالنفسي
الدرجة الكمية
لبلستبانة

مف  5إلى أقؿ  10سنكات

*-0.14787

أكثر مف  10سنكات

*-0.16569

-0.11782

أقؿ مف  5سنكات
مف  5إلى أقؿ  10سنكات

*-0.24274

أكثر مف  10سنكات

*-0.31545

-0.07271

أقؿ مف  5سنكات
مف  5إلى أقؿ  10سنكات

*-0.17881

أكثر مف  10سنكات

*-0.28827

-0.10946

أقؿ مف  5سنكات
مف  5إلى أقؿ  10سنكات

*-0.17296

أكثر مف  10سنكات

*-0.27202

-0.09905

* الفروق دالة عند سولوى داللة ( .)   0.05

كمف خبلؿ نتائج اختبار  Scheffeتبيف بالنسبة لمدرجة الكمية لبلستبانة :تبيف كجكد

فركؽ إحصائية بيف الذيف سنكات خدمتيـ أقؿ مف  5سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ مف  5إلى
أيضا كجكد فركؽ
أقؿ  10سنكات كلصالح الذيف سنكاتيـ مف  5إلى أقؿ  10سنكات ،كتبيف ن
إحصائية بيف الذيف سنكات خدمتيـ أقؿ مف  5سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف 10
أيضا عدـ كجكد فركؽ
سنكات كلصالح الذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف  10سنكات كتبيف
ن
إحصائية بيف الذيف سنكاتيـ مف  5إلى أقؿ  10سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف 10

سنكات.

بالنسبة لمجاؿ الصحة الغذاكية :تبيف كجكد فركؽ إحصائية بيف الذيف سنكات خدمتيـ

أقؿ مف  5سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ مف  5إلى أقؿ  10سنكات كلصالح الذيف سنكات مف 5
أيضا كجكد فركؽ إحصائية بيف الذيف سنكات خدمتيـ أقؿ مف 5
إلى أقؿ  10سنكات ،كتبيف ن
سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف  10سنكات كلصالح الذيف كالذيف سنكات خدمتيـ أكثر
أيضا عدـ كجكد فركؽ إحصائية بيف الذيف مف  5إلى أقؿ  10سنكات
مف  10سنكات كتبيف ن
كالذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف  10سنكات.
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بالنسبة لمجاؿ ا سن والوالسة السدروية :تبيف كجكد فركؽ إحصائية بيف الذيف سنكات
خدمتيـ أقؿ مف  5سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ مف  5إلى أقؿ  10سنكات كلصالح الذيف

أيضا كجكد فركؽ إحصائية بيف الذيف سنكات خدمتيـ
سنكاتيـ مف  5إلى أقؿ  10سنكات ،كتبيف ن
أقؿ مف  5سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف  10سنكات كلصالح الذيف سنكات خدمتيـ
أيضا عدـ كجكد فركؽ إحصائية بيف الذيف سنكاتيـ مف  5إلى أقؿ
أكثر مف  10سنكات كتبيف ن
 10سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف  10سنكات.

بالنسبة لمجاؿ الوعل الرياضل والنفول :تبيف كجكد فركؽ إحصائية بيف الذيف سنكات
خدمتيـ أقؿ مف  5سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ مف  5إلى أقؿ  10سنكات كلصالح الذيف

أيضا كجكد فركؽ إحصائية بيف الذيف سنكات
سنكات خدمتيـ مف  5إلى أقؿ  10سنكات ،كتبيف ن
خدمتيـ أقؿ مف  5سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف  10سنكات كلصالح الذيف كالذيف

أيضا عدـ كجكد فركؽ إحصائية بيف الذيف مف 5
سنكات خدمتيـ أكثر مف  10سنكات كتبيف ن
إلى أقؿ  10سنكات كالذيف سنكات خدمتيـ أكثر مف  10سنكات.
إحصائيا في الدرجة الكمية لمجاالت دكر اإلدارة المدرسية
ولعزو الباحثة كجكد فركؽ دالة
ن
في تكفير البيئة المدرسية اآلمنة تعزل لمتغير الخبرة ،إلى تزايد ادراؾ المعمميف لمميارات البلزمة

كالمعرفة الضركرية حكؿ دكر اإلدارة المدرسية في تكفير البيئة المدرسية اآلمنة بتزايد سنكات

خبرتيـ العممية ،حيث إف الخبرة العممية تزيد مستكل المعرفة كاإلدراؾ لدل المعمميف حكؿ
مسئكلية المدراء ككاجباتيـ في مجاالت تكفير البيئة المدرسية اآلمنة ،كتتطابؽ ىذه النتيجة مع

إحصائيا في دكر اإلدارة
دراسة حشايكة ( ،)2016كالقركاني ( )2013في كجكد فركؽ دالة
ن
المدرسية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.

اإلجابة عن الوؤال الثالث:

سا وبل لفعيل دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة فل سدارس االونروا فل
السحافظات الجنوبية؟
ضكء نتائج الدراسة الميدانية التي أجرتيا الباحثة عمى عينة الدراسة ،عبلكة عمى نتائج
السؤاؿ المفتكح الذم كجيتو الباحثة ألفراد العينة حكؿ تمؾ السبؿ:
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جدول ()11-5

يوضح الل اررات والنوب السكوية لسكلرحات وبل لفعيل دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة
السدروية اآلسنة

العدد

النوبة السكوية

عقد دكرات كندكات كعمؿ نشرات تخص الطبلب كالمعمميف

47

28.3

إنشاء مراكز صحية كتزكيد بالمستمزمات الطبية مثؿ حقائب اإلسعاؼ األكلى

21

17.6

كجكد مبلعب رياضية كمساحات ترفييية كحدائؽ

16

15.6

العمؿ عمى تكفير األماكف اآلمنة كالصفكؼ كالمرافؽ كالمداخؿ كالمخارج كذلؾ

11

13.5

العمؿ عمى التفريغ النفسي لمطبلب كمعايشة الكاقع عبر لجنة مختصة

10

12.7

التكاصؿ الدائـ كالمستمر مع أكلياء األمكر كاطبلعيـ عمى كؿ المستجدات

10

12.7

العمؿ عمى تفعيؿ دكر المجتمع كمؤسساتو الرسمية

02

9.8

العمؿ عمى تكفير المكارد المالية لبلزمة لتكفير احتياجات المجاف العاممة

01

9.4

متابعة المقاصؼ المدرسية كتكفير األطعمة الصحية .

00

8.6

دعـ ذكم االحتياجات الخاصة كتكفير المتطمبات الخاصة بيـ

01

5.3

اإلشراؼ كمتابعة خركج الطبلب في فترة االستراحة كنياية الدكاـ

00

4.9

تكفير أدكات الحماية مثؿ أدكات اإلطفاء لمحرائؽ

01

4.1

تقميؿ أعداد الطبلب في الصفكؼ

6

3.3

الفحص الدكرم كالمستمر لمطبلب كالمعمميف كيشمؿ الكضع الصحي كالنفسي

2

1.6

سبل تطوير متطلبات الحماية

* لم احلواب النوبة السكوية سن خالل سجسوع الذين أجابوا ع ى الوؤال السفلوح وعددىم 244

لبين أن أع ى وبل لفعيل دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة سن وجية

نظر السبحوثين ىل:

 عقد دكرات كندكات كعمؿ نشرات تخص الطبلب كالمعمميف بنسبة .%28.3لبين أن أدنى وبل لفعيل دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة سن وجية

نظر السبحوثين ىل:

 الفحص الدكرم كالمستمر لمطبلب كالمعمميف كيشمؿ الكضع الصحي كالنفسي بنسبة .%1.6واضافة لسا وبق وبناء ع ى نلاكج الدراوة لكلرح الباحثة سجسوعة سن الوبل وىل سا ي ل:
أوالً :وبل اللفعيل فل سجال ا سن والوالسة السدروية:
 .1تشكيؿ لجنة لمنزكؿ الميداني لمكقكؼ عمى جاىزية المدارس مف حيث إجراءات األمف
كالسبلمة.
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 .2تدريب حراس األمف كمشرفي الباصات عمى تعميمات األمف كالسبلمة.

 .3مراقبة البيئة المدرسية كتييئتيا لتصبح بيئة آمنة تضمف سير الخدمة التعميمية دكف مخاطر.
 .4تنسيؽ لمجيكد بيف جميع الجيات المعنية.

 .5مناقشة المشكبلت التي تط أر عمى أم جانب مف جكانب البيئة المدرسية ،كالعمؿ عمى كضع
تصكر لحؿ ىذه المشكبلت.

 .6المتابعة كالتفتيش الدكرم ألنظمة ككسائؿ كأجيزة األمف السبلمة كالتأكد مف سبلمتيا.
 .7فيـ كتطبيؽ خطط الطكارئ كاإلخبلء عند الضركرة.

آمنا كمناسبان لمعمؿ ،كابعاد كؿ العكامؿ المزعجة.
 .8تييئة المدرسة لتككف مكانان ن
 .9تكفر مساحات كافية حكؿ مبنى المدرسة لضماف التيكية الخارجية.
.10

التأكد مف سبلمة عتبات السمـ (الدرج) كعدـ كجكد كسكر أك تشققات بيا لتبلفي

.11

إدارة األزمات كالحاالت الطارئة بالمدرسة كتحديد الكاجبات كالمياـ كاألدكار المنكطة

اإلصابات.

بمنسكبي المدرسة.

.12

التعاكف كالتكاصؿ مع إدارة الدفاع المدني لتدريب منسكبي المدرسة عمى اإلخبلء في

حالة حدكث حكادث.
ثانياً :وبل اللفعيل فل سجال الوعل الرياضل والنفول:
 .1العمؿ عمى تنفيذ الق اررات كالتكصيات التي تتخذىا ككالة الغكث الدكلية.

 .2ضركرة االتفاؽ كالمشاركة بيف جميع العامميف في المدرسة كأسرة كاحدة.
 .3المحافظة عمى عبلقة إيجابية بيف الطالب كالمعمـ كالطالب كالمدير كالطمبة أنفسيـ.
 .4الثقة كاالحتراـ المتبادالف بيف العامميف في المدرسة.

 .5غرس السمكؾ اإليجابي بيف التبلميذ كبقية منسكبي المدرسة كي يأخذكا بأسباب األمف.

 .6تنفيذ النظـ كالمكائح الخاصة باألمف كالسبلمة كادارة الككارث بمشاركة منسكبي المدرسة.
ثالثاً :وبل اللفعيل فل سجال الصحة الغذاكية:
 .1أف نحد مف انتشار األمراض المعدية أك المزمنة بيف التبلميذ.
 .2يجب أف يقكـ العاممكف في المقصؼ بارتداء مبلبس مناسبة كاستخداـ قفازات عند إعداد
الطعاـ.

 .3التأكد مف صبلحية األطعمة كالمشركبات التي تيقى َّدـ بالمقصؼ مف حيث قيمتيا الغذائية
كاستبعاد المشركبات كاألطعمة التي قد تضر بصحة الطبلب كبخاصة تمؾ التي تحتكم عمى
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يم ٍك ًسبات الطعـ أك ألكاف صناعية ،كالتأكد مف تكاريخ اإلنتاج كمدة الصبلحية المكتكبة عمى
أغمفة األطعمة كالمشركبات.
 .4يجب أف يخضع المقصؼ في حالة تجييز األطعمة بو لنظاـ رقابة محكـ مثؿ ما يحدث في
شركط تحضير األغذية في المطاعـ بما يحمي الطبلب مف مشكبلت تمكث الغذاء كفي

الكقت نفسو إكسابيـ سمككيات غذائية سمبية.

 .5يجب مراعاة اشتراطات السبلمة كالصحة في عممية تخزيف كحفظ األطعمة كالمشركبات
لحمايتيا مف التمكث كاستخداـ الثبلجات في حفظ األطعمة سريعة التمؼ.

 .6ضركرة تكعية الطبلب كالطالبات بالنظاـ الغذائي السميـ عمى اعتبار أف البيئة المدرسية
يجب أف تككف بيئة تعميمية صحية.

اللوصيات:

في ضكء النتائج السابقة ،فالف الباحثة تكصي بما يأتي:
 .1االستمرار في زيادة الكعي بمضمكف كمجاالت البيئة المدرسية اآلمنة بيف جميع العامميف في
المدرسة.
 .2تدريب المديريف كالمديرات بشكؿ دكرم كمستمر لتحقيؽ متطمبات البيئة المدرسية اآلمنة.
 .3زيادة االىتماـ بمجاالت البيئة المدرسية اآلمنة في المدارس التي تضـ أعدادا كبيرة كقميمة مف
الطمبة عمى حد سكاء.
 .4زيادة التعاكف بيف المعمميف كاالدارة لمكصكؿ إلى البيئة المدرسية اآلمنة ،كزيادة كعييـ
بمتطمبات البيئة المدرسية اآلمنة.
 .5تشجيع المبادرات التربكية في مجاؿ تحسيف البيئات المدرسية ،كتقديـ الحكافز.
 .6تشكيؿ لجاف مختصة مف قبؿ ادارات المناطؽ التعميمية أك ك ازرة التربية كالتعميـ لمتابعة
البيئات المدرسية بشكؿ منتظـ.
 .7إجراء تقييمات ذاتية مف قبؿ اإلدارات المدرسية حكؿ تكافر البيئة المدرسية اآلمنة بمختمؼ
مجاالتيا ،كاصبلح االخفاقات كاألخطاء في ىذه المجاالت.
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السكلرحات:

 .1إ جراء دراسة حكؿ دكر االدارة المدرسية في تفعيؿ التربية الصحية كالكعي الصحي في جميع
المراحؿ التعميمية.

 .2إجراء دراسة حكؿ دكر االدارة المدرسية في تكفير األمف كالسبلمة المدرسية كسبؿ تفعيميا.
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املصادر واملراجع
 املزاجع العزبيت.
 املزاجع األجنبيت.

السصادر والسراجع
 -الكرآن ال ريم.

أوالً :السراجع العربية:

 .1اإلبراىيـ ،عدناف ( .)2002االشراؼ التربكم أنماط كأساليب ،ط ،1مؤسسة حمادة
لمدراسات الجامعية ،األردف.

 .2أبك جحجكح ،رشيد ( .)2012دكر االدارة المدرسية في تنمية الكعي األمني لدل طمبة
المرحمة الثانكية بمدارس محافظات غزة ،كسبؿ تفعيمو ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،

الجامعة االسبلمية ،غزة.

 .3أبك زايدة ،حاتـ ( :)2006فاعمية برنامج الكسائط المتعددة عمى بعض المفاىيـ الصحية
كالكعي الصحي لطمبة الصؼ السادس في العمكـ ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية-غزة ،فمسطيف.

 .4أبك عسكر ،محمد ( .)2009دكر االدارة المدرسية في مدارس البنات الثانكية في مكاجية
ظاىرة التسرب الدراسي بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،

الجامعة االسبلمية ،غزة.

 .5أبك غزاؿ ،عمر ( .)2014دكر االدارة المدرسية في تكجيو طمبة المرحمة الثانكية نحك
التعميـ التقني بمحافظات غزة ،كسبؿ تطكيره ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة

االسبلمية ،غزة.

 .6أحمد ،أحمد ( .)1991نحك تطكير االدارة المدرسية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .7أحمد ،أحمد ( .)2002االدارة المدرسية في األلفية الثالثة ،دار المعارؼ الحديثة ،القاىرة.

 .8أحمد ،أحمد(" .)1999نحك تطكير االدارة المدرسية ،ط ،2دار المطبكعات الجديدة،
االسكندرية.

 .9أحمد ،حافظ كحافظ صبرم ( .)2003ادارة المؤسسات التربكية ،عالـ الكتب ،القاىرة.
 .10األغا ،إحساف كاألستاذ ،محمكد (" ،)2003تصميـ البحث التربكم" ،فمسطيف ،غزة.

 .11األغبرم ،عبد الصمد ( .)2000االدارة المدرسية البعد التخطيطي كالتنظيمي المعاصر،
ط ،1دار النيضة العربية ،بيركت.

.12

األنصارم ،صالح بف سعد (1423ق) :المدخؿ إلى الصحة المدرسية : ،مؤسسة خالد

أميف ،الرياض

 .13األنصارم ،صالح سعد ( :)2006الصحة المدرسية نظرة عالمية كنماذج دكلية ،السعكدية
جامعة الممؾ فيصؿ .السعكدية
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 .14األكنركا ( :)2013التعميـ الجامع ،ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف
الفمسطينييف في الشرؽ األدنى.

 .15البدرم ،طارؽ ( .)2001االساليب القيادية كاالدارية في المؤسسات التعميمية ،ط ،1دار
الفكر لمطباعة ،عماف.

 .16البكىي ،فاركؽ ( .)2001االدارة التعميمية كالمدرسية ،دار قباء لمطباعة كالنشر ،القاىرة.

 .17الجبر ،زينب ( : )1997السعة المكانية كاالضاءة كالتيكية الخاصة بحجرات األقساـ
العممية ،كاالدبية في مدارس التعميـ العاـ في دكلة الككيت ،بحث ميداني ،مجمة جامعة
الممؾ سعكد لمعمكـ التربكية كالدراسات االسبلمية .

 .18الجبر ،زينب ( .)2002االدارة المدرسية الحديثة مف منظكر عمـ النظـ ،دار الفبلح لمنشر،
الككيت.

 .19الجدم ،عائدة ( .)2008دكر االدارة المدرسية في معالجة مشكبلت طالبات المرحمة
الثانكية بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة االسبلمية،

غزة.

 .20حبيب ،مجدم (.)2007ىؿ يمكف تعميـ اإلبداع .دار الفكر العربي ،القاىرة .
 .21الحكمي ،عمي ( – :)2001مدرسة ممتعة معممكف قدكة – مجمة المعرفة – السعكدية –
العدد ( )73يكنيك2001ـ.

 .22الحكمي ،عمي ( :)2001مدرسة ممتعة معممكف قدكة ،مجمة المعرفة ،السعكدية ،العدد
( )73يكنيك2001ـ.

 .23الدكيؾ ،تيسير كآخركف (" .)1998اإلدارة التربكية كالمدرسية ،دار الفكر ،عماف.
 .24دياب ،اسماعيؿ ( .)2001االدارة المدرسية ،دار الجامعة الجديدة لمنشر كالتكزيع،
االسكندرية.

 .25ربيع ،ىادم ( .)2006المدير المدرسي الناجح ،ط ،1مكتبة المجتمع العربي لمنشر
كالتكزيع ،عماف.

 .26ركبرت كدترنز ( :)1965منيج المدرسة االبتدائية ،ترجمة نجيب بدكم ،مراجعة حامد
عمار ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

 .27الريماكم ،محمد كآخركف ( :)2008دليؿ عمؿ المجاف الصحية في المدارس ،السمطة
الكطنية الفمسطينية ،اإلدارة العامة لمصحة المدرسية ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،فمسطيف.

 .28السقاؼ ،أحمد ( :)2004حالة البيئة المدرسية كأثرىا في الصحة النفسية كالجسمية لمتبلميذ
في محافظة حضرمكت ،المجمة العممية ،المجمد الثالث العدد السادس ،جامعة حضرمكت.
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 .29الشاؿ ،عبد الغني كمحمكد ( :)1997التذكؽ الفني كتاريخ الفف ،ك ازرة التربية كالتعميـ،
جميكية مصر العربية.

 .30شحات ،محمد (  1992ـ) :دكر التربية البيئية في تحقيؽ التكامؿ بيف التربية كالبيئة في
قطار مجمس التعاكف بالخميج العربي ،كمية التربية  :جامعة الممؾ سعكد .

 .31الشمتي ،أمؿ ( 1431ق) :أثر منظكمة البيئة المدرسية في تنمية القيـ اإلبداعية التشكيمية
لمادة التربية الفنية بالمرحمة الثانكية مف كجية نظر المعممات ،رسالة ماجستير ،كمية

التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 .32طكبجي ،حسيف ( :)2007كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا في التعميـ ،ط ،8دار القمـ،
الككيت.

 .33الخطيب ،عامر( : )2006مناىج البحث العممي ،غزة ،مكتبة القدس.

 .34عابديف ،محمد ( .)2001االدارة المدرسية الحديثة ،ط ،1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،
عماف.

 .35العبادم،

كفاية

(:)2016

ما

مفيكـ

البيئة،

مكقع

مكضكع

دكت

ككـ،

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D9%81%D9%

87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%

.A6%D8%A9

 .36عبد الكىاب ،أمؿ (: )2004أسس الثقافة الصحية ،ط ،1عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع،
القاىرة.

 .37عبكد ،عبد الغني ( .)1979ادارة التربية كتطبيقاتيا ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .38عبيدات ،ذكقاف كعدس ،عبد الرحمف كاخركف ( ،)2001البحث العممي مفيكمو كأدكاتو
كأساليبو ،عماف ،دار الفكر لمنشر كالطباعة كالتكزيع.

 .39العجمي ،محمد ( .)2000االدارة المدرسية ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .40العرفي ،عبداهلل كميدم ،عباس ( .)1996مدخؿ إلى االدارة التربكية ،منشكرات جامعة
قارينكس ،بنغازم.

 .41العزاـ ،عبد الناصر كغزالف ،محمد ( :)2013القدرة التنبؤية لعكامؿ البيئة المدرسية في
الميؿ لمسمكؾ العدكاني لدل طمبة المرحمة األساسية العميا ،مجمة كمية التربية لمبنات،

ـ( ،)24ع ( )257(،)1جامعة البمقاء التطبيقية ،اربد :األردف.

 .42العساؼ ،صالح ( ،)1995المدخؿ إلى البحث في العمكـ السمككية ،مكتبة العبيكاف لمنشر
كالتكزيع ،الرياض ،السعكدية.
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 .43العصيمي ،خالد ( .)2010دكر االدارة المدرسية في دعـ االبتكار لدل الطبلب "دراسة

ميدانية عمى مدارس التعميـ العاـ بمحافظة الطائؼ" ،مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ التربكية
كالنفسية ،المجمد ( ،)2العدد ( ،)2يكليك)174( ،

 .44عطكل ،جكدت ( .)2001االدارة المدرسية الحديثة ،ط ،1دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف.

 .45عفانة ،إبراىيـ كآخركف ( :)2008سياسة التغدية في المدراس ،السمطة الكطنية الفمسطينية،
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،اإلدارة العامة لمصحة المدرسية ،فمسطيف.

 .46العفيفي ،يكسؼ ( :)1984المباني المدرسية ،صحيفة التربية ،السنة األكلى القاىرة ،تصدر
عف رابطة خريجي المعاىد ككميات التربية ،القاىرة.

 .47عماد الديف ،منى ( .)2003اعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير ،ط ،1مركز الكتاب
األكاديمي ،األردف.

 .48العمايرة ،محمد ( .)1999مبادئ االدارة المدرسية ،دار المبرة ،عماف.
 .49العمايرة ،محمد ( .)2001مبادئ االدارة المدرسية ،ط ،3دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،
عماف.

 .50عيساكم ،عمي عبده (: )2011مشكبلت المباني المدرسية المستأجرة في محافظة صيبا
التعميمية كدكر مديرم المدارس في عبلجيا  .رسالة ماجستير ،جامعة الممؾ سعكد.

 .51فحجاف ،نصر ( .)2012دكر االدارة المدرسية في تعزيز األمف الفكرم لدل طمبة المرحمة
الثانكية بمحافظات غزة كسبؿ تفعيمو ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة االسبلمية،

غزة.

 .52الفرا ،عبد الناصر ( .)2013دكر االدارة المدرسية في تنمية كعي طمبة المرحمة الثانكية
بالتربية البيئية في مدارس محافظات غزة كسبؿ تفعيمو ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،

الجامعة االسبلمية ،غزة.

 .53فضة ،سحر ( .)2012دكر االدارة المدرسية في تفعيؿ التربية الصحية في المرحمة
األساسية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .54الفقي ،عبد المؤمف ( .)1994االدارة المدرسية المعاصرة ،جامعة قارينكس ،بنغازم.
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املالحق
 قبئوت أمسبء السبدة احملكوني.
 االستببًت يف صىرهتب النهبئيت.

س حق ()1

اولبانة دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة
السحفزة بالصورة ا ولية
جاسعة ا زىر _ غزة
عسادة الدراوات الع يا
يــــــــــــة اللربيـة
قوم أصول اللربية
السوضوع  /لطبيق اولبانة
أخل السع م السحلرم /أخلل السع سة السحلرسة  ،،،حفظو/ىا اهلل
الوالم ع ي م ورحسة اهلل وبر الو
تقكـ الباحثة بالجراء دراسة بعنكاف "دكر اإلدارة المدرسية في تحقيؽ البيئة المدرسية اآلمنة
المحفزة في مدارس األكنركا في المحافظات الجنكبية "
كذلؾ استكماؿ لنيؿ درجة الماجستير مف قسـ أصكؿ التربية في جامعة األزىر،
كلمحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة أعدت الباحثة استبانة مككنة مف ( )45مكزعة عمى ثبلثة
مجاالت (الصحة الغذائية ،األمف كالسبلمة المدرسية ،الكعي الرياضي كالنفسي).
لذا أرجك مف سيادتكـ التكرـ بقراءة كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،كتحديد درجة مكافقتكـ
عمييا بكضع إشارة (√) في العمكد المناسب ،ككمي ثقة كأمؿ في إجابتكـ عف جميع فقرات
االستبانة بدقة كمكضكعية ،كذلؾ لمكصكؿ إلى نتائج صحيحة كدقيقة ،إضافة لتعبئة البيانات
األكلية المتعمقة بمتغيرات الدراسة ،عمما بأف ىذه البيانات كالمعمكمات لف تستخدـ إال ألغراض
البحث العممي .
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالشكر ....
الباحثة  :حناف راغب عفانة
البيانات ا ولية:
( ) أنثى
( )ذر
الجنس:
( ) ع وم لطبيكية
( ) ع وم إنوانية
اللخصص :
( ) ب الوريوس
الدرجة الع سية  ) ( :دراوات ع يا
( ) 10ونوات فأ ثر
( ) 5ـ  10ونوات
ونوات الخدسة 5 ) ( :ونوات

السجال ا ول :

م
-1

الغذاء السدرول

داكساً

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

تنظـ إدارة المدرسة زيارات لبعض الجيػات
ذات العبلقة بالصحة العامة

-2

تع ػ ػػد إدارة المدرس ػ ػػة مطكي ػ ػػة دكري ػ ػػة تتعم ػ ػػؽ
بالصحة العامة لمطمبة

-3

ت ػ ػػكزع إدارة المدرسػ ػ ػػة كجبػ ػ ػػة غذائيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى
الطمبة تحتكم متكاممة العناصر

-4

تػ ػ ػ ػػزكد إدارة المدرسػ ػ ػ ػػة المكتبػ ػ ػ ػػة المدرسػ ػ ػ ػػية

-5

تعمػ ػػؿ عمػ ػػى تكعيػ ػػة الطمبػ ػػة باالبتعػ ػػاد عػ ػػف

بمطبكعات عف الكعي الغذائي

األغذية الغنية بالزيكت كالمكاد الضارة
-6

تفعؿ مراقبة المقصؼ
المدرسي

-7

تكفر مياه صالحة
لمشرب

-8

تبعد مكاف مياه الشرب عف دكرات
المياه

-9

تكفر أطعمة متنكعة في المقصؼ المدرسػي
تتناسب مع احتياجات األطفاؿ الغذائية
السجال الثانل :

م
-1

ا سن و الوالسة السدروية
تكفر طفايات حريؽ داخؿ
المدرسة

-2

تكفر حقيبة إسعاؼ أكلي في كؿ فصؿ

-3

تيتـ بصيانة األثاث المدرسي

-4

تعمؿ عمى تكعية الطمبة بكيفيػة التعامػؿ مػع
مخمفات الحركب

-5

ترشد الطمبة حكؿ اإلشارات المركرية

-6

تعمؿ عمى تكعيػة الطمبػة بحػكادث الػدراجات

النارية

داكسا

غالبا

احيانا

نادرا

ابدا

-7

تعمؿ عمػى تكعيػة الطمبػة بحػكادث السػيارات

-8

تعمؿ عمػى تكعيػة الطمبػة بحػكادث المكلػدات

عمى الطرؽ
الكيربائية

-9

تضع خطة إخبلء لممدرسة في حالة حدكث
حكادث

-10

تعمػػؿ عمػػى تكعيػػة الطمبػػة بطريقػػة الػػتخمص
مف النفايات بطريقة صحيحة

-11

تعقػ ػػد نػ ػػدكات تثقيفيػ ػػة لممرشػ ػػديف الصػ ػػحييف
حكؿ
كيفية إجراءات األمف كالسبلمة

-13

تكفر تيكية كاضاءة جيدة في الفصكؿ

-14

تكفر أدكات الصحة كالنظافة في كؿ فصؿ

-15

تػػكفر بيئػػة صػػفية فاعمػػة كأمنػػة كمحفػزة عػػؿ
التعميـ

-17

تػ ػػكفر مص ػ ػػاعد أمن ػ ػػة لمط ػ ػػبلب م ػ ػػف جمي ػ ػػع
النكاحي

-19

تعمػ ػػؿ عمػ ػػى تنظػ ػػيـ دخػ ػػكؿ كخػ ػػركج الطمبػ ػػة
بشكؿ أمف

-12

تضػ ػػع تصػ ػػكر لحػ ػػاالت األم ػ ػراض المزمنػ ػػة
ككيفية اإلسعافات األكلية ليا

-16

تػػكفر لجنػػة نظػػاـ تعمػػؿ عمػػى حمايػػة الطمبػػة
أثناء مركرىـ

-18

تكفر خطػة طػكارئ لضػماف تعمػيـ ذم جػكدة
في الظركؼ الطارئة

-20

تكظؼ إجراءات لحماية الطمبػة مػف اإلسػاءة
كاالستغبلؿ

م

السجال الثالث :
الرياضة والصحة النفوية

-1

تعم ػ ػػؿ أدارة المدرس ػ ػػة عم ػ ػػى ت ػ ػػكفير أم ػ ػػاكف
مناسبة لؤللعاب

-3

تيتـ بالفحص الطبي الدكرم لمطمبة

-2

تػ ػػكلى حصػ ػػص التربيػ ػػة الرياضػ ػػية اىتمامػ ػػا
كبي ار

داكسا

غالبا

أحيانا

نادرا

أبدا

-4

تػ ػ ػػنظـ مسػ ػ ػػابقات رياضػ ػ ػػية بػ ػ ػػيف الصػ ػ ػػفكؼ
المدرسية

-5

تعمؿ عمى رفع الكعي الرياضػي لمطمبػة مػف
خبلؿ رسكمات فنية

-7

تكفر متابعة لكافة حاالت االعاقة بالمدرسة

-6

تػػكفر أدكات رياضػػية مناسػػبة لمفئػػة العمريػػة
لمطمبة

-8

ت ػػكفر ممف ػػات تراكمي ػػة لمطمب ػػة متعمق ػػة بكاف ػػة
الجكانب الصحية كالنفسية

-9

لمطمبة

تنظـ لقاءات إرشادية حكؿ المشاكؿ النفسية

-10

تعمؿ عمى تكعية الطمبة حكؿ سػبؿ الد ارسػة
السميمة كالتقميؿ مف حدة قمؽ االمتحانات

-11

تعمػػؿ عمػػى زيػػادة الرفػػاه النفسػػي لمطمبػػة مػػف
خبلؿ الرحبلت المدرسية

-12

ت ػ ػػدعـ كج ػ ػػكد مرش ػ ػػديف ص ػ ػػحييف كم ػ ػػؤىميف
لمتعامؿ مع المشاكؿ النفسية

س حق ()2
قاكسة بأوساء الوادة السح سين
االوم

اللخصص

س ان العسل

الرقم
1

د .رندة شرير

أصكؿ تربية

جامعة االقصى

2

د .عمياف الحكلي.

أصكؿ تربية

الجامعة االسبلمية

3

د .حمداف الصكني.

اصكؿ تربية

الجامعة االسبلمية

4

د .رائد الحجار.

أصكؿ تربية

جامعة االقصى

5

د .اياد الدجف

أصكؿ تربية

الجامعة االسبلمية

6

د .محمد ىاشـ أغا.

أصؿ تربية

جامعة االزىر

7

د .ىناء محمكد ناجي.

أصكؿ تربية

جامعة االقصى

8

د .محمد كامؿ الجمؿ.

اصكؿ تربية

جامعة االقصى

9

د .محمد عثماف األغا.

أصكؿ تربية

الجامعة االسبلمية

10

د .محمكد خمؼ اهلل.

اصكؿ تربية

جامعة االقصى

11

د .سميماف المزيني.

أصكؿ تربية

الجامعة االسبلمية

س حق ()3

اولبانة دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة
السحفزة بالصورة النياكية
جاسعة ا زىر _ غزة

عسادة الدراوات الع يا
يــــــــــــة اللربيـة

قوم أصول اللربية
السوضوع  /لطبيق اولبانة
أخي المعمـ المحترـ  /أختي المعممة المحترمة ،حفظو/ىا اهلل
السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،،
تقكـ الباحثة بالجراء دراسة بعنكاف" :دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية

اآلسنة السحفزة فل سدارس ا ونروا فل السحافظات الجنوبية" .كذلؾ استكماؿ لنيؿ درجة
الماجستير مف قسـ أصكؿ التربية في جامعة األزىر ،كلمحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة أعدت
الباحثة استبانة مككنة مف ( )45مكزعة عمى ثبلثة مجاالت (الصحة الغذائية –األمف كالسبلمة

المدرسية – الكعي الرياضي كالنفسي).

لذا أرجك مف سيادتكـ التكرـ بقراءة كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،كتحديد درجة مكافقتكـ
عمييا بكضع إشارة (√) في العمكد المناسب ،ككمي ثقة كأمؿ في إجابتكـ عف جميع فقرات

االستبانة بدقة كمكضكعية ،كذلؾ لمكصكؿ إلى نتائج صحيحة كدقيقة ،إضافة لتعبئة البيانات

األكلية المتعمقة بمتغيرات الدراسة ،عممان بأف ىذه البيانات كالمعمكمات لف تستخدـ إال ألغراض

البحث العممي.

كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالشكر...
الباحثة :حنان راغب عفانة.

البيانات ا ولية:

الجنس:
اللخصص:

( )ذر
( ) ع وم إنوانية

الدرجة الع سية ) ( :دراوات ع يا

( ) أنثى
( ) ع وم لطبيكية
( ) ب الوريوس

ونوات الخدسة ) ( :أقل سن  5ونوات ( )  5ـ  10ونوات

( ) أ ثر سن 10ونوات

دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة السحفزة:
م

"درجة اللوافر"

الفكرات

داكساً

السجال ا ول :الصحة الغذاكية
-1
-2
-3
-4
-5

تنظـ إدارة المدرسة زيارات لبعض الجيات ذات العبلقة
بالصحة العامة.
تعد إدارة المدرسة مطكية دكرية تتعمؽ بالصحة العامة
لمطمبة.
تكزع إدارة المدرسة كجبة غذائية عمى الطمبة تحتكم
متكاممة العناصر.
تزكد إدارة المدرسة المكتبة المدرسية بمطبكعات عف
الكعي الغذائي.
تعمؿ عمى تكعية الطمبة باالبتعاد عف األغذية الغنية

بالزيكت كالمكاد الضارة.

-6

تفعؿ مراقبة المقصؼ المدرسي.

-7

تكفر مياه صالحة لمشرب.

-8

تبعد مكاف مياه الشرب عف دكرات المياه.

-9
-10

تكفر أطعمة متنكعة في المقصؼ المدرسي تتناسب مع
احتياجات األطفاؿ الغذائية.
تكظؼ اإلذاعة المدرسية في نشر الكعي الغذائي بيف
الطمبة.

 -11تحث الطمبة عمى عدـ الشراء مف الباعة المتجكليف.
السجال الثانل :ا سن والوالسة السدروية
-1

تكفر طفايات حريؽ داخؿ المدرسة.

-2

تكفر حقيبة إسعاؼ أكلي في كؿ فصؿ.

-3

تيتـ بصيانة األثاث المدرسي.

-4

تعمؿ عمى تكعية الطمبة بكيفية التعامؿ مع مخمفات

الحركب.

-5

ترشد الطمبة حكؿ اإلشارات المركرية.

-6

تعمؿ عمى تكعية الطمبة بحكادث الدراجات النارية.

-7

تعمؿ عمى تكعية الطمبة بحكادث السيارات عمى الطرؽ.

-8

تعمؿ عمى تكعية الطمبة بحكادث المكلدات الكيربائية.

غالباً

أحياناً

نادراً

أبداً

-9

تضع خطة إخبلء لممدرسة في حالة حدكث حكادث.

 -10تكعية الطمبة بطريقة التخمص مف النفايات بطريقة
صحيحة.

 -11تعقد ندكات تثقيفية لممرشديف الصحييف حكؿ
كيفية إجراءات األمف كالسبلمة.
 -12تضع تصكر لحاالت األمراض المزمنة ككيفية
اإلسعافات األكلية ليا.
 -13تكفر تيكية كاضاءة جيدة في الفصكؿ.
 -14تكفر أدكات الصحة كالنظافة في كؿ فصؿ.
 -15تكفر بيئة صفية فاعمة كأمنة كمحفزة عؿ التعميـ.
 -16تكفر لجنة نظاـ تعمؿ عمى حماية الطمبة أثناء مركرىـ.
 -17تكفر مصاعد أمنة لمطبلب مف جميع النكاحي.
 -18تكفر خطة طكارئ لضماف تعميـ ذم جكدة في الظركؼ
الطارئة.
 -19تعمؿ عمى تنظيـ دخكؿ كخركج الطمبة بشكؿ أمف.
 -20تكظؼ إجراءات لحماية الطمبة مف اإلساءة كاالستغبلؿ.
 -21تعمؿ عمى تدريب العامميف عمى األمكر المتعمقة بحماية
األطفاؿ.
 -22تكفر نظاـ فعاؿ لمتكاصؿ لضماف الحماية الفاعمة لمطمبة
في الظركؼ العادية كفي حاالت الطكارئ.

السجال الثالث :الوعل الرياضل والنفول
-1

تعمؿ أدارة المدرسة عمى تكفير أماكف مناسبة لؤللعاب.

-2
-3

تكلى حصص التربية الرياضية اىتمامان كبي انر.
تيتـ بالفحص الطبي الدكرم لمطمبة.

-4

تنظـ مسابقات رياضية بيف الصفكؼ المدرسية.

-5

تعمؿ عمى رفع الكعي الرياضي لمطمبة مف خبلؿ
رسكمات فنية.

-6

تكفر أدكات رياضية مناسبة لمفئة العمرية لمطمبة.

-7

تكفر متابعة لكافة حاالت اإلعاقة بالمدرسة.

-8

تكفر ممفات تراكمية لمطمبة متعمقة بكافة الجكانب
الصحية كالنفسية.

-9

تنظـ لقاءات إرشادية حكؿ المشاكؿ النفسية لمطمبة.

 -10تعمؿ عمى تكعية الطمبة حكؿ سبؿ الدراسة السميمة
كالتقميؿ مف حدة قمؽ االمتحانات.

 -11تعمؿ عمى زيادة الرفاه النفسي لمطمبة مف خبلؿ الرحبلت
المدرسية.
 -12تدعـ كجكد مرشديف صحييف كمؤىميف لمتعامؿ مع
المشاكؿ النفسية.
 -13تكفر تدر نيبا حكؿ كيفية التعامؿ مع الطمبة ذكم
األمراض.

فل اعلكادك ،سا وبل لفعيل دور اإلدارة السدروية فل لحكيق البيكة السدروية اآلسنة فل سدارس االونروا فل
السحافظات الجنوبية؟
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