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 الشكر والتقدير

الحمد   رب العالميف  خالؽ اإلنساف ومعممو  نعة البياف  وال الة والسالـ عمى خير مف نطؽ 
 بالضاد وأباف عف مرامي الكالـ  سيدنا محمد  موات ا  وسالمو عميو  وبعد    

بفيض حب وعظيـ امتناف أقدـ مف الشكر أجزلو إلى مف كانت لو أياد طيبة وجيود جبارة في إنجاز 
 –ؿ المتواضع  كما يسعدني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف والتقدير إلى جامعة القدس ىذا العم

فمسطيف  منيؿ العمـ والعمماء  وأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى عمادة الدراسات العميا  كما أخص بالشكر 
ىذه  أعضاء الييئة التدريسية في برنامج اإلدارة التربوية  والشكر مو وؿ لكؿ مف أسيـ في إخراج

الرسالة إلى حيز الوجود  وأنحني احترامًا إلى أستاذي الفاضؿ " األستاذ الدكتور محمود أبو سمرة " 
الذي تفضؿ باإلشراؼ عمى رسالتي  متجشمًا رعاية ىذا العمؿ  حيث كاف لتوجيياتو القيمة المتميزة 

لالستبانة  زميالتي وزمالئي  األنر الكبير في إنجاز ىذه الرسالة  وال يفوتني أف أشكر لجنة المحّكميف
في مدرسة األنوار األساسية جميعًا  والعامميف في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة كافًة عمى تشجيعيـ 
ومساعدتيـ لي حتى أتممت رسالتي ىذه  كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لعضوي لجنة المناقشة  الدكتور 

نرائيا بمالحظاتيما القيمة.جماؿ بحيص  والدكتور محمد شعيبات لتفضميما بمناقش  ة ىذه الرسالة وا 
ف كانت اأُلخرى فحسبي أني قد بذلت  وفي الختاـ إف كنت قد أحسنت فيذا فضؿ وتوفيؽ مف ا   وا 
ليو يرجع  ليو يرجع الفضؿ كّمو  وا  ق ارى جيدي  وما أنا إال بشٌر أ يب وأخطئ  والكماؿ   وحده  وا 

 لن ير. النناء كّمو  ىو نعـ المولى ونعـ ا
 الميـ لؾ الحمد كما ينبغي لجالؿ وجيؾ وعظيـ سمطانؾ.
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 الممخص 

توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مدى  
 استخدمت الباحنة الدراسة أىداؼ حقيؽفي ضوء بعض المتغيرات  ولت ؿ تحسينيابراـ ا  والبيرة  وس

وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف والمديريف في مدارس محافظة راـ ا  الو في   المنيج
( مديرًا ومعممًا  في حيف تـ اختيار 5248  البالغ عددىـ )2016/2017والبيرة في العاـ األكاديمي 

( فردًا  واستخدمت الباحنة االستبانة 828يقة العينة العشوائية الطبقية  وتكونت مف )عينة الدراسة  بطر 
وبيئة  حية  وبيئة ثُئخ يبدَخ، لجمع البيانات مف المبحونيف  وتكونت مف أربعة مجاالت ىي: 

ة  سموكية  وبيئة تعميمية تعممية  تـ التحقؽ مف  دقيا ونباتيا بالطرؽ التربوية واإلح ائية المناسب
 إح ائيًا.  ( لمعالجة البيانات(SPSS اإلح ائية لمعمـو االجتماعية ةالرزم واستعانت الباحنة ببرنامج

أف مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ  أشارت نتائج الدراسة إلى
ا  والبيرة جاء بدرجة مرتفعة  وح ؿ مجاؿ البيئة السموكية عمى أعمى  نسبة يميو مجاؿ البيئة المادية 
كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إح ائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى توافر 

يير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تعزى لمتغيرات الدراسة: المؤىؿ معا
العممي  ومكاف المدرسة  وسنوات الخبرة  والمسمى الوظيفي  بينما توجد فروؽ تعزى لمتغيري: 

د مف الطرؽ الجنس  وجية اإلشراؼ  كما أظيرت النتائج المتعمقة بسبؿ تحسيف البيئة المدرسية العدي
واألساليب الواجب اتباعيا في سبيؿ تحسيف البيئة المدرسية مف وجية نظر أفراد عينة الدراسة منيا: 
توفير أجيزة عممية وتكنولوجية متطورة داخؿ المدرسة " و" توفير حديقة مدرسية مناسبة )مناطؽ 

 خضراء(". 
 توفر بيانات قاعدة ت ميـ: وبناًء عمى نتائج الّدراسة  أو ت الباحنة بعدة تو يات منيا

الق ور في  جوانب لمعرفة لمتطوير  كذلؾ حاجتيا تحديد مدى المدارس ليتـ جميع عف معمومات
 المظير في تحسيف مباٍف أو إضافة خالؿ مف تحسينيا توفير معايير البيئة المدرسية السميمة  فيتـ

 الخارجي لممباني القائمة منيا. 
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 Abstract 

 

This study aimed to identify the availability of the healthy school 

environment standards in the schools of Ramallah and Al-Bireh Governorate 

and methods of improving it. To achieve the objectives of the study, the 

researcher used the descriptive methodology. The study population consisted 

of (5248) persons (principals and teachers). The sample consisted of (828) 

persons chosen randomly. The data were collected through the questionnaire, 

which consisted of four stsatified. The questionnaire’s reliability and validity 

were assessed via the appropriate educational and statistical methods. The 

collected data were processed and analyzed using the SPSS software package.  

The study results revealed that the degree of availability of the healthy school 

environment standards in the schools of Ramallah and Al-Bireh Governorate 

was high, the mean of the behavioral environment was the highest ,whereas 

mean of the physical environment was the lowest >The results also showed 

that there were no statistically significant differences in the availability of the 

healthy school environment standards in Ramallah and Al-Bireh due to 

variables of: qualifications, location of the school, and years of experience. 

However, there were significant differences due to the gender, and 

supervisory body. 

The results related to methods of improving school environment showed that 

were a number of ways and techniques that could be followed to improve 

school environment from the perspective of the respondents. 

Based on the results of the study ،the researcher recommended that ،in the 

light of the adoption of the Electronic School Management System by the 

Palestinian Ministry of Education ،the competent authorities should set up a 

database that helps to provide information on all schools and their needs for 

development as well as identify the deficits in the envireِxisting facilities. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكمة الدراسة وأىميتيا. 1

  المقدمة   1.1

يمنؿ العن ر البشري تركز االستنمار األمنؿ في العممية التربوية في المجمؿ عمى اإلنساف  حيػث 
البرامج السػاعية إلى إعداده ب ورة تكفؿ االرتقاء بو مف جميع  ؿّ اليدؼ األسمى الذي تدور حولو ك

النواحي الجسمية والنفسية والفكرية  بػؿ وحتى الجمالية واإلبداعية  مف أجؿ بموغ مستقبؿ زاخر باألمف 
ادة نقافية أ يمة وعميقة  تشمؿ تجػارب وخبػرات واالستقرار والرفاىية  ويمكف تحقيؽ ذلؾ بتمكينو مف م

حياتية متنوعة  وميارات وقيمًا معرفية إنسانية  يدعميا اسػتعداد نفسػي متػوازف  ونزعات عممية وتوجيات 
وطنية. ومف أجؿ ذلؾ يتطمب األمر احتضػاف وتوجيػو األجياؿ في حاضرىا ومستقبميا  في ظؿ بيئة 

 .(2009الشمتي  مدرسية تربوية سميمة آمنة )
حيث تسعى مؤسسات الدولة المختمفة في طور بناء الدولة الفمسطينية عمى االىتماـ بجميع 
القطاعات والمؤسسات التي ُتعنى ببناء المجتمع  وتقوية بنيانو بدءًا مف االىتماـ باألسرة وانتياء بحفظ 

أخذت عمى عاتقيا بناء الوطف األمف والنظاـ  ولعؿ مف أىـ المؤسسات المجتمعية الفمسطينية التي 
بسواعد أبناء المؤسسات التعميمية التربوية ممنمة بالمدرسة عمى اختالؼ مراحميا وعمى اختالؼ 
قطاعاتيا ونظرًا الىتماـ وزارة التربية والتعميـ بالمدرسة عامة والبيئة التربوية خا ة أ درت مجموعة 

ذات الش ف بخ وص معايير البيئة المدرسية السميمة مف المعايير باالتفاؽ مع وزارة ال حة والوزارات 
حيث تعد المدارس إحدى البيئات التي يقضي فييا األطفاؿ معظـ يوميـ. لذا فمف الميـ أف تكوف 

 المباني والساحات والمرافؽ داخؿ المدرسة نظيفة وآمنة و حية. 
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يـ إال أنيا أداة المجتمع في ومف الجدير بالذكر أف المدرسة ليست الوحيدة التي تسيـ بعممية التعم
تنشئة األبناء والتنظيـ الذي يعمؿ عمى إعداد الطالب لمواجية احتياجاتيـ والتي تبدأ بمرحمة التعميـ 
األساسي  التي  تركز عمى  األطفاؿ في مرحمة ُتشكؿ شخ ياتيـ وىي مرحمة مف أخطر سنوات 

ف الميـ ل حة ىؤالء األطفاؿ أف َيتوفر لدييـ عمرىـ  كونيا الركيزة األساسية لممراحؿ التالية ولكف م
مياه نظيفة لمشرب  وما يكفي مف المياه الستخداميا في النظافة  ومرافؽ ال رؼ ال حي واليواء 
النقي لمتنفس  وأغذية سميمة ومفيدة  ومكاف آمف لمتعمـ والمعب. حيث إنو يمكف لبيئة ممونة أف تسبب 

ويمكف أف تقمؿ المواظبة عمى الدراسة والقدرة عمى التعمـ  ما  أو تؤدي إلى تفاقـ المشاكؿ ال حية 
يدؿ عمى مدى أنر وأىمية البيئة المدرسية السميمة ودورىا في الت نير إيجابا في حاؿ توفر المعايير 

 (. 2007المطموبة  وسمبا حيف فقدانيا لتمؾ المعايير)العجمي  

اني والمرافؽ والتجييزات المدرسية جزء ( حيث أشار إلى أف المب2010وىذا ما أكده العجمي)
أساسي مف المدرسة  وليا أنر كبير عمى العممية التعميمية  وعمى تح يؿ الطمبة وتقدميـ األكاديمي  
لذا فاف أي إ الح وتطوير لمنظاـ التربوي في بمد ما ال ي خذ بعيف االىتماـ أىمية وأنر المباني 

 يما اجتيد المخططوف لو. والمرافؽ المدرسية لف يكتب لو النجاح م

ويتطمب ذلؾ مف اإلدارات المدرسية تفعيؿ السياسات واإلجراءات اإلدارية في المجاالت 
ال حية المختمفة التي مف ش نيا تعزيز النقافة ال حية السميمة  ودعـ الجيود واألنشطة المدرسية التي 

تكوف السياسة ال حية مكتوبة تيدؼ إلى توفير بيئة مدرسية  حية سميمة وآمنة  ما يستوجب أف 
ضمف خطة المدرسة التطويرية حسب األولويات  وذلؾ بيدؼ توفير بيئة مدرسية سميمة   حية آمنة 

 (.2012)منظمة ال حة العالمية  

وبناًء عمى ما تقدـ ومف واقع الممارسة والخبرة المينية لمباحنة جاءت ىذه الدراسة لتتناوؿ مدى 
درسية السميمة في محافظة راـ ا  والبيرة وسبؿ تحسينيا  في ظؿ ع ر توافر معايير البيئة الم

ـ( 2017-ـ2016المعرفة والتكنولوجيا وعيد التطوير الذي أطمقتو وزارة التربية والتعميـ لمعاـ الدراسي )
 والذي ييدؼ أواًل وأخيرًا لبناء جيؿ قوي بالعمـ  متحضر الفكر سميـ البنية والبنياف. 

 لدراسة وأسئمتيا مشكمة ا 2. 1

مع كؿ تطور تشيده النظرية التربوية ي بح ضروريًا تكييؼ البيئة المدرسػية مػع الحاجات 
التعميمية الجديدة والتوجيات التربوية الحدينة بمػا فييػا تنويػع األنػشطة  وتطوير العالقة بيف المعمـ 

عد أحد مدخالت النظاـ المدرسي  حيث والطالب واالنفتاح عمى البيئة الخارجية. والبيئة التعميمية تُ 
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تتفاعؿ مع باقي المدخالت ت نيرًا وت نرًا  فيي تؤنر عمى مجمؿ العممية التعميمية التعممية بالكامؿ  
 فضاًل عما تتركػو مف آنار نفسية عمى شاغمييا  الطالب والمدرسيف. 

ة ب بنيتيا  ومرافقيا وعميو فقد بات مف ال عب الف ؿ بيف البيئة المادية لممدرسة المتمنم
العامة والخا ة والبيئة المعنوية المتمنمة بالمنيج والطالب  والمعمـ: حيث بات تطػوير ىػذه البيئة 
وتكييؼ شروطيا كي تالئـ توجيات التربية الحدينػة ومجاالتيػا المعا ػرة ونخص ىنا التربية البيئية 

منو. ومف خالؿ عمؿ الباحنة في ميداف اإلدارة  السميمة عمى أنيا مجاؿ تربوي واعد بات أمرًا ال بد
التربوية  نش ت لدى الباحنة الرغبة في التعرؼ إلى مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في 
محافظة راـ ا  والبيرة وسبؿ تحسينيا  فقد الحظت الباحنة وجود تفاوت في البيئات المدرسية السميمة 

ة  الخا ة  والتابعة لموكالة. وعميو فقد تحددت مشكمة الدراسة في وخا ة بيف المدارس الحكومي
 األسئمة اآلتية: 

: ما مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام السؤال األول
 اهلل والبيرة من وجية نظر المديرين والمعممين؟

ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في السؤال الثاني: 
مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تبعًا لمتغيرات الدراسة )الجنس  والمؤىؿ العممي  وجية اإلشراؼ عمى 

 المدرسة  ومكاف المدرسة  وسنوات الخبرة  والمسمى الوظيفي(؟ 
 حسيف البيئة المدرسية  كما يراىا أفراد عينة الدراسة؟ما سبؿ تالسؤال الثالث: 

 فرضيات الدراسة 3. 1

 انبنقت فرضيات الدراسة ال فرية التالية مف سؤاؿ الدراسة الناني: 
بيف تقديرات أفراد ( α≤0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية  -الفرضية األولى

عينة الدراسة لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تعزى 
 لمتغير الجنس ) ذكر  أننى(. 

بيف تقديرات ( α≤0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية عند مستوى الداللة  -الفرضية الثانية
أفراد عينة الدراسة لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تعزى 

 لمتغير المؤىؿ العممي)بكالوريوس  ماجستير  دكتوراة(. 
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بيف تقديرات ( α≤0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية  -الفرضية الثالثة 
عينة الدراسة لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تعزى  أفراد

 لمتغير جية اإلشراؼ ) حكومة  خا ة  وكالة (. 
بيف تقديرات ( α≤0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية  -الفرضية الرابعة 

معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تعزى أفراد عينة الدراسة لمدى توافر 
 لمتغير مكاف المدرسة ) مدينة  مخيـ  قرية( .

بيف تقديرات ( α≤0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية -الفرضية الخامسة 
أفراد عينة الدراسة لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تعزى 

 (. 10  أكنر مف 10-6  5لمتغير سنوات الخبرة في العمؿ المدرسي ) أقؿ مف 
بيف تقديرات ( α≤0.05)عند مستوى الداللة ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية  -الفرضية السادسة 

أفراد عينة الدراسة لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تعزى 
 لمتغير المسمى الوظيفي ) مدير  معمـ(.

  أىداف الدراسة 4. 1

 سعت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 
 يمة في محافظة راـ ا  والبيرة وسبؿ تحسينيا. التعرؼ إلى مدى توافر معايير البيئة المدرسية السم -1
 تحديد مستوى ال عوبات التي تواجو تطبيؽ معايير البيئة المدرسية السميمة. -2
 التعرؼ إلى أىـ سبؿ تحسيف البيئة المدرسية.  -3

 أىمية الدراسة  5. 1

 تبرز أىمية ىذه الدراسة مف ناحيتيف: )نظرية وعممية (.

: تعد ىذه الدراسة امتدادا لدراسات الباحنيف الذيف قاموا بدراسة واقع البيئة المادية فمن الناحية النظرية
المدرسية  وكذلؾ أنر البيئة المدرسية السميمة عمى جودة التعميـ في األراضي الفمسطينية  حيث عانت 

قص بعض المدارس مف اعتداءات االحتالؿ المتكررة في السنوات القميمة الماضية  وما يفرضو ن
ميزانية التعميـ مف تمويؿ البيئة المادية وتعزيز عنا رىا واالىتماـ بت ميـ مبانييا بما يتفؽ مع معايير 
الجودة الشاممة  فكاف البد مف إلقاء الضوء عمى مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في 
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رفة احتياجاتيا كخطوة أولى محافظة راـ ا  والبيرة لتشخيص حالتيا والوقوؼ عمى جوانب الضعؼ ومع
 لمحث عمى زيادة الدعـ واالىتماـ بالبيئة المدرسية  والعمؿ عمى تحسينيا. 

 ومن الناحية العممية التطبيقية قد تسيم ىذه الدراسة في: 
 تقدـ أداة لتقييـ معايير البيئة المدرسية السميمة في المدارس الفمسطينية عامة وراـ ا  خا ة. -1
عمى تمويؿ التعميـ  وضرورة االىتماـ بجانب البيئة المادية وزيادة ن يبو مف توجو القائميف  -2

 التمويؿ باعتباره عامال ىامًا. 
 تسيـ في التطوير المستقبمي لموا فات ت ميـ المدارس في محافظات الوطف.  -3
 تبيف الدراسة التوجيات الحدينة لمت ميـ  ومدى أنرىا عمى التعمـ  وخا ة في محافظة راـ ا  -4

 التي تشيد وجود عديد مف المدارس الخا ة. 

 حدود الدراسة 6. 1

 تتحدد الدراسة فيما يمي: 

الػػذي يمقػػي الضػػوء عمػػى الدراسػػة مػػدى تػػوافر معػػايير البيئػػة المدرسػػية السػػميمة فػػي الحــد الموضــوعي: 
 محافظة راـ ا  والبيرة وسبؿ تحسينيا. 

 مدراء والمعمموف( في المدارس.الييئتيف اإلدارية والتدريسية )الالحد البشري: 
 مدارس محافظة راـ ا  والبيرة. الحد المكاني: 
 ـ.2016/2017لعاـ األكاديمي ا تـ إجراء الدراسة في الف ؿ الناني مفالحد الزماني: 
 تحددت نتائج ىذه الدراسة باألدوات المستخدمة بيا. الحد اإلجرائي:

 ات الخا ة بالدراسة .تحددت بالمفاىيـ والم طمح الحد المفاىيمي:

 مصطمحات الدراسة 7. 1

 : البيئة المدرسية
ىػػػي "اإلطػػػار البنيػػػوي األساسػػػي لممؤسسػػػات المدرسػػػية عمػػػى النحػػػو التػػػالي: " عنا ػػػر بشػػػرية: تالميػػػذ   

داريػيف. وعنا ػر غيػر بشػرية: مػف مبػاٍف وتجييػزات ومعامػؿ ومنػاىج  ومعممػيف  ومشػرفيف  ومػوجييف  وا 
 (.243: 2003ووسائؿ تعميمة وغير ذلؾ ")محمد  
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 البيئة المدرسية السميمة) اآلمنة(:
نمػػا ي البيئػػة ىػػ"  التعميميػػة المتكاممػػة والتػػي ال يقت ػػر اىتماميػػا عمػػى تحقيػػؽ اليػػدؼ التعميمػػي وحسػػب  وا 

تنميػػة الطالػػب فكريػػًا وتربويػػًا أيضػػًا  بحيػػث تقػػوـ ىػػذه المنظومػػة بمػػا تشػػممو مػػف كػػوادر تدريسػػية ومنيػػاج 
المتمنّػؿ فػي الطالػب  تعميمي وبيئة  حية سميمة وآمنة وأساليب تقنّية حدينة  بخدمة العن ػر األساسػي 

كسػابو المعمومػات والمعػارؼ والسػموكّيات السػميمة والميػارات التػي  وغرس القيـ والمبادئ اإليجابيػة فيػو  وا 
تعينو في المستقبؿ  وذلؾ مف خالؿ مجموعة مػف البػرامج واألنشػطة المنّظمػة واليادفػة  وبالتعػاوف البّنػاء 

 (.1: 2017والخفش  بيف المجتمع المدرسي وأولياء األمور" )نعساف 
 حافظة رام اهلل والبيرة:م

"تقسػػيـ إداري ُبنػػي عمػػى أسػػاس أف المػػدينتيف الشػػقيقتيف متال ػػقتاف لدرجػػة أنيمػػا تبػػدواف كمدينػػة واحػػدة. 
وىذه المحافظة واحدة مف ست عشرة محافظة تابعة لمسمطة الفمسػطينية. مركػز المحافظػة يقػع فػي مدينػة 

  (.2: 2014 يزكشانًؼهىيبد انفهظطٍُُالغربية إلى محافظة القدس")البيرة وىي أقرب مدف الضفة 
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  الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بقةاإلطار النظري والدراسات السا

 البيئة المدرسية ومفيوميا 1.2

نجازاتيـ واتجاىاتيـ نحو   تعد البيئة المدرسية مف أىـ البيئات التي تؤنر في سموؾ الطالب وا 
  والتقدير  والشعور باألمف  فالطالب الذي يجد في المحيط المدرسي ما يساعده عمى النمو  الدراسة

  اإلنجاز  أما إذا كانت ىذه البيئة المدرسية مميئة باإلحباطلديو دافع   و نجده متوافقًا مع البيئة المدرسية
فقد يؤدي ىذا كمو إلى حدوث اضطرابات سموكية   والنظر إلى الطالب نظرة غير إيجابية  والتيديدات

  وكؿ ذلؾ يؤنر في حياة الطالب وسموكيـ )شعمة  واتجاىات سمبية تجاه مدرستو والدراسة بيا
1999 .) 

ة المدرسية كغيره مف المفاىيـ التي انبرى العديد لمتعبير عنو  فمنيـ مف ضيؽ المفيـو ويعد مفيـو البيئ
(  مفيوميا 20  ص2014ومنيـ مف توسع فيو  فقد أخذت وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية)

لمبيئة المدرسية مف تعريؼ منظمة ال حة العالمية ب نيا " تفاعؿ مجموعة مف العوامؿ المادية 
واالجتماعية واألنظمة اإلدارية  التي تنظـ األدوار المختمفة بيف أطراؼ العممية التربوية".  ويشير الدليؿ 

( إلى اف البيئة المدرسية ىي جزء 2003اإلرشادي لمعايير  حة البيئة المدرسية لمخطيب وزمالئو)
ة  مجموعة مف الظروؼ بسيط مف البيئة العامة بمفيوميا الشمولي والتي تعد  أي البيئة المدرسي

والعوامؿ الخارجية التي تحيط باإلنساف وتؤنر في حياتو وتكوينو وسموكو  ويستمد منيا مقومات حياتو  
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( فترى أف منظومة البيئة المدرسية تتشكؿ مف 2009فيي الماء واليواء والم وى والطعاـ. أما الشمتي)
اإلدارية التي تضبط العالقات بيف األطراؼ مجموعة مف العنا ر والمتغيرات المادية واالجتماعية و 

ذات العالقة بالعممية التربوية داخؿ المنظومة البيئية لممدرسة  وتحدد المسؤوليات وأنماط التعامؿ مع 
 المشكالت واتخاذ القرارات.

أو اآلمنة  أو ال حية  أو الجاذبة  فيي مسميات لمبيئة المدرسية البيئة المدرسية السميمة، أما 
غوبة لتحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية المطموبة. ومفردات:) السميمة( أو )اآلمنة( أو )ال حية( المر 

أو )الجاذبة( تعني مجموعة مف المتطمبات الضرورية) الضوابط( الواجب توافرىا في البيئة المدرسية 
نا ر البيئة المدرسية  حتى تؤدي المدرسة دورىا المناط بيا. وىذه المتطمبات واجب توافرىا في جميع ع

المادية والبشرية  الحسية والمعنوية: المبنى المدرسي  والمق ؼ  والمرافؽ ال حية  والساحات 
والحدائؽ  والتيوية  واإلضاءة  والمختبرات  والمعمميف  واإلدارة  والمشرفيف والمرشديف وغيرىا مف 

مف توافرىا  وكما أشارت لذلؾ الدراسات  العنا ر. وجميعيا ليا مف الموا فات والمعايير التي ال بد
بيذا الخ وص. وما يرد الحقًا ضمف اإلطار النظري في ىذه الدراسة حوؿ البيئة المدرسية ومعايير 
مفرداتيا المختمفة ما ىو إال ضمف متطمبات وضوابط البيئة المدرسية السميمة أو اآلمنة )السبوؿ  

2007.) 

 أقسام البيئة المدرسية 2.2

بيئة المدرسية عاماًل ىامًا في توفير التعميـ اليادؼ واآلمف وال حي لمطمبة  فمفيوـ البيئة: ىو تعد ال
اإلطار الذي يعيش فيو اإلنساف  والذي يحوي التربة والماء واليواء  والعوامؿ البيولوجية األخرى  وتتعدى 

اـ البيئة المدرسية )الريماوي  ىذا إلى العالقات االجتماعية مع الوسط المحيط  ويمكف أف ينظر إلى أقس
2009: )- 

البيئة المادية: تضـ عددًا مف المدخالت منيا المباني  والتجييزات والمعدات العممية  ومدى  -1
توفر أساليب التقينة داخؿ المدرسة وىذه بدورىا تساعد عمى مواكبة التغيرات والتطورات الحادنة في 

 المجتمع الخارجي. 
 (: 2014ة كما جاء عند وزارة التربية والتعميـ )وتشتمؿ البيئة المدرسي

: وتشمؿ الموقع والمباني المدرسية بما تحويو مف إنشاءات وساحات ومالعب وحديقة * عوامل مادية
مدرسية وغرؼ  فية  وما تحويو الغرؼ مف األناث والمعدات والتجييزات  ومختبرات ومكتبات وغرؼ 
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حمامات ومشارب ومقا ؼ وتشمؿ كذلؾ الطرؽ المحيطة م ادر  والمرافؽ ال حية المختمفة مف 
 بالمدرسة  فضال عف عوامؿ بيولوجية كالمياه واليواء. 

: وتمنؿ شبكة العالقات بيف الطمبة واإلدارة والمعمميف  والعالقة السائدة * عوامل اجتماعية انسانية
 بينيـ  وقد تمتد إلى لجاف أولياء أمور الطمبة. 

 وتضـ الخطط والسياسات واألنظمة والقوانيف التي تمكف الطمبة مف التعمـ.* جوانب إدارية:    
وتقـو الباحنة في ال فحات الالحقة بو ؼ لبعض عنا ر البيئة المدرسية  وفؽ المعايير التي يمكف 
أف تجعؿ منيا بيئة مدرسية سميمة  وتبدأ الباحنة بالمبنى المدرسي  وسيعطى مساحة أوسع نظرًا 

 ألىميتو.
البيئة المعنوية أو المناخ المدرسي: تتمنؿ في االلتزامات األخالقية والقيـ التي تنبع مف المجتمع  كما 
تتمنؿ في عالقة المدير بالمعمميف  والطالب  وأولياء األمور  وعالقة المعمميف فيما بينيـ وبالطالب 

 (.2005يجي  وأولياء األمور  وعالقة الطالب باإلدارة والمعمـ بعضيـ بعضًا )المم
وكمػػا يشػػير المنػػاخ المدرسػػي إلػػى خا ػػية ونوعيػػة الحيػػاة المدرسػػية  ألنيػػا تقػػـو عمػػى أنمػػاط مػػف تجػػارب 
األشػػػخاص فػػػي الحيػػاة المدرسػػية  وتعكػػس: المعػػايير  األىػػداؼ  القػػيـ  العالقػػات بػػيف األشػػخاص  التعمػػيـ 

 .(Jonathan Cohen,2010)والتعمـ  ممارسة القيادة  اليياكػؿ التنظيمية
وذكر الباحنوف أف لممناخ المدرسي أنماطًا مختمفة لكؿ نمط منيا خ ائ و التي يعرؼ بيا 
وىي: المناخ المفتوح  ومناخ اإلدارة الذاتية  والمناخ الموجو  والمناخ العائمي  والمناخ األبوي  والمناخ 

الدراسات المناخ (ولعّؿ أكنر ىذه المناخات التي نالت اىتماـ 2001المغمؽ ) ادؽ والمعضادي 
المفتوح والمناخ المغمؽ. فالمناخ المفتوح ترتفع فيو درجات االنتماء والقدوة في العمؿ والنزعة اإلنسانية  
والتركيز عمى االنتاج بينما تنخفض فيو درجات التباعد واإلعاقة والشكمية في العمؿ. ففيو ترتفع الروح 

  وتسود بينيـ وبيف اإلدارة والطمبة التعاوف واالحتراـ المعنوية لدى المعمميف ويعمموف معًا دوف شكوى
والعالقات القوية  حيث تعمؿ اإلدارة المدرسية عمى إشباع حاجات العامميف  مما يزيد التزاميـ 

 ؛ 2001بواجباتيـ الوظيفية خالفًا لما ىو عميو الحاؿ في المناخ المغمؽ ) ادؽ والمعضادي  
(Gough . 2008 

ة التعميمية  المدرسية ىي"جممة مف الظروؼ المادية والتدريسية والتسييرية وتتعمؽ وعميو  فإف البيئ
الظػػروؼ الماديػػة: بت ػػميـ المكػػاف الػػذي يشػػغمو ال ػػؼ والمبنػػى المدرسػػي  ونػػوع المػػواد واألجيػػزة 
والتقنيات والم ادر التعميمية المتوافرة  وبالمتغيرات الطبيعية التي يت ؼ بيػا ال ػؼ: مػف درجػة 

ضػػاءة ورطوبػػة ومػػا إلػػى ذلػػؾ ".أمػػا الظػػروؼ التدريسػػية فتشػػمؿ أفعػػاؿ المعممػػيف ونشػػاطيـ حػػرارة  وا 
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التعميمػػػي داخػػػؿ غرفػػػة ال ػػػؼ  سػػػواٍء مػػػاتعمؽ منيػػػا فػػػي تحديػػػد األىػػػداؼ التدريسػػػية  أو ب سػػػاليب 
التػػدريس أو بػػالتقويـ  وفػػي الغالػػب نمػػة توافػػؽ إلػػى حػػد كبيػػر بػػيف ت ػػميـ المكػػاف وبػػيف الظػػروؼ 

ائدة فيو. فيما الظروؼ التسييرية تتعمػؽ بالقواعػد والمعػايير التػي يعمػؿ بيػا فػي البيئػة التدريسية الس
التعميميػػة لضػػبط سػػموؾ المتعممػػيف  أو لممحافظػػة عمػػى انتظػػاميـ فػػي متابعػػة تعمميػػـ  ولػػذا يتوقػػؼ 
ًا نجػػاح أي تعمػػيـ  عمػػى البيئػػة التعميميػػة التػػي يحػػدث فييػػا ذلػػؾ التعمػػيـ  فالبيئػػة التعميميػػة تمعػػب دور 

ميمػًا فػي تحقيػؽ أىػداؼ التعمػيـ جنبػًا إلػى جنػػب مػع المػنيج والمعمػـ وطػرؽ التػدريس الحدينػة التػػي 
تُفعؿ دور المتعمـ وتجعمو في قمػب العمميػة التعميميػة  ولكػي تتحقػؽ أىػداؼ التعمػيـ  البػد أف تكػوف 

حفػػػزىـ عمػػػى البيئػػػة التعميميػػػة جاذبػػػة ومشػػػوقة  يشػػػعر فييػػػا المتعممػػػوف بالراحػػػة واألمػػػف والتحػػػدي وت
التعمـ  ومف ىذا المنطمؽ اىتـ التربويوف بالبيئات التعميمية التي يجري فييا تعمـ الطمبة  ويتـ فييا 

 (.2014تنشئتيـ االجتماعية والنقافية  ويتحقؽ فييا نماؤىـ)الحربي  

 المبنى المدرسي: مواصفاتو ومعاييره 3.2
تي تساعد ب ورة مباشرة عمى النجاح في يعد المبنى المدرسي مف العوامؿ الرئيسية اليامة ال

تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف التربية  ومع تغير ال ورة التقميدية لممدرسة أ بح المبنى المدرسي 
الحديث يخضع لشروط وموا فات عممية  مف حيث اختيار الموقع والتنظيـ العاـ لممبنى وتوزيع 

مف مالعب ومختبرات ومكتبة وغيرىا مف العنا ر اإلضاءة والف وؿ الدراسية وتوافر المرافؽ األخرى 
الضرورية في تشكيؿ المدرسة كما أ بح مف الضروري أف يكوف مبنى المدرسة في تنظيمو العاـ عمى 
أساس وظيفي يسيـ ب ورة مباشرة في العممية التربوية  فإذا كانت تجييزات المدرسة مف الداخؿ تمنؿ 

وفاعميتيا فإف الشكؿ الخارجي لممدرسة يمنؿ أيضا عن رًا ىامًا أىمية كبيرة بالنسبة لكفاءة المدرسة 
 (.2009أسعد  (
 :موقع المبنى المدرسي -1

عند اتخاذ القرار بإنشاء مبنى مدرسي ال بّد مف مراعاة أمور ىامة ليا دور في مستقبؿ جيد 
 المدرسة؟ لممدرسة  فما ىي االعتبارات التي يجب األخذ بيا عند اختيار الموقع الذي ستقاـ فيو

؛ 2003؛ والمقرف  2007؛ والسبوؿ  2005؛ وأسعد  2010أورد كؿ مف: )العجمي  
Evanse  2000 ؛Boman  2004 ؛Maxwell  2002:عددًا مف الموا فات نوردىا فيما ي تي ) 

اختيار موقع بعيد عف الشوارع الرئيسة نشيطة الحركة  وذلؾ لالبتعاد عف الضجيج  وتوفير  -1
 تركيز الطالب  وتجنب حوادث الدىس والسير.اليدوء الالـز ل
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 يجب أف يكوف بعيدًا عف م ادر الدخاف والتموث ومسبباتو. -2
مراعاة حركة الرياح في اختيار الموقع بحيث ال يكوف اتجاه الرياح ي تي مف مكب النفايات أو  -3

 محماًل بالغازات.
 سيولة الو وؿ إلييا بمختمؼ وسائؿ االت اؿ. -4
 الخدمات العامة وسيولة ربطو بالبيئة التحتية لممنطقة.قرب الموقع مف  -5
 اختيار موقع مرتفع ألسباب  حية ولتجنب كوارث الفيضانات. -6
 خدمة أكبر عدد ممكف مف السكاف ب ف يستفيد مف الموقع. -7
 وجود أراض مناسبة حجمًا ونوعًا لمبناء. -8
 السرور واالرتياح النفسي.أف تكوف المناطؽ المجاورة مفتوحة ومتسعة بالمناظر التي تبعث  -9

 أف يكوف مساحة الموقع كبيرة بحيث تتسع لألنشطة التربوية المختمفة التي تقوـ بيا المدرسة. -10

  معايير اختيار الموقع العام لممدرسة 4.2

إف عممية اختيار الموقع المدرسي وتخطيطو أولى وأىـ مراحؿ اإلعداد السميـ لبيئة مادية مناسبة 
ييا حقيـ في التعميـ  محققا ليـ األمف والسالمة والبعد عف األخطار كذلؾ يمنؿ لمطالب يمارسوف ف

 بيئة جمالية مفعمة بالطبيعة تنير دافعتييـ لمتعمـ. 

 
 (2005)انًُزح، 

معايير االختيار تحقيقًا 
 لممرونة 

الطبوغرافيا ،التربة، 
 استعماالت األراضي

االشتراطات البنائية، 
 مساحة الموقع 

معايير االختيار تحقيقًا  
 تموث اليواء الضوضاء الراحة الحرارية  لمراحة  

معايير االختيار تحقيقًا 
 الوقاية من الحريق شبكة الطرق  لألمن واألمان 

معايير االختيار تحقيقًا 
ماء،كيرباء،)الخدمات المواصالت لمبنية األساسية 

 (ىاتف
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 (2005)انًُزح، 

وأشارت وزارة التربية والتعميـ الفمسطيني في دليؿ المعايير والجودة إلى أىـ المعايير الفنية التي 
 : (2015)وزارة التربية والتعميـ   الضروري توافرىا لضماف توفير بيئة مدرسية سميمة وىيمف 

 
 : الدفء واالرتياح الحراري -أ 
يجب أف يكوف البناء المدرسي محققا لمتطمبات االرتياح الحراري وسالمة البيئة بحيث يحقؽ قيـ  •

ـ( لألماكف غير المكيفة مع 28º-18و)ـ( لألماكف المكيفة 24º-22درجات حرارة تتراوح بيف) 
لتر( لكؿ طالب  6-2مراعاة الظروؼ اأُلخرى كالرطوبة النسبية  وتوفير ىواء نقي بمعدؿ) 

 بالنانية. 
-30أف تكوف نسب الرطوبة ضمف القيـ المحددة لالرتياح لدى اإلنساف الطبيعي  وىي بيف)  •

فيو المدرسة  وقد تحتاج إلى أجيزة  % ( مع األخذ بعيف االىتماـ مناخ المنطقة الذي تقع60
 خا ة لمتحكـ بيا.

 وضع ت اميـ بيئية مناسبة لكؿ مدرسة تتناسب مع البيئة المناخية في فمسطيف.  •
يجب أف يكوف الت ميـ قادرا عمى االستفادة ب كبر قدر ممكف مف الطاقة الطبيعية المتوفرة   •

ة تسمح ألشعة الشمس بدخوؿ المبنى كالطاقة الشمسية مف خالؿ توفير مساحات زجاجية مناسب
 .المدرسي بشكؿ كبير وفعاؿ خالؿ الشتاء
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 ( وىي:2015الحراري)وزارة التربية والتعميم، متطمبات تحقيق الدفء واالرتياح 
  :التصميم باستثمار الطاقة الشمسية  - أ
الشمسية في عممية االعتماد عمى الت ميـ البيئي لألبنية المدرسية بما يضمف أعمى استنمار لمطاقة  •

التدفئة شتاء والتبريد والتيوية في األياـ الحارة. إف عدـ وجود أنظمة ميكانيكية وكيربائية لمتدفئة 
والتبريد يجعؿ ىذا الخيار إلزاميا لضماف االرتياح الحراري وتقميؿ عدد ساعات الشعور بالبرد أو 

 .لضماف جودة البيئة الداخمية الحر إلى أدنى حد ممكف. فضال عف ضماف توفير تيوية طبيعية
تشجيع استنمار المساحات الكبيرة ألسطح المدارس في وضع أنظمة الخاليا الشمسية لتوليد الطاقة  •

الكيربائية  حيث تسيـ في تعويض نسبة كبيرة مف الطاقة الكيربائية المستيمكة بالمبنى والتوجو نحو 
 .المباني ذات االستيالؾ المتدني لمطاقة

استعماؿ سخانات المياه الشمسية لتوفير المياه الساخنة في المغاسؿ ومرافؽ المدرسة ال حية كافة  •
طواؿ العاـ  ويتـ ذلؾ مف خالؿ توجيو المبنى بشكؿ سميـ  لالستفادة مف الطاقة الشمسية وكذلؾ 

لدليؿ عند بناء المدارس متعددة الطبقات يوجو البناء بشكؿ سميـ حتى ال يحجب أشعة الشمس )ا
(. ولضماف عدـ حدوث تعارض ما بيف الرغبة في زيادة الكسب 2013اإلرشادي لممباني الخضراء  

الحراري والخشية مف االنبيار الضوئي نتيجة دخوؿ أشعة الشمس المباشرة لممبنى فإنو مف الممكف 
حيث إف كال االستفادة مف أنظمة التدفئة بالطاقة الشمسية كالجدار الشمسي أو المدخنة الشمسية  

 .منيما يسمح لمحرارة بدخوؿ المبنى وال يسمح لمضوء أو اإلشعاع المباشر بإحداث انبيار ضوئي
 العزل الحراري - ب
( متطمبات البناء األخضر في 2013حدد الدليؿ اإلرشادي لممباني الخضراء )  العزل الحراري: •

لمبنى عمما ب ف ىذه القيـ فمسطيف والحد األعمى المسموح بو لمعامؿ التو يؿ الحراري لغالؼ ا
 . [ASHREA 90.1] معتمدة بالكود العالمي لممباني الموفرة لمطاقة لممناطؽ المعتدلة

يجب أف يكوف المبنى المدرسي معزواًل مف الناحية المائية بما ال  عزل الرطوبة والعزل المائي: •
ى الجدراف مف خالؿ يسمح لمماء باختراؽ الغالؼ المائي وكذلؾ ال يسمح لمرطوبة بالتكوف عم
 .تسربيا مف األرض وغيرىا  أو مف خالؿ التكانؼ الناتج عف الجسور الحرارية

يجب أف يكوف الغالؼ الخارجي لممبنى معزواًل حراريًا بشكؿ مت ؿ  أي: ال  الجسور الحرارية: •
ىي توجد بو نقاط ضعؼ أو أماكف غير معزولة ويمكف أف تسمح لمحرارة باالنتقاؿ بسيولة عبرىا و 

  .ما تعرؼ باسـ الجسور الحرارية
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إف استعماؿ مواد عازلة طبيعية وذات ت نير سمبي منخفض جدا عمى البيئة يجب أف يكوف شرطا  •
مف شروط البناء المدرسي ال ديؽ لمبيئة  كذلؾ فإف تحديد مكاف العازؿ في غالؼ المبنى يعد ذا 

اـ ذات المناخ القاسي كشدة البرد أو ت نير كبير عمى درجات الحرارة داخؿ الغرؼ خا ة في األي
 شدة الحر.

 المظالت الخارجية:  .ج
  يجب توفير نظاـ لمتظميؿ في المدارس كافة  بما يضمف حماية الطمبة مف أشعة الشمس الحارة

 . يفا وحمايتيـ مف المطر شتاء
  .أف تكوف حينما أمكف مف مواد طبيعية كاألشجار الحرجية ذات الظؿ الكبير 
 ظالت ال ناعية منبتة بشكؿ جيد وقادرة عمى مقاومة الرياح واألمطار والنموج. ويفضؿ أف تكوف الم

أف تكوف المساحة المظممة كافية لجميع الطمبة  إف توفرت المساحة المناسبة لممدرسة 
( لكؿ طالب )إذا أمكف ذلؾ( مع توفر مقاعد خارجية بالساحات وقرب مق ؼ 2ـ1.2وبمعدؿ)
 المدرسة. 

 ناعة المظالت آمنة ومطابقة لمموا فات  وتدخؿ أية مواد ضارة كاألسبستوس في  أف تكوف مواد 
  ناعتيا.

  ضرورة بناء مظالت أماـ المق ؼ المدرسي والحمامات وأماكف ا طاؼ الطمبة في الطابور
 ال باحي.

 د. الجزر الحرارية: 
  يجب التقميؿ قدر اإلمكاف مف المساحات المر وفة بمواد داكنة الموف كاإلسفمت وغيره لمنع

امت اص حرارة الشمس بنسب مرتفعة فيؤدي إلى ارتفاع حرارة األرض وتكوف الجزر الحرارية  
 ويمكف االستعاضة عنيا باستخداـ مواد فاتحة الموف كالحجر وزيادة المساحات الخضراء. 

  (مف الطرقات والساحات واألر فة ومواقؼ السيارات  خالؿ 50بما ال يقؿ عف )ت ميف الظؿ%
 السنوات الخمس األولى لتشغيؿ المبنى.

ولضمان توفر بيئة مدرسية سميمة لم تقتصر وزارة التربية والتعميم عمى الجوانب البنائية   - ت
 ىي:الخارجية بل أيضًا أوردت الوزارة معايير لمبيئة التعميمية الداخمية و 

مع األخذ بعيف االىتماـ إعطاء األولوية لالستفادة الق وى مف اإلنارة الطبيعية عند  اإلضاءة: - أ
 ت ميـ البناء  فقد تـ إدراج المعايير الفنية لإلضاءة المناسبة .
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يجب توفير تيوية مناسبة لمغرؼ ال فية والمكاتب والمختبرات  تضمف تجديد اليواء التيوية:   - ب
( لتر مف اليواء النقي 6-2مناسبة مف اأُلكسجيف بحيث يتـ توفير ما بيف) وتوفير كميات 

 لمشخص الواحد بالنانية.
  يجب التقيد بضرورة توفير التيوية المناسبة  وباستعماؿ مواد ال تحتوي عمى ممونات لمجو مف أي

 نوع مف األنواع الضارة.
 لزيتي أو البترولي  واستعماؿ مواد ضرورة استعماؿ الدىانات ذات األساس المائي وليس األساس ا

حيث حددت في الموا فات العالمية واعتمدت في الدليؿ  ال قة بنسب مواد متطايرة منخفضة جدا
 اإلرشادي لممباني الخضراء.

 األبنية المدرسية 5.2 

  المبنى المدرسي: 1.5.2

حيث كونو بناًء ال البناء المدرسي ليس مجرد بناء عادي  إنو يختمؼ عف األماكف األخرى مف 
بد وأف ي مـ بالتشارؾ فيما بيف الميندسيف المعمارييف  والمدنييف  والمفكريف التربوييف مف ذوي 
االخت اص  مع االىتماـ بحاجة المعمميف والتالميذ. كؿ ىذا بيدؼ المحافظة عمى الخ و ية 

التربوي ومستقبمو. )العجمي  التربوية لمبناء المدرسي  وجعمو أكنر مطاوعة لمتعامؿ مع حاضر النظاـ 
(  إال إنو أقؿ حظًا في التسييالت التربوية األخرى؛ ألنو ما 2005؛ أسعد  2006؛ الخطيب  2010

زاؿ محتفظًا بطابعو التقميدي القديـ بالرغـ مف التغيرات الجذرية مف حولو  رغـ أف اإلقالع عف ىذا 
ي ميداف التربية وأف يتسـ بعدة  فات أوردىا كؿ الطابع لممباني ضرورة تستوجبيا التطورات الحدينة ف

 ( ومف أىميا:2005؛ وأسعد  2007  والسبوؿ  2010مف )العجمي  
 

 المرونة الزائدة  لمتحكـ في المساحات الخا ة بالقاعات وحجرات ال فوؼ. -1
توفّر إضاءة وتيوية ودرجة حرارة ورطوبة مناسبة  ويشترط لتيوية المبنى الرئيسي أف تتوازف  -2

الرطوبة مع درجة الحرارة  ألف انخفاض الرطوبة النسبية مع معدؿ مناسب في درجة الحرارة قد 
ر الماء في الجمد ال إلى انخفاض درجة الحرارة.  يؤدي إلى الشعور بالبرد وذلؾ لسرعة تبخُّ

 أف يكوف مناسبًا لموفاء باحتياجات المنيج المدرسي وأغراضو التربوية. -3
 ي المبنى.توفر األمف والحماية ف -4
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توفر التنسيؽ الداخمي: بحيث يكوف كؿ مف أماكف األنشطة المختمفة وظيفيًا في حد ذاتو ووظيفيًا  -5
 بالنسبة لألنشطة األخرى.

يحؽ لكؿ مف اإلدارة والمعمميف والعامميف والتالميذ وأولياء األمور السيولة واليسر في التعامؿ مع  -6
 المدرسة.

يسمح بإمكانية استخداـ الحجرات ألكنر مف غرض وأف يتكيؼ أف يتسـ بالمرونة والت قمـ بحيث  -7
 مع التغيرات المستقبمية.

 أف يكوف المبنى المدرسي اقت اديًا وجمياًل في الوقت نفسو. -8
  :االحتياطات ضد األخطار -2

؛ 2007؛ والسبوؿ  2010ليذه الغاية الميمة جدًا في المباني المدرسية فقد حدد كؿ مف )معمولي  
 ( عددًا مف اإلجراءات الواجب اتخاذىا لموقاية مف األخطار:2005وأسعد  

 يجب أف يزود المبنى المدرسي بالعدد القانوني مف أجيزة إطفاء الحريؽ. -1
 أف يكوف العامموف في المدرسة عمى قدر مف المعرفة باستخداـ أجيزة إطفاء الحريؽ وأدواتيا. -2
 العناية ب نابير المياه والبالوعات. -3
 باإلضاءة الكافية والتيوية الجيدة.العناية  -4
 الحاجة إلى مالءمة المبنى المدرسي ألعمار الطالب وخ ائ يـ الحركية. -5
 الحاجة إلى ت ميـ يشجع الطالب عمى التعمـ العفوي. -6

 :المقصف المدرسي 2.5.2

المق ؼ المدرسي جزء مف المنظومة التربوية المدرسية  وال يشكؿ ب ي حاؿ متجرًا لمبيع  وتقـو 
عمى ىذا األساس بالعمؿ عمى توفير مقا ؼ ذات موا فات بنيوية   -سياسة وزارة التربية والتعميـ 

وذات محتوى تغذوي  يساىـ في تحقيؽ  حة أفضؿ لمطمبة  وفي إكسابيـ العادات والممارسات 
 التغذوية وال حية المنشودة.

 
 



 

17 
 

 :المرافق الصحية 3.5.2

  .يخ ص مرحاض واحد لكؿ  ؼ عمى األقؿ 
  .يخ ص مرحاض واحد خاص بذوي االحتياجات الخا ة 
 .يجب أف تتوفر مغسمة بالقرب مف المراحيض 
  (طالبًا وطالبة.30توفير مغسمة لكؿ ) 
  يجب أف تكوف غرفة المراحيض جيدة التيوية مف خالؿ فتحات تيوية بالجية المقابمة لمباب أو تيوية

 ا طناعية باستعماؿ المراوح ومفرغات اليواء.
  أف تكوف وحدة المراحيض سيمة الو وؿ وبإمكاف إدارة المدرسة مراقبتيا دوف التعدي عمى يجب

 الخ و ية.
 .يجب أف تضمف وحدة المراحيض أحقية ذوي اإلعاقة باالستخداـ 
  يجب ف ؿ حمامات الييئة التدريسية عف حمامات الطمبة وأف يسمح لمزوار باستخداـ

 حمامات/مراحيض الييئة التدريسية فقط.
  .في حاؿ كوف المدارس مختمطة يجب مراعاة ف ؿ الوحدات ال حية لمذكور عف اإلناث 
 .يجب ف ؿ حمامات طمبة المرحمة النانوية عف حمامات طمبة المرحمة األساسية 
  يجب ف ؿ شبكتي ال رؼ ال حي لممياه الرمادية اآلتية مف المغاسؿ والمشارب عف تمؾ اآلتية مف

 ة لمعالجة المياه الرمادية إلعادة استخداميا في ري الحديقة. المراحيض وأف توجو إلى محط
  كذلؾ يجب التحقؽ مف سالمة الشبكة وخموىا مف تسريب المياه العادمة في أي مرحمة  وتوفر أنظمة

منع عودة الغازات والروائح الكريية إلى المبنى. كذلؾ يجب أف تكوف جميع الفتحات وغرؼ التفتيش 
 كف لمطمبة فتحيا أو العبث بيا.محكمة اإلغالؽ وال يم

  في حاؿ عدـ توفر شبكة لم رؼ ال حي في المنطقة التي تقع فييا المدرسة يجب استعماؿ حفرة
 .وليس حفرة امت ا ية حتى ال يتـ تمويث التربة والت نير عمى المياه الجوفية  ماء

لت اميـ الجديدة توفير وبناء خزانات خا ة بتجميع مياه األمطار: يجب أف يكوف ذلؾ ضمف ا
لممدارس إلمكانية استخداـ ىذه المياه في الري أو في النظافة العامة أو إطفاء الحريؽ إذا لـز األمر 

 (.2015)وزارة التربية والتعميـ  
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 :الساحات والمالعب 4.5.2 

الساحات الواجب توفرىا في المدرسة تشمؿ المالعب الرياضية  وساحات لطابور ال باح  
لجموس الطمبة. يجب أف يراعى في ىذه الساحات الشروط التالية )وزارة التربية والتعميـ  ومواقع 
2015:) 

الكشؼ عمى أرضيات المالعب مع بداية كؿ عاـ دراسي والتحقؽ مف خموىا مف أي مف م ادر  •
الخطر  أو المسببات لإل ابة منؿ: عدـ تساوى السطح / وجود مياه راكدة عمى األرضية ؛ لتجنب 

 . ر االنزالؽ  وأية موانع يمكف اال طداـ بيا ... الخخط
التحقؽ مف أف أبواب مخارج الطوارئ أو األبواب العادية مفتوحة بالكامؿ  عند دخوؿ الطمبة وخروجيـ  •

 وعدـ وجود أية موانع أو عوائؽ ليا.
 ة عديدة.ضرورة وضع إرشادات توجو وترشد الطمبة لموقاية مف اإل ابات والحوادث في أماكف متفرق •
 تدريب مدرسي التربية الرياضية ومشرفي الساحات عمى اإلسعافات األولية. •
مراقبة وضماف عدـ تدافع الطمبة عمى األدراج خا ة عند نياية اليوـ الدراسي وأف يتـ التزاـ الجية  •

 . اليمنى مف الدرج في ال عود والجية اليسرى في النزوؿ
 . ىا مف أسباب االنزالؽ أو التعنرضماف المحافظة عمى نظافة األدراج وخمو  •
لؼ األعمدة الخراسانية في أماكف لعب الطمبة أو تحركيـ باإلسفنج المضغوط لوقايتيـ مف اال طداـ  •

 بيا وكذلؾ عارضة المرمى .

 :المختبرات 5.5.2 

(  وأف تكوف 2ـ 60يجب أف تكوف مساحة المختبرات العممية مناسبة لمعمؿ بحيث ال تقؿ عف ) •
مكاف قياميـ بالتدريب أو إجراء 2ـ2تناسب أعداد الطمبة بحيث ال تقؿ عف)بمساحو  (لكؿ طالب وا 

 . التجارب ب وره آمنو ودوف تزاحـ بينيـ
باباف لكؿ مختبر تفتح لمخارج وأف يكوف باب المدخؿ الرئيس  -عمى األقؿ-يجب أف يكوف ىناؾ  •

 ـ(. 1.2بدفتيف وبعرض إجمالي ال يقؿ عف )
ر سريعة االشتعاؿ عمى النوافذ؛ ويفضؿ أف تكوف مف األلمنيوـ بحيث ال يمنع يجب عدـ وضع ستائ •

 و وؿ اإلنارة الخارجية.
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يجب أف تكوف اإلضاءة في المختبرات ممتازة سواء الطبيعي أو ال ناعي منيا مع ضرورة التيوية  •
 الجيدة مع ضرورة وجود شفاطات لميواء.

ف مف مواد غير قابمو لم دأ )النحاس(  وأف تكوف في حاؿ وجود تمديدات خا ة لمغاز يجب أف تكو  •
مقابض التحكـ بالغاز بوضع واضح وظاىر وقريب يسيؿ الو وؿ إليو في أي وقت  وعدـ حفظ 

 أسطوانات الغاز داخؿ المختبر بعد نياية الح ة بؿ بغرؼ منف مة واألفضؿ أف تكوف خارج المختبر.
 بالمواد الكيماوية أو األدوات المخبرية.يجب وجود خزائف خا ة يمكف قفميا لالحتفاظ  •
 يجب توفير مطف ة حريؽ مناسبة في المختبر لممواد التي يتـ عمؿ التجارب الستعماليا حيف الحاجة. •
 يجب االىتماـ بنظافة المختبر واألدوات ب وره جيدة. •
 يجب أف تكوف األحواض أو األرضيات أو أحواض التجارب مف مواد غير قابمو لالشتعاؿ. •
رورة وجود مدرس العموـ أو محضر المختبر وعدـ تركو المختبر ألي سبب في حاؿ وجود الطمبة ض •

 وأف ينتبو إلى ت رفات الطمبة وأف يوجييـ وأف يقـو بتنبيييـ لخطورة مزج مواد ال يعرفوف ماىيتيا.
ؽ مف ضرورة التحقؽ عند نياية كؿ ح ة أو يوـ دراسي مف غمؽ األنابيب وأسطوانات الغاز والتحق •

 حفظ المواد الكيماوية أو الغازات السائمة وغيرىا ب ماكنيا اآلمنة.
يجب أف تتوفر مستمزمات السالمة العامة مف طفايات حريؽ ومواد إسعاؼ أولي ومخارج طوارئ في  •

 المختبرات.
يجب أف تتوفر مغاسؿ ومياه حتى يمكف استعماليا في حاؿ تنانر مواد كيماوية عمى الجسـ أو الوجو.  •
 (.2015وزارة التربية والتعميـ  )

 :سبل توفير معايير البيئة المدرسية السميمة 6. 5. 2

وفيما يمي استعراض ألىـ المعايير والمتطمبات األساسية لبيئة مدرسية سميمة وفقًا لدليؿ ) البيئة 
 (2015المدرسية الفمسطينية  

 الصوت
 

  (45)الحد مف اإلزعاج ألدنى مستوى ممكف بحيث ال يزيد عف dB 
  الحد مف اإلزعاج ألدنى مستوى ممكف بالساحات الداخمية المغمقة بحيث ال تزيد شدتو

 .(dB 55)عف 
  وضع سواتر طبيعية لمحد مف انتقاؿ ال وت مف الشوارع المزعجة مف خالؿ زراعة

 أشجار 
 المواجية لم در اإلزعاج.مرتفعة وكنيفة عمى حدود المدرسة 
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 (أف تكوف الجدراف الفا مة بيف الغرؼ ذات معامؿ عزؿ  وتيSTCال يقؿ عف ) 
 (48dB.) 

 ( أف تكوف األرضيات الفا مة بيف الطوابؽ ذات معامؿ عزؿIIC  (ال يقؿ عف)52 
dB.) 

 اإلنارة
 

  مستوى اإلنارة بالغرؼ ال فية ال يقؿ عف (300 Lux)  وبالمختبرات(500 Lux). 
  (250)يفضؿ أف يكوف مستوى اإلنارة الطبيعية حوالي Lux. 
  (استعماؿ م ابيح مرتفعة الكفاءة ويفضؿ األنواع منؿT5  . (CFG or LED 

lamps 
  منع االنبيار واألشعة المباشرة  ويفضؿ أف تكوف النوافذ المخ  ة لإلنارة غير

ة إلى تظميؿ ل عوبة المباشرة في الغرؼ ال فية متجية لمجنوب وىي ليست بحاج
 دخوؿ أشعة الشمس المباشرة خالؿ ساعات التدريس. 

 الساحات
 

 يجب مراعاة أف تكوف المساحة الكمية لممدرسة متناسبة مع عدد الطمبة بحيث يخ ص 
 (مف مساحة الساحة المدرسية.  5m2. 1لكؿ طالب مساحة تعادؿ ما ال يقؿ عف) 

 الداكنة )كاإلسفمت( لتالفي تكوف الجزر  األر فة االبتعاد قدر اإلمكاف عف استعماؿ
الحرارية واالستعاضة عنيا بالمساحات الخضراء أو اإلسمنتية أو الحجرية ذات األلواف 

 الفاتحة. 
المياه 

 والمشارب
 

 . ضرورة توفير مياه نظيفة و الحة لمشرب في كؿ مدرسة 
 ( لترًا 15-10يخ ص لكؿ طالب ح ة مف الماء تتراوح بيف).لكؿ طالب 
 ( طالبًا.  30بالمتوسط يتـ تخ يص حنفية واحدة لكؿ) 
  (طالب. 100يخ ص مبرد ماء واحد لكؿ ) 
  .ف ؿ خزانات الوحدات ال حية عف مياه الشرب 

الحمامات 
والصرف 
 الصحي

 .ضرورة توفير نظاـ  رؼ  حي نظيؼ ومناسب الحتياجات الطمبة 
 حسب الموا فات العالمية  تخ يص حمامات لمطمبة ذوي االحتياجات الخا ة

 والمحمية.
  ومرحاض واحد لكؿ عشريف  –طالبًا  25توفير مقعد مرحاض واحد عمى األقؿ لكؿ

 مدرسا.
  في حاؿ كوف المدارس مختمطة يجب مراعاة ف ؿ الوحدات ال حية لمذكور عف

 اإلناث. 
 .يجب ف ؿ حمامات طالب المرحمة النانوية عف حمامات طالب المرحمة األساسية 
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 التحديات التي تواجو توفير بيئة مدرسية سميمة في فمسطين 9.2

التوا ؿ الميداني  تواجو البيئة المدرسية الفمسطينية العديد مف ال عوبات وقد تكوف  عوبة 
مع المديريات بسبب حواجز اإلحتالؿ العسكري في أوقات مختمفة  وقمة الكادر  ونقص الموا الت 

فضال عف ندرة التوا ؿ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة  وكذلؾ فإف هي األكثر صعوبة،  والميزانيات
بالمدارس والجامعات في الخارج بسبب مئات الطمبة في المراحؿ الدراسية كافة لـ يتمكنوا مف االلتحاؽ 

الح ار عمى قطاع غزة ما جعؿ ذلؾ  مف أكنر التحديات التي تواجو الوزارة في توفير بيئة تعميمية 
سميمة وآمنة. كما أف عدـ توفر ميزانيات كافية لتغطية احتياجات الطمبة مف األدوات المساندة 

النشاطات التي تقوـ بيا وزارة التربية والتعميـ  والخدمات العالجية وعدـ توفر التمويؿ لمعديد مف
وبخا ة التطويرية منيا كاألبنية المدرسية و يانتيا وتوسيعيا وتوفير مستمزماتيا وعدـ توفر األبنية 
والغرؼ ال فية في مدينة القدس ل عوبة الح وؿ عمى رخص لمبناء مف البمدية  ولعدـ توفر 

)جبر،  ـ إلى شراء أو استئجار مباٍف سكنية الستعماليا كمدارساألراضي يدفع وزارة التربية والتعمي

3102.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالمة 
 المبنى

 .االلتزاـ بقواعد وأنظمة المباني المقاومة لمزالزؿ في فمسطيف 
 .توفير مخارج الطوارئ حسب الموا فات المعتمدة في وزارة التربية والتعميـ 
 .توفير وسائؿ إلطفاء الحرائؽ والتقيد باألنواع التي يحددىا الدفاع المدني الفمسطيني 

الحصاد 
 المائي

  الت ميـ اليندسي لمبناء المدرسي نظامًا لمح اد المائي.يجب أف يتضمف 
  تستخدـ المياه التي يتـ جمعيا مف الح اد المائي في النظافة والري وال تستخدـ لمشرب أو

النظافة الشخ ية إال إذا خضعت لمعالجة تحت إشراؼ ومتابعة الجيات الرسمية ذات 
 العالقة.

 لمياه الرمادية في الري مع ضرورة مراعاة يتـ تشجيع المدرسة عمى إعادة استخداـ ا
اإلجراءات الوقائية التي ن ت عمييا وزارة الزراعة واعتماد الموا فات الخا ة بإعادة 

 االستخداـ.
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  الدراسات السابقة 6.2
نقطة مركزية في البحوث العممية  فيي القاعدة الرئيسية التي  تمنؿ مراجعة الدراسات السابقة

يمكف أف تساعد في بناء أدوات الدراسة  وتفسير النتائج والمساعدة في  ياغة التو يات. وتقـو 
 ذات ال مة بموضوع الدراسة.الباحنة بعرض مجموعة مف الدراسات العربية واألجنبية 

 :الدراسات العربية. 1.6.2

( ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى العالقة بيف بيئة المدرسة والمشكالت 2015دراسة سعد)
حاطتيـ  السموكية الدراسية والتي يعاني منيا بعض الطالب  ضمف إطار إدراؾ الطالب ليذه البيئة وا 

وتكوف مجتمع الدراسة مف بخ ائ يا األساسية وت نرىـ بيا  اتبعت الدراسة المنيج الو في التحميمي. 
جميع طالب وطالبات مدارس التعميـ الميني والفني في محافظة الالذقية في سوريا  تـ تطبيؽ الدراسة 

( طالبًا وطالبة  استخدمت الباحنة استبياف إدراؾ البيئة المدرسية  واستبياف 466عمى عينة مؤلفة مف )
رت نتائج الدراسة وجود عالقة بيف بيئة المدرسة المشكالت السموكية والدراسية ك داة لمدراسة. أظي

والمشكالت السموكية والدراسية  فكمما كانت البيئة سميمة تت ؼ بمعايير السالمة واألماف المادي 
والمعنوي قمت المشكالت السموكية والدراسية  ولكنيا تختمؼ مف وجية نظر أفراد العينة حيث وجود 

فيزيقية واالجتماعية حسب الجنس ل الح الذكور  وحسب المنطقة فروؽ في إدراؾ البيئة المدرسية ال
التعميمية ل الح طالب المدينة  وحسب االخت اص لالخت اص الميني. وكانت الفروؽ فيما يت ؿ 
بإدراؾ البيئة المدرسية االجتماعية لالخت اص التجاري. وفيما يتعمؽ بالفروؽ في انتشار المشكالت 

وجود فروؽ حسب الجنس لمذكور وحسب المنطقة التعميمية لطالب المدينة  الدراسية دلت النتائج عمى
وحسب االخت اص كانت لالخت اص الميني وحسب الجنس وجدت عالقة بيف ضعؼ التح يؿ 
والبيئة المدرسية الفيزيقية وليس ليا عالقة بالنسبة لمبيئة االجتماعية بينما وجدت ىذه العالقة لدى 

تعمؽ بالمشكالت:)الغش في االمتحاف والغياب عف المدرسة واليروب مف اإلناث لمبيئتيف وفيما ي
المدرسة( فقد وجدت عالقة لكؿ مف الذكور واإلناث مع البيئتيف حسب المنطقة التعميمية. االخت اص 
عدـ وجود عالقة ما بيف )ضعؼ التح يؿ( واالخت اص الفني )النسوي( أما في االخت اص الميني 

ىذه العالقة مع البيئة الفيزيقية فقط وفي االخت اص التجاري وجدت لدى كؿ )ال ناعي( فقد وجدت 
مف الجنسيف ومع البيئتيف. كما وجدت عالقة ما بيف الغش في االمتحاف  والغياب عف المدرسة 
واليروب مف المدرسة لكؿ مف االخت ا يف الميني والتجاري لكمتا البيئتيف بينما لـ توجد منؿ تمؾ 

  اص الفني )النسوي(.العالقة لالخت
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( ىدفت ىذه الدراسة إلى  التعرؼ عمى المقومات التي تكفؿ 2015األنباري والنجاري)دراسة 
تحقيؽ عاممي األمف واألماف في البيئة التعميمية  كالمعايير واالعتبارات الت ميمية في مدينة الحمة 

ستنادًا لمم ادر العممية ومف نـ تـ العراقية. تـ تحديد مجموعة مف المعايير التخطيطية والت ميمية ا
إجراء المسح الميداني لعينة مف المدارس. ومف نـ تـ تحميؿ النتائج  والتي أوضحت: أف نسبة تطبيؽ 

% وفي 49% وفي المدارس المتوسطة 33معايير األمف واألماف في المدارس االبتدائية بمغت 
فجوة كبيرة جدًا بيف المعايير المعتمدة في ىذه  %  ولقد تبيف أف ىناؾ51المدارس النانوية واإلعدادية 

المدارسة وبيف ما ىو موجود فعاًل  ما يؤشر لمنقص الحاد في االستنمار الموجو إلى القطاع بالغ 
 األىمية.

( ىدفت ىذه الدراسة إلى دمج البعد البيئي 2015دراسة وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية)
دية المدرسية بحيث تكوف معايير البناء المتبعة موائمة الحتياجات المجتمع في مكونات البيئة الما

المدرسي أواًل  والبيئة الفمسطينية نانيًا  بما يوفره البناء المدرسي مف بيئة تربوية تعميمية تمكف المجتمع 
وتـ تطبيؽ  المدرسي مف النمو والتطور المعرفي والمياراتي والسموكي في المجاالت ذات ال مة بالبيئة 

 سياسة البيئة المدرسية وفؽ ما جاء في التعريؼ بحيث تشمؿ:
 جميع المدارس الفمسطينية التابعة لجميع السمطات المشرفة. -1
 المستويات اإلدارية المشرفة عمى المدارس كافة . -2

 في المادية البيئة تطوير ( ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى احتياجات2014دراسة القزاز)
 في المادية البيئة واقع دراسة خالؿ الدولية  مف المعايير ضوء غزة في االبتدائية بمحافظات المدارس

 البيئة المادية لتطوير الممكنة المعمميف  والسبؿ نظر وجية مف غزة محافظات في المدارس االبتدائية
 المنيج الو في الباحنة اتبعت الدراسة أىداؼ غزة  ولتحقيؽ بمحافظات االبتدائية المدارس في

 لوزارة غزة التابعيف محافظات في االبتدائية المدارس معممي جميع مف الدراسة مجتمع التحميمي  وتكوف
 ( وقد2014-2013( ومعممة لمعاـ معمماً  (5454)عددىـ والبالغ الغوث ولوكالة العالي والتعميـ التربية
 الباحنة الدراسة. وقامت %( مف مجتمع13.2بنسبة ) ومعممة ( معمماٍ 600 ( مف الدراسة عينة تكونت

 نالنة في ( فقرة (120مف استبانة مكونة ت ميـ والمقابمة  حيث تـ االستبانة لمدراسة أداتيف باستخداـ
المقابمة    أما)ومرافؽ قاعات (المبنى المدرسي المدرسة وفراغات المدرسة ومبنى موقع ( وىي محاور

 محافظات في المدارس االبتدائية في المادية البيئة تطوير سبؿ حوؿ ( أسئمة ( 10مف  تكونت فقد
 .غزة
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اف ىناؾ حاجة ممحة لتطوير البيئة المادية في المدارس وخا ة بعد الظروؼ  النتائج وأظيرت
السياسية التي تعرضت ليا مدينة غزة وأف ىذه اإلحتياجات المادية والمعنوية تساىـ في تطوير العمؿ 

 فراغات محور حوؿ الدراسة عينة تقديرات متوسط بيف داللة ذات فروؽ المدرسي كما بينت وجود
 ذات فروؽ توجد ال الذكور  بينما مدارس ل الح وذلؾ المدرسة تعزى إلى: جنس المبنى المدرسي

 المدرسة مبنى ومحور المدرسة محور موقع حوؿ الدراسة عينة متوسط تقديرات بيف إح ائية داللة
 محور لكؿ الدراسة عينة تقديرات متوسط بيف داللة ذات فروؽ سة. وجودتعزى إلى جنس طمبة المدر 

تشرؼ  التي المدارس ل الح وذلؾ المشرفة تعزى إلى الجية معا مجتمعة الدراسة والمحاور محاور مف
 متوسط بيف داللة ذات فروؽ وجود متوسط بيف داللة ذات فروؽ وجود .والتعميـ التربية وزارة عمييا

 التعميمية تعزى إلى المنطقة مجتمعة الدراسة والمحاور محاور مف محور لكؿ الدراسة عينة تقديرات
 .خانيونس منطقة ل الح وذلؾ

(  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى واقع مدارس وكالة غوث الالجئيف  2011دراسة إسماعيؿ)
المستداـ  إلى جانب مفيـو بقطاع غزة  والتحديات التي تواجييا  ودراسة مفيـو الت ميـ العمراني 

المدرسة المستدامة وتطبيقات االستدامة في الت ميـ العمراني لممدارس. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
استخدـ الباحث المنيج الو في التحميمي مف خالؿ استخداـ استبانًة. فضال عف عدد مف المقابالت  

دراسة شاممة تعمؿ بنظاـ الت ميـ  تو مت الدراسة إلى حاجة المدارس إلى إعداد بناء يقوـ عمى
 المتكامؿ.

 التعميـ في مدارس المادية البيئة واقع إلى ( ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ2010دراسة المعمولي)
 ممارسة واقع التعميمية  وتعُّرؼ البيئة جودة لمتطمبات الواقع ذلؾ تمبية األساسي في سوريا  ومدى

 نظراً  التحميمي البيئي .استخدـ الباحث المنيج الو في عالطاب ذات وغير ال فية ال فية األنشطة
 البيئي والسموؾ لمبيئة مالحظة بطاقةاستخدـ الباحث ىذه الدراسات.  لمنؿ المنيج ىذا لمالءمة

البيئية. تكوف مجتمع الدراسة مف الحمقة النانية مف مرحمة التعميـ  األنشطة المدرسي  واستبانو ر د
تاسع ( حيث تـ اختيار   -دمشؽ والتي تضـ المرحمة مف ) خامس األساسي في مدارس مدينة 

( مدرسة. وفي ضوء الدراسة النظرية والتطبيقة تو ؿ الباحث إلى انو 136(مدرسة مف ضمف )21)
وبحسب معايير جودة الموقع المدرسي تبيف أف نمث عينة المدارس تتمتع بموقع جيد  في حيف ن ؼ 

البحث إلى  ة وال يوجد فروؽ بيف مدارس اإلناث والذكور وأخيرًا  خمصالمدراس تتمتع ب بنية جيدة آمن
 تطور مع منسجمة لتكوف البيئة التعميمية في النظر إعادة بش ف والتو يات المقترحات مف حزمة
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 بالنشاط المشاركة خالؿ مف المنياج تحقيؽ في دور الطمبة تفعيؿ وكذلؾ .سورية في التربوية السياسة
 ي.التربوي والبيئ

( ىدفت ىذه الدراسة إلى وضع ت ورات معمارية لتطوير البناء المدرسي في 2009دراسة طبيمة)
األردف في ضوء مبادئ الت ميـ التربوي لمدرسة المستقبؿ مف وجية نظر المديريف والمعمميف  اتبعت 

مف جميع الباحث المنيج الو في واستخدـ االستبانة ك داة لجمع البيانات  تكوف مجتمع الدراسة 
مديري ومعممي المدارس األساسية والنانوية في محافظة العا مة عماف  وتكونت عينة الدراسة مف 

( معممًا ومعممة. أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ غيابًا 1363( مديرًا ومديرة و)175( فردًا: )1538)
ات التعميمية في المدرسة  لبعض المعايير اليندسية والتربوية  ومف الضروري توفرىا عند ت ميـ الفراغ

والت ميمية والوظيفية والبيئية عند ت ميـ األبنية المدرسية  ووضع الموائح والقوانيف المنظمة لمفراغات 
 اليندسية والمتركزة إلى مبادئ الت ميـ التربوي لمدرسة المستقبؿ.

خطيطيًا لممباني ( اعتبارًا ت ميميًا ت23( ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ )2008دراسة المقرف) 
المدرسية  واعتمدت الدراسة عمى أسموب تحميؿ المحتوى مف خالؿ أربعة محاور ىي: تحميؿ الدراسات 
العممية السابقة ذات ال مة بت نير البيئة المادية عمى التح يؿ العممي والتربوي  وتحميؿ المخططات 

تجاىات التعميـ الحدينة وحركات المعمارية الحدينة لمدارس حائزة عمى جوائز عالمية. ومراجعة ا
التطور  وتحميؿ نتائج المقابالت الشخ ية التي أجريت مع مستخدمي المدارس  والتربوييف  ومخططي 
التعميـ في المممكة العربية السعودية  ودوؿ الخميج  واليونسكو  والواليات المتحدة األمريكية. وكاف مف 

مات األساسية في االعتبارات الت ميمية لممدارس  لتساعد نتائج الدراسة أنيا قدمت قاعدة مف المعمو 
المسؤوليف في اتخاذ القرار لتنفيذ الخطط التطويرية لممباني المدرسية. وأو ت الدراسة: بضرورة إعادة 
النظر في مستوى ت ميـ المباني المدرسية بما يتناسب مع أعمار الطالب  والمناىج الدراسية  وحاالت 

الموقع. وتكويف وحدة بحنية لعمؿ المزيد مف الدراسات المسحية  والتجريبية   اُلمناخ  واختالؼ
 واالرتباطية لمتعرؼ عمى ت نير المبنى المدرسي مف جميع جوانبو في العممية التعميمية.

( ( ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مستوى رضا الطالب عف البيئة المعمارية 2007دراسة تاـر
ميمية وأنر ذلؾ عمى إنتاجية أدائيـ العممي  اعتمد البحث بشكؿ رئيس عمى قياس الداخمية لممباني التع

مستوى رضا المستخدميف مف طالب وطالبات بجامعة الممؾ عبد العزيز مف خالؿ استبانو تـ 
( استبانَو. ويناء 1160ت ميميا وتوزيعيا عمى الطالب وقد تمكف فريؽ البحث مف استرجاع عدد )

جد أف جماليات الت ميـ الداخمي وتوافر أماكف ية والتطبيقية تو ؿ الباحث إلى أف عمى الدراسة النظر 
لالستذكار وسيولة الو وؿ لميدؼ وطوؿ الممرات  التيوية  وتوفر العالمات اإلرشادية ىي مف 
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العوامؿ األكنر ت نيرًا في تحقيؽ درجة الرضا عف المبنى المدرسي ولكف أنبت الدراسة انو ال توجد 
بيف ىذا الرضا والمعدؿ التراكمي لمطمبة  وأف المعدؿ التراكمي والكفاءة العممية تعتمد عمى  عالقة

 عوامؿ مرتبطة بالذكاء  ومعدؿ الفيـ واالستيعاب .

( ىدفت ىذه الدراسة تحديد مدى مطابقة موا فات المباني المدرسية في 2007دراسة الطاىر)
ارس التي بنتيا شركة أرامكو السعودية بمدارس التعميـ المدارس الحكومية والمدارس المست جرة والمد

العاـ لمبنات بمحافظة اإلحساء لنموذج مكميري  والفروؽ بيف ىذه المدارس  وكذلؾ إعداد نموذج مفتوح 
لتطوير مباني مدارس التعميـ العاـ لمبنات في محافظة اإلحساء. تـ إتباع المنيج الو في المسحي  

( مدرسة. ومف نتائج الدراسة أف المباني 45عمى عينة عشوائية طبقية مف )باستخداـ نموذج مكميري 
المدرسية في كؿ مف المدارس الحكومية والمدارس المست جرة حسب موا فات مقياس مكميري غير 
 الحة بدرجة "غير مناسب جدًا"  بينما مباني المدارس التي بنتيا شركة أرامكو السعودية جاءت 

لب". وتوجد فروؽ ذات داللة إح ائية بيف مباني المدارس الحكومية والمست جرة بدرجة "سيئة في الغا
ل الح المدارس الحكومية. وأو ت الدراسة بضرورة االىتماـ بالمرافؽ التعميمية لخدمة البيئة والمجتمع 

تباع الوسائؿ الحدينة أنناء التخطيط لممباني المدرسية ومراعاة اختالؼ المراحؿ التع ميمية  المحمي  وا 
إعداد نماذج متنوعة تختمؼ باختالؼ الظروؼ البيئية تالئـ حاجات تمؾ البيئات عمى اختالفيا. وكذلؾ 
ضرورة وجود مالعب ومطعـ لألغذية ال حية وعيادة طبية ومرافؽ لمنشاطات المختمفة مع ضرورة 

بعيف االىتماـ أنناء االىتماـ بوسائؿ األمف والسالمة  والمتابعة الدورية ل يانة المباني. واألخذ 
 الت ميـ ذوي االحتياجات الخا ة. 

بالمباني  المتعمقة التربوية المشكالت إلى ( ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ2005دراسة الزعبير)
 والطالب التعميمية والييئة المبنى مساحة المست جرة مقارنة بالمباني الحكومية في مجاالت عدة  منيا:

 مشكمة عمى لمتغمب المتاحة التربوية واألساليب بعض الحموؿ ية  واقتراحوالوسائؿ التعميم واألنشطة
الو في مف خالؿ استبانة تـ توزيعيا عمى  المست جرة  حيث تـ استخداـ المنيج المدرسية المباني
الطالبي. خم ت الدراسة إلى  المدير والوكيؿ والمعمـ والمرشد وتضـ المدارس تمؾ في التعميمية الييئة
 المباني في المدارس في منيا أعمى المست جرة المباني عف الناتجة نتائج أىميا: المشكالتعدة 

  .والمعمـ الطالب الحكومية لكؿ مف
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 المتوسطة المدرسية المباني واقع عمى الضوء ( ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط2003دراسة المقرف) 

 التعميمية عنا رىا مالءمة مدى ومعرفةالممموؾ أو المست جر منيا   سواء مدينة الرياض في
لالحتياجات التعميمية  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ المنيج الو في التحميمي مف خالؿ توزيع 

 مديري مف 60)مف) استبانو مكونة مف أربعة محاور مدعمة بالمقابالت الشخ ية عمى عينة عشوائية
الرياض  وتو مت الدراسة إلى أف المدارس  ينةمد معممييا في ( معممًا مف(788و المتوسطة المدارس

الممموكة تتمتع مبانييا بدرجة جودة مرتفعة في حيف ىناؾ حاجة ماسة لتطوير مباني المدارس 
 المعمارية البرامج إعداد عممية في النظر إعادة المست جرة وفي ضوء النتائج أو ت الدراسة ب ىمية

 .المدرسي المنيج ومتطمبات التعميمية المستخدميف حتياجاتا مع بما يتوافؽ المدرسية المباني لت ميـ
 ا  راـ محافظة في المدارس ( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى واقع2002دراسة سرحاف)

والعربية  حيث اتبع الباحث  األجنبية المعايير مع تمؾ المدارس في المتبعة المعايير والبيرة  ومقارنة
 ( )(1.9%الدراسة أف  أشارت نتائج .والبيرة ا  راـ مدارس فيالتحميمي  الو في المنيج

المدرسة   ألرض معايير اإلجماليةمل مطابقة األساسية المدارس مف (1.3%) و النانوية المدارس مف
 المخ  ة المساحة مطابقة لمعيار األساسية المدارس (مف11.2%و) النانوية المدارس مف (%2.6)

 األساسية المدارس %( مف77.9و) النانوية المدارس ( مف( 9.8%المدرسة   أرض مف لمطالب
 في الطالب عدد مطابقة لمعيار المدارس ال فية  ومعظـ الغرفة مف الطالب ن يب لمعيار مطابقة

 أكنر الطالب األساسية يسير المدارس % ( مف81.3(النانوية و المدارس مف ( 89.8%)المدرسة  
 وت ىيؿ المدرسية باألبنية االىتماـ وعميو تو ي الدراسة ضرورة .اليياالمحددة لمو وؿ  المسافة مف

 .المناسبة الميزانيات وتخ يص بال يانة الدورية واالىتماـ حاليا القائمة المدارس
( ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى تػ نير الضػغوط البيئيػة )التمػوث الضوضػاء 2001دراسة العتيؽ)

ؿ  اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي  وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف واالزدحػػاـ( عمػػى عينػػة مػػف االطفػػا
طفػػاًل( مػػف األطفػػاؿ غيػػر المعرضػػيف لضػػغوط بيئيػػة  ضوضػػاء وتمػػوث وازدحػػاـ كعينػػة ضػػابطة   70)

طفػػاًل( مػػف مدرسػػة النيضػػة. أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة أف  70وعينػػة المعرضػػيف لضوضػػاء مرتفػػع بعػػدد )
ف تػ نير ت نير الضوضاء يرتبط بحدوث العدوا نيػة وزيػادة االسػتنارة والقمػؽ واالضػطراب لػدى االطفػاؿ  وا 

التموث المرتفع بالر اص يؤدي الى حدوث العدوانية وزيادة االضطراب  وكاف تػ نير ازدحػاـ ال ػفوؼ 
مرتفعًا في العدوانية وفرط االستنارة والقمؽ.وبشكؿ عاـ ف ف االنفعاالت ىي نتاج البيئة المحيطة بالطمبة 

 كبير.إلى حد 
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 المباني ومشكالت ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى واقع (2000دراسة الحولي والنباىيف)
غزة  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ  محافظات في الحكومي التعميـ األساسي مرحمة في المدرسية

 والبالغ لمدراسة كعينة البحث مجتمع اختيار الو في  حيث تـ إعداد استبانو  وتـ الباحناف المنيج
 مف بكؿ  مة ذات عديدة ق ور جوانب وجود الدراسة الى . وأشارت نتائج)مدرسياً  بناءً  (25عددىـ 
والمكتبات  وفي  العممية والمختبرات والمشرفيف المعمميف غرؼ في والساحات  وعجز والبناء الموقع

 األشغاؿ وزارة اعاةاالحتياجات  ومر  لتحديد مدرسية خريطة إعداد ضوء ذلؾ أػو ت الدراسة بضرورة
 .الجديدة المباني ت ميـ في واإلسكاف البساطة

 .الدراسات األجنبية:2.6.2

( ىدفت ىذه الدراسة إلى تبّيف العالقة بيف المباني Bernstein& Baker, 2012دراسة  )
المدرسية وأنرىا عمى  حة الطالب وسموكيـ وكذلؾ دراسة الروابط بيف عنا ر البيئة المختمفة  
والتحقؽ في ظواىر المعب لدى األطفاؿ الناتجة عف ت نير المباني المدرسية في إيراف. مف خالؿ 

اني المدرسية يتوقع منيا ت نير أكبر عمى  حة الطالب ؟ كيؼ األسئمة التالية: أي مف مشاريع المب
تتفاعؿ ميزات الت ميـ مع بعضيا بعضًا لتحقيؽ مباني مدرسية مرتفعة األداء؟ وفيـ العالقات بيف 
عنا ر الت ميـ البيئي منؿ: ضوء النيار  والت ميـ ال وتي. وتـ استخداـ المنيج الو في 

ناؾ عالقة ارتباطيو واضحة بيف ارتفاع تح يؿ الطالب وجودة التحميمي. ومف نتائج الدراسة: ى
المبنى المدرسي  كذلؾ بالنسبة ل حة الطالب  وكشفت الدراسة مدى الحاجة إلى إ الح كنير في 
المدارس التي بحالة سيئة واستبداليا  حيث ما يقرب مف ربع السكاف يقضي معظـ أياميـ في المباني 

 حت المدارس جزءًا مف المجتمع المدني. المدرسية  ونتيجة لذلؾ  أ ب
( ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة أنر عنا ر الت ميـ البيئي Darus& Saber  2011دراسة )

في البيئة ال فية:)اإلضاءة وال وت والحرارة وجودة اليواء( عمى سموؾ التالميذ في المدرسة االبتدائية 
ميـ في بمورة عقوؿ األطفاؿ وشخ ياتيـ  ومف منطمؽ األوربية . حيث إف التعميـ االبتدائي لو دور 

أف المدارس تمنؿ البيت الناني لمتالميذ ما يسمح ليا بالت نير الكبير عمى تطوير شخ يتيـ وقدرتيـ 
عمى التعمـ  لذلؾ ىناؾ معايير مطموبة في ت ميـ المدارس  وتو مت الدراسة إلى أف بيئة المدرسية 

منفردة منؿ ضاءة يومية مناسبة ودرجات حرارة وبعد عف يجب أف تمتمؾ بعض الخ ائص ال
الضوضاء  عندما تكوف بيئة تعمـ األطفاؿ افضؿ وأكنر راحة والتي ستؤدي إلى نتائج افضؿ في 

 سموؾ التالميذ في المدرسة.
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إلى إيجاد العالقة بيف البيئة المدرسية  ( ىدفت ىذه الدراسةLawrence  2012دراسة)
بة ال ؼ السادس. في اليند وقد استخدـ الباحث مقياس البيئة المدرسية لجمع والتح يؿ العممي لطم

البيانات لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة. حيث استخدـ طريقة العينة العشوائية الختيار العينة إلجراء 
الدراسة عمييا. وتكونت العينة مف مجموعة مف طالب ال ؼ السادس. كما استخدـ الباحث األساليب 

ومعامؿ ارتباط بيرسوف لمنتاج الزمني. أشارت  Tة المختمفة في تحميؿ البيانات منؿ اختبار اإلح ائي
نتائج الدراسة إلى عدـ وجود عالقة ىامة بيف البيئة المدرسية والتح يؿ الدراسي لطمبة ال ؼ 

 السادس.
  ( ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة تح يؿ الطمبة مع ت ميـ المدرسةTanner  2009دراسة )

مف خالؿ تقسيميا إلى نالنة أقساـ: )ممرات الحركة  واإلضاءة والمظير( تـ استخداـ استمارة مقسمة 
إلى المجاالت النالث في ت ميـ المدرسة  واختبار الميارات األساسية في ستة مجاالت: القراءة والمغة 

. وتكونت عينة الدراسة مف ( مدرسة. ومف نتائج 71) والفنوف والرياضيات والعموـ االجتماعية والعمـو
الدراسة: تـ تحديد آنار ميمة لمبيئة المادية عمى كؿ مف:قراءة المفردات والمغة والفنوف والرياضيات 

. نتائج الدراسة المتعمقة بممرات الحركة  والضوء الطبيعي  والمظير  كاف ليا آنار عمى ت ميـ  والعمـو
دارس  ومخططي التعميـ  وتعد ىذه الدراسة جزءًا مدارس جديدة. وأنيا ذات أىمية خا ة لمديري الم

ـ(. مف حيث 1997مف جيود البحث في جامعة جورجيا  الواليات المتحدة األمريكية  منذ العاـ )
 االىتماـ بال حة والبيئة المدرسية.

( ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى البيئة المدرسية اآلمنة وال حية  ويرى الباحث Jones  2007دراسة )
مف خالليا أنو في الوقت الذي يستمر المجتمع بالتركيز عمى أىمية التح يؿ الدراسي  ينبغي االىتماـ 
بالبيئة المادية لممدارس  كواحدة مف العوامؿ الحاسمة التي تؤنر عمى النتائج األكاديمية. ويشير الباحث 

ؿ مرة نظرة شاممة حوؿ يقدـ ألو  ((SHPPS 2006الى أف سياسات ال حة المدرسية وبرامج الدراسة 
مدى حاجة المدارس لتعزيز ال حة البدنية  وبرامج لسياسات البيئة المدرسية المادية  ويجري 

(SHPPS( دراسة كؿ )مف خالؿ المقابالت الياتفية  واالستبانات في 2006( سنوات في العاـ )6  )ـ
( 4 .35%تقريبا المناطؽ التعميمية)( مقاطعة في كولومبيا. وأشارت نتائج ىذه الدراسة أف نمث 50)

تتمتع ببرامج توعية حوؿ اليواء في األماكف المغمقة  ومعظـ المناطؽ والمدارس تمتمؾ سياسة أو خطة 
%( مف 4 .13لكيفية استخداـ  وتنمية  وتخزيف برنامج التخمص والحد مف استخداـ المواد الخطرة. و)

مبيئة والمساحات الخضراء عند إنشاء المباني المدرسية المقاطعات تمتمؾ سياسة ت ميـ مدارس  ديقة ل
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( لتوجيو التعميـ SHPPS  2006الجديدة أو تجديد المباني القائمة. ومف التو يات: يمكف استخداـ )
 وال حة ولتطوير وتحقيؽ بيئة مدرسية مادية آمنة و حية.

 
 وجية مف المدرسية ؽالمراف جودة تقييـ إلى( ىدفت ىذه الدراسة Schneider, 2005دراسة )

 اإللكتروني البريد عبر المديريف مع أجريت المقابمة  والتي المدارس  واستخدـ الباحث أداة مديري نظر
 وجدوا الدراسة ىذه لمقائميف عمى استق ائية واستنادا إلى دراسة . 2003عاـ  خريؼ في والفاكس
  نيوجيرسي. والية في المدرسية وكفاية المرافؽ جودة في كبيرة مشكالت

 المدرسية البيئة ظروؼ قيموا نيوجرسي والية في المدارس مديري نمث الدراسة أف حوالي أظيرت نتائج
 المدارس مديري غالبية يعتقد   بينماF)أو  D التقدير وضعوا منيـ(%10(أو أقؿ  ) C بتقدير)

 مدارسيـ أف المدارس مديري مف العديد يعتقد عاـ تربويَا  وبشكؿ كافية كانت مدارسيـ %( أف80)
الفنية   والتربية والموسيقى منؿ: العمـو محددة لمناىج احتياجات لتمبية الكفاية حيث مف جاءت مقتضبة

 توفر المعمميف  ولـ واستبقاء لتوظيؼ كافية مف أقؿ كانت مدارسيـ مف المديريف ب ف العديد ويعتقد
 الحالة في كبيرة فروؽ رت إلى أف ىناؾنـ أشا .ولمموظفيف لممعمـ التخطيط ألنشطة مساحة كافية

 في بالمدارس مقارنة نيوجيرسي والية في المناطؽ الفقيرة ليا  بيف التعميمية العامة لممدارس  والكفاية
 .األخرى المناطؽ

 مبنى المدارس ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى خ ائص( Marshall, 2007دراسة )
 مفيـو في تحديد ويساعد منيا كؿ يؤنر مختمفة والمعمميف  وعوامؿ الطالب بيف والتفاعالت  المدرسة
 إعادة يدرس  ويستمر يزاؿ وال عديدة لسنوات المناخ المدرسي دراسة وتـ .المدرسي لممناخ واسع
 الى أف وأشار الباحث في ىذه الدراسةالتعميمية.  عمى النتائج اليامة الت نيرات لو مف لما نتيجة تعريفو

 األبعاد متعددة المدرسية البيئة أف ومعقدة  كما يشير إلى واسعةالمناخ المدرسي تشكؿ  التي العنا ر
كما أّف   .المحمي المدرسة  والمجتمع وموظفو وأولياء األمور الطالب ذلؾ في األفراد  بما في وتؤنر
ترتبط بشكؿ او التعميمية . ويرى أف البيئة المدرسية  البيئات كبير عمى بشكؿ يؤنر المدرسة مناخ
 بآخر:

 مدرسة. بو فو و الحيتو المدرسي البناء موقع -1
 اآلمف والبيئي السميـ. المعماري معايير الت ميـ -2
 .)ومرافؽ قاعات( المدرسي المبنى معايير السالمة في فراغات -3
 .معايير السالمة في الغرؼ المدرسية)األماكف التعميمية وغير التعميمية وغرؼ المعمميف( -4
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 متطمبات معايير السالمة العامة. -5
وىذه جميعيا وغيرىا تؤنر في المناخ المدرسي والتفاعالت بيف الطمبة  وبالتالي في البيئة المدرسية  

 وتحدد مدى  الحيتيا كبيئة تعميمية سميمة.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 2.6.3

استعرضت الباحنة عدد مف الدراسات المتنوعة ذات ال مة بالدراسة الحالية  التي أوضحت أف 
مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس يعتبر مف الموضوعات التي نالت اىتماـ 

 الباحنيف والتربوييف  وقد تبيف ما يمي: 
أف الدراسات السابقة اتفقت في عرض األىداؼ التربوية والمضػاميف الفكريػة المتنوعػة حػوؿ البيئػة   -1

المدرسية  والمادية  والمعنوية  ومعاييرىا حيػث  أوردت غالبيػة  الدراسػات جانبػًا تربويػًا ىامػًا حيػث نجػد 
   بينمػػػا جػػػاءتئػػػة المدرسػػية( تطرقػػت حػػػوؿ سياسػػة البي2015وزارة التربيػػػة والتعمػػيـ الفمسػػػطيني )دراسػػة 

( لمتعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف بيئػػة المدرسػػة والمشػػكالت السػػموكية والدراسػػية وأضػػافت 2015دراسػػة سػػعد)
( تقييـ إجراءات األمف واآلماف داخؿ البيئة المدرسية في مدينة الحمة 2015دراسة )األنباري والنجاري  
ي ركػزت تػ نير المبػاني المدرسػية عمػى ( والتػBerustein& Baker  2012)ومػف جيػة أخػرى ودراسػة
سػػعيًا إلػػى فيػػـ عميػػؽ حػػوؿ العنا ػػر المكونػػة ليػػذا المفيػػوـ  أو العوامػػؿ المػػؤنرة  ػػحة وأداء الطػػالب" 

فيو  أو المعوقات التي تحد مػف وجػوده وبػذلؾ اسػتطاعت أف تسػيـ مجتمعػة فػي بحػث مكونػات االتجػاه 
ـو مف نظريات واتجاىات تسػاعد أفػراد المجتمػع فػي النفسي المعرفي ومف نـ تفسير ما يحيط بيذا المفي

 مواجية ضغوط الحياة المختمفة.
تختمؼ الدراسات السابقة فيما بينيا مف حيث األبعػاد والمتغيػرات التػي تػـ التركيػز عمييػا مػف جانػب  -3

 )القــــزاز،دراسػػػة كػػػؿ دراسػػػة  بينمػػػا كانػػػػت غالبيػػػة الدراسػػػات موجيػػػػة لممعممػػػيف والمػػػدراء مختمفػػػة فمػػػػناًل 
( لشػػريحة المعممػػيف والمػػدراء  2009المرحمػػة  وكػػذلؾ دراسػػة طبيمػػة ) كانػػت لشػػريحة معممػػي( 2014

مما يجعؿ الباب مفتوحًا ألي باحث لسد ىذه النغرة لممعمميف والمدراء  وىكذا  (2009، ودراسة )المقرف
ف ذلػؾ التنػػوع أو البحنيػة  واإلسػياـ فػػي إنػراء الجانػب المعرفػػي أو التطبيقػي فػػي موضػوع الدراسػة. كمػػا أ

االخػػتالؼ ينػػري المعرفػػة فػػي الجوانػػب التربويػػة المختمفػػة  ممػػا أتػػاح الفر ػػة لمباحنػػة فػػي اختيػػار أكنػػر 
 المتغيرات مناسبة لممشكمة قيد الدراسة.

كػػاف لمدراسػػات السػػابقة فائػػدة كبيػػرة فػػي مسػػاعدة الباحنػػة فػػي تكػػويف ت ػػور شػػامؿ لموضػػوع الدراسػػة  -4
 ة مشكالت وفروض الدراسة  وبناء مقياس مناسب لمدراسة .األمر الذي ساىـ في  ياغ
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وخال ة القوؿ أف  ىذه الدراسة  تتفؽ مع الدراسات السابقة مضمونًا وتطبيقًا بمتغيرات يعني أنيا 
أحدنت إضافة عممية بحنية متمكنة اليدؼ في إطار تطبيقي عربي محمي وىذا ىو اليدؼ التربوي 

إطار الدراسات الجامعية في أي بحث عممي االستزادة مف الدراسات  التعميمي مف البحث العممي في
 السابقة والعمؿ عمى التجديد ولكف ب ياغات مختمفة .
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 الفصل الثالث:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الطريقة واإلجراءات

تضمف ىذا الف ؿ و فًا لمنيجية الدراسة  ومجتمعيا وعينتيا وطريقة اختيارىا  وكذلؾ و فًا    
فضاًل عف اإلجراءات التي اتبعت لألدوات التي استخدمت في ىذه الدراسة  ومؤشرات  دقيا ونباتيا  

 في تطبيؽ األدوات  والمعالجات اإلح ائية المستخدمة في تحميؿ البيانات الستخالص النتائج. 

 منيجية الدراسة  1. 3

وفقًا لطبيعة الدراسة الحالية ومشكمة الدراسة وأسئمتيا  استخدمت الباحنة المنيج الو في 
فحص فرضياتيا  إذ يعتمد ىذا المنيج ودراسة الظاىرة كما ىي التحميمي لإلجابة عف أسئمة الدراسة و 

في الواقع  واالىتماـ بو فيا و فًا كميًا دقيقًا  ودرجات ارتباط الظاىرة بالظواىر اأُلخرى  وبمتغيرات 
 الدراسة. 

 مجتمع الدراسة 2. 3

تعمػػػيـ فػػػي تكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف جميػػػع المػػػديريف والمعممػػػيف فػػػي مػػػدارس مديريػػػة التربيػػػة وال
(  البػػالغ عػػددىـ 2017/ 2016محافظػػة راـ ا  والبيػػرة  الحكوميػػة والخا ػػة والوكالػػة  لمعػػاـ الدراسػػي )

  وذلػػؾ وفقػػًا إلح ػػائية وزارة التربيػػة والتعمػػيـ ( معممػػاً  4954( مػػديرًا  و ) 294( فػػردًا  مػػنيـ )5248)
 العالي في محافظة راـ ا  والبيرة .
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 عينة الدراسة  3. 3

( مػػػديرًا أي مػػػا يشػػػكؿ نسػػػبتو 101مػػػنيـ )( مػػػديرًا ومعممػػػًا  828مت عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى )اشػػػتم
%(  مف مجتمع الدراسة  اختيروا بطريقة العينة العشوائية 34( معممًا أي ما نسبتو )727%(   و)14)

( يوضػػح توزيػػع أفػػراد 3.1والجػػداوؿ )الطبقيػػة  وذلػػؾ  نظػػرًا  لضػػيؽ الوقػػت وكبػػر حجػػـ مجتمػػع الدراسػػة 
 عينة الدراسة:

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.3.1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 32.5 269 ذكر الجنس

 67.5 559 أننى
 90.1 746 بكالوريوس المؤىل العممي

 8.7 72 ماجستير
 1.2 10 دكتوراه

 70.8 586 حكومة جية األشراف
 22.7 188 خا ة

 6.5 54 وكالة الغوث
 52.2 432 مدينة مكان المدرسة

 8.3 69 مخيـ
 39.5 327 قرية

 21.0 174 5أقؿ مف  سنوات الخبرة
 27.5 228 10-5مف 

 51.4 426 10أكنر مف 
 12.2 101 مدير المسمى الوظيفي

 87.8 727 معمـ

  أداة الدراسة 4.3

أبو  دراسةثؼذ إطـالع انجبحثخ ػهً ػذد يٍ انذراطبد انظبثقخ واألدواد انًظتخذيخ فُهب، ويُهب      
( قامت الباحنة بتطوير استبانة 2010(  ودراسة المعمولي ) 2014(  ودراسة القزاز)2015الرب)

راـ ا   خا ة مف أجؿ التّعرؼ إلى "مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة
ؿ تحسينيا مف وجية نظر المدريف والمعمميف" وحاولت الباحنة تضميف أداة دراستيا بوالبيرة وس
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المجاالت او المحاور الكفيمة بتغطية البيئة المدرسية مف جميع جوانبيا. واجتيدت الباحنة لتكوف 
 مجاالت أداة الدراسة في  ورتيا األولية كالتالي:

  الفيزيقية       مجاؿ البيئة المادية أو 
 مجاؿ البيئة ال حية  ويشمؿ الجانب الجسمي والنفسي 
 .مجاؿ البيئة السموكية  ويشمؿ سموكيات الطمبة والمعمميف وأولياء األمور 
 .مجاؿ البيئة التعميمية التعممية 

( فقرة  وزعت عمى ىذه المجاالت.إضافة إلى 52وتكونت األداة في  ورتيا األولية مف )
 (.1مؿ اإلجابة بنعـ أو ال   وسؤاؿ مفتوح حوؿ سبؿ تحسيف البيئة المدرسية  ممحؽ رقـ)(أسئمة تحت3)

 صدق األداة 5.3

تـ التحقؽ مف  دؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكمػيف مػف ذوي االخت ػاص 
(. حيث طمب منيـ إبداء الرأي في فقػرات االسػتبانة مػف 2( محكمًا. )ممحؽ رقـ  14  وعددىـ) والخبرة

وثؼذ انتحكُى حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتيا لغويًا  ومدى شموؿ الفقرات لمجانب المػدروس. 

وتكونت األداة  % يٍ انًحكًٍُ. 08تى  األخذ  ثبنتؼذَالد انتٍ خبءد يُبطجخ، واتفق ػهُهب أكثز يٍ 
( فقػػرة  وزعػػت عمػػى المجػػاالت األربعػػة المشػػار إلييػػا سػػابقًا  حيػػث اتفػػؽ 50فػػي  ػػورتيا النيائيػػة مػػف )

المحكمػػوف جميعػػًا عمػػى أف ىػػذه المجػػاالت تتضػػمف مػػا يكفػػي لقيػػاس البيئػػة المدرسػػية.  ويشػػير المجػػاؿ 
( فقػػرة  والنالػػث 11وعػػدد فقراتػػو )( فقػػرة  والنػػاني البيئػػة ال ػػحية 17األوؿ لمبيئػػة الماديػػة وعػػدد فقراتػػو )

( 10( فقػػرة  أمػػا الرابػػع فتنػػاوؿ البيئػػة التعميميػػة التعمميػػة  وعػػدد فقراتػػو )12البيئػة السػػموكية وعػػدد فقراتػػو )
االقتراحػات التػي يمكػف اف أسػئمة تحتمػؿ اإلجابػة بػنعـ أو ال  وسػؤاؿ مفتػوح يتضػمف  3فقرات  وأضيؼ 

وتـ ت ػميـ االجابػة عمػى فقػرات (. 3، )يهحق رقى ف بيئة سميمةتساعد في تحسيف البيئة المدرسية لتكو 
االستبانة عمى أسػاس مقيػاس ليكػرت خماسػي األبعػاد  وأعطيػت األوزاف: "موافػؽ جػدًا": خمػس درجػات؛ 

 ."موافؽ": أربع درجات  "محايد": نالث درجات  "معارض": درجتاف  "معارض جدًا": درجة واحدة

لفقرات االستبانة مع الدرجة دؽ األداة بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف مف ناحية أخرى تـ التحقؽ مف  
واتضح وجود داللة إح ائية في جميع فقرات االستبانة  ويدؿ ىذا عمى أف ىناؾ اتساقًا الكمية لألداة  

 داخميًا بيف الفقرات. والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
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( لمصفوفة ارتباط Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )3.2جدول )
 فقرات مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 
8.561

*

*
 

0.000 18 8.590
**
 0.000 35 8.697

**
 0.000 

2 
8.587

*

*
 

0.000 19 8.454
**
 0.000 36 8.669

**
 0.000 

3 
8.599

*

*
 

0.000 20 8.615
**
 0.000 37 8.575

**
 0.000 

4 
8.498

*

*
 

0.000 21 8.402
**
 0.000 38 8.577

**
 0.000 

5 
8.463

*

*
 

0.000 22 8.519
**
 0.000 39 8.693

**
 0.000 

6 
8.574

*

*
 

0.000 23 8.518
**
 0.000 40 8.663

**
 0.000 

7 8.450
*

*
 

0.000 24 8.640
**
 0.000 41 8.631

**
 0.000 

8 8.642
*

*
 

0.000 25 8.631
**
 0.000 42 8.550

**
 0.000 

9 8.519
*

*
 

0.000 26 8.407
**
 0.000 43 8.606

**
 0.000 

10 8.642
*

*
 

0.000 27 8.594
**
 0.000 44 8.607

**
 0.000 

11 
8.448

*

*
 

0.000 28 8.415
**
 0.000 45 8.535

**
 0.000 

12 
8.671

*

*
 

0.000 29 8.561
**
 0.000 46 8.403

**
 0.000 

13 
8.352

*

*
 

0.000 30 8.280
**
 0.000 47 8.450

**
 0.000 

14 
8.633

*

*
 

0.000 31 8.569
**
 0.000 48 8.576

**
 0.000 

15 
8.501

*

*
 

0.000 32 8.236
**
 0.000 49 8.342

**
 0.000 

16 8.559
*

*
 

0.000 33 8.571
**
 0.000 50 8.654

**
 0.000 

17 8.518
*

*
 

0.000 34 8.564
**
 0.000    

  ػُذ يظتىي انذالنخ دانخ احصبئُب(α≤0.05) 

   ثبات االداة 6. 3

قامت الباحنة بالتحقؽ مف نبات األداة  بحساب معامؿ نبات الدرجة الكمية ومجاالت األداة 
وىذه النتيجة   (0.959حسب معادلة النبات )كرونباخ الفا(  وجاء معامؿ نبات الدرجة الكمية بقيمة)

تشير إلى تمتع األداة بنبات يفي ب غراض الدراسة. والجدوؿ التالي يبيف معامؿ النبات لممجاالت 
 والدرجة الكمية.
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 أداة الدراسةمعامالت الثبات لمجاالت (: 3.3)جدول 

 معامل الثبات عدد الفقرات المجاالت
 0.912 17 البيئة المادية
 0.882 11 البيئة ال حية
 0.903 12 البيئة السموكية

 0.883 10 البيئة التعميمية التعممية
 0.959 50 الدرجة الكمية

  متغيرات الدراسة:. 7.3
 مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة.المتغير التابع: 
 المتغيرات المستقمة:

 الجنس  ولو مستوياف : ذكر  وأننى .1
 بكالوريوس   ماجستير   دكتوراه.    ولو  نالث مستويات:المؤىؿ العممي .2
 حكومة   خا ة   وكالة )أنروا(.  ولو  نالث مستويات: جية االشراؼ: .3
 :  مدينة  مخيـ  قرية.: ولو  نالث مستوياتمكاف المدرسة .4
 سنوت.10أكنر مف     10-5   5: أقؿ مف : ولو  نالث مستوياتسنوات الخبرة .5
 :  مدير  معمـ .          ولو مستوييف الوظيفي: المسمى .6

 إجراءات الدراسة  8.  3

قامػػػػػت الباحنػػػػػة بتطبيػػػػػؽ األداة عمػػػػػى أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة  وبعػػػػػد أف اكتممػػػػػت عمميػػػػػة تجميػػػػػع 
االسػػػتبيانات مػػػف أفػػػراد العينػػػة بعػػػد إجػػػابتيـ عنيػػػا بطريقػػػة  ػػػحيحة  تبػػػيف لمباحنػػػة أف عػػػدد االسػػػتبانات 

 ( استبانة.828التي خضعت لمتحميؿ اإلح ائي )المستردة ال الحة 

 المعالجة اإلحصائية   9.  3
بعد جمع االستبيانات والتنبت مف  الحيتيا لمتحميؿ  تـ ترميزىا )إعطاؤىا أرقاًمػا معينػة(  وذلػؾ 
تمييػػدا إلدخػػاؿ بياناتيػػػا إلػػى جيػػػاز الحاسػػوب اآللػػي إلجػػػراء المعالجػػات اإلح ػػػائية المناسػػبة  وتحميػػػؿ 

ت وفقا ألسئمة الدراسة وفرضياتيا  وقد تمت المعالجة اإلح ائية لمبيانػات باسػتخراج المتوسػطات البيانا
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الحسػابية واالنحرافػػات المعياريػة لكػػؿ فقػرة مػػف فقػرات االسػػتبانة  ولكػؿ مجػػاؿ مػف المجػػاالت إضػاقة الػػى 
 One wayحػادي )(  واختبػار تحميػؿ التبػايف األt- testالدرجة الكمية  كما تـ اسػتخداـ اختبػار )ت( )

ANOVA لفحص الفرضػيات ال ػفرية  أيضػًا تػـ اسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف  ومعادلػة النبػات  )
(  وذلػػػػػػؾ باسػػػػػػتخداـ برنػػػػػػامج  الرزمػػػػػػة اإلح ػػػػػػائية  لمعمػػػػػػـو Cronbach Alphaكرونبػػػػػػاخ ألفػػػػػػا )

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesاالجتماعية)
 لحسابية  تـ اعتماد السمـ التالي:ولتفسير المتوسطات ا

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 ف قؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 ف عمى 3.68 مرتفعة
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 الفصل الرابع: 

____________________________________________________ 

  نتائج الدراسة

 تمييد 1.4

 التي تو مت إلييا الباحنة عف موضوع الدراسة وىو "تضمف ىذا الف ؿ عرضا لنتائج الدراسة  
" وسبل تحسينيا مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة

وبياف أنر كؿ مف المتغيرات مف خالؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة  وتحميؿ البيانات 
  اإلح ائية التي تـ الح وؿ عمييا.

 نتائج أسئمة الدراسة  2.  4
 : النتائج المتعمقة بالسؤال األول  1.2.4

 ما مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة ؟ 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحنة بحساب المتوسطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة السػتجابات 

مػدى تػوافر معػايير البيئػة المدرسػية السػميمة  اسػة عمػى مجػاالت االسػتبانة التػي تعبػر عػفأفراد عينة الدر 
 . في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 4.1جدول )
 محافظة رام اهلل والبيرةمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس 

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
 الدرجة االنحراف المعياري

 مرتفعة 0.61798 3.9512 البيئة السموكية 3

 مرتفعة 0.60362 3.9200 البيئة التعميمية التعممية 4

 مرتفعة 0.62061 3.8776 البيئة الصحية 2

 متوسطة 0.70424 3.5617 البيئة المادية 1

 مرتفعة 0.55740 3.7963 الدرجة الكمية

يالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدوؿ السػػػػػابؽ الػػػػػذي يعبػػػػػر عػػػػػف المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية واالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة 
مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة فػي مػدارس محافظػة راـ الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 

( وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف 07557( وانحػػراؼ معيػػاري )3779أف المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة) ا  والبيػػرة
جػاء بدرجػة مرتفعػة. ولقػد  مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة

التعميميػة  (  ويميػو مجػاؿ البيئػة3795عمى أعمى متوسػط حسػابي ومقػداره ) البيئة السموكيةح ؿ مجاؿ 
 ال حية  يميو مجاؿ البيئة المادية.  يميو مجاؿ التعممية

وقامت الباحنة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
 . مجاؿ البيئة المادية فقرات االستبانة التي تعبر عف

يارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع4.2جدول )
 البيئة المادية

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.992 4.07 السكاني حوليا مناسب بالنسبة لمتجمع المدرسة موقع 1
 مرتفعة 0.880 4.00 .الشرب مياه الى الطمبة و وؿ يسيؿ 6
 مرتفعة 0.929 3.97 ال فية مناسبةفي الغرؼ  التيوية 7
 مرتفعة 0.969 3.96 يتوفر اضاءة كافية في الغرؼ ال فية 3
 مرتفعة 1.133 3.79 تتناسب مساحات الغرؼ ال فية وعدد الطمبة فييا  2
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 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.008 3.74 نوافذ وأبواب المباني المدرسية آمنة 13
 مرتفعة 1.001 3.70 واحتياجات الطمبةيضـ مختبر المدرسة أدوات مخبريو تتناسب  4

 متوسطة 1.055 3.61 تتوفر في المدرسة أجيزة أمف وسالمة )أجيزة إنذار  طفاية حريؽ( 16
 متوسطة 1.104 3.60 يتوفر في المدرسة مرافؽ )حمامات( تناسب أعداد الطمبة 14
 متوسطة 1.038 3.54 يوجد في مختبرات المدرسة وسائؿ حماية وأماف خا ة 15
 متوسطة 1.059 3.50 مقاعد الطمبة داخؿ الغرؼ ال فية مريحة 11
 متوسطة 1.232 3.28 الخا ة اإلحتياجات ذوي وخروج دخوؿ يوجد مداخؿ تسيؿ 8

 متوسطة 1.149 3.28 الغرؼ ال فية بعيدة عف ت نيرات الضوضاء الخارجية 10
 متوسطة 1.176 3.27 تمبي المالعب الرياضية حاجات الطمبة 9

 متوسطة 1.240 3.17 يتوفر في المدرسة مخارج في حاالت الطورائ 12
 متوسطة 1.262 3.17 تميؽ غرؼ المعمميف بيـ وبدورىـ التربوي 17
 متوسطة 1.228 2.90 توجد  مساحات خضراء كافية في المدرسة  5

 متوسطة 0.704 3.561 الدرجة الكمية
 

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( وانحراؼ معياري 3756عينة الدراسة عمى مجاؿ البيئة المادية أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)

 جاء بدرجة متوسطة. مجاؿ البيئة المادية( وىذا يدؿ عمى أف 07704)

( فقرات جاءت 10( فقرات جاءت بدرجة مرتفعة و)7( أف )4.2النتائج في الجدوؿ رقـ )كما وتشير 
السكاني حوليا " عمى أعمى  مناسب بالنسبة لمتجمع المدرسة بدرجة متوسطة. وح مت الفقرة " موقع

الشرب " بمتوسط حسابي  مياه الى الطمبة و وؿ (  ويمييا فقرة " يسيؿ4.07متوسط حسابي )
مت الفقرة " توجد  مساحات خضراء كافية في المدرسة " عمى أقؿ متوسط حسابي (. وح 4.00)
(  يمييا الفقرة " تميؽ غرؼ المعمميف بيـ وبدورىـ التربوي " والفقرة " يتوفر في المدرسة مخارج 2.90)

 (.3.17في حاالت الطورائ " بمتوسط حسابي )
المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  وقامت الباحنة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

  مجاؿ البيئة ال حية. فقرات االستبانة التي تعبر عف
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.3جدول )
 البيئة الصحية

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( وانحراؼ معياري 3787أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية)مجاؿ البيئة ال حية عينة الدراسة عمى 

 جاءت بدرجة مرتفعة. مجاؿ البيئة ال حية( وىذا يدؿ عمى أف 07620)

( فقرات جاءت بدرجة مرتفعة  وفقرتيف جاءتا بدرجة 9( أف )4.3كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
لية في حاالت الطوارئ " والفقرة " يحرص متوسطة. وح مت الفقرة " تقدـ المدرسة اإلسعافات األو 

المعمموف ليكونوا قدوة لطالبيـ في القياـ بواجبيـ تجاه نظافة البيئة المدرسية " عمى أعمى متوسط 
(  ويمييا فقرة " تحرص المدرسة كؿ الحرص عمى تجنب عقاب الطمبة بدنيًا " بمتوسط 4.13حسابي )
ة جداوؿ زمنية لمفحو ات الدورية لمطمبة " عمى أقؿ (. وح مت الفقرة " لدى المدرس4.08حسابي )

(  يمييا الفقرة " يراعي مق ؼ المدرسة الشروط ال حية في مشترياتو "  3.43متوسط حسابي )
 (.3.61بمتوسط حسابي )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.719 4.13 تقدـ المدرسة اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ. 4
يحرص المعمموف ليكونوا قدوة لطالبيـ في القياـ بواجبيـ تجاه نظافة  9

 البيئة المدرسية
 مرتفعة 0.775 4.13

 مرتفعة 0.838 4.08 تحرص المدرسة كؿ الحرص عمى تجنب عقاب الطمبة بدنياً  11
 مرتفعة 0.822 3.97 الحاالت المرضية الطارئة بالسرعة الق وى تتابع المدرسة 2

 مرتفعة 0.813 3.96 ون حيـ تخرص المدرسة عمى الجانب النفسي لمطمبة أنناء توجيييـ 10
 مرتفعة 0.941 3.89 توفر المدرسة ارشادًا نفسيًا لمف يحتاجو مف الطمبة 3
 مرتفعة 0.947 3.85 تتابع المواد المباعة في المق ؼ   8
 مرتفعة 0.947 3.84 لدى المدرسة برنامجًا واضحًا لنظافة مبانييا وساحاتيا 5
تقـو المدرسة بفحص دوري عمى كؿ ما لو عالقة ب حة الطمبة في  6

 المدرسة )المق ؼ  المياه  دورات المياه(
 مرتفعة 1.030 3.75

 متوسطة 1.039 3.61 يراعي مق ؼ المدرسة الشروط ال حية في مشترياتو 7
 متوسطة 1.123 3.43 لدى المدرسة جداوؿ زمنية لمفحو ات الدورية لمطمبة 1

 مرتفعة 0.62 3.88 الدرجة الكمية
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وقامت الباحنة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
 . مجاؿ البيئة السموكية االستبانة التي تعبر عففقرات 

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4.4جدول )
 البيئة السموكية

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( وانحراؼ معياري 3795أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية) مجاؿ البيئة السموكيةعينة الدراسة عمى 

 جاء بدرجة مرتفعة. مجاؿ البيئة السموكية( وىذا يدؿ عمى أف 07617)

( فقرات جاءت بدرجة مرتفعة  وفقرتيف جاءتا بدرجة 10( أف )4.4كما وتشير النتائج في الجدوؿ رقـ )
ميف في مناسباتيـ االجتماعية " عمى أعمى متوسطة. وح مت الفقرة " يشارؾ مدير المدرسة المعم

(  ويمييا فقرة " يحرص المدير عمى بناء عالقات ودية مع المجتمع المحمي " 4.20متوسط حسابي )
يحافظ الطمبة عمى الممتمكات داخؿ مدرستيـ " عمى أقؿ  (. وح مت الفقرة "4.13بمتوسط حسابي )
بة عمى احتراـ معممييـ وتقديرىـ " بمتوسط حسابي (  يمييا الفقرة " يحرص الطم3.47متوسط حسابي )

(3.65.) 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.818 4.20 االجتماعيةيشارؾ مدير المدرسة المعمميف في مناسباتيـ  4
 مرتفعة 0.820 4.13 يحرص المدير عمى بناء عالقات ودية مع المجتمع المحمي 2
 مرتفعة 0.789 4.11 تقـو المدرسة بحؿ االشكاليات التي قد تحدث داخميا بيدوء  6
 مرتفعة 0.854 4.10 يشجع مدير المدرسة المعمميف عمى التآخي والتراحـ فيما بينيـ 3
 مرتفعة 0.779 4.10 تشجع المدرسة طمبتيا عمى احتراـ معممييـ 9
 مرتفعة 0.831 4.08 روح الفريؽ ىي السمة البارزة عمى العالقات بيف العامميف في المدرسة 1
 مرتفعة 0.765 4.07 تعزز المدرسة لدى الطمبة نبذ العنؼ بينيـ بكؿ أشكالو 8
 مرتفعة 0.860 4.05 المدرسية باحتراـ الرأي والرأي اآلخرمناقشة جدوؿ أعماؿ االجتماعات  5
 مرتفعة 0.937 3.76 يحرص أولياء األمور عمى تشجيع المدرسة لمقياـ بدورىا التربوي مع الطمبة 7

 مرتفعة 1.080 3.68 حاالت العنؼ الجسدي في المدرسة تكاد ال تذكر 12
 متوسطة 0.995 3.65 يحرص الطمبة عمى احتراـ معممييـ وتقديرىـ 11
 متوسطة 1.068 3.47 يحافظ الطمبة عمى الممتمكات داخؿ مدرستيـ 10

 متوسطة 0.62 3.95 الدرجة الكمية
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وقامت الباحنة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
  مجاؿ البيئة التعميمية التعممية. فقرات االستبانة التي تعبر عف

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 4.5جدول )
 البيئة التعميمية التعممية

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( وانحػراؼ 3792أف المتوسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة)مجاؿ البيئة التعميمية التعممية عينة الدراسة عمى 

 جاءت بدرجة مرتفعة. مجاؿ البيئة التعميمية التعممية( وىذا يدؿ عمى أف 07603معياري )

( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة مرتفعػػة وفقػػرة واحػػدة جػػاءت 9( أف )4.5كمػػا وتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدوؿ رقػػـ )
طمبتيػا عمػى التفػوؽ األكػاديمي " عمػى أعمػى متوسػط بدرجة متوسطة. وح مت الفقرة " تشػجع المدرسػة 

(  ويمييػا فقػرة " يحػرص المعممػوف عمػى اسػتخداـ اسػتراتيحيات تػدريس حدينػة " بمتوسػط 4.17حسابي )
(. وح ػػمت الفقػػرة " يسػػتجيب أوليػػاء األمػػور بحماسػػة حػػيف تطمػػبيـ المدرسػػة " عمػػى أقػػؿ 4.03حسػػابي )

فر فػػي المدرسػػة المرشػػد التربػػوي فاعػػؿ " بمتوسػػط حسػػابي (. يمييػػا الفقػػرة " يتػػو 3.48متوسػػط حسػػابي )
(3.79.) 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.708 4.17 تشجع المدرسة طمبتيا عمى التفوؽ األكاديمي 6
 مرتفعة 0.757 4.03 استخداـ استراتيحيات تدريس حدينةيحرص المعمموف عمى  4
 مرتفعة 0.723 4.02 يحرص المعمموف عمى تطوير انفسيـ مينياً  3
 مرتفعة 0.835 4.02 تشجع إدارة المدرسة المعمميف عمى التطور والتنمية المينية 7
 مرتفعة 0.845 4.01 يحرص مدير المدرسة عمى النزاىة في تعاممو مع مرؤوسيو 9

 مرتفعة 0.907 4.01 يقـو مدير المدرسة بدوره مشرفًا مقيمًا بمينية واحتراؼ 10
 مرتفعة 0.858 3.88 توفر إدارة المدرسة مستمزمات الوسائؿ التعميمية 1
 مرتفعة 0.869 3.80 يتـ تنفيذ النشاطات الال فية وفؽ جداوؿ زمنية 5
 مرتفعة 0.990 3.79 يتوفر في المدرسة ارشد تربوي فاعؿ 2
 متوسطة 1.084 3.48 يستجيب أولياء األمور بحماسة حيف تطمبيـ المدرسة 8

 مرتفعة 0.603 3.92 الدرجة الكمية
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.2.4

ىل يختمف مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة حسب 
والمسمى  وجية اإلشراف ومكان المدرسة، وسنوات الخبرة، متغيرات الجنس والمؤىل العممي

 الوظيفي؟

 :اآلتيةولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات 

 نتائج الفرضية األولى: 

في مدى تـوافر معـايير البيئـة ( α≤0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "
 المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير الجنس "

الفرضػػػية األولػػػى بحسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" والمتوسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة أفػػػراد عينػػػة تػػػـ فحػػػص 
مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة حسب لمتغير  الدراسة في

 . الجنس

توافر معايير  (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مدى4.6جدول )
 البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.998 0.003 0.71626 3.5618 269 ذكر البيئة المادية
 0.69903 3.5616 559 أننى

 0.004 2.880 0.69446 3.7884 269 ذكر البيئة ال حية
 0.57752 3.9205 559 أننى

 0.002 3.041 0.70272 3.8575 269 ذكر البيئة السموكية
 0.56794 3.9963 559 أننى

البيئة التعميمية 
 التعممية

 0.001 3.376 0.67023 3.8186 269 ذكر
 0.56295 3.9689 559 أننى

 0.025 2.238 0.61924 3.7340 269 ذكر الدرجة الكمية
 0.52301 3.8263 559 أننى
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(  أي 0.025(  ومستوى الداللة )2.238يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تعزى أنو توجد فروؽ في 

  وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ البيئة المادية  وكانت الفروؽ ل الح اإلناث. وبذلؾ تـ لمتغير الجنس
 رفض الفرضية األولى. 

 : نتائج الفرضية الثانية

فـي مـدى تـوافر معـايير البيئـة ( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "
 والبيرة يعزى لمتغير المؤىل العممي"المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل 

عمػى مػدى تػوافر ولفحص الفرضية النانية تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 
 . معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة يعزى لمتغير المؤىؿ العممي

لمدى توافر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:4.7)جدول 
 معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير المؤىل العممي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي المجال
 0.70222 3.6209 108 بكالوريوس البيئة المادية

 0.70433 3.5574 619 ماجستير
 0.70914 3.5248 101 دكتوراه

 0.65408 3.9116 108 بكالوريوس البيئة ال حية
 0.60263 3.8807 619 ماجستير
 0.69186 3.8218 101 دكتوراه

 0.68948 3.9622 108 بكالوريوس البيئة السموكية
 0.59614 3.9596 619 ماجستير
 0.66983 3.8878 101 دكتوراه

البيئة التعميمية 
 التعممية

 0.62152 3.9231 108 بكالوريوس
 0.58383 3.9373 619 ماجستير
 0.69252 3.8109 101 دكتوراه

 0.60484 3.8272 108 بكالوريوس الدرجة الكمية
 0.54304 3.8010 619 ماجستير
 0.59212 3.7345 101 دكتوراه
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مدى تػوافر معػايير البيئػة المدرسػية السػميمة فػي وجود فروؽ ظاىرية في  (7.4)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 
  ولمعرفػة داللػة الفػروؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ مدارس محافظة راـ ا  والبيرة يعػزى لمتغيػر المؤىػؿ العممػي

 (:478كما يظير في الجدوؿ رقـ ) (One Way ANOVA)التبايف األحادي 

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى توافر معايير (4.8)جدول
 البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير المؤىل العممي

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الة0الدل

 0.532 0.264 2 0.528 بيف المجموعات البيئة المادية

 

0.588 

 0.497 825 409.628 داخؿ المجموعات 

 827 410.156 المجموع 

 0.578 0.223 2 0.446 بيف المجموعات البيئة ال حية

 

0.561 

 0.386 825 318.079 داخؿ المجموعات 

 827 318.525 المجموع 

البيئة 
 السموكية

 0.606 0.231 2 0.463 بيف المجموعات

 

0.546 

 0.382 825 315.363 داخؿ المجموعات 

 827 315.826 المجموع 

البيئة التعميمية 
 التعممية

 1.910 0.695 2 1.389 بيف المجموعات

 

0.149 

 0.364 825 299.938 داخؿ المجموعات 

 827 301.327 المجموع 

 0.810 0.252 2 0.503 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 

0.445 

 0.311 825 256.445 داخؿ المجموعات 

 827 256.949 المجموع 
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( وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.445( ومستوى الداللة )0.810يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α≤0705) أي أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في

مدارس محافظة راـ ا  والبيرة يعزى لمتغير المؤىؿ العممي  وكذلؾ لممجاالت. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية 
 النانية. 

 نتائج الفرضية الثالثة: 
فــي مــدى تـوافر معــايير البيئــة  (α≤0.05)الداللـةتوجـد فــروق ذات داللــو إحصـائية عنــد مســتوى  "ال

 " المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير جية االشراف
عمى مدى توافر تـ فحص الفرضية النالنة تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة 

 . ة راـ ا  والبيرة يعزى لمتغير جية االشراؼمعايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظ

لمدى توافر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:4.9)جدول 
 معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير جية االشراف

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد جية االشراف المجال
 0.67853 3.5432 586 حكومة البيئة المادية

 0.73466 3.7131 188 خا ة
 0.74774 3.2353 54 وكالة الغوث

 0.57641 3.8756 586 حكومة البيئة ال حية
 0.63538 4.0222 188 خا ة

 0.77926 3.3956 54 وكالة الغوث
 0.58251 3.9245 586 حكومة البيئة السموكية

 0.62441 4.1401 188 خا ة
 0.75218 3.5833 54 وكالة الغوث

البيئة التعميمية 
 التعممية

 0.57725 3.8785 586 حكومة
 0.59253 4.1298 188 خا ة

 0.71705 3.6407 54 وكالة الغوث
 0.52602 3.7749 586 حكومة الدرجة الكمية

 0.55932 3.9669 188 خا ة
 0.67003 3.4352 54 وكالة الغوث
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مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في وجود فروؽ ظاىرية في  (7.4)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 
  ولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ مدارس محافظة راـ ا  والبيرة يعزى لمتغير جية االشراؼ

 (:4710كما يظير في الجدوؿ رقـ ) (One Way ANOVA)التبايف األحادي 

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى توافر معايير (4.10)جدول
 البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير جية االشراف

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 10.586 5.131 2 10.263 بيف المجموعات البيئة المادية

 

0.000 

 0.485 825 399.893 داخؿ المجموعات 

 827 410.156 المجموع 

 22.507 8.240 2 16.480 بيف المجموعات البيئة ال حية

 

0.000 

 0.366 825 302.045 داخؿ المجموعات 

 827 318.525 المجموع 

 19.752 7.216 2 14.432 بيف المجموعات البيئة السموكية

 

0.000 

 0.365 825 301.394 داخؿ المجموعات 

 827 315.826 المجموع 

البيئة التعميمية 
 التعممية

 19.339 6.747 2 13.495 بيف المجموعات

 

0.000 

 0.349 825 287.833 داخؿ المجموعات 

 827 301.327 المجموع 

 21.596 6.392 2 12.783 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 

0.000 

 0.296 825 244.166 داخؿ المجموعات 

 827 256.949 المجموع 
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( وىي أقؿ مف مستوى الداللة 0.000( ومستوى الداللة )21.596يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
(α≤0705)  أي أنو توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في

مدارس محافظة راـ ا  والبيرة يعزى لمتغير جية االشراؼ  وكذلؾ لممجاالت. وبذلؾ تـ رفض 
 لبياف اتجاه الفروؽ وىي كمايمي:  (LSDالفرضية النالنة. وتـ فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSDنتائج اختبار )(: 4.11الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير جية االشراف

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات المجال

 0.004 *0.16991- خا ة حكومة البيئة المادية

 0.002 *0.30787 وكالة الغوث

 0.004 *0.16991 حكومة خا ة

 0.000 *0.47778 وكالة الغوث

 0.002 *0.30787- حكومة وكالة الغوث

 0.000 *0.47778- خا ة

 0.004 *0.14666- خا ة حكومة البيئة ال حية

 0.000 *0.47996 وكالة الغوث

 0.004 *0.14666 حكومة خا ة

 0.000 *0.62662 وكالة الغوث

 0.000 *0.47996- حكومة وكالة الغوث

 0.000 *0.62662- خا ة

 0.000 *0.21558- خا ة حكومة البيئة السموكية

 0.000 *0.34115 وكالة الغوث

 0.000 *0.21558 حكومة خا ة

 0.000 *0.55674 وكالة الغوث
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 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات المجال

 0.000 *0.34115- حكومة وكالة الغوث

 0.000 *0.55674- خا ة

البيئة التعميمية 
 التعممية

 0.000 *0.25129- خا ة حكومة

 0.005 *0.23776 وكالة الغوث

 0.000 *0.25129 حكومة خا ة

 0.000 *0.48905 وكالة الغوث

 0.005 *0.23776- حكومة وكالة الغوث

 0.000 *0.48905- خا ة

 0.000 *0.19203- خا ة حكومة الدرجة الكمية

 0.000 *0.33970 وكالة الغوث

 0.000 *0.19203 حكومة خا ة

 0.000 *0.53173 وكالة الغوث

 0.000 *0.33970- حكومة وكالة الغوث

 0.000 *0.53173- خا ة

 

وكانت الفروؽ لمدرجة الكمية ولممجاالت بيف الخا ة والحكومة ل الح الخا ة وبيف الخا ة ووكالة 
 الغوث ل الح الخا ة  وبيف الحكومة ووكالة الغوث ل الح الحكومة.

 نتائج الفرضية الرابعة: 

فـي مـدى تـوافر معـايير البيئـة  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة "ال
 "المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير مكان المدرسة

عمػػى مػػدى تػػـ فحػػص الفرضػػية الرابعػػة تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة 
 . توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة يعزى لمتغير مكاف المدرسة
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لمدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:4.12)جدول 
توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير مكان 

 المدرسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان المدرسة المجال
 0.70239 3.5441 432 مدينة البيئة المادية

 0.76712 3.4297 69 مخيـ
 0.69025 3.6127 327 قرية

 0.60923 3.8819 432 مدينة البيئة ال حية
 0.73918 3.6680 69 مخيـ
 0.60132 3.9160 327 قرية

 0.61586 3.9454 432 مدينة البيئة السموكية
 0.70033 3.8454 69 مخيـ
 0.60144 3.9811 327 قرية

البيئة التعميمية 
 التعممية

 0.57022 3.9382 432 مدينة
 0.66273 3.8594 69 مخيـ
 0.63363 3.9089 327 قرية

 0.54167 3.7936 432 مدينة الدرجة الكمية
 0.64896 3.6678 69 مخيـ
 0.55496 3.8271 327 قرية

 
معايير البيئة المدرسية السميمة في مدى توافر وجود فروؽ ظاىرية في  (7.03)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

  ولمعرفػة داللػة الفػروؽ تػـ اسػتخداـ تحميػؿ مدارس محافظػة راـ ا  والبيػرة يعػزى لمتغيػر مكػاف المدرسػة
 (:4712كما يظير في الجدوؿ رقـ ) (One Way ANOVA)التبايف األحادي 
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العينة في مدى توافر معايير : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد (4.13)جدول
 البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير مكان المدرسة

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 2.211 1.093 2 2.187 بيف المجموعات البيئة المادية
 

0.110 
 0.495 825 407.969 داخؿ المجموعات 

 827 410.156 المجموع 
 4.614 1.762 2 3.523 بيف المجموعات البيئة ال حية

 
0.010 

 0.382 825 315.002 داخؿ المجموعات 
 827 318.525 المجموع 

 1.415 0.540 2 1.080 بيف المجموعات البيئة السموكية
 

0.243 
 0.382 825 314.746 المجموعاتداخؿ  

 827 315.826 المجموع 
البيئة التعميمية 

 التعممية
 0.599 0.218 2 0.437 بيف المجموعات

 
0.550 

 0.365 825 300.890 داخؿ المجموعات 
 827 301.327 المجموع 

 2.345 0.726 2 1.452 بيف المجموعات الدرجة الكمية
 

0.097 
 0.310 825 255.497 المجموعاتداخؿ  

 827 256.949 المجموع 
 

( وىي أكبر مف مستوى 0.097( ومستوى الداللة )2.345يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
أي أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة  (α≤0.05)الداللة

والبيرة يعزى لمتغير مكاف المدرسة  وكذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ البيئة في مدارس محافظة راـ ا  
لبياف اتجاه الفروؽ في   (LSDال حية. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية الرابعة. وتـ فحص نتائج اختبار )

 مجاؿ البيئة ال حية وىي كمايمي:
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الحسابية الستجابات ( لممقارنات البعدية بين المتوسطات LSD(: نتائج اختبار )4.14الجدول )
 أفراد عينة الدراسة حسب متغير مكان المدرسة لمجال البيئة الصحية

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.008 *0.21396 مخيـ مدينة

 0.452 0.03410- قرية

 0.008 *0.21396- مدينة مخيـ

 0.003 *0.24806- قرية

 0.452 0.03410 مدينة قرية

 0.003 *0.24806 مخيـ

 وكانت الفروؽ بيف المدينة والمخيـ ل الح المدينة وبيف القرية والمخيـ ل الح القرية.

 : نتائج الفرضية الخامسة

فـي مـدى تـوافر معـايير البيئـة  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللـةال  "
 " والبيرة يعزى لمتغير سنوات الخبرةالمدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل 

عمػػى مػػدى ولفحػػص الفرضػػية الخامسػػة تػػـ حسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة الدراسػػة 
 . توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة يعزى لمتغير سنوات الخبرة
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لمدى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة  (:4.15)جدول 
 توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المجال
 0.69814 3.5311 174 سنوات 5أقؿ مف  البيئة المادية

 0.71948 3.5304 228 سنوات 10-5مف 
 0.69887 3.5909 426 سنوات 10أكنر مف 

 0.63054 3.8574 174 سنوات 5أقؿ مف  البيئة ال حية
 0.60924 3.8648 228 سنوات 10-5مف 

 0.62362 3.8927 426 سنوات 10أكنر مف 
 0.58014 3.9751 174 سنوات 5أقؿ مف  البيئة السموكية

 0.64911 3.9291 228 سنوات 10-5مف 
 0.61690 3.9532 426 سنوات 10أكنر مف 

البيئة التعميمية 
 التعممية

 0.57518 3.9471 174 سنوات 5أقؿ مف 
 0.64914 3.8895 228 سنوات 10-5مف 

 0.59029 3.9254 426 سنوات 10أكنر مف 
 0.53843 3.7926 174 سنوات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية

 0.57582 3.7715 228 سنوات 10-5مف 
 0.55581 3.8111 426 سنوات 10أكنر مف 

 
مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في وجود فروؽ ظاىرية في  (7.04)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

  ولمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ مػػدارس محافظػػة راـ ا  والبيػػرة يعػػزى لمتغيػػر سػػنوات الخبػػرة
 (:4716كما يظير في الجدوؿ رقـ ) (One Way ANOVA)التبايف األحادي 
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: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مدى توافر معايير (4.16)جدول
 لمتغير سنوات الخبرةالبيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.753 0.374 2 0.748 بيف المجموعات البيئة المادية

 

0.471 

 0.496 825 409.408 داخؿ المجموعات 

 827 410.156 المجموع 

 0.266 0.103 2 0.205 المجموعاتبيف  البيئة ال حية

 

0.767 

 0.386 825 318.320 داخؿ المجموعات 

 827 318.525 المجموع 

 0.278 0.106 2 0.213 بيف المجموعات البيئة السموكية

 

0.758 

 0.383 825 315.613 داخؿ المجموعات 

 827 315.826 المجموع 

البيئة التعميمية 
 التعممية

 0.483 0.176 2 0.353 المجموعاتبيف 

 

0.617 

 0.365 825 300.974 داخؿ المجموعات 

 827 301.327 المجموع 

 0.380 0.118 2 0.236 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 

0.684 

 0.311 825 256.713 داخؿ المجموعات 

 827 256.949 المجموع 

 
( وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.684( ومستوى الداللة )0.380يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

(α≤0.05)  أي أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في
قبوؿ الفرضية  مدارس محافظة راـ ا  والبيرة يعزى لمتغير سنوات الخبرة  وكذلؾ لممجاالت. وبذلؾ تـ

 الخامسة.
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 نتائج الفرضية السادسة: 
في مدى تـوافر معـايير البيئـة  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير المسمى الوظيفي "
تػػـ فحػػص الفرضػػية السادسػػة بحسػػاب نتػػائج اختبػػار "ت" والمتوسػػطات الحسػػابية السػػتجابة أفػػراد عينػػة 
الدراسة في مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة حسب لمتغير 

 المسمى الوظيفي. 

فراد العينة في مدى توافر معايير (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أ4.17جدول )
 البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة حسب متغير المسمى الوظيفي

المسمى  المجال
 الوظيفي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.372 0.892 0.74576 3.6203 101 مدير البيئة المادية

 0.69843 3.5535 727 معمـ

 0.816 0.233 0.63097 3.8641 101 مدير البيئة ال حية

 0.61958 3.8795 727 معمـ

 0.212 1.249 0.67383 4.0231 101 مدير البيئة السموكية

 0.60964 3.9412 727 معمـ

البيئة التعميمية 
 التعممية

 0.496 0.681 0.65058 3.9584 101 مدير

 0.59709 3.9147 727 معمـ

 0.421 0.806 0.58414 3.8382 101 مدير الدرجة الكمية

 0.55376 3.7905 727 معمـ

 

(  أي 07421(  ومستوى الداللة )07806يتبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
مدارس محافظة راـ ا  والبيرة مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في أنو ال توجد فروؽ في 

   وكذلؾ لممجاالت. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية السادسة. تعزى لمتغير المسمى الوظيفي
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 :جابات األسئمة األخيرةإ

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير وجود مكتبة فػي المدرسػة  ويظيػر اف نسػبة 1.3يبيف الجدوؿ )
% لػػال. ويبػػيف متغيػػر فػػي حػػاؿ وجػػود مكتبػػة فػػي المدرسػػة ىػػؿ تقػػدـ خدمػػة 9.3% لػػنعـ  ونسػػبة 90.7

% لػػـ يجػػب. ويبػػيف 9.3% لػػال  ونسػػبة 22.3% لػػنعـ  ونسػػبة 68.4تربويػػة مناسػػبة لمطمبػػة أف نسػػبة 
 % لال. 18.5% لنعـ  ونسبة 81.5تغير سالمة البيئة المدرسية أف نسبة م

 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 4.18جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 90.7 751 نعـ ىؿ يوجد مكتبة في مدرستؾ؟

 9.3 77 ال

اذا نعـ: ىؿ ترى ب نيا تقدـ خدمة 
 مناسبة لمطمبة؟تربوية 

 68.4 566 نعـ

 22.3 185 ال

 9.3 77 لـ يجب

ىؿ يمكف أف ت ؼ البيئة المدرسية 
لمدرستؾ ب نيا سميمة  بمعنى )آمنة  

 محفزة  جاذبة  داعمة(

 81.5 675 نعـ

 18.5 153 ال
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 الفصل الخامس: 

_________________________________________________ 

 ت:نتائج الدراسة والتوصيامناقشة 

مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس ىدفت ىذه الدراسة إلى تق ي طبيعة 
" والفروؽ فييا باختالؼ عدد مف المتغيرات النوعية  منؿ: محافظة رام اهلل والبيرة وسبل تحسينيا

وذلؾ ى الوظيفي  وسنوات الخبرة( المؤىؿ العممي  وجية اإلشراؼ  ومكاف المدرسة  والمسملجنس  و )ا
مف خالؿ توضيح المفاىيـ النظرية في الف ؿ الناني مف الدراسة وعالقتيا بالدراسات السابقة 
واالستنتاجات التي تـ التو ؿ إلييا في الف ؿ الرابع و واًل إلى تفسير شامؿ لنتائج الدراسة. 

استخالص عدد مف التو يات في ضوء ىذه وسيعرض ىذا الف ؿ تفسير النتائج ومناقشتيا  ومف نـ 
 النتائج.

 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة 1.5

 مناقشة نتائج السؤال األول:  1.1.5

من وجية نظر  مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرةما 
 المديرين والمعممين؟ 

 البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا   والبيرةمدى توافر معايير  أظيرت النتائج أف
(. ولقد ح ؿ مجاؿ 0756( وانحراؼ معياري )3780جاءت مرتفعة  وبمتوسط حسابي لمدرجة الكمية)

 التعميمية التعممية (  ويميو مجاؿ البيئة3795عمى أعمى متوسط حسابي ومقداره ) البيئة السموكية
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(  يميو مجاؿ البيئة المادية ومقداره 3788ال حية ومقداره )ؿ البيئة   يميو مجا(3792ومقداره )
(3756.) 

إلػى أف  دور المدرسػة لػـ وتعزو الباحنػة ىػذه النتػائج  كػوف المتوسػطات مرتفعػة والدرجػة مرتفعػة  
يعد مقت رًا عمى دورىا كمؤسسة تعميمية تعنى بتمقيف الدروس في الغػرؼ ال ػفية فقػط  بػؿ أ ػبح ليػا 

ر كمؤسسػػة تربويػػة فػػي خمػػؽ السػػموكيات االيجابيػػة وتربيػػة الجيػػؿ الناشػػئ وتعميمػػو أىميػػة البيئػػة دور كبيػػ
المدرسية. وقد يعزى ذلؾ أيضًا الى التطور التربوي في أساليب وطرائػؽ التػدريس  والتػي أ ػبحت تقػوـ 

مميػػػة  عمػػػى أسػػػس عمميػػػة ونظريػػػات تربويػػػة تسػػػتدعي وجػػػود بيئػػػة مدرسػػػية محفػػػزة لمعمميػػػة التعميميػػػة التع
وقػد تعػػزى والمػدارس الفمسػطينية عامػػة ومػدارس محافظػػة راـ ا  والبيػرة ليسػػت بمعػزؿ عػػف ىػذا األمػػر.  

أيضًا إلى عراقة المدارس في محافظة راـ ا  والبيػرة  واالىتمػاـ المتوا ػؿ بيػا عمػى مػدى   ىذه النتيجة
وخا ة وزارة التربية والتعميـ العالي عشرات السنيف لكونيا مركز  نفوذ ويتواجد فييا العديد مف الوزارات 

وىػذا َشػػَكَؿ بنػػاء تراكميػػًا ايجابيػػًا لمبيئػػة المدرسػػية  أيضػػًا قػػد يكػػوف لمػػوعي المجتمعػػي فػػي محافظػػة راـ ا  
والبيرة عاماًل مساعدًا إليجاد بيئػة مدرسػية سػميمة.  باإلضػافة إلػى  كػوف محافظػة راـ ا  والبيػرة  مركػز 

لفمسػػطينية المحتمػػة.    ومػػع ىػػذا كمػػو جػػاءت قيمػػة المتوسػػط الحسػػابي لمفقػػرة قػػوى ونفػػوذ فػػي األراضػػي ا
األقػػػػؿ مػػػػف بػػػػيف فقػػػػرات  توجد مسػػػػاحات خضػػػػراء كافيػػػػة فػػػػي المدرسػػػػة(المتعمقػػػػة بالمسػػػػاحات الخضػػػػراء)

وقػػػد يعػػػػود ذلػػػػؾ الػػػى أف المسػػػػاحات  والوضػػػع االقت ػػػػادي فييػػػػا أعمػػػى نسػػػػبيًا مػػػػف  .االسػػػتبانة جميعيػػػػا
تعطػى لممػدارس  سػواء مػف قبػؿ المجتمػع المحمػي او مػف قبػؿ الحكومػة  ىػي  المحافظات األخرى  التي

مسػػػاحات مح ػػػورة ومحػػػددة  وبالكػػػاد تكفػػػي لبنػػػاء مدرسػػػي وبعضػػػًا مػػػف ضػػػرورياتو. كمػػػا اف المالعػػػب 
المدرسػػػية لػػػـ يػػػتـ حتػػػى اآلف تبنػػػي سياسػػػة لتعشػػػيبيا بالعشػػػب الطبيعػػػي لت ػػػبح سػػػاحات خضػػػراء فػػػي 

السباب بيئية  حية  إضافة إلى ىذا قد يعػود السػبب إلػى الػنقص فػي  المدارس  إما ألسباب مالية  أو
الميػاه الالزمػػة لمػري فػػي منػاطؽ األراضػػي الفمسػطينية المحتمػػة  فينػاؾ العديػػد مػف المنػػاطؽ بالكػاد يتػػوفر 
فييا مياه كافية لالستخداـ المنزلي  نظػرًا لػتحكـ االحػتالؿ )اإلسػرائيمي( فػي منػابع الميػاه  وكيفيػة وكميػة 

 زيعيا في مناطؽ األراضي الفمسطينية المحتمة.   تو 
وعند االطالع عمى نتائج الدراسات السابقة تبيف أف ىذه الدراسة تتفؽ مع بعض الدراسات منؿ 

( التي أكدت عمى االىتماـ بمجاؿ البيئة السموكية  في حيف اختمفت مع دراسة قاـ 2015دراسة سعد)
أكدت عمى االىتماـ بمجاؿ معايير األمف المادية بالدرجة ( والتي 2015بيا) األنباري والنجاري  

( والتي بينت أف االعتبارات الت ميمية والتخطيطية لممباني 2008األولى  وكذلؾ دراسة )المقرف  
 .المدرسية يجب أف تتالءـ مع االحتياجات اإلنسانية والتعميمية والتقنية بالدرجة األولى
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 :يمناقشة نتائج السؤال الثان 2.1.5

ىل تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس 
وجية اإلشراف، ومكان المدرسة،  محافظة رام اهلل والبيرة باختالف متغيرات: الجنس والمؤىل العممي

 وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي؟ 
 الفرضيات المنبنقة عنو التالية:وتـ مناقشة نتائج السؤاؿ الناني مف خالؿ 

 : نتائج الفرضية األولى 1.1. 2.5

ــة  ــد مســتوى الدالل ــة إحصــائية عن ــة  (α≤0.05)" ال توجــد فــروق ذات دالل ــراد عين ــين تقــديرات أف ب
الدراسة لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير 

 " الجنس
مدى توافر فروؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة ل بينت النتائج اإلح ائية ليذه الفرضية وجود 

معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة تعزى لمتغير الجنس  وكانت الفروؽ 
مف البيئة العامة في ل الح اإلناث. وتعزو الباحنة ىذه النتيجة إلى كوف البيئة المدرسية ىي جزء 

الحياة  وفقًا لمطبيعة اإلننوية والفكرية لإلناث فإنيف يممف إلى تحسيف البيئة وتجميميا وتطويرىا ما 
 أمكف.

ولدى مقارنة ىذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة لوحظ أف الدراسة الحالية أتت بعالقة جديدة 
( التي عزت الفروؽ ل الح الذكور  2015)سعد  تخالؼ نتائج الدراسات السابقة  كما في دراسة 

نتائج الدراسة  ( والتي أكدت عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف  لذلؾ فقد اختمفت2008ودراسة )المقرف  
مع الدراسات السابقة مضمونًا وتطبيقًا بمتغيرات  يعني: إنيا أحدنت إضافة عممية بحنية متمكنة 

ا ىو اليدؼ التربوي التعميمي مف البحث العممي في إطار اليدؼ في إطار تطبيقي عربي محمي  وىذ
الدراسات الجامعية في أي بحث عممي أال وىو االستزادة مف الدراسات السابقة  والعمؿ عمى التجديد  

 ولكف ب ياغات مختمفة .

 نتائج الفرضية الثانية:  2.2.5

بــين تقــديرات أفــراد عينــة  (α≤0.05)"ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 
الدراسة لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير 

 ".المؤىل العممي
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دلت النتائج اإلح ائية عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مدى توافر معايير البيئة  
ا  والبيرة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي. وبذلؾ تـ قبوؿ المدرسية السميمة في مدارس محافظة راـ 

الفرضية النانية. وتعزو الباحنة ىذه النتيجة إلى أنو عمى اختالؼ المؤىالت العممية فإف المديريف 
والمعمميف يدركوف المعايير ذاتيا  ألنيا مف الم در ذاتو  عمى اختالؼ نوع المدرسة. وأف وزارة 

لمعايير لدى اإلدارة المدرسية لتكوف عمى إطالع كاٍؼ بيا  كما أف أفراد العينة التربية قد عممت ىذه ا
 عمى الرغـ مف اختالؼ المؤىؿ العممي  إال أنيـ يمتمكوف النقافة المعرفية الكافية حوؿ 

معايير الجودة  وال تحتاج إلى اجتياد أَلف وزارة التربية والتعميـ قد أ درت كتيبات وم ادر ذات 
يح ىذه المعايير وشرحيا  ولدى مقارنة نتائج الدراسات السابقة التي أمكف لمباحنة االطالع  مة لتوض

 عف الدراسات اأُلخرى. عمييا ومراجعتيا  تبيف أّف دراستيا أتت بمتغيرات جديدة مختمفة

 نتائج الفرضية الثالثة:  3.2.5

بين تقديرات أفراد عينة الدراسة  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "ال
لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة يعزى لمتغير جية 

 ".اإلشراف
دلت النتائج اإلح ائية عمى أنو توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مدى توافر معايير البيئة المدرسية 

وكانت الفروؽ البيرة يعزى لمتغير جية اإلشراؼ عمى المدرسة  السميمة في مدارس محافظة راـ ا  و 
بيف الخا ة مف جية والحكومة ووكالة الغوث مف جية أخرى ل الح الخا ة  وبيف الحكومة ووكالة 
الغوث ل الح الحكومة. وتعزو الباحنة ىذه النتائج الختالؼ الجية المالية الداعمة  حيث أنو تبيف 

ابعة لوزارة التربية والتعميـ )لقطاع الحكومة(  وبالتالي  عوبة توفير المعايير ارتفاع عدد المدارس الت
كافًة بجودة مرتفعة لكؿ المدارس  فضاًل عف  سوء الوضع المالي لميزانية السمطة بينما  في مدارس 

بة وكالة الغوث فإف األنروا تحاوؿ توفير جميع مستمزمات معايير الجودة  بيد أف اكتظاظ أعداد الطم
وقمة مدارس الغوث يجعؿ منيا أقؿ في تحقيؽ معايير الجودة وعند النظر إلى القطاع الخاص  فإنو 
يشيد منافسة قوية خا ة في محافظة راـ ا  والبيرة  حيث الوضع االقت ادي والمالي مختمؼ عف 

ة والمتميزة مف المحافظات األخرى  لذا نجد المدارس الخا ة تتنافس في تقديـ معايير الجودة المرتفع
باب التسويؽ والترويج. ولدى مقارنة نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي أمكف لمباحنة اإلطالع 

( في اختيار متغير جية اإلشراؼ  ولكف تختمؼ في 2014تتفؽ مع دراسة )القزاز  عمييا وتبيف أنيا 
 وزارة تشرؼ عمييا -رس الحكومية أشارت إلى وجود فروؽ تعزى لممدارس ل الح المداحيث النتيجة:
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( وأنو لدى المقارنة بيف المدارس 2007والتعميـ. كما اتفقت مع نتائج دراسة )الطاىر   التربية
المست جرة والحكومية كانت الفروؽ ل الح المدارس الحكومية  ولدى المقارنة بيف المدارس الخا ة 

 الجودة .كانت األفضؿ في تطبيؽ معايير 

 الفرضية الرابعة:  نتائج 4.2.5

بين تقديرات أفراد عينة الدراسـة  (α≤0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "ال
لمدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مـدارس محافظـة رام اهلل والبيـرة يعـزى لمتغيـر مكـان 

 ".المدرسة
وتعزو و ال توجد فروؽ تعزى لمتغير السكف دلت النتائج اإلح ائية انو تـ قبوؿ الفرضية ان 

الباحنة ىذه النتائج أنو وبفعؿ النورة المعرفية والتكنولوجية التي سادت األراضي الفمسطينية المحتمة 
ومبادرة اإلنطالؽ في عيد التطوير لممؤسسات التعميمية كافة  حيث عممت الوزارة عمى تعميـ المعايير 

المادية والمعنوية مف خالؿ إ دار األدلة التربوية والقوانيف الخا ة   الخا ة بجودة البيئة المدرسية
الحانة عمى اإللتزاـ بمعايير خا ة عند بناء مدرسة عمى الرغـ الختالؼ الطبيعة الجغرافية لممدينة  
ولمقرية ولممخيـ  حيث نجد أنو عند ترخيص بناء المدرسة سواء في المدينة أـ في المخيـ أـ في القرية 

ولدى مقارنة الباحنة نتائج ىذه تند عمى معايير خا ة وتخضع ألسس الرقابة والسالمة العامة ػ يس
( التي أشارت إلى عدـ 2008)المقرف  الدراسة مع نتائج الدراسات األخرى وجد أنيا تتفؽ مع دراسة 

ؿ بيف العالـ كمو أ بح قرية  غيرة  وىناؾ تداخ وجود فروؽ جوىرية لمكاف المدرسة  وذلؾ ألف
والتي أشارت إلى وجود فروؽ ل الح  (2015)سعد  المدينة  والبمدة  والقرية بينما  تختمؼ مع دراسة 

 كوف المدرسة في المدينة.

 : نتائج الفرضية الخامسة 5. 2. 5

ــةال  " ــد مســتوى الدالل ــة إحصــائية عن ــة  (α≤0.05) توجــد فــروق ذات دالل ــراد عين ــين تقــديرات أف ب
الدراســة لمــدى تــوافر معــايير البيئــة المدرســية الســميمة فــي مــدارس محافظــة رام اهلل والبيــرة، يعــزى 

 لمتغير سنوات الخبرة ".
دلت النتائج اإلح ائية عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إح ائيًا في مدى توافر معايير البيئة  

ـ ا  والبيرة  يعزى لمتغير سنوات الخبرة  وتفسر الباحنة ىذه المدرسية السميمة في مدارس محافظة را
النتائج بكوف توافر معايير البيئة المدرسية السميمة يعتمد في المقاـ األوؿ عمى اإلمكانات اإلدارية 
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لممدرسة والظروؼ البيئية المحيطة وليس عمى سنوات الخبرة لممعمـ  فيي ال تت نر بال فات 
قوانيف والمعايير ىي ذاتيا لممدارس كافة  ولكنيا قد تختمؼ حسب نوع المدرسة  الشخ ية  حيث إف ال

ومف الجدير بالذكر أف القوانيف تستند إلى الئحة القوانيف  وذلؾ تبعًا الحتياجاتيا التعميمية لممرحمة 
ؽ مع نتائج المدرسية فييا. ولدى مقارنة نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة وجد أنيا لـ تتف

الدراسات السابقة حيث أتت بمتغيرات جديدة  وىي أف ال عالقة لسنوات الخبرة بمعايير البيئة المدرسية 
 السميمة.

 نتائج الفرضية السادسة:  6.2.5

بــين تقــديرات أفــراد عينــة (α≤0.05) توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال  "
البيئــة المدرســية الســميمة فــي مــدارس محافظــة رام اهلل والبيــرة، يعــزى الدراســة لمــدى تــوافر معــايير 

 لمتغير المسمى الوظيفي ".
دلت النتائج اإلح ائية عمى أنو ال توجد فروؽ في مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة  

النتيجة إف كّؿ في مدارس محافظة راـ ا  والبيرة  تعزى لمتغير المسمى الوظيفي  وتفسر الباحنة ىذه 
الكوادر الوظيفية في المدارس الفمسطينية تعي وتدرؾ مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة  حيث 
تعّد ىذه المعايير مف قوانيف وزارة التربية والتعميـ التي أقرتيا بشكؿ مباشر وكامؿ لمجميع  دوف التحيز 

التخ ص الميني الوظيفي سواء  أكاف لم فات والسمات الشخ ية والمينية  حيث إف اختالؼ 
مديرًا  أو معممًا  ال يؤنر في مدى توفر المعايير  ألف المسؤوؿ عف متابعة وتطبيؽ ىذه المعايير ىما 
المدير والسكرتير بشكؿ مباشر  وعدا ذلؾ فباقي الموظفيف عمى اطالع بيذه المعايير ومعرفة بيا 

مدرسية  معنوية وتعميمية سميمة مف خالؿ إرساء قواعدىا ولكف تتعاوف األسرة المدرسية لتحقيؽ بيئة 
 والعمؿ عمى تطبيقيا ك سرة واحدة. .

ولدى مقارنة الباحنة ىذه النتائج بنتائج الدراسات التي أمكف االطالع عمييا  تبيف ب ّف ىذه 
الدراسة أتت بمتغيرات جديدة مختمفة؛ حيث أشارت الدراسة إلى أنو ب رؼ النظر عف المسمى 

دراكًا مف جميع الموظفيف العامميف بالمدرسة بمدى توافر أو عدـ تو  افر الوظيفي فإف ىناؾ وعيًا وا 
 معايير البيئة المدرسية السممية. 
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 تعقيبًا عمى األسئمة الثالثة في نياية االستبانة:
فقد أيد أفراد عينة الدراسة وجود مكتبة  وأكدوا وجودىا ىامًا  وتؤيد الباحنة رأي أفراد العينة 

الخطوات الفاعمة  وتعدىا أحد أىـ معايير البيئة المدرسية السميمة  حيث تمنؿ المكتبة المدرسية إحدى
تماـ العممية التعميمية لمطالب   التي تنتيجيا اإلدارة المدرسية  لما ليا مف دوٍر ىاـ في إنراء وا 
باإلضافة إلى تطوير الجوانب المختمفة ليـ مف النواحي ال حية والعقمية والسموكية والنقافية واألدبية 

ـ خدماتيا لمجميع دوف أف تقت ر عمى وغيرىا. المكتبة المدرسّية موجودة في كؿ مدرسة  وتقدّ 
المعمميف أو الطالب فقط  ويمج  إلييا الطالب لالستفادة مف األبحاث وتعزيز المعمومات حوؿ موضوٍع 

  .أو ظاىرٍة معّينة
وعميو يمكف القوؿ ب ف المكتبة تشكؿ مرفقًا حيويًا مف مرافؽ المدرسة  ألنيا وجدت لتؤدي 

أىدافًا تربوية وتعميمية ونقافية واجتماعية  وذلؾ عف طريؽ تالحميا خدمات وأنشطة متنوعة ولتحقؽ 
وتكامميا مع البرامج المدرسية والمناىج الدراسية  وتعد المكتبة رسالة موجية لممجتمع بكامؿ فئاتو  
ألنيػا مركز إشعاع حضاري ونقافي إذا وظفت واستغمت بشكؿ فعاّؿ  والمكتبة المدرسية أوؿ ما يقابؿ 

جيؿ قارئ تت  ؿ فيو عادة القراءة ء في حياتو مف أنواع المكتبات  ولذلؾ يقع عمييا عبالقارئ 
المستمرة طواؿ حياتو  ومف ىذا المنطمؽ فقد أشار أفراد عينة الدراسة ) المديروف والمعمموف ( إلى أف 

البد مف  المكتبة المدرسية تقدـ خدمة تربوية مناسبة لمطمبة  ولكف مف وجية نظر الباحنة ترى أنو
تفعيؿ دور المكتبة بشكؿ أكبر وخا ة في ظؿ توافر تقنيات المعرفة اإللكترونية والتي حدت مف 

 استخداـ الطمبة لممكتبة .
أشار أفراد عينة الدراسة إلى أف البيئة المدرسية سميمة  بدرجة كبيرة جدًا وتفسر الباحنة ىذه 

حيث سعت وزارة التربية والتعميـ إلى تطوير  النتيجة بالتطور المعرفي والتكنولوجي في المجتمع 
معايير البيئة المدرسية بما يتناسب مع متطمبات الع ر  وعممت عمى تحسيف موارد البيئة المدرسية 

 المادية والمعنوية بيدؼ النيوض بالعممية التربوية التعميمية في المجتمع الفمسطيني.

 مناقشة نتائج السؤال الثالث  2.1.5

 حات التي تراىا مناسبة لتحسين البيئة المدرسية في مدرستك، لتكون بيئة سميمة؟ما االقترا
بينت نتائج آراء أفراد عينة الدراسة أف  االقتراحات التي تراىا مناسبة لتحسيف البيئة المدرسية في 

 مدرستؾ  لتكوف بيئة سميمة ىي:
 %" .10عمى أعمى نسبة (  توفير أجيزة عممية وتكنولوجية متطورة داخؿ المدرسة " ح ؿ 1
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 %.8.3(  توفير حديقة مدرسية مناسبة )مناطؽ خضراء(" بنسبة 2
 %".6.9( توفير مقاعد مناسبة لمطمبة وستائر لم ؼ ومظالت لمساحات في المدرسة " بنسبة 3
 %".2.1(   ترميـ بناء المدرسة القديـ غير اآلمف " بنسبة 4
 %".2.2" بنسبة ( توفير نالجات مياه لمشرب داخؿ المدرسة 5
(  توفير مكتبة مناسبة لممدرسة " و" توفير قاعة استراحة ولتناوؿ الطعاـ " و" ت ميف األبواب 6

 %1.9الخارجية " عمى أقؿ نسبة 
وتفسر الباحنة ىذه النتائج ب ف توفير أجيزة عممية وتكنولوجية متطورة داخؿ المدرسة  تمقائيَا 

استخداـ األجيزة  وتتطمب وجود  متطمبات مادية ومعنوية  يتطمب  توفير بيئة مناسبة تتناسب مع
كفيمة بمراعاة التطور المعرفي والتكنولوجي  كما أف توفير األجيزة يتطمب بناء آمنًا تتوفر فيو شروط 
ال حة والسالمة  في حيف أف توفير مكتبة مناسبة لممدرسة جاء بالمرتبة األخيرة وذلؾ لوجود بدائؿ 

ا أف وجود مكتبة  يتطمب  وجود  موظؼ متخ ص  وال تفرز التربية لكؿ مدرسة عديدة لممكتبة  كم
أميف مكتبة وبالنسبة لتوفير قاعة استراحة ولتناوؿ الطعاـ   فإف الطمبة والمعمميف يفضموف األماكف 
المفتوحة لالستراحة وتناوؿ الطعاـ بحيث  تمنؿ  فر ة  ليـ لمخروج مف روتيف الغرؼ ال فية . كما 

وفير قاعة استراحة ولتناوؿ الطعاـ يتطمب مساحة أكبر ومااًل أكبر يمكف استغاللو بشيء أكنر أف ت
أىمية لمبناء المدرسي  وأخيرًا ت ميف األبواب الخارجية حيث  يوجد  في كؿ مدرسة أذنة وأف المدرسة 

ـ أنو البد مف تراعي الضبط والنظاـ  ويكوف الطمبة تحت رعاية واىتماـ المعمميف والمدير  مع العم
ت ميف األبواب الخارجية ولكف ىناؾ أوليات مادية ومالية أكنر أىمية. ولدى مقارنة ىذه النتائج مع 
نتائج الدراسات السابقة وجد أف ىذه الدراسة أتت بنتائج جديدة تتناسب مع الواقع المجتمعي الفمسطيني 

 . وانطالؽ  عيد التطوير والتجديد في وزارة التربية والتعميـ
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 التوصيات  3.5
 

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا تو ي الباحنة بما يمي:  

 في ظؿ تبني وزارة التربية والتعميـ نظاـ اإلدارة المدرسية اإللكترونية  تحث الجيات المخت ة بت ميـ .1
 معرفة لمتطوير  كذلؾ حاجتيا تحديد مدى المدارس ليتـ جميع عف معمومات توفر بيانات قاعدة
 المظير في مباٍف أو تحسيف إضافة خالؿ مف تحسينيا الق ور في توفير معايير البيئة فيتـ جوانب

 الخارجي.
والطالب لدراسة  والمعمميف المدارس والتربوييف ومديري الميندسيف بيف عمؿ وورش لقاءات عقد .2

 لبيئة السميمة.وتفا يؿ لضماف توفير معايير ا ألواف مف المدارس في توفيرىا الالـز االحتياجات
االىتماـ بتوفير اإلمكانات والتسييالت التربوية المادية والمعنوية مف خالؿ تخ يص بعض الموارد   .3

 الدائمة ل الح وزارة التربية والتعميـ  واستخداميا في سبيؿ تحسيف أوضاع المدارس. 
 .يةالبيئ ببرامج  التربية النظر حث وزارة التربية والتعميـ العالي عمى إعادة  .4
 ونوع التعميمية لممرحمة متعددة  تبعاً  نماذج وفؽ المدرسي البناء في حث الجيات المعنية عمى التنوع  .5

 .المناخية والظروؼ المحمية التعميـ والبيئة
 في تسيـ توفير قاعات األغراض  إضافة إلى ضرورة المتعددة األنشطة قاعات توفير عمى الت كيد  .6

 .أنفسيـ الطالب المتبادؿ بيف بالحوار تسمح مجموعات شكؿ عمى التعاوني التعميـ

 . الحيتيا استمرار عمى حر اً  خا ة أىمية المدارس  يانة مس لة إيالء .7
 ضرورة توجو وزارة التربية والتعميـ نحو الحدائؽ المدرسية والمساحات الخضراء. .8
حث الباحنيف عمى إجراء دراسات مقارنة حوؿ جودة معايير البيئية المدرسية بيف المدارس الخا ة  .9

 والحكومية والوكالة  كؿ عمى حدة وفي ضوء معايير جديدة. 
 أخذ بعيف األعتبار ربط معايير البيئة المدرسية السميمة األمنة بتراخيص المدارس الخا ة. .10
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  دار 1طاألسباب والعالج،   إدارة األزمات التعميمية في المدارس(. 2009أسعد  إبراىيـ.) .1
 الفكر العربي  القاىرة.

   مكتبة المجتمع العربي  لمنشر والتوزيع  عماف.اإلدارة التعميمية(. 2005أسعد  وليد .) .2
 لممدارس حالة العمراني التصميم في اإلستدامة تحقيق إستراتيجيات( .2011إسماعيؿ  سمر) .3

 غير رسالة ماجستير. غزة بقطاع الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة مدارس دراسية:
 .االسالمية  غزة منشورة  الجامعة

   فياألطفال برياض الصحية الصفية البيئة .مقومات )2011. (األمعري  ىناء والخميس  نداء .4
  التربوية والنفسية العموم مجمةالف ؿ   داخؿ لمطفؿ السموكية باألنماط وارتباطيا الكويت دولة

 .55-23(  ص1(  العدد)12مجمد )
(. تقييـ إجراءات األمف واآلماف داخؿ البيئة المدرسية 2015). األنباري محمد والنجاري  ماجد .5

 .138-117  ص 23(  المجمد 1  العدد)مجمة بابل لمعموم اليندسيةفي مدينة الحمة  
 مجمة .المباف  التعميمية في األداء وكفاءة المستخدميف رضا بيف .العالقة) 2007. (جاىدتاـر   .6

 . 120-89(  ص 19  العدد )2  مجمد القرى ام جامعة
تقرير دراسة تشخيص الواقع المدرسي لمخطة االستراتيجية الثالثة  (.2013جبر  م موف. ) .7

 ية والتعميـ  راـ ا   فمسطيف.اإلدارة العامة لمتخطيط  وزارة الترب، 2020- 2014
التعميم اإللكتروني باإلدارة العامة لمتربية والتعميم  (.البيئة التعميمية. قسـ 2014الحربي  محمد.) .8

 الرياض.
الدليل اإلرشادي لمعايير صحة البيئة المدرسية، المجنة الوطنية (. 2003الخطيب  ع اـ.) .9

 فمسطيف  راـ ا .لصحة  البيئة المدرسية، 
المجمس الفمسطيني األعمى لمبناء (.  2013الدليؿ االرشادي لممباني الخضراء في فمسطيف .)  .10

   مركز القدس لمنشر والتوزيع  فمسطيف.األخضر ونقابة الميندسين
مجمة مديرية الصحة المدرسية (. ال حة والبيئة المدرسية في القدس  2009الريماوي  محمد.) .11

 .175 -162(  ص 2  العدد )لشؤون القدس
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المشكالت التربوية المقترنة بالمباني الحكومية المستاجرة بالمدارس (. 2009الزعبير  ابراىيـ.) .12
)دراسة مقارنة(  رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة الممؾ  البتدائية كما تراىا الييئة التعميمية

 تطوير في التخطيطية المعايير .(2002سعود  المممكة العربية السعودية.سرحاف  بساـ.)
  رسالة ماجستير منشورة  جامعة النجاح )والبيرة اهلل رام لمحافظة دراسية حالة :المدارس
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 ( االستبانة في صورتيا األولية1الممحق رقم )

 
 عمادة الدراسات العميا
 كمية العمـو التربوية

 وبركاتو  وبعد:السالـ عميكـ ورحمة ا  

مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس تقـو الباحنة بإجراء دراسة لمتعرؼ إلى "    
 " ل تحسينيابمحافظة رام اهلل والبيرة وس

وأف حسف تعاونكـ في اإلجابة عف قراءة فقرات االستبانة  واالجابة عنيا  بترجو منكـ الباحنة التكـر 
فقرات االستبانة سيساعد في الو وؿ إلى النتائج المتوخاة مف ىذه الدراسة  عممًا ب ف ىذه االستبانة لف 

 تستخدـ إلى ألغراض البحث العممي. 

                     كؿ الشكر والتقدير لتعاونكـ                                                                      
 الباحنة: فاطمة الشافعي

 

 

 أنثى    ❒ذكر         ❒   الجنس:             .7
 ماجستير فأعمى  ❒بكالوريوس            ❒دبموم      ❒  المؤىل العممي:     .8
 وكالة )أنروا( ❒خاص               ❒  حكومة      ❒جية اإلشراف:    .9

مخيم               ❒    مدينة     ❒مكان المدرسة:      .10
 قرية ❒

      10-5  ❒سنوات   5أقل من  ❒سنوات الخبرة:      .11
 10أكثر من ❒ 

 
 

 البيانات الشخصية:

 : ( في المكان المناسب إلجابتكXإشارة ) الجزء األول:  يرجى وضع
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 معمم              ❒مدير         ❒المسمى الوظيفي:  .12
 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  ال أوافق محايد موافق
 بشدة

 (بيئة المادية) فيزيائيةالمجال األول:  ال

      .حوليا موقع المدرسة مناسب بالنسبة لمتجمع السكاني  (1

      مساحات الغرف الصفية تتناسب وعدد الطمبة فييا  (2

      يتوفر في الغرف الصفية اضاءة كافية  (3

يضم مختبر المدرسة تجارب مخبريو تتناسب   (4
 واالحتياجات

     

      توجد  مساحات خضراء كافية في المدرسة   (5

      يسيل عمى الطمبة الوصول الى مياه الشرب   (6

      الغرف الصفية مناسبةالتيوية في   (7

 االحتياجات ذوي وخروج دخول يوجد مداخل تسيل  (8
  الخاصة

     

      المالعب الرياضية تمبي حاجات الطمبة   (9

      الغرف الصفية بعديدة عن تأثيرات الضوضاء الخارجية  (11

      مقاعد الطمبة داخل الغرف الصفية مريحة ومناسبة  (11

      في حاالت الطوارئ يتوفر في المدرسة مخارج  (12

      نوافذ وأبواب المباني المدرسية آمنة  (13

      يتوفر في المدرسة مرافق تناسب أعداد الطمبة  (14

      يوجد في مختبرات المدرسة وسائل حماية وأمان خاصة  (15

      تتوفر في المدرسة أجيزة أمن وسالمة   (16

      غرفة المعممين تميق بيم وبدورىم التربوي   (17

 :معايير البيئة المدرسية السميمةأداة قياس توافر 

 ( في المكان المناسب إلجابتكXمن فضمك ضع إشارة )  :لجزء الثانيا
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 المجال الثاني: البيئة الصحية) جسمية ونفسية(

لدى المدرسة جداول زمنية لمفحوصات الطبية الدورية   (18
 لمطمبة. 

     

تتابع المدرسة أية حاالت مرضية طارئة بالسرعة   (19
 القصوى

     

      توفر المدرسة ارشادًا نفسيًا لمن يحتاجو من الطمبة   (21

األولية األولى في حاالت تقدم المدرسة اإلسعافات   (21
 الطوارئ.

     

      لدى المدرسة برنامجًا واضحًا لنظافة مبانييا وساحاتيا  (22

      تتأكد المدرسة من نظافة وسالمة مياه الشرب باستمرار  (23

تقوم المدرسة بفحص دوري عمى كل ما لو عالقة   (24
بصحة الطمبة  في المدرسة) المقصف، المياه، دورات 

 ....(المياه، 

     

تتابع المدرسة الوجبات المقدمة في المقصف   (25
 المدرسي. 

     

يراعي مقصف المدرسة الشروط الصحية في   (26
 مشترياتو.

     

      تتابع  المدرسة المواد المباعة في المقصف   (27

يحرص المعممون ليكونوا قدوة لطالبيم في القيام   (28
 بواجبيم تجاه نظافة البيئة المدرسية

     

تحرص المدرسة عمى الجانب النفسي لمطمبة أثناء   (29
 توجيييم ونصحيم 

     

تحرص المدرسة كل الحرص عمى تجنب عقاب الطمبة   (31
 بدنياً 

     

روح الفريق ىي السمة البارزة عمى العالقات بين   (31
 العاممين في المدرسة
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يحرص المدير عمى بناء عالقات ودية مع المجتمع   (32
 المحمي

     

يشجع مدير المدرسة المعممين عمى التآخي والتراحم   (33
 فيما بينيم

     

يشارك مدير المدرسة المعممين في مناسباتيم   (34
 االجتماعية

     

في االجتماعات المدرسية، يتم مناقشة جدول االعمال   (35
 باحترام الرأي والرأي اآلخر. 

     

تقوم المدرسة بحل االشكاليات التي قد تحدث داخميا   (36
 بيدوء

     

يحرص أولياء األمور عمى تشجيع المدرسة لمقيام   (37
 بدورىا التربوي مع الطمبة

     

      تعزز المدرسة لدى الطمبة نبذ العنف بينيم بكل أشكالو   (38

      تشجع المدرسة طمبتيا عمى احترام معممييم  (39

      يحافظ الطمبة عمى الممتمكات داخل مدرستيم   (41

      يحرص الطمبة عمى احترام معممييم وتقديرىم   (41

حاالت العنف الجسدي بين الطمبة أنفسيم من جية،   (42
 وبين الطمبة وكادر المدرسة تكاد ال تذكر

     

 البيئة التعميمية التعممية

      تتوفر في المدرسة مستمزمات الوسائل التعميمية  (43

      يتوفر في المدرسة ارشاد تربوي فاعل  (44

      يحرص المعممون عمى تطوير انفسيم مينياً   (45

يحرص المعممون عمى التدريس بطرق وأساليب   (46
 متنوعة

     

      يتم تنفيذ النشاطات الالصفية وفق جداول زمنية  (47

      تشجع المدرسة طمبتيا عمى التفوق االكاديمي   (48
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تشجع إدارة المدرسة المعممين عمى التطور والتنمية   (49
 المينية

     

      يشارك أولياء األمور بفاعمية حين ُيطمب منيم ذلك  (51

يحرص مدير المدرسة عمى النزاىة في تعاممو مع    (51
 مرؤوسيو

     

      يقوم مدير المدرسة بدوره مشرفًا مقيمًا بمينية واحتراف  (52

 ال نعم ىل يوجد مكتبة في مدرستك؟  (53

 اذا كانت االجابة نعم:  (54
 ىل ترى بأنيا تقدم خدمة تربوية مناسبة لمطمبة ؟  

 ال نعم

ىل يمكن ان تصف البيئة المدرسية لمدرستك بأنيا   (55
 سميمة، بمعنى) آمنة، محفزة، جاذبة، داعمة...(؟

 ال نعم

 

 ما االقرتاحات اليت تراها مناسبة لتحسني البيئة املدرسية يف مدرستك، لتكون بيئة سليمة؟

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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 ( قائمة بأسماء المحكمين:2الممحق رقم)

 

 الرقـ األسـ التخ ص مكاف العمؿ

  .1 أ. د.  عفيؼ زيداف دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس جامعة القدس  

  .2 د. نبيؿ رمانو دكتوراه لغة العربية الكمية الجامعية لمعمـو التربوية

  .3 د. عمي ابو راس دكتوراه أساليب  جامعة القدس

  .4 د. ابراىيـ عرماف  دكتوراه تربية جامعة القدس 

  .5 د. محمد شعبيات  دكتوراه ادارة تربوية جامعة القدس 

  .6 د. نبيؿ عبد اليادي  دكتوراه  ارشاد تربوي جامعة القدس 

 مدير عاـ لمدراس نور اليدى 

 )راـ ا  (

  .7 د. احمد دراج  دكتوراة  ادارة تربوية التعمميية 

  .8 د. عزيزة زلـو  دكتوراه اساليب تدريس  مديرة مدرسة مغتربي البيرة االساسية 

  .9 أ. غالب الخطيب ماجستير اقت اد مديرية التربية والتعميـ

مشرفة ال حة والبيئة والفنوف/ مديرية 
 التربية والتعميـ )راـ ا  والبيرة (

  .10 أ. نيى غبف ماجستير إدارة تربوية

مديرية التربية والتعميـ مشرؼ رياضيات / 
 ) راـ ا  والبيرة(

  .11 أ. مرشد شاىيف  رياضيات 

  .12 حاتـ ابو ىالؿ  . أ  جامعة القدس 

ماجستير تاريخ عربي  مديرة بنت االزور االساسية العميا 
 اسالمي 

  .13 أ. ماجدة الفار 

  .14 أ. حياة عناتي  ماجستير أساليب تدريس  مديرة مدرسة بنات التركية النانوية 
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 ( االستبانة في صورتيا النيائية3الممحق رقم)

 
 عمادة الدراسات العميا
 كمية العمـو التربوية

 السالـ عميكـ ورحمة ا  وبركاتو  وبعد:

مدى توافر معايير البيئة المدرسية السميمة في مدارس تقـو الباحنة بإجراء دراسة لمتعرؼ إلى "    
 " ل تحسينيابمحافظة رام اهلل والبيرة وس

وأف حسف تعاونكـ في اإلجابة عف قراءة فقرات االستبانة  واالجابة عنيا  بترجو منكـ الباحنة التكـر 
فقرات االستبانة سيساعد في الو وؿ إلى النتائج المتوخاة مف ىذه الدراسة  عممًا ب ف اجاباتكـ لف 

 تستخدـ إلى ألغراض البحث العممي. 

                                                                                   كؿ الشكر والتقدير لتعاونكـ        
 الباحنة: فاطمة الشافعي

 

 

             :أنثى    ❒ذكر         ❒   الجنس 
     :دكتوراة  ❒ماجستير         ❒بكالوريوس         ❒  المؤىل العممي 
      :وكالة )أنروا( ❒خاص               ❒  حكومة      ❒جية االشراف 
     :قرية ❒مخيم                ❒    مدينة     ❒مكان المدرسة 
      :10أكثر من ❒       10-5  ❒سنوات   5أقل من  ❒سنوات الخبرة 
   :معمم              ❒مدير         ❒المسمى الوظيفي 

  

 البيانات الشخصية:

 : ( في المكان المناسب إلجابتكXإشارة ) الجزء األول:  يرجى وضع
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موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 (بيئة المادية) فيزيقيةالمجال األول:  ال

      .حوليا المدرسة مناسب بالنسبة لمتجمع السكانيموقع   (1

      تتناسب مساحات الغرف الصفية وعدد الطمبة فييا  (2

      يتوفر اضاءة كافية في الغرف الصفية   (3

يضم مختبر المدرسة أدوات مخبريو تتناسب واحتياجات   (4
 الطمبة

     

      توجد  مساحات خضراء كافية في المدرسة   (5

      يسيل عمى الطمبة الوصول الى مياه الشرب   (6

      التيوية في الغرف الصفية مناسبة  (7

 االحتياجات ذوي وخروج دخول يوجد مداخل تسيل  (8
  الخاصة

     

      تمبي المالعب الرياضية حاجات الطمبة  (9

      الغرف الصفية بعيدة عن تأثيرات الضوضاء الخارجية  (11

      مقاعد الطمبة داخل الغرف الصفية مريحة   (11

      يتوفر في المدرسة مخارج في حاالت الطوارىء  (12

      نوافذ وأبواب المباني المدرسية آمنة  (13

      يتوفر في المدرسة مرافق)حمامات( تناسب أعداد الطمبة  (14

      يوجد في مختبرات المدرسة وسائل حماية وأمان خاصة  (15

تتوفر في المدرسة أجيزة أمن وسالمة)أجيزة إنذار، طفاية   (16
 حريق..............(  

     

      تميق غرفة المعممين بيم وبدورىم التربوي   (17

 :معايير البيئة المدرسية السميمةأداة قياس توافر 

 ( في المكان المناسب إلجابتكXمن فضمك ضع إشارة )  :الجزء الثاني
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 المجال الثاني: البيئة الصحية) جسمية ونفسية(
لدى المدرسة جداول زمنية لمفحوصات الطبية الدورية   (18

 لمطمبة. 

     

      الحاالت المرضية الطارئة بالسرعة القصوىتتابع المدرسة   (19

      توفر المدرسة ارشادًا نفسيًا لمن يحتاجو من الطمبة   (21

      تقدم المدرسة اإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ.  (21

      لدى المدرسة برنامجًا واضحًا لنظافة مبانييا وساحاتيا  (22

عالقة بصحة تقوم المدرسة بفحص دوري عمى كل ما لو   (23
الطمبة  في المدرسة) المقصف، المياه، دورات المياه، 

).... 

     

      يراعي مقصف المدرسة الشروط الصحية في مشترياتو.  (24

      تتابع  المدرسة المواد المباعة في المقصف   (25

يحرص المعممون ليكونوا قدوة لطالبيم في القيام بواجبيم   (26
 تجاه نظافة البيئة المدرسية

     

تحرص المدرسة عمى الجانب النفسي لمطمبة أثناء   (27
 توجيييم ونصحيم 

     

تحرص المدرسة كل الحرص عمى تجنب عقاب الطمبة   (28
 بدنياً 

     

 البيئة السموكية: سموكيات الطمبة والمعممين وأولياء األمور) العالقات البينية(
العاممين روح الفريق ىي السمة البارزة عمى العالقات بين   (29

 في المدرسة

     

يحرص المدير عمى بناء عالقات ودية مع المجتمع   (31
 المحمي

     

يشجع مدير المدرسة المعممين عمى التآخي والتراحم فيما   (31
 بينيم

     

      يشارك مدير المدرسة المعممين في مناسباتيم االجتماعية  (32
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يتم مناقشة جدول اعمال االجتماعات المدرسية باحترام   (33
 الرأي والرأي اآلخر. 

     

تقوم المدرسة بحل االشكاليات التي قد تحدث داخميا   (34
 بيدوء

     

يحرص أولياء األمور عمى تشجيع المدرسة لمقيام بدورىا   (35
 التربوي مع الطمبة

     

      تعزز المدرسة لدى الطمبة نبذ العنف بينيم بكل أشكالو   (36

      تشجع المدرسة طمبتيا عمى احترام معممييم  (37

      يحافظ الطمبة عمى الممتمكات داخل مدرستيم   (38

      يحرص الطمبة عمى احترام معممييم وتقديرىم   (39

      حاالت العنف الجسدي في المدرسة تكاد ال تذكر  (41

 التعميمية التعممية البيئة

      تتوفر في المدرسة مستمزمات الوسائل التعميمية  (41

      يتوفر في المدرسة ارشاد تربوي فاعل  (42

      يحرص المعممون عمى تطوير انفسيم مينياً   (43

يحرص المعممون عمى استخدام استراتيجيات تدريس   (44
 حديثة

     

      زمنيةيتم تنفيذ النشاطات الالصفية وفق جداول   (45

      تشجع المدرسة طمبتيا عمى التفوق االكاديمي   (46

تشجع إدارة المدرسة المعممين عمى التطور والتنمية   (47
 المينية

     

      يستجيب أولياء األمور بحماسة حين تطمبيم المدرسة   (48

يحرص مدير المدرسة عمى النزاىة في تعاممو مع    (49
 مرؤوسيو

     

      بدوره مشرفًا مقيمًا بمينية واحتراف يقوم مدير المدرسة  (51
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 ما االقرتاحات اليت تراها مناسبة لتحسني البيئة املدرسية يف مدرستك، لتكون بيئة سليمة؟
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 األسئمة 

 ال نعم ىل يوجد مكتبة في مدرستك؟ 51

 اذا كانت االجابة نعم: 52
 ىل ترى بأنيا تقدم خدمة تربوية مناسبة لمطمبة ؟ 

 ال نعم

ىل يمكن ان تصف البيئة المدرسية لمدرستك بأنيا  53
 داعمة...(؟سميمة، بمعنى) آمنة، محفزة، جاذبة، 

 ال نعم
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 فيرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول رقم ال
 انذراطخ.تىسَغ أفزاد ػُُخ انذراطخ حظت يتغُزاد   (1.3) 

34 

 (2.3) 
( نًصفىفخ ارتجبط Pearson Correlationَتبئح يؼبيم ارتجبط ثُزطىٌ )

فقزاد يذي تىافز يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل 

 وانجُزح

36 

 يؼبيالد انثجبد نًدبالد اداح انذراطخ  (3.3) 

37 

 (1.4) 
انًؼُبرَخ الطتدبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد 

نًدبالد يذي تىافز يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو 

 اهلل وانجُزح

40 

انًؼُبرَخ الطتدبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد  (2.4) 

 نًدبل انجُئخ انًبدَخ

40 

انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد انًؼُبرَخ الطتدبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ   (3.4) 

 نًدبل انجُئخ انصحُخ

42 

انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد انًؼُبرَخ الطتدبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ   (4.4) 

 نًدبل انجُئخ انظهىكُخ

43 

انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد انًؼُبرَخ الطتدبثبد أفزاد ػُُخ انذراطخ  (5.4) 

 نًدبل انجُئخ انتؼهًُُخ انتؼهًُخ

44 

 (6.4) 
قهخ الطتدبثخ أفزاد انؼُُخ فٍ يذي تىافز َتبئح اختجبر "د" نهؼُُبد انًظت

يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح حظت 

 يتغُز اندُض

45 

 (7.4) 
الطتدبثخ أفزاد ػُُخ انذراطخ  انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد انًؼُبرَخ

نًذي تىافز يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح 

 َؼشي نًتغُز انًؤهم انؼهًٍ

46 

 (8.4) 
َتبئح اختجبر تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ الطتدبثخ أفزاد انؼُُخ فٍ يذي تىافز  

يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح َؼشي 

 نًتغُز انًؤهم انؼهًٍ

47 

 (9.4) 
انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد انًؼُبرَخ الطتدبثخ أفزاد ػُُخ انذراطخ  

نًذي تىافز يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح 

 َؼشي نًتغُز خهخ االشزاف

48 

 
(10.4) 

َتبئح اختجبر تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ الطتدبثخ أفزاد انؼُُخ فٍ يذي تىافز 

يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح َؼشي 

 نًتغُز خهخ االشزاف

49 

 
(11.4) 

( نهًقبرَبد انجؼذَخ ثٍُ انًتىططبد انحظبثُخ الطتدبثبد LSDَتبئح اختجبر ) 

 أفزاد ػُُخ انذراطخ حظت يتغُز خهخ االشزاف

50 
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 الصفحة عنوان الجدول رقم ال
 

(12.4) 

انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد انًؼُبرَخ الطتدبثخ أفزاد ػُُخ انذراطخ 

نًذي تىافز يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح 

 َؼشي نًتغُز يكبٌ انًذرطخ

52 

 
(13.4) 

َتبئح اختجبر تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ الطتدبثخ أفزاد انؼُُخ فٍ يذي تىافز  

يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح َؼشي 

 نًتغُز يكبٌ انًذرطخ

53 

 
(14.4) 

( نهًقبرَبد انجؼذَخ ثٍُ انًتىططبد انحظبثُخ الطتدبثبد LSDَتبئح اختجبر )

 أفزاد ػُُخ انذراطخ حظت يتغُز يكبٌ انًذرطخ نًدبل انجُئخ انصحُخ

54 

 
(15.4) 

انًتىططبد انحظبثُخ واالَحزافبد انًؼُبرَخ الطتدبثخ أفزاد ػُُخ انذراطخ 

نًذي تىافز يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح 

 َؼشي نًتغُز طُىاد انخجزح

55 

 
(16.4) 

َتبئح اختجبر تحهُم انتجبٍَ األحبدٌ الطتدبثخ أفزاد انؼُُخ فٍ يذي تىافز  

يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح َؼشي 

 نًتغُز طُىاد انخجزح

56 

 
(17.4) 

َتبئح اختجبر "د" نهؼُُبد انًظتقهخ الطتدبثخ أفزاد انؼُُخ فٍ يذي تىافز  

يؼبَُز انجُئخ انًذرطُخ انظهًُخ فٍ يذارص يحبفظخ راو اهلل وانجُزح حظت 

 يتغُز انًظًً انىظُفٍ
57 

 58 تىسَغ أفزاد ػُُخ انذراطخ حظت يتغُزاد انذراطخ.  (4.18)
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 فيرس المالحق:

 الصفحة عنوان الممحق رقمال

 75 االستبانة في  ورتيا األولية 1

 80 قائمة ب سماء المحكميف 2

 81 االستبانة في  ورتو النيائية. 3

 86 تسييؿ الميمةكتاب  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


