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 اإلهداء

  

  إلى كل من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
  مي الناس الخيرإلى معلّ

اجةإلى من يحملون شعلة الفكر وه  
ياني صغيرا حفظهما اهللا ورعاهماإلى من رب  

  إلى إخوتي األعزاء
، الذين أرى فيهم الخير هناديو وإسالم وعدي وآالء  محمدإلى زوجتي وأبنائي
القديروالبركة من اهللا العلي    

  الصرح العلمي الكبير  ، هذاجامعة القدس انتمائي إليها،ب  من أعتزإلى
   أهدي هذا الجهد المتواضع،إلى كل هؤالء

  
       

  
التوفيقواهللا ولي   

                                                                                                                  
  
  

                                 
 



أ  

  

  

  

  

  

  

  

  : إقرار
أقر أنا معد الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، 

 ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا ماباستثناء ما تم اإلشارة له حيث
  .ألي جامعة أو معهد آخر

  
  
  

  :التوقيع
  

  رفتحي شعبان محمود سمو
  

  2011 / 6 / 11 :التاريخ
  
  

  

  

  

  

  

  



ب  

  الشكر والعرفان

  
الحمد هللا خالق اإلنسان، معلمه البيان، جاعل العقل نعمة والفكر موهبة، والصالة والسالم على منار               

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم      ، أشرف خلق اهللا، وعلى آله وصحبه      ،الهدى سيدنا محمد بن عبد اهللا     
  .الدين

  . دادقني إلنجاز هذه الدراسة، وأسأله التوفيق والس القدير أن وفّأشكر اهللا العلي
 وخالص التقـدير  ،االمتنانعظيم  و ،إنني إذ أنهي هذه الدراسة ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل           

 ضل تيسير أبو سـاكور المـشرف      في إنجازها، وأخص بالذكر الدكتور الفا     أسهم  والعرفان لكل من    
مه من نـصح    قدم له خالص شكري وعظيم امتناني على ما بذله من جهد، وما قد            على الدراسة، إذ أ   

 منذ أن كانت فكرة إلى أن أصبحت في         ،وتوجيه ومتابعة، مما أثرى هذه الدراسة في جميع مراحلها        
  . وضعها الحالي

   محمد شعيبات،  والدكتور ،كري إلى أساتذتي األفاضل الدكتور محمود أبو سمرة       كما أتقدم بجزيل ش   
  .لتفضلهما بمناقشة هذه الدراسة وإغنائها بمالحظاتهم وتوجيهاتهم القيمة

جامعة القدس، إلى أساتذتي األفاضل وأخص بالـذكر        إلى كل المحاضرين في كلية العلوم التربوية ب       
الـدكتور محمـد عابـدين،      أستاذي ومرشدي الدكتور محمود أبو سمرة على توجيهاته الدائمـة، و          

  .ن، والدكتور محسن عدس، والدكتور زياد قباجةغسان سرحا والدكتور
 التربيـة   ي والـسادة مـدير     والسيد نائب رئيس البرنامج،    إلى السيد رئيس برنامج التربية والتعليم،     

  . والتعليم في المناطق التعليمية الثالث بوكالة الغوث على ما قدموه من تسهيالت خالل تنفيذ الدراسة
  .إنجاز هذه الرسالة كل الشكر والتقديرفي أسهم  وكل من ،إلى كل هؤالء

  
  أدامهم اهللا رمزاً للعطاء دوماً



ج  

  الملخص

   واقع استخدام    ف إلى هدفت هذه الدراسة التعر  "في مدارس وكالة     ومعيقات تطبيقها  "نة السلوك   مدو 
تم استخدام   . المدرسيين ها ومرشدي ، المدارس  هذه  مديري  من وجهة نظر   ،الغوث في الضفة الغربية   

 تألف مجتمـع    .منهج الوصفي المسحي لتنفيذ الدراسة، حيث اعتمد أسلوب المسح الشامل للمجتمع          ال
الدراسة من جميع مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية، إضافة إلـى جميـع                

فـرداً، مـنهم    ) 159(ث بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة       المرشدين والمرشدات في هذه المدارس، حي     
 موزعين على المناطق التعليمية الثالث التابعة لوكالة        ،مرشداً ومرشدة ) 64(وديراً ومديرة،   م) 95(

أجريت هذه الدراسة خالل الفصل األول مـن العـام الدراسـي             . في الضفة الغربية    الدولية الغوث
 حـول   فقـرة ) 54(فقرة، منها   ) 69( منللدراسة تألفت   ، حيث تم بناء استبانة كأداة       2011/ 2010

نـة  إعـداد مدو  تقييم  : موزعة على أربعة مجاالت، هي    اقع استخدام مدونة السلوك، هذه الفقرات       و
          إضـافة  ،نةالسلوك، ودور اإلدارة المدرسية في تطبيقها، وكذلك دور أولياء األمور في تطبيق المدو 

      األداة كـذلك   نة السلوك، واشتمل القسم الثاني من       إلى السلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق مدو
تم التحقق من صدق األداة وثباتها بـالطرق        . فقرة تتعلق بمعيقات تطبيق مدونة السلوك     ) 15(على  

أفراد مجتمـع الدراسـة     وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تقديرات        . التربوية واإلحصائية المناسبة  
 " كبيرة   "بدرجة  جاءت  ة  في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربي      " نة السلوك   مدو" لواقع استخدام   

وكان مجال تقيـيم إعـداد      . على كافة المجاالت  ) 3.82( وبمتوسط حسابي بلغت قيمته      ،بشكل عام 
في حين كـان مجـال       )4.21(نة السلوك األعلى بين مجاالت أداة الدراسة، وبمتوسط حسابي          مدو ،

     كمـا أظهـرت    ). 3.37(نة السلوك هو األدنى وبمتوسط حسابي       دور أولياء األمور في تطبيق مدو
       نة السلوك جاء بدرجة كبيرة، وبمتوسـط حـسابي         النتائج أن دور اإلدارة المدرسية في تطبيق مدو

نة الـسلوك   بالنسبة لمجال السلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق مدو        ، وكذلك )3.89(بلغت قيمته   
 مـن    المعيقات التـي تحـد     أما بالنسبة لدرجة  ). 3.62(، وبمتوسط حسابي     أيضا رجة كبيرة فجاء بد 

 وأظهرت النتـائج    ).2.66( بشكل عام، وبمتوسط حسابي      نة السلوك فجاءت بدرجة قليلة    تطبيق مدو
نـة  حـول واقـع اسـتخدام مدو      أفراد مجتمع الدراسة    أيضا وجود فروق في متوسطات استجابات       

 متغيـرات   زى إلـى  تعالسلوك، وكذلك معيقات تطبيقها في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية            
سلوك في المدارس   النات  ضرورة اعتماد مدو  ب، أوصى الباحث    في ضوء النتائج  و.  جميعها الدراسة

أن يعلم الطلبة القيم وأنواع السلوك      ألن من شأن ذلك       وتنفيذها  كافة، الفلسطينية الحكومية والخاصة  
واالنضباط بعيدا عن العنف، والعمل على زيادة الروابط والعالقات بين المدرسة والمجتمع المحلي،             
وإشراك هذا المجتمع ومؤسساته في األنشطة والفعاليات المدرسية المختلفة، وعمل جميع المعنيـين             

   . السلوك في المدارسنةلتغلب على المعيقات التي تواجه تطبيق مدول
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Abstract  

 

This study aimed at recognizing the Status of the use of ' Code of Conduct' at UNRWA 
schools, and the obstacles that hinder the active application of it, from the school 
Principals` and Counsellors` point of view. The survey of the descriptive approach has 
been used to fulfill the study. It has entirely included the population that formed the sample 
of study, consisted of all the UNRWA school Principals and Counsellors in the three West 
Bank Education Areas. The total number is (159) distributed as follows: (95) male and 
female Principals, and (64) male and female school Counsellors in the three areas 
supervised by UNRWA. The study was conducted during the first semester of scholastic 
year 2010/2011. A two-part questionnaire was built up, as the first one was addressing 
personal data related to the participants, while the other consisted of (69) items, fifty four 
(54) of them were about the status of the use of 'Code of Conduct'. It is notable to clarify 
that the fifty four items were divided into four fields: the evaluation of 'Code of Conduct' 
preparation, the role of school management in applying 'Code of Conduct', the role of 
parents in their local community in doing so, and finally the student behaviors resulted in 
the application of 'Code of Conduct'. The second part also consisted of (15) items about the 
obstacles that hindered the application of the school 'Code of Conduct'. The validity and 
reliability of the questionnaire have been examined through the proper educational and 
statistical methods. Results of the study showed that the status of the use of 'Code of 
Conduct' was generally high, with an arithmetic mean of (3.82) at all levels. The evaluation 
of 'Code of Conduct' preparation was the most distinctive of all, with an arithmetic mean of 
(4.21), as the role of parents in applying 'Code of Conduct' was the lowest, with an 
arithmetic mean of (3.37). The findings also showed that the role of the school 
management was high in applying 'Code of Conduct', with an arithmetic mean of (3.89). 
For the student behaviors resulted in the application of 'Code of Conduct', the results 
revealed that it was high, with an arithmetic mean of (3.62). The findings also revealed a 
low degree of the obstacles that hindered the application process of 'Code of Conduct' with 
an arithmetic mean of (2.66). Furthermore, the findings showed differences in the means of 
participants' responses to the status of the use of 'Code of Conduct' as well as the obstacles 
that hindered the application process in UNRWA schools attribute to all variables of the 
study. In the light of the findings, the researcher recommended the very great necessity of 
having 'Code of Conduct' for all governmental and non-governmental schools be executed, 
the matter that would lead to get students more cultured and educated of values and types 
of self-obligations and behaviors, far away from violence in addition to increasing concrete 
ties and relations between schools and local communities as well. Local communities and 
all the foundations and institutions should take part in all school different activities in 
attempt of getting all the concerned be able to confront the obstacles that hinder the 
application process of 'Code of Conduct' in schools.        
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  الفصل األول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسة وأهميتهامشكلة 

  

  : المقدمة 1.1

كثيرة هي تعقيدات هذا العصر وتشابكاته بكثرة من يعيشون فيـه، فتـداخلت المهـام، واختلطـت                 
أصـبحت   ففي ظل الثورة المعرفية المتسارعة، وتطور وسائل االتصال،       . األوراق، واهللا المستعان  

تقترب من المسافة التي تفصله عن مفتاح جهاز الحاسوب شيئاً          اليوم المسافة بين المعلومة واإلنسان      
ات، تبرز اإلدارة المدرسية كعمـل      متغيرمن ظواهر ومشكالت و   نظرا لما يترتب على ذلك      و .فشيئاً

قيادي إداري وفني، يحرص على استيعاب المستجدات، ويربط األصيل بالمعاصر، لتغدو المدرسـة             
  . والتغيير اإليجابي نحو األفضلفي بيئتها بؤرة دينامية للنشاط 

  
المجتمع، فهي مؤسسة اجتماعية أوجدها المجتمع بفعل غزارة التـراث          في  إن المدرسة بناء أساسي     

الثقافي، وتراكمه، وتعقده لتقوم بتنشئة أبنائه، وتربيتهم تربية مقصودة، إذ أن التربية الحديثة تنظـر               
تبارها تنمية شخـصيته، وتربيتـه بـشكل متكامـل     إلى الفرد بشكل متكامل، لذلك فهي تأخذ في اع  

   ).2001عابدين، ( اعياً وأخالقيا ومتوازن معرفياً، وانفعالياً، ونفسياً، واجتم
  
ات القرن الحادي والعشرين، وهـذا التكيـف ال         متغيرالتربية والثقافة المدرسية أن تتكيف و     على  و

مين والطلبة، بل وعلى المنـاهج كـذلك،        يقتصر على التغيير في دور كل من مدير المدرسة والمعل         
ذات أهداف موجهة مرتبطة و  مخططة  التي يجب أن تكون المتعددة إضافة إلى األنشطة المدرسية

  . )Beare and Slaughter  ,1993(  واهتماماتهم باحتياجات الطلبة
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 فـي  ناأن سلوك الطالب وتعلمه ال يحـدث  ) Howell, and Howell, 1979 (  وهاولبين هاول
عـن  وال يمكن عزلهما عما يوجد حولهما، فممارسة الطالب للسلوك اإليجابي، أو الخـروج              الفراغ  
البيئة الفيزيائية للمدرسة، والبيئة الصفية، والطرق واألساليب       :  يتوقف على عدة عوامل، منها     النظام

مج التعليمية المدرسـية     إضافة إلى البرا   .التي يتعامل بها أعضاء الهيئة التدريسية في إدارة صفوفهم        
  .  من أجل نجاحها في تحقيق أهدافها في بيئة منضبطة، وذلكالتي يجب أن تُصمم بعناية فائقة

  
ففي الرياضة هنالك القواعد التي يجـب علـى         يعتبر وجود نظام وقواعد أمر ضروري في الحياة،         

توضع هذه القواعد   و.  السائقون الالعبين اتباعها، وعند قيادة السيارة هنالك مجموعة قواعد يلتزم بها         
  . بهدف ضمان عمل الناس بكفاءة لتحقيق هدف مشترك، أو لضمان السالمة والفاعليةعادة 

ال تختلف المدارس بهذا الصدد، فهنالك حاجة ملحة لالتفاق على مجموعة من القواعد أو معـايير                و
، كذلك التعامل مع اآلخرين فـي        كيف يتم التعامل بين أفراد المجتمع المدرسي أنفسهم        تحددالسلوك  

وضع مدونة سلوك، تعبر عن     هي  المجتمع األكبر خارج المدرسة، وإحدى أنجح الطرق للقيام بذلك          
السلوكيات المقبولة حسب القيم والمعتقدات المشتركة للمدرسة وللمجتمع، حيث تكون هذه السلوكيات            

   ).2008والتعليم، األونروا، دائرة التربية ( لة األخالقية في المدرسة بة البوصبمثا
  
من المفيد أن تقوم المدرسة بوضع عدد من القواعد السلوكية والتعليمات المدرسية التي على الطلبة               و

إضـافة إلـى أن     . اتباعها، مع ضرورة التأكيد عليها خالل األسابيع األولى من الـدوام المدرسـي            
 ضرورياً من أجل تفعيل هذه التعليمـات، أو         مراجعة التعليمات الصفية أربع مرات سنوياً يعد أمراً       

ـ  ياتكل ذلك من شأنه أن يعزز الـسلوك       . إجراء تعديالت أو تغييرات الزمة عليها       عنـد   ة اإليجابي
  . )Olsen, and Cooper, 2001(  سلوكيات المعيقةالطلبة، ويحد من ال

  
عنـف هـو مـسؤولية      خالية من ال  و  آمنة االنضباط في مدارس  و  النظام لىع الحصول   وأخيراً، فإن 

 مـديري   :ودور كل من   مسؤوليةحيث حددت    ،مدونات السلوك  كما أشار لذلك العديد من       ، الجميع
      ، والمجتمع المحلـي بـشكل عـام        أولياء األمور و ،والطالب  ومجالس اآلباء،  ،، والمعلمين المدارس

)  Department of Education, UNRWA, 2008(، )2008دائرة التربية والتعليم، األونروا، (
  ). Bryan, 2010(، مدونة سلوك برايان)Hoover, 2009(مدونة سلوك هوفر

  
وظائفها بشكل بمهامها و أن تقوم المدرسة من أجل أنه (Dalin, 1998)أوضح وفي سياق متصل، 

 جميعتضافر   ، ومن أجل التطوير المدرسي بشكل عام، فهناك حاجة وضرورة ملحة إلى           أكثر فاعلية 
  . وطلبة وأولياء أمور ومرشدينالجهود من إدارات ومعلمين والطاقات
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لتحقيق االنضباط في المدرسة على المعلمين أن يكونوا إداريين جيدين لصفوفهم، وعلى المـديرين              
أن يكونوا قادة للتغيير والتطوير لكامل السياسات المتبعة في مدارسهم، إضافة إلى منح الطلبة العديد               

ولياء أل  المهمدورالاإلشارة إلى  ) Varma, 1993 ( املم يغفل فير.  لقدراتهممن المسؤوليات وفقاً
األمور، والمجتمع المحلي، ورجال األمن، والمسؤولين في المؤسسات التربوية والمحلية في تحقيـق      

  . االنضباط والنظام المدرسي
 العالقات بين المدرسة     إلى أن التربية الحديثة اتجهت إلى توثيق       )2006(مرة وزمياله   وأشار أبو س  

والمجتمع المحلي، على اعتبار أن التربية يمكن أن تحقق وظيفتها كاملة، بسهولة ويسر عندما تكون               
باإلضـافة  . كافة هناك وحدة عضوية بين المدرسة والبيئة، ويتم التفاعل بينهما في أنشطة المجتمع           

 شعور الطلبة باألمان والثقة، والتنـسيق       التعاون بين المدرسة وأولياء األمور يزيد من      أن توثيق   إلى  
   .، مما يحقق النمو السليم لشخصيته بمختلف جوانبهابين البيت والمدرسة في معاملة الطالب

  
إلى دور اإلدارات المدرسية في تقليل الفجوة       ) 2010(وفي السياق ذاته أشار الطيطي، وأبو ساكور        

العمل على تقويـة العالقـات بـين        : ك من خالل  بينها وبين المجتمع المحلي، ومحاولة سدها، وذل      
المجتمع المحلي والمدرسة، من خالل التركيز على عوامل الجذب التي تستدرج المجتمع إلـى مـا                

إضافة إلى االهتمام بإصدار نشرات توعوية دورية لمؤسـسات المجتمـع المحلـي،             . تراه المدرسة 
  .ةوإشراك هذه المؤسسات في األنشطة والفعاليات المدرسي

حيث ال بد لكل مقصود لذاتـه       ،  ولما كانت العملية التعليمية التعلمية عملية مقصودة وليست ارتجالية        
ة يخطة المدرس الأن يكون منظماً، وأهم مظاهر هذا التنظيم هو عملية التخطيط، كان ال بد أن تشتمل                

  . على جانب هام يعنى بالنظام واالنضباط المدرسي
  

ديري مدارس وكالة الغوث ، وموضوع الدراسة من صميم عمله، هـذا            وحيث أن الباحث هو أحد م     
 في مدارس وكالة    مدونة السلوك  على واقع استخدام     التعرفى   إل ما حدا به للقيام بهذه الدراسة ساعياً      

  .الغوث الدولية في الضفة الغربية، والكشف عن أهم المعيقات التي تحول دون استخدامها
  

  : مشكلة الدراسة2.1

خالل عمل الباحث في الميدان التربوي، ومعايشته اليومية لواقع هذا الميـدان، وكونـه عمـل                من  
 فقـد   ، إلحدى هذه المـدارس    ، ويعمل اآلن مديراً    الدولية  في العديد من مدارس وكالة الغوث      مدرساً

 المدرسي، ومن بين هـذه المـشكالت         واالنضباط شعر بوجود مشكالت متعددة وكثيرة تخل بالنظام      
كوى المريرة والتذمر الكبير لدى كثير من مديري ومديرات المدارس األساسية، منها ما يتعلـق               الش

  متابعتهم ألبنائهم   مدىلياء األمور و  أوومنها ما يتعلق ب   بالطالب وسلوكاتهم المعيقة وغير المرغوبة،      
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األكمل، ويعيقهـا   تأدية رسالتها على الوجه     و  القيام بوظائفها  م، مما يعيق المدرسة عن    هاهتمامهم ب و
  .كذلك من تحقيق أهدافها المنشودة

أشارت إلى الزيادة الملحوظة في الـسلوكيات غيـر         ،  إضافة إلى أن العديد من الشواهد والدراسات      
أشـارت هـذه    كما  المقبولة في المدارس، مما يؤثر سلباً على انتظام سير العملية التعليمية التعلمية،             

 ية الدالة بين المشكالت السلوكية الصفية وانخفاض التحصيل الدراسي        الدراسات إلى العالقة االرتباط   
    ).2007هويدي واليماني، ( 
  

 من خـالل     فال بد أن يسود نظام مدرسي فعال       وحتى تتمكن المدرسة من تحقيق أهدافها ورسالتها،      
تجنب استعمال  ضبط السلوكيات المشكلة التي تعيق سير العملية التعليمية التعلمية، وفي الوقت ذاته             

فكثيرة هي النظريات التربوية التي دعت إلى الحفاظ على حقوق الطلبة وطالبت            . العنف لتحقيق ذلك  
فوزارة التربية والتعلـيم العـالي      .  أو أي عقاب مهين أو حاطّ للكرامة       ،بمنع استخدام العقاب البدني   

أما وكالة الغوث وتـشغيل     . البالفلسطينية قد أكدت من جانبها على منع العقاب البدني والنفسي للط          
، وبصفتها منظمة من منظمات األمم المتحدة، فهي ملتزمة بـدعم           )األونروا  ( الالجئين الفلسطينيين   

كل االتفاقيات والمواثيق التي تحمي حقوق اإلنسان، وبخاصة اتفاقية حقوق الطفل، من هنـا جـاء                
، وتشجيع االنضباط   وفير نظام مدرسي متميز   على أن ت   تأكيد دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث      

 األساليب التربوية الوقائية     العديد من  ، وذلك من خالل اللجوء إلى      في المدارس هو مسؤولية الجميع    
 "مدونة السلوك "والعالجية، والتي من بينها قيام كل مدرسة من مدارس وكالة الغوث بوضع وتطبيق              

من هنا تبلورت   . ع االنضباط الذاتي لديهم   يك الطالب وتشج  م سلو ي تنظ  من شأنها  الخاصة بها، والتي  
  : اآلتيالفكرة بضرورة القيام بهذه الدراسة والتي يمكن تحديد مشكلتها في ضوء السؤال

  
في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية من وجهة نظـر            " مدونة السلوك " ما واقع استخدام     -

  ؟ المدرسيينالمديرين والمرشدين
  

  :همية الدراسة أ3.1

  :يأتي  أهمها ما،تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات
التي تهتم بدراسة واقع استخدام     ) في حدود علم الباحث   (إن هذه الدراسة هي األولى في فلسطين        . 1
عـدم وجـود    ( في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية، وربما يعود ذلـك             " مدونة السلوك " 

 بـل وفـي     ، إلى حداثة الموضوع، ليس في مدارس وكالة الغوث فحسب         )ضوع  دراسات على المو  
جميع المدارس في فلسطين، لهذا يأمل الباحث أن تكون هذه الدراسة باكورة للعديد من الدراسـات                

  .ذات العالقة ألهمية الموضوع
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التي ) لمرغوبة  غير ا (  على خطورة اآلثار السلبية المتعددة للسلوكيات المعيقة          ال يختلف عاقالن   .2
تصدر عن بعض الطالب في مدارسهم على مستوى تحصيلهم األكاديمي، بل على سـير العمليـة                

مدونـة  التعليمية التعلمية برمتها، لذلك يتوقع من خالل هذه الدراسة، بيان مدى الحاجة إلى تطبيق               
 . في مدارسناالسلوك

يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول المناسـبة         ، في المدارس  مدونة السلوك  إن تحديد معيقات تطبيق      .3
، مما يتيح للمديرين االستفادة من الوقت الـذي   بشكل فاعلالمدونةلتذليل هذه المعيقات سعياً لتطبيق  

 .في القيام باألعمال الفنية اإلشرافية في مدارسهم  المعيقةيهدر للتعامل مع السلوكيات

 في الضفة    الدولية ج التربية والتعليم في وكالة الغوث      تتزامن هذه الدراسة مع انطالق خطة برنام       .4
والهادفة إلى تحسين وضمان نوعية التعليم المقدم في المـدارس،          " خطة النهوض بالتعليم    " الغربية  

 . زة خالية من العنف بيئة مدرسية آمنة ومحفّقوخل

 يأمل الباحث أن يفيد      لما كان توفير االنضباط في مدارس خالية من العنف هو مسؤولية الجميع،            .5
 من نتائج هذه الدراسة كل من الطالب وأولياء أمـورهم، والمعلمـين، والمـديرين، والمرشـدين               

  .، والمجتمع المحلي بشكل عامالمدرسيين
  
  : أهداف الدراسة4.1 

  : اآلتية تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف
  .ارس وكالة الغوث في الضفة الغربيةفي مد " مدونة السلوك"  إلى واقع استخدام التعرف. 1
في مدارس وكالة الغوث في الـضفة        ن المدرسيي  إلى آراء مديري المدارس والمرشدين     التعرف. 2

 .المدونة فيما يتعلق باستخدام هذه الغربية 

في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية مـن   " مدونة السلوك" كشف وتحديد معيقات تطبيق   . 3
 .المدرسيين  المديرين والمرشدينوجهة نظر 

  . تقديم مقترحات مناسبة للحد من تلك المعيقات وفقاً لإلمكانيات المتاحة. 4
  :  أسئلة الدراسة5.1

  : اآلتية تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة
من في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية    " مدونة السلوك " ما واقع استخدام    :  الـسؤال األول  

  وجهة نظر المديرين والمرشدين المدرسيين؟
فـي   "الـسلوك    مدونة  " لواقع استخدام   أفراد مجتمع الدراسة    تقديرات   هل تختلف : السؤال الثاني 

   ؟الجنس متغير باختالف مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية
فـي   " مدونـة الـسلوك   "  لواقع استخدام    هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة     : السؤال الثالث 

   الوظيفي ؟المسمى متغيرباختالف مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية 
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 فـي    "مدونـة الـسلوك   "لواقع استخدام   هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة        :الرابعالسؤال  
   المنطقة التعليمية ؟متغير باختالف مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية

 فـي    "مدونة الـسلوك  " لواقع استخدام   هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة        :الخامسالسؤال  
   العلمي ؟المؤهل متغير باختالف مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية

فـي   " مدونة الـسلوك  " لواقع استخدام   هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة        :السادسالسؤال  
  الخبرة ؟ متغيرباختالف لغربية مدارس وكالة الغوث في الضفة ا

فـي   " مدونة الـسلوك " لواقع استخدام هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة    :الـسابع السؤال  
  موقع المدرسة ؟ متغيرباختالف مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية 

فـي    " الـسلوك  مدونـة "واقع استخدام   هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة ل      :  الثامن السؤال
   عدد طلبة المدرسة ؟متغيرباختالف مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية 

في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية من "  مدونة السلوك "معيقات تطبيق ما  :السؤال التاسع
  وجهة نظر المديرين والمرشدين المدرسيين؟

 في مدارس وكالة الغوث في الـضفة         " السلوك مدونة" هل تختلف معيقات تطبيق     : السؤال العاشر 
 المؤهـل ، و والمنطقـة التعليميـة    ، الوظيفي المسمىو،  الجنس: ات الدراسة متغيرالغربية باختالف   

   . وموقع المدرسة، وعدد طالب المدرسةالعلمي، وسنوات الخبرة،

  
6.1 دات الدراسةمحد :  

ومديرات مدارس وكالة الغوث في الـضفة       اقتصرت هذه الدراسة على مديري      : المجال البشري . 1
  .الغربية، إضافة إلى المرشدين في هذه المدارس

تم إجراء هذه الدراسة في المناطق التعليمية الثالث التابعة لوكالة الغوث فـي             : المجال الجغرافي  .2
  .، ومنطقة نابلسالقدسمنطقة الخليل، ومنطقة :  وهي،الضفة الغربية

  ).2011-2010(العام الدراسي بداية إجراء هذه الدراسة في تم :  المجال الزماني.3
  .الباحث بإعدادهاقام  نتائج هذه الدراسة باالستبانة التي تحددت: المجال اإلجرائي. 4

  
  : مصطلحات الدراسة7.1

 الثقافـة التعليميـة     تحددهي وثيقة أساسية في بيئات التعلم مثل المدرسة والجامعة          : "مدونة السلوك "
 كذلك المعايير السلوكية وما تتوقعه من سلوك الطالب مع التركيز على السلوكيات             تحددزها، و وتعز

 المدونةتشير  و.  السلوكيات التي نعتبرها معيقة وغير مستحبة في مدارسنا        تحددالمرغوبة، كما أنها    
يات غيـر  أيضا إلى نوع اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها المدرسة إذا ما شارك الطالب في سـلوك          

  ). 2008  األونروا،دائرة التربية والتعليم، (مرغوبة 
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يعرف هذا المصطلح إجرائياً بأنه الوضع الحالي لتوظيف مدونـة           :"مدونة السلوك "واقع استخدام   
  .السلوك في المدارس

   

تطبيـق   العوامل واألسباب التي يؤدي وجودها إلى التأثير سلبيا على           تعرف إجرائياً بأنها  : المعيقات
  .مدونة السلوك في المدارس

  
يعرف هذا المصطلح إجرائياً بأنه الشخص المعين من قبل دائرة التربية والتعلـيم              :مدير المدرسة  

التابعة لوكالة الغوث ليشغل هذه الوظيفة بمسؤولياتها اإلدارية والفنية في مدرسته، وتعني الجنـسين              
  .حيثما وردت

  
 التوجيه واإلرشاد في دائرة التربية والتعليم بوكالة الغـوث إجرائيـاً             يعرفه قسم  : المدرسي المرشد

على أنه إنسان مهني، يحمل شهادة متخصصة في مجال اإلرشاد النفسي، أو علم النفس، يعمل على                
  .مساعدة الطلبة، لمساعدة أنفسهم في فهم احتياجاتهم وتنميتها أكاديمياً ونفسياً ومهنياً واجتماعياً

  
 هي وكالة هيئة األمـم المتحـدة إلغاثـة وتـشغيل الالجئـين              :)UNRWA( وث الدولية وكالة الغ 

فـي  ) 302(الفلسطينيين في الشرق األدنى، تشكلت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم             
، بهدف تقديم خدماتها التعليمية والصحية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين، وينبثـق           18/12/1949

األردن، : رة التربية والتعليم التي تشرف على تعليم أبناء الالجئين في الدول المضيفة وهي            عنها دائ 
  .   )2006نوفل،  ( وسوريا، ولبنان، وقطاع غزة، والضفة الغربية
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  الفصل الثاني
  

  األدب النظري والدراسات السابقة
  

  . األدب النظري1.2
  . الدراسات السابقة2.2
  .اسات العربية الدر1.2.2    
  . الدراسات األجنبية2.2.2    
  . التعليق على الدراسات السابقة3.2.2    
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  الفصل الثاني 

  

   األدب النظري للدراسة1.2

   المقدمة1.1.2

خدمة المجتمع وتحقيق أهدافه في تربيـة       على  هذه المؤسسة االجتماعية التربوية، القائمة      المدرسة،  
 من الطلبة يأتون إليها من ذلك المجتمـع، ليـتم            والتي تحتضن أعداداً   ،، هذه الحاضنة الدافئة   النشء

 من خالل ما تتيحه لهم من اكتـساب للمعـارف            وذلك إعدادهم لحياة مقبلة ليست خالية من التعقيد،      
كيف ال وهم يتفاعلون مع بعضهم ومـع عمليـة التربيـة الهادفـة والمنظمـة                . والخبرات الجديدة 

 هذا التفاعل الذي يدوم     ؟المقصودة التي تقودها المدرسة ممثلة بإدارتها ومعلميها ووسائلها المختلفة        و
ا كان من الضروري    ولم.  عشر عاماً  ي إذ يبقى معظم الطلبة في المدرسة لفترة تمتد إلى اثن          ،طويالً

كون هـذه المـدارس     أن يشعر هؤالء الطلبة باألمان والطمأنينة والترحيب في مدارسهم، فالبد أن ت           
 أن يتعلموا، والمعلمون أن يعلموا في بيئة آمنة ومحفزة وخاليـة            مراكز للتعلم، حيث يستطيع الطلبة    

من كل أشكال العنف، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المدارس الخالية من العنف ال تعني أبدا مـدارس                  
         فاالنضباط في مدرسة خاليـة      ةدون انضباط أو نظام، فبدونهما لن تحقق المدرسة أهدافها المرجو ،

 ومـشرفين  ، ومـديرين ،مدرسـيين    ومرشدين، ومعلمين،من العنف هو مسؤولية الجميع من طلبة  
عنـد   ) 1975( هذا ما أكده سمعان ومرسي      .  والمجتمع المحلي بشكل عام    ، وأولياء أمور  ،تربويين

 مـشتركة بـين      جماعية  من حيث أنه مسؤولية    ، في المدرسة   واالنضباط   الحديث عن تحقق النظام   
، إذ ينبغي أن يدرك كل واحد منهم أن لـه دوراً فـي              والطلبةمدير المدرسة والمعلمين والمشرفين     

  .تحقيق النظام المدرسي
بحاجة إلى عمل جمـاعي مـنظم، حيـث أصـبح مـن             ليس باألمر السهل، فهو      قيادة المدرسة إن  

قط في تنفيذ األنشطة بل وفي تخطيطها        ليس ف  ،الضروري أن ينخرط كل من الطلبة وأولياء األمور       
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مـن    هنالك العديد  .أيضاً، مع التأكيد على أن الدور األكبر يقع على عاتق إدارة المدرسة ومعلميها            
طلبتها تعليم  هو   أحد هذه األمور  األمور المهمة والمركزية التي يجب أن تقوم بها مدرسة المستقبل،           

لمدارس احتياجـات    في ذات الوقت الذي تلبي فيه هذه ا        ، قيمهم احتراممع اآلخرين و  كيفية التعايش   
   ).Dalin and Rust, 1996 (  واهتماماتهمطلبتها المختلفة

) Pinhero,2006(إن تقرير األمم المتحدة الذي يستند إلى الدراسة المتعمقة التي أجراها بنهيـرو              
 التي تطبق على جميع     أوصى بضرورة تشجيع المدارس على اعتماد وتنفيذ مدونات قواعد السلوك         

  . أعضاء هيئة التدريس والطالب، سعياً للوصول إلى بيئة مدرسية منضبطة وخالية من العنف
  
  :مدونة السلوكمفهوم  2.1.2

إن الحياة، بدون دستور أو قوانين تحكمها ال بد وأن تكون مـشوشة تعمهـا الفوضـى، وتتهـددها                   
ريعات، وتم تشكيل السلطات المخولة والمسؤولة عن       األخطار، وتالفياً لذلك، وضعت القوانين والتش     

تنفيذ هذه القوانين وتطبيقها، واتخاذ اإلجراءات الرادعة بحق المخالفين والخارجين عن القانون، من             
كذلك المدرسة، فهي بحاجة إلى مجموعة من القواعد والقوانين والتعليمات التي           . أجل تعديل سلوكهم  
 ) Wragg, 2001( ثه عن القوانين والتعليمات المدرسية أوضـح راغ  وعند حدي. ال بد من اتباعها

أن هذه القوانين تختلف من مدرسة ألخرى، لكنها في معظمها تقع ضمن عناوين رئيسة ومتعـددة،                
  . ذات عالقة بالمظهر العام، وأدب الحديث، والسلوك االجتماعي والعالقة مع اآلخرين

  

، لهذا نجد الكثير مـن      ة االلتزام الخلقي والتربية على الفضائل     من مقتضيات عناية الشريعة اإلسالمي    
آيات القرآن الكريم، واألحاديث النبوية الشريفة تخاطب الناس وتحثهم علـى االلتـزام بـاألخالق               

اء إن اهللا يأمر بالعدل واِإلحساِن وِإيتَاء ِذي الْقُربى وينْهى عـِن الْفَحـشَ            : (الحميدة، كقول اهللا تعالى   
 ونتَذَكَّر لَّكُملَع ِعظُكُمغِْي يالْبنكَِر والْم90/ 16سورة النحل، رقم  ( )و.(   

كذلك فإن عدم االلتزام باألخالق، وممارسة الرذيلة، وسوء الخلق، ال بد أن يترتب عليهـا جـزاء،                 
مـن المفلـس؟    أتدرون  : " فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بـصالة          : فقال. المفلس فينا من ال درهم له وال متاع       : قالوا
وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى                 

، أخـذ مـن خطايـاهم    هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه          
  ). هـ 1424النووي، "  ( طرح في النار ثم . فطرحت عليه

يعد االلتزام الخلقي، إلى جانـب اسـتقامة         ): 2009(  كما ورد في التل، ومساعدة       يقول ابن تيمية  
إنه : فيقول ) 2006( أما السامرائي   . ح، الطريق الذي يرتقي فيه الفرد إلى الكمال اإلنساني        رالجوا

مق االلتزام الخلقي في النفس، وزاد ارتباط الفرد بقواعد السلوك التي يقررها المجتمع، وفقاً              كلما تع 
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لعقيدته وثقافته، فإنه يصبح لدى الفرد قوة قلبية شعورية تقيم نفسه وسلوكه، وتوجه حركتـه إلـى                 
ه عـن   االستقامة، وترشده إلى الفضيلة ومكارم األخالق، وتضبط ممارساته عن االنحراف، وتبعـد           

الرذيلة والفساد، وتمكنه أخيراً من إصدار األحكام على السلوك اإلنساني بـالقبول أو االستحـسان               
  .أوبالرفض واالستهجان

  
 ، التي تساعد   أو معايير السلوك    المدرسية وجود مجموعة من القواعد    ضرورة    يؤكد على  ما سبق إن  

قادرين على التعليم والـتعلم، كمـا        منضبطة يكون فيها المعلمون والطالب        مدرسية على خلق بيئة  
 التـي   الطـرق و  االستراتيجيات إحدىو .يكون مديرو المدارس قادرين على إدارة المدرسة بفعالية       

التـي هـي     لمدونة السلوك  المدرسةتطبيق   ي لخلق هذه البيئة المدرسية المنضبطة ه      يمكن اتباعها 
لجامعة تحدد الثقافة التعليميـة وتعززهـا،       عبارة عن وثيقة أساسية في بيئات التعلم مثل المدرسة وا         

وتحدد كذلك المعايير السلوكية وما تتوقعه من سلوك الطالب مع التركيز على السلوكيات المرغوبة،              
وتشير المدونة أيضا إلـى     . كما أنها تحدد السلوكيات التي نعتبرها معيقة وغير مستحبة في مدارسنا          

 المدرسة إذا ما شارك الطالب في سلوكيات غيـر مرغوبـة            نوع اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها     
  ).2008دائرة التربية والتعليم، األونروا، (

  
  : من أهمها،فعندما تضع المدرسة مدونة سلوك وتلتزم بها فإنها تجني العديد من الفوائد

  
  .يتعلم الطالب تحمل المسؤولية عن أعمالهم. 1
 .خالل االحترام المتبادل للحقوق والمسؤولياتإحساس الطلبة بانتمائهم لمجتمعهم من . 2

 .المدرسة بتأسيس بيئة آمنة منضبطة تعمل لتحقيق األهدافجميع من في سهم ي. 3

 ). 2008دائرة التربية والتعليم، األونروا، (  .خلق بيئة تعلم فعالة . 4
 

اشـدين لـديهم    ا ر ما سبق يؤدي بالطلبة إلى تعلم وتبني سلوكيات ستساعدهم على النمو ليـصبحو            
ذلك ما حدا بوكالة الغوث الطلب من جميع مدارسها بوضـع مدونـة سـلوك               . إحساس بالمسؤولية 

  .2008/2009منذ مطلع العام الدراسي بتطبيقها خاصة بكل مدرسة، وااللتزام 
خالل األسبوع األول أو الثاني مـن بدايـة العـام           ، و قوم العديد من المدارس    ي في الوقت الحاضر،  

  من أجـل   ، الصفية وذلك بمشاركة الطالب     والسلوكيات بتطوير اتفاقيات حول التصرفات    ،الدراسي
غير المقبولة من    السلبية و  المرغوبة من جهة، وتجنب السلوكيات     اإليجابية و  دعم السلوكيات تعزيز و 

هذه االتفاقية   تسمى   . ولي أمر الطالب   جهة أخرى، حيث ترسل المدرسة نسخة من هذه االتفاقية إلى         
  .(Rogers,2002)روجرز  "خطة السلوك " اناً أحي
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 تحـدد حول تشكيل المدارس التفاقيات ذات عالقة بالسلوك الـصفي، والتـي             ،من الطرح السابق  
 هـذه    يمكن اسـتخالص أن     يرى الباحث أنه    كذلك السلوك غير المقبول،    تحددالسلوك المرغوب، و  

  . وإن لم تتم اإلشارة إليها باالسمااتهإنما هي مدونة سلوك بحد ذ) خطة السلوك ( االتفاقيات 
نه لتحقيق االنضباط في المدرسة ال بد من وجـود خطـة مدرسـية خاصـة                فإ،  ذاته وفي السياق 

باالنضباط والنظام المدرسي، ومعظم هذه الخطط في مختلف المدارس تركز بشكل كبير أو بـشكل               
علـى  زها، واإلجراءات المترتبة    توضيح السلوكيات المرغوبة وتعزي   : محدود على عدة أمور، منها    

ممارسة السلوكيات المعيقة، إضافة إلى تقديم الدعم الالزم للمعلمين في إدارتهم لصفوفهم وتعـاملهم              
  . )Robertson, 1996  ( مع الطلبة المشاكسين

  
 وجود مجموعة من    المدرسة ومجرد  في   هنالك بعض الفروقات األساسية ما بين وجود مدونة سلوك        

تركـز   على تبني مجموعة من القيم المـشتركة؛         مدونة السلوك لمدرسية، ففي حين تشجع     القواعد ا 
 تركز على أنـواع     مدونة السلوك كذلك فإن   ). جراءاتاألعمال واإل (القواعد على العناصر التشغيلية     

المرغوبة، التي تعتمد على مجموعة من القيم التي تتمنى المدرسة تعزيزهـا؛             اإليجابية و  السلوكيات
  تجنبها وعـدم    التي يجب   األمور تحدد ف ،غير المرغوبة وتركز القواعد على السلوكيات السلبية      بينما  

 إلى تشجيع االنضباط الذاتي      تهدف مدونة السلوك وأخيرا، فإن   . )سلسلة من الممنوعات     ( القيام بها 
م بسبب الخوف مـن     تشجع على االلتزا  ف  أما القواعد المدرسية     من خالل تبني السلوكيات اإليجابية؛    

  ). 2008دائرة التربية والتعليم، األونروا،  ( العقوبة
  

ننا اليـوم   فإلهذا  .  والقواعد المدرسية  مدونة السلوك يستنتج مما مضى، أن هناك فروقاً جوهرية بين         
أيضاً، بدالً من   توظيفها بشكل فاعل    في مدارسنا لسنا فقط بحاجة إلى وجود مدونة سلوك وإنما إلى            

 من الممنوعات التـي ينبغـي علـى          طويلة مجموعة من السلوكيات غير المرغوبة وسلسلة     وضع  
  ... . الطالب تجنبها وإال 

  
  : مدونة السلوكإعداد  3.1.2

إعالناً للقيم والـسلوكيات التـي تتمنـى المدرسـة           - والخاصة بكل مدرسة   - المدونةهذه  تشكل  
السلوكيات التي تتمنى المدرسة تعزيزها لدى طالبها        تعكس أشكال    المدونةتشجيعها، وعليه فإن هذه     

ونات مختلفة إلى حد ما، هنالك العديد من السلوكيات التي يتفـق            أو طالباتها، مما يعني أن هذه المد      
الجميع على أنها غير مرغوبة وال مكان لها في مدارسنا، كالتي تعـرض الطـالب أو المـوظفين                  

لم ، وبالتالي فإن هذه السلوكيات ستكون مـشتركة فـي جميـع             للخطر، أو تعيق عملية التعليم والتع     
   ).2008دائرة التربية والتعليم، األونروا،  (  في المدارس مدونات السلوك
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منضبطة هو مسؤولية الجميع، فإن     و  منظمة ولما كان تعزيز االنضباط المدرسي وخلق بيئة مدرسية       
 ون عن المعلمين، وآخر   ون مدير المدرسة، وممثل   عملية تشاركية يشترك فيها   هو مدونة السلوك إعداد  

ن عن الطـالب، إضـافة إلـى المـشرفين     و، وممثل ومؤسساتهعن أولياء األمور والمجتمع المحلي   
 مدونة الـسلوك  المساعدة في كل خطوة من خطوات تحضير        دعم وتقديم   اليقومون ب   الذين التربويين
لألمـور المتعلقـة      لدى الجميع فهم مـشترك     هذه المنهجية التشاركية تضمن أن يتكون     . ةيالمدرس

 على   ويعمل الجميع بوصفهم فريق عمل متكامل      ،، وبالتالي تتضافر جميع الجهود     والنظام باالنضباط
   ).2008دائرة التربية والتعليم، األونروا، (  مساعدة المدرسة وتمكينها من قيامها بواجباتها

  
دور ومسؤولية المرشد المدرسي في تنفيذ مدونة       ) 2008 (لم تغفل دائرة التربية والتعليم، األونروا،     

السلوك، وتحقيق النظام المدرسي، حيث سيتطرق الباحث لهذا الموضوع عند الحديث عن األساليب             
  .الموجهة نحو تحقيق انضباط ونظام مدرسي فعالين

  
نة وداعمة للتعلم،    الفعالة التي توضح معايير السلوك المرغوب في بيئة مدرسية آم          مدونة السلوك إن  

 التي يتم إعدادها بمشاركة كل من المعلمين وأولياء األمور والطلبة، وحتى يتـسنى              المدونةهي تلك   
ذلك، ال بد من توفر عملية اتصال وتواصل فعالة بين جميع عناصر المجتمع المدرسي من جهـة،                 

  ). (Beth,1997  وبين هذا المجتمع وأولياء أمور الطلبة من جهة أخرى
  

 التي تسهم في تعزيز وخلق االنضباط الذاتي عند الطلبـة،           مدونة السلوك استناداً إلى ما سبق، فإن      
باإلضافة ،  بالطلبة   الخاصة والمسؤوليات النموذجية  السلوكيات اإليجابية  تحديد عدد من   بوضع و  تبدأ

  ).1.2( أخرى خاصة بأولياء األمور، ملحق مسؤولياتإلى وضع وتحديد 
  
 : وم النظام المدرسيمفه 4.1.2

يعتبر النظام المدرسي في نظر البعض هدفاً رئيساً لإلدارة المدرسية، وهو بذلك يمثل اهتماماً كبيراً               
 ويعتبر في نظر آخرين وسيلة وشرطاً الزماً لحدوث التعلم الفعال وال يـشكل              ذه اإلدارة، بالنسبة له 

  .هدفاً في حد ذاته
  

ة، تتطلب التحكم في السلوك والعواطف واالنفعاالت تحت قيـادة          عملية تربوي " فالنظام المدرسي هو  
   )  .137، ص1975سمعان، ومرسي، "  ( يق هدف معين موجهة من أجل تحق

التفهم الصحيح للسلوك القويم وتكوين العادات المرغوبة واالتجاهات الصحيحة وااللتزام          " أنه   كما  
   ).13، ص2000أحمد، ( بالمعايير المقررة 
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 أنه توجيه الطلبة، وإرشادهم سلوكياً، بطريقة موجبة، تقـوم           من عرف النظام المدرسي على     وهناك
   ) .1994الفقي، ( على استخدام الجزاء من أجل عالج السلوك وتعديله 

إلى التفريق بين نظرتين للنظام المدرسي، النظرة القديمة حيث يتحقـق            ) 2001( وقد اتجه عابدين    
ل السلطة واإلخضاع، وإشاعة الخوف بين الطلبة بحيـث ال يـسمح لهـم              النظام المدرسي من خال   

بمناقشة التعليمات والقوانين المدرسية، أو إبداء الرأي، أو االعتراض عليها، وهنا يتحقـق النظـام               
أما النظرة الثانية للنظام المدرسي فتقوم على أساس مـا يعـرف بـالقيم              . بدافع الخوف من العقاب   

وم الطلبة بحكم أنفسهم بانفسهم، دون تسلط او خوف، فالمدرسـة تقـدر الطلبـة               ، حيث يق  إلنسانيةا
  . وتحترم كيانهم، وتتعامل معهم على أساس من الثقة واالحترام المتبادل

، أن التمييز بين نظرة قديمة وأخرى حديثة ليس باألمر اليسير، ذلك أنه ال              )2001 (وأضاف عابدين 
 بل إنهما مرتبطتان بالفلسفة التي تقوم عليها التربية، وبالنظرة          يوجد حد زمني فاصل بين النظرتين،     

إلى وظيفة المدرسة، وإلى الطالب، ففي حين كانت وظيفة المدرسة تنحصر في التلقين، كان النظام               
المدرسي يقوم على اإلخضاع واالنصياع، وحينما كانت وظيفة المدرسة تعنـى بـصقل شخـصية               

ه على النمو المتكامل، كان ال بد للنظام المدرسـي أن يقـوم علـى               الطالب وتنمية مواهبه لمساعدت   
  . غرس الرغبة لدى الطالب بممارسة السلوك اإليجابي السوي

المدرسـي، إال أنـه ال      مهما تعددت التعريفات ووجهات النظر حول مفهوم النظام         يرى الباحث أنه    
شكالت التي تواجه أطراف العملية     على أن فقدان النظام في المدرسة هو من أخطر الم          يختلف إثنان 

ففقدان النظام المدرسـي واآلثـار      . مدرسين ومرشدين ومديرين وأولياء أمور وغيرهم       من التربوية
 المترتبة عليه ال أظنها تخفى على أحد فهي كثيرة، ومن ضمنها تشجيع الطالب على عـدم                السلبية

إعاقـة    تراجع تحصيلهم فحسب، وإنما    االنتظام في الدوام وخلق الفوضى عندهم مما يؤدي ليس إلى         
  .العملية التربوية من بلوغ أهدافها

أن وضع دستور للنظام المدرسي مدعم بوسائل تنفيذية سليمة، هو أحـد             ) 2006( ويرى أبو لبدة    
  .  ومجاالت عملها وظائف اإلدارة المدرسية

  :  ومن أهمها، األهدافأن للنظام المدرسي العديد من) 2001(كما ورد في عطيوي  كر عطيويويذ
  .تهيئة البيئة المدرسية. 1
  .مساعدة الطلبة على التكيف مع البيئة المدرسية. 2
مساعدة الطلبة على اكتساب األنماط المقبولة للسلوك االجتماعي أثناء الدوام المدرسي؛ وانتقالها            . 3

  .إلى األسرة والمجتمع
  .مساعدة الطلبة للوصول إلى االنضباط الذاتي. 4
  .دعم العملية التربوية والحد من العقبات التي تمنعها من تحقيق أهدافها. 5
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كان هدفاً رئيسياً لإلدارة    أتحقيق النظام المدرسي السليم والفعال سواء         الباحث يرى أن   وأخيرا، فإن 
  تبدأ بالطالـب    مشتركة، هو مسؤولية جماعية  إنما   وسيلة الزمة لحدوث التعلم الفعال،       مالمدرسية، أ 

  . وال تنتهي بالمعلم أو مدير المدرسة 
  

  : االنضباط في المدارس 5.1.2

للبيئة التي يعمل فيها الطلبة أثر كبير على التعلم، لهذا فإن المدارس الفاعلة تعنى بدرجة فائقة بتهيئة                 
الفرص المناسبة لعمليات إدارة صفية منسقة، حيث يلتقي مدير المدرسة والمعلمـون بـشكل دوري               

غير المقبولـة   و  المشكلة  لمناقشة إدارة الصف وتطوير استراتيجيات للتعامل مع السلوكيات        ومنتظم
 وبدرجة كبيرة مـن     ،للطلبة، بحيث يتم االتفاق على سياسات االنضباط بطريقة تعاونية من الجميع          

  . )2006أبو جادو،  ( االتساق في المواقف المختلفة
  

 يمكن لهـا أن     مدونة السلوك ة ألي بيئة تعليمية، وإن      مما ال شك فيه أن االنضباط هو سمة ضروري        
للطلبة من األدوات التي يحتاجونها من أجـل         المدونةتدعم ثقافة المدرسة المنضبطة بما توفره هذه        

 مدونة الـسلوك  االنضباط الذاتي، كذلك فإن المدرسة التي تسود فيها ثقافة االنضباط يمكن أن تدعم              
  ).2008 األونروا، دائرة التربية والتعليم،(
  

عملية قبول الطلبة للتعليمات والتوجيهات واإلرشادات، التي تـصدر عـن           هو  ط المدرسي   ااالنضب
  . )2005عثمان، ( المدرسة، من أجل تسهيل القيام بما يسند إليهم من وظائف وأعمال 

ممارسة عملية  "  فعرفت االنضباط على أنه      )10، ص   2008( ، األونروا، دائرة التربية والتعليم  أما  
 على المدى القصير والطويل على      بمدونة السلوك تعليم أو تدريب الشخص على االلتزام بالقواعد أو         

  ".حد سواء 
 واحتـرام   ، وممتلكات اآلخرين  ،االنضباط باالحترام بشكل وثيق، فاحترام ممتلكات المدرسة      يرتبط  
ك المنضبط يتطلب من األشـخاص أن     والسلو . كلها أشكال احترام    واحترام مشاعر اآلخرين،   الذات،

  . يتصرفوا باحترام ومسؤولية
  

ولتحقيـق هـذا    . النظام هو حالة ووضع ضروري لحدوث عملية التعلم بفاعلية        ف،  ذاته السياق وفي
النظام، البد وأن تكون األنشطة التعلمية محضرة ومخططة بشكل جيد، ومثيرة الهتمـام الطـالب               

مع ذلك، يقـوم الطلبـة بخـرق        . أنها تتحدى قدراتهم بشكل معقول    وملبية الحتياجاتهم، إضافة إلى     
النظام من حين آلخر، حتى في دروس المعلمين األكثر تأهيال وخبرة، وهنا على المعلمين التعامـل                

  . (Kyriacou, 1998)  مع هذه الحاالت باألساليب المناسبة
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  : كلين من أشكال االنضباطعلى التمييز بين ش ) 2005( ، وعثمان  )2002( اتفق العمايرة و
وهو الذي يطبق على الطالب من أشخاص أعلى منهم مرتبة، حيث يقوم هذا             : االنضباط الفوقي . 1

النمط على القهر واإلجبار، فمثالً، ال يسمح للطالب بالخروج من غرفة الصف إال بعـد الحـصول                 
  . الذي يجب أال يتم تجاوزهعلى إذن من المعلم ، بحيث يحدد للطالب الجهة التي يريدها والزمن 

 على ضرورة وجود اتفاق بين الطلبـة وقـوانين المدرسـة             هذا النمط  يركز: االنضباط الذاتي . 2
 اإلجراءات العالجية   يتضمنوتعليماتها، حتى يتحول الضبط والنظام إلى مسألة انضباط ذاتي، وهو           

 يمكن أن يناقش الطالب القـوانين       وفي ظل هذا النوع من االنضباط     . إضافة إلى اإلجراءات الوقائية   
والتعليمات المدرسية التي يجب عليه أن يحافظ عليها، ويلتزم بها، حتى تصبح عمليـة االنـضباط                

  . نفسهنابعة من داخل الطالب
استراتيجية االنضباط الذاتي على أنها العملية التي يتعرف الفـرد          ) 2009(عرف محادين والنوايسة    
األساسية، التي تنظم سلوكهم، وتقوده وتوجهه، والتي ينتج عنها في النهاية           من خاللها على العوامل     

قدرة الفرد على ضبط ذاته تعتبر أحد شروط الصحة النفـسية،           توابع أو نتائج معينة، وأشار إلى أن        
إذ أن الفرد السوي هو الذي يكون قادرا على التحكم في رغباته، وقادرا كذلك على إرضاء وإشباع                 

، وأن يتنازل عن لذات قريبة عاجلة من أجل ثواب آجل وأكثر ديمومة، وبالتالي              هتماماته وا حاجاته
 ).   2009محادين، والنوايسة، ( إدراك عواقب األمورو  تقديريكون لديه قدرة على

  
يقـوم علـى     الذي   االنضباط التعاوني ، أن لالنضباط عدة أشكال، من بينها        )2005(أوضح بيردن   

اختيار الطالب لسلوكهم، وهدف السلوك النهائي هـو تحقيـق الحاجـة            :  هي ،وكثالثة مفاهيم للسل  
 لفت االنتباه، والـسلطة،     :أخيرا، يسيء الطالب السلوك ليحقق واحداً من األهداف اآلتية        لالنتماء، و 
على ضرورة تلبية حاجات الطالب بحيث يتعـاون        هذا الشكل من أشكال االنضباط يركّز       . واالنتقام

حدد :  هي ،عضهم ومع معلميهم، ويشتمل االنضباط التعاوني على خمس خطوات عملية         الطلبة مع ب  
واشرح سلوك الطالب بدقة، وحدد هدف سوء السلوك، واختر أساليب التدخل لحظة وقـوع سـوء                

مـن هنـا فـإن    . شرك أوليـاء األمـور  أالسلوك، واختر أساليب التشجيع لترسيخ احترام الذات، و       
إلرساء انضباط صفي إيجابي، وكذلك لبناء احترام الـذات مـن خـالل             االنضباط التعاوني مصمم    

ن مشكالت االنضباط مردها الملل الذي يصيب الطالب، ولمعالجة هذه األسباب، وتوفير             إ .التشجيع
  .بيئة تعلم فعالة، طور بيردن خطة ثالثية األبعاد لالنضباط تعالج الوقاية والفعل والحل

  
 وكيفيـة معالجـة   ،أن يقوم به المعلم للوقاية من مشكالت االنضباط    بغي  ينيركز بعد الوقاية على ما      

في حين يعالج بعد الفعل اإلجراءات التي يتخـذها         . الضبط النفسي الذي يصاحب الشغب في الصف      
أما بعد الحل فيعالج الطرق التـي يـستخدمها         . قوع سوء السلوك  و و عن النظام  الخروج   المعلم عند 
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     المدرسـية   والتعليمـات  ها يتم حل المشكالت مع الطلبة المخالفين للقواعد       المعلمون والتي من خالل   
   ).2005 بيردن، (

 تعلميـة منـضبطة     –إننا كمعلمين ومديرين وآباء، مطالبون بخلق بيئة تعليمية         ففي ضوء ما سبق،     
يـد  وجود بيئة مدرسية إيجابية أمر بالغ األهمية فـي نـشر الـسلوك الج             إن  إذ  . وخالية من العنف  

أسـلوب غيـر    هو   –  وكما أثبتت الدراسات   - واالنضباط المناسب، بعيداً عن التهديد والوعيد الذي      
  .فاعل لتعديل السلوك أو تغييره

  
  :دور المدرسة في تحقيق انضباط مدرسي فعال 6.1.2

   في كل حثيثةلخلق والسلوكيات المرغوبة بحاجة إلى تربية دائمة ومستمرة، وإلى متابعةا
لتي تنهض بهذه المهمة من  فإن المدرسة هي المؤسسة التربوية ا لهذا،األحوالوالظروف 

  ):2009 (التل، ومساعدة،كما أشار إليها خالل ثالثة أدوار، 
  . دور بنائي يتمثل في تهذيب أخالق الطلبة وتنميتها -
 . دور تربوي وقائي يتمثل في دراسة طبيعة الطلبة وخصائصهم - 

في تعلم الطلبة كيفية حل المشكالت التي تواجههم فـي إطـار            دور تقويمي عالجي يتمثل      - 
  .التربية األخالقية

  
على المدرسة أن تتبع ثالثة أساليب من أجل بلوغ أهداف االنضباط            أن ) 2005( وذكر بيردن   

  :المدرسي، وهي

لهـدف  وتهدف هذه األساليب إلى منع خرق النظام قبل وقوعه، ولتحقيق هذا ا           : األساليب الوقائية . 1
 ومراعاة خصائص النمو فـي معاملـة   ،احترام كيان الطالب وتحسس مشكالته:  يأتي يمكن اتباع ما  

  .  إضافة إلى االستعانة بأولياء األمور والمرشد النفسي،الطالب
يستخدم هذا األسلوب لعالج المخالفات السلوكية التي يرتكبها الطلبة         : األساليب العالجية التربوية  . 2

:  يـأتي  ، واالنضباط، ومن الوسائل التي يمكن استخدامها في هذا األسـلوب مـا            بخصوص النظام 
 والتغريم، وهو   ،الحرمان، وهو حرمان الطالب المخالف بشكل مؤقت أو دائم من بعض االمتيازات           

ويمكن كذلك أن يطلب من الطالب المخالف أن يكتـب تعهـداً   ، دفع الطالب ثمن ما تسبب في إتالفه 
 وأخيراً، يمكن االستعانة باللجان الصفية حتـى        ،عن القيام بكل ما يسيء إلى النظام      خطياً باالمتناع   

 .يشعر الطلبة بأنهم مشتركون في تحمل المسؤولية
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هذا األسلوب سيتناوله الباحث بشيء من التفصيل عند الحديث عن اإلجراءات التـي             : العقوبات. 3
     . الخارجين عن النظاميمكن اتخاذها بحق الطلبة

العديد من التدابير التي يمكن للمدرسة أن تأخذ بها من أجـل تعزيـز النظـام واالنـضباط                  نالك  ه
تعزيز االنضباط الذاتي لدى الطلبة، وتفعيل التعاون بين المدرسة وأولياء األمـور،            :  منها ،المدرسي

 التعرفرة  كذلك توفير التسهيالت الالزمة للطلبة، والتنويع في األنشطة المدرسية، إضافة إلى ضرو           
  .Chaube, 1995) (على خصائص الطلبة واحتياجاتهم في المراحل المختلفة

  
  :  منها،إلى عدد من الحلول واالقتراحات لتفعيل االنضباط المدرسي ) 2009( وأشار اللمكي 

  
 االهتمام بجودة التعليم وتأهيل المعلمين والعاملين، واالهتمام باألنشطة التربوية الموازية بهـدف           . 1

  .المدرسةفي ترغيب الطلبة 
 . رفع مستوى األداء داخل المدرسة، من خالل توفير برامج التدريب والتأهيل الالزمة للعاملين. 2

 .خلق شراكة مع كافة القطاعات ذات الصلة بالموضوع. 3

     مـن  وهذا مـا أكـده       ).المجالس المدرسية   ( الس اآلباء والمعلمين في المدارس      تفعيل دور مج  . 4
 )Munn, 1993 (    خالل حديثه عن أهمية انخراط أولياء األمور في العمل المدرسي مـن أجـل

 .تعزيز دور المدرسة ودعمها في حل المشكالت المختلفة للطلبة

هيئة يتم تشكيلها في كل مدرسة، لهذه الهيئـة العديـد مـن المـسؤوليات               هو  والمجلس المدرسي،   
 ،قي المدرسة من المشكالت التـي تعيـق سـير عملهـا            ومن ضمنها وضع الخطط التي ت      ،والمهام

مـدير المدرسـة، وخمـسة       :ويتشكل مجلس المدرسة من   . الطارئةوالمساهمة في حل المشكالت     
 أولياء األمور   وأربعة أعضاء يتم اختيارهم من    أعضاء من الهيئة التدريسية يتم اختيارهم باالنتخاب،        

طلبة الـصفوف العليـا فـي       لطلبة يتم اختيارهم من     ن عن ا  ي اثن ينوأعضاء المجتمع المحلي، وممثل   
  . )   ب – 1998دائرة التربية والتعليم، األونروا،   ( المدرسة

 . التواصل بين مجالس اآلباء والمعلمين ومديريات التعليم على المستوى المحلي عمليةتفعيل .5

 . االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. 6

 .المدارس بأطر متخصصة ال سيما في مجاالت العلوم النفسية واالجتماعيةتعزيز . 7

 .إعادة النظر في أدوار التوجيه والمتابعة داخل المدرسة. 8

 ضرورة تكثيف برامج اإلرشاد والتوجيه المدرسـي، ومعرفـة ميـول الطـالب واهتمامـاتهم              . 9
البرامج والخطـط القـصيرة     ها عند بناء     ورغباتهم واتجاهاتهم مع تعديلها واالستفادة من      واحتياجاتهم

  . والطويلة المدى
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رد في المدرسة بأداء دوره في عملية الضبط، وأن يتكامل الجميع في أدوارهـم              ن يقوم كل ف   أ. 10
ويتعاونوا، وأن يتم التعاون كذلك مع اآلباء ومؤسسات المجتمع مع الحرص على التنسيق بين هـذه                

 . الجهات لتحقيق الهدف ذاته

  
حسين البيئة المدرسية ال بد من العمل على تحسين تواصل إدارة المدرسة مـع أوليـاء أمـور                  لتو

 بين المعلمين والطلبة، بحيث تـسود أجـواء الثقـة            تعاوني الطلبة، والعمل على إضفاء جو أسري     
واالحترام المتبادلة، كذلك يجب العمل على تقليص االزدحام في الغـرف الـصفية، إضـافة إلـى                 

 خلق بيئة مدرسية تتميز      أن يؤدي إلى   كل ذلك من شأنه   . بنظافة المدرسة ومرافقها الصحية   االهتمام  
  .  )2008حبايب، والخليلي،   ( باألمان والنجاح واالنضباط

  
خلق محاولة  على اإلداريين   ف، وتهيئة بيئة منضبطة وصالحة للتعليم،        أيضاً تحسين البيئة المدرسية  ول

 شأنه مساعدة الطلبة على تمثل وممارسة السلوكيات المرغوبة، لهـذا           مناخ مناسب للتعليم، وهذا من    
تحاشـي اسـتعمال أي     : في عالقاتهم مع الطالب   يأتي  فإنه على رجال اإلدارة المدرسية مراعاة ما        

، ءاقتراحات للتهديد أو العقاب، وضرورة إعطاء فرصة للطالب للتعبير عن أنفسهم ومعاملتهم كأبنا            
 يتعامـل مـع     – رجل اإلدارة    –ع الطلبة بعدل ودون تحيز، والتذكر دائماً أنه         إضافة إلى التعامل م   
  . )1994الفقي، (  طالب وليس مع كبار

    
 روجـرز   صرفاتهما اليومية، هذا ما بدأ بـه      بعضهما من خالل ت   " مان  يعلّ" كالهما المعلم والطالب    

(Rogers,2002)      مدرسة، يمكن أن نـرى      ةفي أي . حديثه عن الممارسات الصفية والسلوك الصفي 
، إن لكل مـن تـصرفات        الذين يدرسونهم   يتصرفون بشكل مختلف باختالف المعلمين      أنفسهم الطلبة
، فعندما تكون إدارة المعلم لصفه إدارة صارمة ال بد أن نجد            مين وتصرفات الطلبة تأثير متبادل    المعل

لى المدرسة أن تبنـي عالقـات        وهذا أمر طبيعي، لذلك ع     ،من بين الطلبة من سيقوم بتحدي المعلم      
،  بيئـة مدرسـية    خلقمن أجل    االحترام المتبادل،    ، مبنية على  طيبة بين اإلدارة والمعلمين والطلبة    

  .م وتصرفاتهم مسؤولية سلوكه فيها الجميعويتحمليسودها االحترام، 
الب بارتياح  المدرسة الحقة، هي التي يسيطر عليها مناخ إيجابي سليم، يشعر الط          فوفي السياق ذاته،    

لحضورهم إليها، كما يشعر المعلمون بارتياح لتدريسهم بها، ويتطلب ذلك بالضرورة إدارة مدرسية             
فعالة، عليها مسؤولية كبرى، وقد تبلغ هذه المسؤولية درجة كبيرة في بعض النظم المعاصرة ومنها               

والمعلمـين داخـل     وعن سلوك الطـالب      ،اليابان، حيث يكون مدير المدرسة مسؤوالً عن المدرسة       
   ).  2001 مرسي، (وخارجها المدرسة 
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 العديـد مـن      فإنه يقترح  في الميدان،  طويالًعلى األدب التربوي، وعمله     الباحث   من خالل اطالع  
المقترحات التي من شأنها تعزيز االنضباط في المدرسة، فتطـوير عالقـات إنـسانية بـين إدارة                 

عزيز وتقدير السلوكيات اإليجابية التي يمارسـها الطلبـة،         تإضافة إلى   المدرسة ومعلميها وطلبتها،    
وتبني توقعات إيجابية منهم، والتوعية المستمرة للطلبة حول األنظمة والتعليمات وقواعـد الـسلوك              
ذات الصلة باالنضباط، كل هذه اإلجراءات من شأنها أن تعزز االنضباط في المدرسـة، وبالتـالي                

 يسودها نظام مدرسي فعال مع التأكيد على أن ذلك بحاجة إلـى              ومنضبطة، خلق بيئة مدرسية آمنة   
  .تضافر كل جهود المعنيين دون استثناء

  
من خالل ما تقدم، يمكن القول أن هنالك العديد من المقترحات لتفعيل االنضباط المدرسـي وبلـوغ                 

اط الـذاتي عنـد      في تكوين االنضب   بالغ األهمية   دوراً لهذه المقترحات أن  ومما ال شك فيه،     . أهدافه
اإلحـساس  و  احترام التعليمات المدرسـية،     يشجع الطالب على   ،الطلبة، وهو انضباط طوعي تلقائي    

  .  وحسن التصرفبالمسؤولية،
  

  :االنضباط والعقوبة 7.1.2

 الشيء نفسه، لكن وبعكس هذه المعتقدات، فإن هنـاك          أن االنضباط والعقوبة هما   يفترض الكثيرون   
  : أهم هذه االختالفات ما يلياالنضباط والعقوبة، ومنة بين اختالفات متعدد

 العقوبة تركز علـى ضـبط الـسلوك     تطوير شخصية الطالب؛ أما  ويهدف إلى   االنضباط  يسعى .1
  .وحسب

 ).السيئة ( ؛ بينما تركز العقوبة على السلوكيات )الجيدة ( يشجع االنضباط السلوكيات . 2

لب؛ أما العقوبة فتركز على ما يـستحقه الطالـب          ه الطا يركز االنضباط على ما يجب أن يقوم ب       . 3
  .بناء على السلوك الممنوع

؛ إال أن العقوبة هي أمر قصير المدى وتـأتي عـادة            )أسلوب حياة   ( ضباط أمر مستمر    نأن اال . 4
 .استجابة لحدث معين

 تتعامـل مـع     يساعد االنضباط الطلبة على تغيير سلوكهم وتبني سلوكيات إيجابية؛ بينما العقوبة          . 5
 .السلوكيات السيئة

 احتـرام   ت لدى الطالب؛ إال أن العقوبة تؤدي إلى عدم         على احترام الذا    ويساعد ضباطنااليشجع  . 6
 .الذات لديه

يعتمد االنضباط على العالقة المنطقية ما بين أعمال الطالب واإلجراءات االنضباطية التي تنجم             . 7
 واإلجراءات المتخذة، فهي     الذي تمت ممارسته   قة بين السلوك  عنها؛ أما العقوبة فتفشل بتوضيح العال     

 .بالتالي عادة غير منطقية
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؛ بينما العقوبة فقد تشتمل عنفاً جسدياً       )ال يشتمل عنف جسمي أو لفظي       ( االنضباط غير عنيف    . 8
 ). 2008دائرة التربية والتعليم، األونروا،  ( أو لفظياً أو كليهما، فهي مهينة

  
 أن   مالحظة ه أمكن  على عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع،         الباحث عطالامن خالل   

 أن المديرين يستخدمونه أكثر من المعلمين بهـدف   تبينالعديد من المدارس تستخدم العقاب البدني، و      
 لهم أن العقاب البدني يؤدي إلى خفض        تبينتعديل السلوك غير المرغوب فيه في المدرسة، بعد أن          

  . في المدرسةواالنضباط  عن النظامعض المشكالت السلوكية لدى الطلبة، مما يعني المحافظة ب
البيئـة  وصـف     ال يمكـن    المدرسي أمر بالغ األهمية، لكن     عن النظام  أن المحافظة     فيه ال شك مما  

، مـن هنـا      بيئة آمنة، وسعيدة، وخالية من العنف، في ظل ممارسة العقاب البـدني             بأنها المدرسية
 التي ومن خالل    مدونة السلوك اءت مطالبة مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية بوضع           ج

زة للتعلم، والخالية   تطبيقها بشكل فاعل يمكن الوصول إلى البيئة المدرسية المنضبطة واآلمنة والمحفّ          
  . من كل أشكال العنف

  
 : درسيالمرتكزات األساسية لتعليمات االنضباط والنظام الم 8.1.2

العديد من  إلى أن النظام واالنضباط المدرسي يستند إلى        )  أ – 1998(أشارت دائرة التربية والتعليم     
  :المرتكزات واألسس التربوية، من بينها

  
 وال  ،ينظر إلى االنضباط والنظام المدرسي على أنه وسيلة وشرط الزم لحدوث الـتعلم الفعـال              . 1

  .يشكل هدفاً في حد ذاته
مسؤولية كـل    عملية جماعية تعاونية، فهي      ر وتطوير نظام مدرسي وانضباط فعال هي      إن توفي . 2

ومـشرفين  مدرسـيين  من له عالقة بالعملية التربوية في المدرسة من مديرين ومعلمين ومرشـدين    
 .تربويين وطالب وأولياء أمور وغيرهم

ة ومحـددة تأخـذ   إن تحقيق النظام المدرسي واالنضباط الفعال يتطلب وجود سياسـة واضـح   .3
باعتبارها البعد الوقائي، والبعد العالجي لمشكالت النظام المدرسي، في إطار اجتماعي ديمقراطـي             

 . مشتركوتعاوني

جميع الممارسات واإلجراءات التي تتخذ من أجل تحقيق النظـام المدرسـي يجـب أن تأخـذ                 . 4
 .الحياةباعتبارها إنسانية الطالب وحقهم في االحترام والنمو والتعلم و

االنضباط والنظام المدرسي الفعال هو النظام الذاتي التلقائي الذي ينجم عن االقتنـاع الـواعي               . 5
وااللتزام الذاتي المستمر للطالب، وإشعارهم بقيمتهم وأهميتهم في الحياة، وليس النظام المفـروض             

 .عليهم دون معرفة مترتباته وانعكاساته
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 العمـل   تكرار حدوثها، ال بد مـن     منع   و ،ي، والتقليل من حدتها   لمعالجة مشكالت النظام المدرس   . 6
 استقصاء األسباب التي تؤدي لظهور هذه المشكالت، وفـق منهجيـة علميـة               على  والحثيث الجاد

  ). أ- 1998 دائرة التربية والتعليم،(  وسيكولوجية
    

 : العوامل التي يتأثر بها النظام المدرسي 9.1.2

 مـن أهميـة النظـام        تنبع حث في العوامل التي يتأثر بها النظام المدرسي       أهمية الب يرى الباحث أن    
 بل وجميـع    - إن معرفة العوامل المؤثرة في النظام المدرسي يساعد مدير المدرسة         . المدرسي ذاته 

من خـالل    على تحسين النظام واالنضباط في المدارس،        - العاملين في المجال التربوي والمعنيين    
واء التي تساعد على ذلك، ووقاية الطلبة من كل العوامل واألجواء التي تؤدي             توفير الظروف واألج  

  . وممارسة السلوكيات غير المرغوبة، المدرسيعن النظامبهم إلى الخروج 
  
 أن النظام المدرسي يتأثر بعدد من العوامل        )1994(عبد الحميد مصطفى      نقالً عن  أوضح عابدين و

هذه العوامل  . ة، والبعض اآلخر يقع عبؤه على اإلدارة التعليمية       المتداخلة، بعضها يقع داخل المدرس    
  :قد تجعل من النظام المدرسي نظاماً مدرسياً سليماً، أو نظاماً غير سليم، وهذه العوامل هي

، وقيمهم، واتجاهاتهم،    للعمل  أنماطهم اإلدارية والقيادية، ودافعيتهم    [اإلدارة المدرسية والمدرسون     -
  .]... وإعدادهم، 

  .البيئة التي تحيط بالمدرسة -

 .اتجاهات أولياء األمور ومجالس اآلباء والمعلمين -

 .أوضاع طالب المدرسة االجتماعية واالقتصادية -

 .تقاليد المدرسة؛ والعالقات التي تسود المجتمع المدرسي -

 .ية وإمكانيات المدرسة المادية والبشر، واألنشطة،المناهج وطرق التدريس المتبعة -

 . والتقويم واالمتحانات، والتنظيم المدرسي،وضع التوجيه واإلرشاد في المدرسة -

  .المختلفة التي تقدمها المدرسة لطالبها المتعددة والخدمات -
  

  : إلى ثالثة أقسام تقسمالعوامل التي يتأثر بها النظام المدرسيإلى أن ) 2002(وأشار العمايرة 
،  وإدارة المدرسـة   ،موقع المدرسة وإمكانياتها  : ة، ومن هذه العوامل   العوامل التي تتعلق بالمدرس   . 1

 والجو السيكولوجي الـذي     ،)حجمها  (  وسعة هذه الصفوف     ،وعدد صفوف المدرسة   ،وعدد الطلبة 
  . يسود في المدرسة

 ،جـنس الطالـب   : ، ومن هذه العوامل   )الظروف النفسية للتلميذ    ( العوامل التي تتعلق بالطالب     . 2
 . وخصائص الطالب، وسلوكه، والعوامل الشخصيةه،حصيلومستوى ت
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 ،جنس المعلم، وخصائصه الشخصية واألدائيـة     : العواملهذه   العوامل التي تتعلق بالمعلم، ومن    . 3
الطالـب   األكاديمي والمسلكي، وخبرته المهنية، واتجاهاته نحو مهنة التدريس، ونظرته نحو            هوتأهيل

  .)2002العمايرة، (
  
من كثرة أعداد الطلبة فـي      المديرين   لدى غالبية     والشكوى المستمرة  شديدالتذمر  ال ةالحظيمكن م و

الصفوف، وعدم اكتراث العديد من أولياء األمور بسلوك أبنائهم، واالستفسار عـنهم، كـذلك عـدم                
تجاوب أولياء األمور لحضور األنشطة واالجتماعات التي تدعوها إليهم المدرسة، وعـدم وجـود               

لى كثرة نصاب المعلمين من الحصص، واألعباء الكثيرة        ي بعض المدارس، إضافة إ    مرشد طالبي ف  
تـؤثر علـى النظـام      هذه األسـباب    جميع   ال شك أن     .والمتعددة الملقاة على كاهل مدير المدرسة     
  .المدرسي سلباً وتؤدي إلى تذمر المديرين

  
  : مشكالت النظام المدرسي10.1.2

   :مفهوم المشكلة

حسب معايير الجماعة الذي تـسلكه      ( االنحراف عن السلوك السوي     "لوكية بأنها   تعرف المشكلة الس  
كإيقـاع   (أو خارجه ) نسحابكاال(ي تنصب آثارها  إما داخل الفرد        ، والت )الفئات ذات العمر الواحد     

   ).11، ص2003العثامنة، " ( )األذى باآلخرين مثل العدوان
 أن  ،وخبرتـه العمليـة    تربوي والعديد من الدراسات    على األدب ال   هطالعامن خالل    و ، للباحث تبين

تختلف حدة هذه   ولكن  المشكالت السلوكية ظاهرة شائعة في المدارس، وفي جميع المراحل العمرية،           
 ،هـا  وعـدد طالب   ات كجنس طلبة المدرسة،   لمتغير للكثير من ا   تبعاً في المدارس     ونوعها المشكالت

  . ، وغير ذلك ومؤسساتهالقة المدرسة بالمجتمع المحلي، والمناخ العام في المدرسة، وعأعمارهمو
  
تعتبر المشكالت السلوكية في المدرسة من أخطر المشكالت التي تواجه أطراف العملية التربويـة              و

من مديرين ومرشدين ومعلمين وآباء ، فإتالف الممتلكات والغش والسرقة والعنف الموجـه ضـد               
ن أكثر ما يقلق المدرسـين،      إ. د العملية التربوية بمجملها   الطالب والمعلمين هي أمور يمكن أن تهد      

 وضبط السلوكيات المشكلة التي تعيق      عن النظام خاصة في بداية العام الدراسي، هي مشكلة الحفاظ         
  . )2003العثامنة، (  سير العملية التعليمية التعلمية

  
خفـاض التحـصيل الدراسـي      أشارت العديد من الدراسات إلى العالقة االرتباطية الدالة بـين ان          و

والمشكالت السلوكية الصفية بين الطلبة، والمتمثلة في النشاط الزائد، والسلوك األخالقـي، وعـدم              
   ).Bevington, and Wishart, 1999( االنتباه واللعب داخل غرفة الصف 



 24 
 

ـ    خلق بيئة مدرسية يسودها النظام واالنضباط،        في وعدم نجاحها    ، فشل المدرسة  إن رص يزيد من ف
، مما قد يفـرز معلمـين        لديهم  مستوى الرضا والنجاح   تدنّيحباط والفشل لجميع العاملين فيها، و     إلا

 ويقلل  ،غير قادرين على ضبط أنفسهم، ويتولد لديهم الشعور باليأس وخيبة األمل          ومديرين  وطالب  
لـى  للمدرسة، مما يجعل المدرسة تعيش حالة من الفوضـى واالضـطراب ع           و  لعملهم من انتمائهم 

   ). 2000، أحمد(المستويات مختلف 
  
 ناجحـة مـن حيـث       هاراعتبيمكن ا مجموعة من الخصائص التي تمتاز بها المدارس التي         هنالك  و

  :  هذه المميزات ومن،نظامها المدرسي
  
  .تكون واضحة ومعروفة للجميعأن أن تكون القواعد المدرسية قليلة ما أمكن، بشرط . 1
 . بمعنى أنها تحقق احتياجات المجتمع المدرسي، القواعد المدرسيةواقعية. 2

هذه القواعد للتعديل والتغيير كلما كان ذلك الزماً حتى تـساير االحتياجـات المتطـورة               قابلية  . 3
 .  بل وللمجتمع المدرسي ككل،ة للطالبلمتغيروا

دارة  بـين الطـالب والمعلمـين وإ        والتواصـل   قنوات فعالة لالتصال    بوجود أن تمتاز المدرسة  . 4
 .المدرسة على كل المستويات

 مما يشعر الطلبة والمعلمين     على المدرسة أن تسمح بوجود فرصة للحوار والتشاور الديمقراطي        . 5
  . بأن لديهم الفرصة إلبداء رأيهم ووجهات نظرهم في العديد من األمور

  
ن النجـاح للجميـع،     المدارس الناجحة من حيث نظامها المدرسي تقدم لطلبتها تعليماً فعاالً يضم          إن  

وتوفر كذلك فرصاً لألنشطة المختلفة كاألنشطة الثقافية والرياضية، مع الحـرص علـى إشـراك               
المجتمع المحلي في الحياة المدرسية، مما يشير إلى العالقة الوثيقة بين المدرسة والمجتمع، وأخيراً،              

سي، ومساعدة الطالب علـى     ال بد من أن يكون للمدرسة نظام فعال لمواجهة مشكالت النظام المدر           
  .  )  2001مرسي،   ( التغلب على أسباب خروجهم عن هذا النظام

  : المدرسيعن النظام الخروج 11.1.2

،  فحـسب  نتائج سلبية ليس على المعلمين والطلبة     لفقدان النظام المدرسي    أن    )2001( عابدين  ذكر  
النظام المدرسي إلى ضـياع هيبـة       و  االنضباط فقدانيؤدي  . بل على المدرسة والمجتمع بشكل عام     

 نظرة  تدنّيإلى  إضافة   ثقة المجتمع بهم وبقدراتهم،      الطالب وانعدام المعلمين، وزعزعة مكانتهم بين     
 النظام المدرسي يؤدي إلى عدم انتظامهم فـي         وبالنسبة للطلبة، فإن الخروج عن    . المعلمين لذواتهم 

هم بواجباتهم المدرسية، فيتدنى تحصيلهم الدراسي،      الدوام، وغيابهم المتكرر عن المدرسة، وعدم قيام      
إضافة إلى أن فقدان النظام يخلق عند الطلبة حالة         . ويصبحون عرضة للتسرب من المدرسة وتركها     
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من التمرد والفوضى، وظهور بعض الممارسات السلبية كالسرقة، واالعتداء على ممتلكات المدرسة            
 ونتيجة لفقدان النظام المدرسي، إلى انتشار الفواحش،        ،روقد يصل األم  . واآلخرين، والغش، والكذب  

أما بالنسبة للمدرسة، فإن فقدان النظام يؤدي إلى تراجع سمعتها          . والمنكرات، والمخدرات، وغيرها  
بفعل التراجع المتوقع لتحصيل طلبتها، وانشغالها بحل المشكالت بدالً من التجديد، ودعم األنـشطة              

لمدرسة التي يضيع فيها النظام، تواجه انتقادات شديدة من أولياء األمـور            ناهيك عن أن ا   . المختلفة
  .هم بهازوف أولياء األمور عن إلحاق أبنائوالمجتمع، مما يمكن أن يؤدي إلى ع

  
  :عن النظام المدارس أو المؤسسات التعليمية بنوعين من الخروج واجهعادة ما تُ

  
   :عن النظامالخروج الفردي : أوالً

 إذ أنه ينحصر في نطـاق ضـيق يمكـن           ،سهل نسبياً وهو  هو النوع المعروف والشائع،     ع  هذا النو 
  : عن النظام الخروج الفردي ومن أشهر حاالت. مل مع كل حالة على حدةالتعا

وقد يرجع ذلك إلى    . أو معلميه أقرانه  ويتمثل في سلوك عدواني من جانب الطالب نحو         : الشغب. 1
.  يرجع إليه الشغب في معظم األحوال      ، أو فشل دراسي   ، عيب جسمي  أو ،عوامل اجتماعية أو نفسية   

جدي في هذه الحالة، بل يجب دراسة األسباب التي         توتجدر اإلشارة هنا إلى أن العقاب هو وسيلة ال          
 .تدفع التلميذ إلى الشغب والعمل على تالفيها

وهنالك العديد من   . رسةويعبر عن رغبة الطلبة في االبتعاد عن جو المد        : الهروب من المدرسة  . 2
الفشل الدراسـي، وقرنـاء الـسوء،       : األسباب التي قد يعزى إليها هروب الطالب من المدرسة مثل         

 ، إضافة إلى عدم مناسبة أنـشطة        أبنائهم ومتابعتهم واالستفسار عنهم    وانشغال الوالدين عن مراقبة   
لمدرسة وقلة متابعتهـا لحـاالت      المدرسة وبرامجها التربوية الحتياجات الطلبة، كذلك سوء إدارة ا        

 .الهروب والبحث عن أسبابها

 التي ال يرضى عنها المجتمع الكبير وال مجتمع المدرسة، العديد مـن             ،إن لهذه المشكلة  : السرقة. 3
 أو  ه،األسباب ويأتي في مقدمتها رغبة الطالب في امتالك شيء ال يستطيع الحصول عليه أو شـراء               

ذلك من األسباب التي يجب على المدرسة دراستها بعناية مـن خـالل             االنتقام من زميل له، وغير      
 .دراسة حالة الطالب األسرية واالجتماعية

إن ما تتصف به االمتحانات من قيود وصرامة وتركيز علـى التحـصيل   : الغش في االمتحانات  . 4
. م الطالـب وتقدمـه   أن تكون وسيلة لتقوي منأعطاها اهتماماً كبيراً، وجعل منها غاية في ذاتها بدالً   

إن المدرسة مطالبة بمواجهة كل حالة مـن        . فاالمتحانات بهذه الصورة قد تحمل الطالب على الغش       
حاالت الغش بمفردها، مع التخفيف في الوقت نفسه من االهتمام الكبير الذي تعلقه على االمتحانات               

 . بتنويع هذه االمتحانات، وعقدها في فترات متقاربة على مدار العام
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في بعض األحيان، يقوم بعض الطلبة بالتسبب فـي إحـداث خـسائر             : األثاث المدرسي تخريب  . 5
كبيرة في أثاث المدرسة وفي تجهيزاتها، مثل تكسير الشبابيك والمقاعد وأجهزة المختبرات، وغيـر              

لـيس  قد تفكر إدارة المدرسة في استخدام العقاب الذي قد يحقق بعض النتائج العاجلة، إال أنه                . ذلك
الحل األمثل للمشكلة، بل على المدرسة توعية الطلبة المستمرة بأن األثاث واألجهزة المدرسية هـي               

 . )1975مرسي وسمعان،  ( ملك لهم، عليهم االهتمام بها والحرص عليها
  
   :عن النظامالخروج الجماعي : ثانياً

أخـذت باالنتـشار    رة  ظاه هو   الخروج الجماعي عن النظام    ، أن  )1975( أوضح مرسي وسمعان    
 عن النظام ال شك أن خطورة هذا النوع الجماعي من الخروج          و. للسلطات التعليمية بصورة مزعجة   

تعليمية ككل وعلـى اخـتالف أنواعهـا، حيـث أن الطلبـة             تكمن في أنها تؤثر على المؤسسات ال      
ئيـة ضـد    يتصرفون تصرفات رعناء تتسم بالطيش والتهور، إضافة إلى قيـامهم باألعمـال العدا            

   :، ومنهاهذه الظاهرة تعزى إلى مجموعة من األسبابن إ. مجتمعهم
  .  تعبير الطلبة عن حالة من القلق واالضطراب التي يعاني منها المجتمع المعاصر بشكل عام.1
  .  للحياة المستقبليةالطلبة وإعدادهم إن النظم التعليمية وبرامج التعليم، ال تساعد على تكوين. 2
ن والقواعد الجامدة المتبعة من قبل النظم التعليمية في قبول الطالب وتوزيعهم على أنواع               القواني .3

  . المدارس المختلفة
 التواصـل   اهتزاز سلطة المعلمين، وفقدهم لسلطاتهم الرسمية وغير الرسمية بدرجة كبيرة، وقلة          . 4
   .المدرسةو أولياء األمور  بينتعاونوال
   

لى أن خطورة هذا النوع من الخروج عن النظام المدرسي، تكمن فـي             فأشار إ ) 2001(أما عابدين   
 وهنالـك   .أدارة ومعلمين، ولرسالتها، وللعملية التعليمية بشكل عام      : أنها تعتبر تهديداً لهيبة المدرسة    

العصيان والتمرد من قبـل الطلبـة، والهـروب         : ، ومنها لخروج الجماعي عن النظام   ل مظاهر   عدة
  .والتخريب الجماعيين

 كامـل، ذي ال يمكن تحققه بـشكل       ال بد من تحقق النظام الصفي، ال      وحتى يتحقق النظام المدرسي،     
الصفي إلى   مشكالت االنضباط    ) 2008( ويعزو عطيوي   . مهما بلغت خبرات وكفاءات المعلمين    

  :  منها،العديد من األسباب
 .الطالب نفسه وقدراته العقلية وسماته الشخصية. 1

 .قمجموعة الرفا. 2

  .األسرة واتجاهات الوالدين نحو المدرسة. 3
 . المعلم وحساسيته الفردية والشخصية، وردود فعله الزائدة للمحافظة على كرامته. 4
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 .المدرسة وقيادتها المتسلطة جداً. 5

   .القوانين المدرسية واستعمال العقاب بشكل خاطئ وغير مجٍد. 6
 . ة الصفيةعدم التخطيط بشكل جيد للنشاطات التعليمي.7

  .البيئة والمجتمع. 8
 

 عن النظـام واالنـضباط       بعض الطلبة   فذكر العديد من أسباب خروج     (Chaube,1995)أما شوب   
  : منها، المدرسي

 بـل   ،حيث يعزى ذلك إلى عـدم تقـدير الطلبـة         :  المعلمين  العديد من  نقص القدرة القيادية عند   . 1
هذا باإلضافة إلى الوضع االقتصادي الـصعب       . يلمعلم كما كان عليه األمر في الماض      ل ،والمجتمع

  .الذي يعانيه المعلم
 .يشعر الطلبة بعدم جودة البرامج التي تقدمها المدرسة إليهمالذي : النظام التربوي الحديث. 2

تنتاب الطلبة وبشكل مستمر أفكار حول مستقبل مظلم ينتظرهم، وذلـك           : الصعوبات االقتصادية . 3
 في عدد السكان، إضافة إلى مشكلة البطالة التي تعتبر مشكلة عالميـة بـسبب                للزيادة الكبيرة  نظراً

  .الخريجينكثرة عدد 
 في المدارس، دوراً أساسـياً ومركزيـاً فـي خلـق بيئـة              مدونة السلوك لتطبيق  يعتقد الباحث، أن    

هم،  تعلم الطلبة تحمل المسؤولية عن أعمـال       المدونةوهذه   ؟منضبطة، ونظام مدرسي سليم، كيف ال     
وتساعدهم على خلق االنضباط الذاتي لديهم، الذي يصوغ سـلوكهم، ويحـضرهم ليكونـوا أناسـاً                
راشدين، ونشيطين في مدارسهم اليوم، وغداً في مجتمعاتهم، األمر الذي وال شك يسهم في تحـسين                

   .البيئة والحياة المدرسية بل وتحسين حياة األسر والمجتمعات
  

  :م المدرسيمسؤولية تحقيق النظا 12.1.2

إن مسؤولية تحقيق النظام المدرسي، وخلق بيئة مدرسية منضبطة هي مسؤولية تـشاركية يـشترك               
  ومرشـدين مدرسـيين،    فيها كل من له عالقة بالعملية التربوية في المدرسة من معلمين، ومديرين،           

هجيـة  إن هـذه المن   . ومشرفين تربويين، وطلبة، وأولياء أمور، ومجتمع محلـي، وإدارة تربويـة          
مـور  التشاركية لتحقيق النظام المدرسي تضمن أن يكون لدى كل من المشاركين فهم مـشترك لأل              

  .المدرسةالمتعلقة باالنضباط والنظام في 
  

 مسؤولية تحقيق النظام المدرسي تقع بشكل أساسي على عاتق مـدير المدرسـة              إنمن المسلّم به،    
 على عاتق المعلم جزء من هذه المسؤولية، حيث مـن            كذلك يقع  بصفته قائداً تربوياً ومشرفاً مقيماً،    

ضبط حضور  : بين واجبات المعلم الكثيرة التي تصب أخيراً في تحقيق النظام واالنضباط المدرسي           
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 على حاجات الطالب ومشكالتهم، وإكساب      التعرفالطالب، وتربية الصفوف، والمناوبة اليومية، و     
اسبة، ومعالجة حاالت التشويش والفوضى بالسرعة الممكنـة،        الطلبة القيم واالتجاهات األخالقية المن    

وتجنيب الطلبة العوامل التي تؤدي إلى السلوك الفوضوي، والمشاركة فـي المجـالس المدرسـية،               
 إال أنه وبعد اطالع الباحث علـى        .والتفاعل مع أولياء أمور الطلبة في كل ما يتعلق بشؤون أبنائهم          

 له أن أولياء األمور والمجتمع      تبينالدراسات السابقة، العربية واألجنبية،     األدب التربوي والعديد من     
، كيف ال وهم    )مسؤولية تحقيق النظام في المدرسة      (   من هذه المهمة    وافر بالمحلي كان لهم نصي   

  . قد قاموا بإلحاق أغلى ما يملكون في هذه المدارس) ولياء األمورأ (
  

 ،النظام المدرسـي   االنضباط و  في حفظ بالغ األهمية   ن تلعب دوراً     أ ،مجالس اآلباء والمعلمين  يمكن ل 
إذا كانت هذه المجالس نشيطة وفعالة، وليست مجرد صورة باهتة كما هو الحال بالنسبة لكثير مـن                 

   ).1975سمعان ومرسي،   ( مدارسنا
  
لتدريس فيها،  إن مسؤولية حفظ النظام واالنضباط المدرسي تقع على عاتق إدارة المدرسة، وهيئة ا              

وتحقيقاً لمبدأ المشاركة والتعاون في تحمل مسؤولية حفظ النظام واالنضباط المدرسي فال بـد مـن                
   ).2000أحمد، ( مشاركة أولياء األمور في تلك المهمة 

، على أن مقدرة )2009(كما ورد في الخاروف  ) Halpine and Croft( ويؤكد هالبن وكروفت 
رسي اجتماعي، يجعل كالً من المعلمـين والطـالب وأوليـاء األمـور             المدير، على خلق مناخ مد    

والمجتمع المحلي بمؤسساته المختلفة، متفقين على تحقيق األهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها             
  .بأعلى مستوى من الفعالية المتوقعة

عدم وجود عالقة     )2004 ( دراسة أبو سعد   خالل نتائج العديد من الدراسات، ومن بينها      من   تبينو
 توعيـة المجتمـع     : هذه الدراسـة    أهم توصيات  والمجتمع المحلي، لذلك كان من    قوية بين المدرسة    
 التي يتلقى   ندوات بضرورة االتصال والتواصل الدائم مع المدرسة      المحاضرات و الالمحلي من خالل    

  .بها أوالدهم التعليم، والمشاركة في أنشطتها
ة وأولياء األمور في حل مشكالت النظام المدرسي، يجب أن تعمـل            حتى يتم التعاون بين المدرس    و

 بين المدرسة وأولياء األمور، وإزالة الحواجز النفسية واالجتماعية بين          لعالقةالمدرسة على توثيق ا   
هذه العالقات الطيبة بين المدرسة وأولياء أمور الطلبة ال شك ستسهم في مـساعدة    . المدرسة والبيت 

  . )2005 عمرو، (أهدافها يق المدرسة على تحق
  

ال شك أن لمدير المدرسة دوراً كبيراً ومتميزاً في إيجاد عالقة وطيدة بين مدرسته والبيئة المحيطة                و
لذلك فالعالقة بـين    . بها، واالستفادة من هذه العالقة إلى أقصى درجة ممكنة لخدمة العمل التربوي           
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، وتكون كذلك من ضمن المجاالت الرئيسة التي        يقةالمحلية يجب أن تكون عالقة وث     المدرسة وبيئتها   
   ).1982نشوان، ( على مدير المدرسة أن يأخذها في االعتبار عند وضعه لخطة مدرسته 

على توثيق العالقـة مـع      يعتمد   ةخدمة برامج المجتمع المحلي الفاعل للمدرس     و  دعم مدى مقدرة إن  
تمع عبر االنفتاح والتواصل المستمر، بحيـث       المجتمع المحلي، وتدعيم التفاعل بين المدرسة والمج      

إضافة إلى  . يكون هناك تكامل بينهما وخصوصاً في الجوانب المتعلقة بالنظام والمشكالت المدرسية          
 بين إدارة المدرسة ومعلميهـا وطلبتهـا وجميـع           المستمر  التواصل عمليةتشجيع وتطوير ضرورة  
  .Byrne and Powell ،( Chaube,1995)) ,1976( فيها  العاملين 

  
كمـا    من هذه العناصر   بعضاً) 2009(وعند حديثها عن عناصر الفعالية المدرسية، عددت إسطفان         

  :أشار إليها المركز العالمي للدراسات الفعالة، وهي
 وتنظم آلية لالتـصال والتواصـل بالوالـدين والمجتمـع المحلـي             ،المدرسة الفعالة تبني الثقة   . 1

  . ذاتهاهداف والتوقعات لتحقيق األومؤسساته سعياً
بين توفر المدارس الفعالة بيئة تعليمية هادفة، خالية من المخاطر والتهديدات، تكون العالقة فيها              . 2

  .المعلمين والطلبة عالقة إيجابية تعاونية لتحقيق األفضلبين الطالب أنفسهم، و

  . المدرسةيتميز طلبة المدارس الفعالة باهتمامهم بالتعليم، وانضباطهم داخل. 3
إضافة إلى دعوتها بضرورة اعتماد مجالس اآلباء والمعلمين كأسلوب من أساليب تعاون المدرسـة              

صـالحيات أوسـع التخـاذ      هذه المجالس    وتفويض   بمنح)  2002( العباسي   مع األسرة، أوصت  
همية هذه المجالس من خالل إصدار المدرسـة للنـشرات          أالمدرسة، بعد توعيتهم ب   تتعلق ب قرارات  

 بين المدرسـة     المستمر التعاونو  التواصل الندوات التثقيفية ذات العالقة بأهمية    و  االجتماعات وعقد
  .والبيت لمصلحة الطلبة

  
المدارس الفاعلة تعزز دعم ومشاركة أولياء األمور لجميع األنشطة التي تقدمها، وتتواصـل             كما أن   

عات المرجوة من أبنائهم، وتشجعهم علـى       تخبر أولياء األمور باألهداف والتوق    كما  . معهم باستمرار 
فالبرامج واألنشطة المدرسـية المختلفـة      . التعاون مع المدرسة في تحقيق هذه األهداف والتوقعات       

الناجحة هي تلك التي يشارك فيها المجتمع المحلي ومؤسساته وأسر الطلبة بتقديم الدعم والعون لهذه               
  . )2009وف، الخار( ،  )2003عالم،   ( البرامج واألنشطة

  
ـ والمجتمع المحلي    وجود عالقة وثيقة بين المدرسة       عتباريمكن ا في ضوء ما سبق،      ـ  اًمتطلب  اً أساس

لنجاح المدرسة في قيامها بوظائفها ومهماتها، على أن تكون هذه العالقة نظامية، وتفاعلية، وتبادلية،              
ر والمجتمع المحلي في تحقيق     كما ويمكن التأكيد على أهمية دور أولياء األمو       . ومخططة، ومستمرة 
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النظام واالنضباط في المدرسة، وإيجاد حلول لبعض المشكالت التي ال تستطيع المدرسة مواجهتهـا              
بمفردها، وحتى يكون هذا الدور على درجة كبيرة من الفعالية ال بد من مـنح صـالحيات أوسـع                   

رفع كفاءة العمـل التربـوي مـن    لمجالس أولياء األمور، بعد توعيتهم بمهامهم وأهمية تعاونهم في         
الباحث إلى أبعد   يذهب  . خالل مساعدتهم للمدرسة على تحقيق أهدافها والقيام بدورها كمركز إشعاع         

من ذلك في أنه يقترح مشاركة أولياء األمور في وضـع الخطـة الخاصـة بالنظـام واالنـضباط                   
  . ادها وتنفيذها ومشاركتهم في إعدمدونة السلوكالمدرسي، وإقناعهم بالحاجة لوضع 

  
  :الموجهة نحو تحقيق انضباط ونظام مدرسي فعالاألساليب  13.1.2

بيئة التعلم لسيادة النظام واالنضباط لتحقيق النجاح، وحتى تسير العملية التعليميـة التعلميـة              تحتاج  
إن وضع إطار عام من أجل تحقيق النظام في         . بالشكل الصحيح ال بد من توفر حد أدنى من النظام         

إن هذا ال يعني أن المدرسة موجـودة فقـط لـتعلم            . المدرسة ال شك أنه يدعم عملية التعليم والتعلم       
مسؤولة كذلك عن مساعدة طلبتها على اكتـساب أنمـاط          ي  هالقراءة والكتابة والمواد المعرفية، بل      

انـضباط    من األساليب من أجل تحقيق        يمكن للمدرسة أن تتبع عدداً     و .السلوك اإليجابي وممارسته  
  :ونظام مدرسي فعال، ومن بين هذه األساليب

  
  : األساليب الوقائية: أوالً

من أجـل   أنه   ) 2001( ذكرعابدين  ، و وهي أساليب تتخذها المدرسة لتمنع خرق النظام قبل وقوعه        
  : يأتيالقيام بماذلك، ينبغي على المدرسة 

  
م بالعدل، وإشعارهم بـأهميتهم فـي       احترام كيان الطلبة، وتحسس مشكالتهم وتفهمها، ومعاملته      . 1

  . المدرسيعن النظامالحفاظ 
 على احتياجاتهم، ومشكالتهم في     التعرفمراعاة خصائص النمو في معاملة الطالب، من خالل         . 2

هم المختلفةمراحل نمو. 

 لدى الطلبة، وإتاحة فرص المشاركة الفعالة لهـم فـي تحمـل              وتعزيزه تنمية االنضباط الذاتي  . 3
 ات إدارية تنظيمية في صفوفهم ومدرستهم من خالل مـشاركتهم فـي النـوادي واللجـان               مسؤولي

 . المتعددة المدرسيةواألنشطة

إدارة الصف بطريقة ناجحة بشكل يحول دون وقوع المشكالت إذا ما ساد الحصة شـيء مـن                 . 4
 .الفوضى أو اختل نظام الصف

 في المدرسـة فـي حـل قـضايا الطـالب            والمرشد االجتماعي أمور الطلبة   االستعانة بأولياء   . 5
 . ومشكالتهم المختلفة
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   . لها المدرسي، والتأكد من فهمهم والنظامباالنضباطالمتعلقة إعالم الطلبة بالقوانين والتعليمات . 6
 في الضفة الغربية، مكلفة بـأن        الدولية  المدارس التابعة لوكالة الغوث     جميع ومن الجدير بالذكر، أن   

 تبين على الطالب وأسرهم، حيث      مدونة السلوك   بتوزيع 2008/2009 الدراسي   عامتقوم في بداية ال   
هذه المدونات للطلبة قوانين وتعليمات االنضباط في المدرسة، واإلجراءات المترتبة على خرق هذه             

  . القوانينالتعليمات و
  

 عـدداً مـن    ) أ   – 1998 ( ، األونـروا،  وخالل معالجتها للموضوع، أضافت دائرة التربية والتعليم      
  :  يأتيواألساليب الوقائية من أجل منع خرق النظام وتتمثل فيمااإلجراءات 

  
الحرص على أن تمثل إدارة المدرسة ومعلموها وكل العاملين فيها، قـدوة ونموذجـاً للـسلوك                . 1

  .واالنضباط الجيد للطلبة
ع الطالب على ممارسة السلوك     توفير األجواء المادية والتسهيالت الالزمة، التي تؤدي إلى تشجي        . 2

اإلضاءة الجيدة، والتهوية المالئمـة، والترتيـب الجيـد         : اإليجابي داخل الصفوف أو خارجها، مثل     
 .الخ...للمقاعد، ونظافة مرافق المدرسة المختلفة، ووضع الملصقات المالئمة،

 .هاالحرص على تطوير عالقات إنسانية طيبة بين إدارة المدرسة ومعلميها وطلبت. 3

استخدام أساليب الحفز والتشجيع والتقدير والثناء للسلوك الجيد الذي يمارسه الطلبة، باإلضـافة             . 4
 .إلى التقدير المستمر إلنجازاتهم اإليجابية

تنظيم النشاطات التربوية الصفية والبيتية، التي تساعد الطلبة على استثمار طاقـاتهم وقـدراتهم              . 5
 .ت بناءةومواهبهم وحاجاتهم في إنجازا

 .تنبؤ بالمشكالت قبل حدوثهاالتبني توقعات إيجابية من الطلبة، و. 6

، وذوي   الطلبـة   وبخاصة على أوليـاء أمـور      ، المحلي انفتاح المدرسة على مجتمعها   ضرورة  . 7
  المختلفـة  الدائم لتطوير فهم أعمـق لظـروف الطـالب        و  الجاد العالقة بالعملية التربوية، والسعي   

 .صاديةاالجتماعية واالقت

يستكمل هـذا   تطوير نظام فعال لمراقبة السلوك وااللتزام بمعايير السلوك الجيد وقواعده، بحيث            . 8
  .النظام بنظام للمساءلة الفعالة

 
يرى الباحث أن لمعلم التربية اإلسالمية في المدرسة دوراً مهماً في تحقيق النظام واالنضباط عنـد            و

 على التحلي باألخالق اإلسالمية الفاضلة من صدق،        ،مستمر وبشكل   ،الطلبة، من خالل حثه لطالبه    
  .وإخالص، وأمانة، وتسامح، وغير ذلك الكثير
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  :األساليب العالجية: ثانياً

إذا لم تثمر اإلجراءات الوقائية، بل ارتكبت المخالفات وتم خرق قوانين المدرسـة وتعليماتهـا ذات                
  : ومن أشهرها،متعددة يمكن للمدرسة استخدامهاالعالقة بالنظام واالنضباط، فإن هنالك أساليب 

.  للمخالفة التي وقع فيها، ومطالبتـه بعـدم تكرارهـا          – شفوياً، وكتابياً    –تنبيه الطالب المخالف    . 1
وبالرغم من أن بعضهم يرى أنه يمكن أن يكون التنبيه علنياً فيكون زاجراً للطالب وألقرانه، يـرى                 

 يجري تنبيه الطالب المخالف بشكل انفرادي، وليس بـشكل          أن األصوب هو أن    ) 2001( عابدين  
  .علني، كي ال يشهر به فتأخذه العزة باإلثم ويبالغ في خرقه للنظام المدرسي

 .إنذار الطالب المخالف، بحيث تحفظ نسخة من اإلنذار في ملف الطالب. 2

 . إلى المدرسة وأنظمتهايتم إلزام الطالب بالتعهد كتابياً باالمتناع عن القيام بكل ما يسيء. 3

إحالة الطالب المخالف إلى المجالس المدرسية، أو اللجان الصفية التي يشارك فيهـا الطـالب،               . 4
 .بحيث تتم محاكمته وفقاً ألنظمة وقواعد النظام المدرسي

حرمان الطالب المخالف من بعض االمتيازات في المدرسة بشكل مؤقت أو دائم وفقـاً لطبيعـة                . 5
المـشاركة فـي    : ومن بين االمتيازات التي يمكن حرمان الطالب المخالف منها        . تكرارهامخالفته و 

اللجان المدرسية أو تولي رئاستها أو حيازة شهادات التقدير، ونحو ذلك، غير أنه ال يجوز حرمـان                 
 .الطالب من الفعاليات التعليمية، أو من االمتحانات

 .ي خرابها بدفع ثمن هذه األداةيلتزم الطالب الذي يتلف أداة أو يتسبب ف. 6

نقل الطالب المخالف من المدرسة إلى مدرسة أخرى، مما يسبب للطالب بعض التعب والحـرج               . 7
  ).2001عابدين، (  عن مخالفاتهجراء بعد المدرسة التي تم نقله إليها، مما قد يردعه

 
وعـدم   تجنبهـا    التـي يجـب   إلى وجود عدد من الممارسات واإلجراءات        ) 2005( أشار بيردن   
  :ومن هذه الممارسات  محاولة استعادة النظام المدرسي،عنداستخدامها 

  
 ويعتقد أن المعلم بإطالقه لهذه التهديـدات        العقوبة،هي عبارات تفصح عن النية في       : التهديدات. 1

  .يكون قد فقد السيطرة االنفعالية
 تغذيـة   ليـست إال ، فهـي  وغير مجدية الةتعتبر هذه التأنيبات غير فع    : التأنيبات المذلة والقاسية  . 2

 .راجعة لفظية سلبية

وهي عبارات تستخدم لالستهزاء والسخرية من الطالب، هذا األسلوب يقلل          : المالحظات الساخرة . 3
 .من تقدير الطالب لذاته، ويقلل أيضاً من قيمة المعلم في أعين الطلبة

 .التوبيخ المستمر وغير الضروري للطلبة. 4
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تحدث هذه العقوبة لجميع الطلبة في الصف، بسبب سوء السلوك ألحد الطلبة،            : ة الجماعية العقوب. 5
ومن الصعب استخدام العقوبة الجماعية بفعالية، إذ أن تأثيراتها الجانبية غير المرغوب فيها أكثر من               

ن معاً في   حدوحسناتها، فهي تجبر الطلبة لالختيار بين المعلم وزميل الصف، فالعديد من الطلبة سيتّ            
غاضب ضد المعلم ويرفضون إدانة الزميل أو توبيخه إذا استخدمت العقوبة الجماعيةتحد . 

 . معاقبة الطالب أكاديمياً بسبب سوء السلوك، كاإلنقاص من درجاته مثالً. 6

هذا األسلوب يؤدي إلى إظهار العداء مـن قبـل الطالـب،            : كنوع من العقوبة  ) النسخ  ( الكتابة  . 7
 . االنطباع أن الكتابة شيء سيءوإعطاء 

 كالـصفع   ،استراتيجية تسبب األلم الجسدي للطالب لمعاقبته جراء سوء السلوك        : العقاب الجسدي . 8
 .أو الضرب بالعصا

، فهي قد تمنع السلوك غير السوي ولكـن بـشكل            والسلبيات للعقوبات الجسدية كثير من المساوئ    و
الهروب مـن   ( وب   أخرى نتيجة للعقاب الجسدي كالهر     مؤقت فقط، وغالباً ما تظهر سلوكات سلبية      

، والقلق والتوتر والخـوف،     )الكذب، والسرقة، والغش    ( ، واالجتناب، واالبتعاد    )الشخص المعاقب   
 الـذي تعـرض     وازدراء الذات، والمقاومة، والعدوان المضاد، وعالوة على ذلك، قد يعاني الطالب          

   . من األذى الجسديللعقوبة
  

أن للعقاب البدني جوانب على  ) 2005( ن د  مع ما طرحه بير1993 ) Kazden( ن ويتفق كازد
 غير مرغوبة، وعلى وجه العموم، فإن هناك مكاناً للعقاب في برامج تعديل الـسلوك،               اًسلبية وآثار 

  .جل تطوير السلوكيات المناسبة والمرغوبةأباإلضافة إلى التعزيز المقدم من 
  

 على منع العقاب البدني    التأويل،وبشكل ال يقبل    )  2008 ( ، األونروا، عليمدائرة التربية والت  ركزت  
 وغيره من أشكال المعاملة القاسية والمهينة منعاً باتاً، فـي جميـع المـدارس،               )عالجي  كإجراء   (

. ، في كافة األوقات وتحت جميع الظروف واألحـوال        لوكالة الغوث الدولية  ومراكز التدريب التابعة    
 االستراتيجيات واسعة النطاق من أجل تعزيـز      و  األساليب  عدد من   إمكانية استخدام  على مع التأكيد 

 االستراتيجيات تطوير مدونة قواعد سلوك للمـدارس  و  األساليب ، وعلى رأس هذه   النظام واالنضباط 
  . 2008/2009مطلع العام الدراسي 

  
لعالجية هي تلك اإلجراءات التـي      ن اإلجراءات ا  أ) 2008(لتربية والتعليم، األونروا،    وترى دائرة ا  

يتوجب اتخاذها مع الطلبة الذين تثبت الوقائع عدم احترامهم لقواعد الـسلوك، وتعليمـات النظـام                
 وعنـد  ،التعليماتو  القواعد صريحة لهذه و  واضحة المدرسي المعمول بها، بحيث يشكل ذلك مخالفة      
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 هذا اإلجراء إلى تعديل سلوكه في       اتخاذ أي إجراء عالجي بحق الطالب المخالف، يراعى أن يؤدي         
  .  المرغوب السليماالتجاه

  
ت المترتبة على قيام الطلبة بـأي مـن         تبعاً، لتحديد ال  مدونة السلوك الجزء األخير من    تم تخصيص   

، حيث أنه مـن األهميـة       المدونة والمدرجة في هذه     ، بمختلف مستوياتها  السلوكيات غير المرغوبة  
  .جراءات التي ستطبق عليهم في حال القيام بالسلوكيات المعيقةبمكان أن يعلم الطلبة اإل

  
قسمت اإلجراءات العالجية المقترحة في حال قيـام        )  2008 ( ، األونروا، دائرة التربية والتعليم  إن  

  :الطالب بسلوكيات معيقة إلى قسمين
  

  : أو متوسطةبسيطة إجراءات في حال القيام بسلوكيات معيقة : أوالً

وعة من اإلجراءات التي يمكن لمدارس وكالة الغوث أن تختار منها في حـال حـدوث                هنالك مجم 
  : السلوكيات المخلة، ومنها

  
  .إعطاء تنبيه شفوي مسجل للطالب. 1
إصالح المادة المعطوبة أو المتلفة، أو      : مثل( التأكد من أن الطالب قد قام بتصحيح مالئم لفعلته          . 2

 ).دفع مبلغ لقاء إصالحها 

 ، وذلـك   وترتيبهـا  جمع النفايات، أو تنظيف المقاعـد     : مثل( قيام بمهمات في مبنى المدرسة      ال. 3
 ). تحت إشراف شخص بالغ و بمرافقة

الطالب الذي أهين، أو المعلم الذي تعرض للوقاحـة،         : مثل( االعتذار للشخص الذي تأثر بالفعل      . 4
 ).أو أي شخص آخر 

المشاركة فـي االسـتراحات، أو فـي النـشاطات          : مثل (  من الطالب  سحب بعض االمتيازات  . 5
  ). التي تنظمها المدرسةالترويحية

الطلب من الطالب البقاء لبعض الوقت في المدرسة بعد انتهاء فترة الدوام شريطة أن يتم ذلـك                 . 6
وهنا يجب إعالم األهل كتابياً بتاريخ اليوم الذي سيبقى فيه ولـدهم فـي              . تحت إشراف شخص بالغ   

 . والمدة التي سيبقى فيهاالمدرسة،

وعندما . يعاقب الطالب بسحب نقاط من رصيده عن كل مخالفة يرتكبها         : تنفيذ نظام سحب النقاط   . 7
شـدة  تطبيـق عقوبـات أكثـر       في  إلى حد معين، قد ترغب المدرسة       يصل عدد النقاط المسحوبة     

يجـب  رصيد الطالب   سحب النقاط من    وتجدر اإلشارة هنا إلى أن      .  بحق الطالب المخالف   صرامةو
  .م مع المخالفة التي ارتكبهاءيتالأن 
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  : خطيرة جداً أوإجراءات في حال القيام بسلوكيات معيقة: ثانياً

تعليمـات النظـام المدرسـي      ، وعدم احترامه لقـوانين و     عن النظام بالخروج  في حال قيام الطالب     
 واحـد أو    ، يمكن تطبيـق   ركبيسلوكيات خطيرة أو معيقة بشكل      من خالل ممارسته ل   المعمول بها،   

  : اآلتية اإلجراءاتأكثر من
  
إنذار شفوي من قبل مدير المدرسة أو المعلم ويمكن توثيقه في سجل الطالـب حـسب طبيعـة                  . 1

  .المخالفة وجسامتها وتكرارها
إنذار شفوي يعطى بحضور ولي أمر الطالب، ويمكن إصدار تنبيه شفوي بحضور أهل الطالب              . 2

. ن السلوك غير المرغوب قد تكرر، أو في حال حدوث مخالفة أكثـر خطـورة              ال سيما عندما يكو   
 في ملف الطالب، كما يجب أن يشهد ولي أمره بأنه كان موجـوداً   واالحتفاظ به ويجب تدوين التنبيه  

 .عند إعطاء التنبيه للطالب

جل الطالب،  ، يجب االحتفاظ بنسخة منه في س       قبل مدير المدرسة أو مساعده     اإلنذار المكتوب من  . 3
 .كما يجب إعالم ولي األمر بذلك

المنع من دخول الصف لفترة زمنية محددة، تختلف حسب طبيعة وجسامة وتكرار السلوك غيـر           . 4
المرغوب، وللمدير فقط الحق باستخدام هذا اإلجراء، وذلك بالتعاون مع مجلس الـضبط، ويجـب               

كل حالة منع من    ب إعالم ولي األمر     تسجيل كافة اإلجراءات ووضعها في سجل الطالب، كما ويجب        
:  مثل عينةفي هذا اإلجراء االنضباطي، يمكن أن يمنع الطالب من حضور حصص م           . دخول الصف 

 لتربية المهنية، أو من بعـض الحـصص       التربية البدنية، أو التربية الصحية، أو التربية الفنية، أو ا         
  . الصفية المتتالية في يوم دراسي واحد

  
    تشكيله في جميع مدارس وكالة الغوث، ويكون يتم أن مجلس الضبط، لذكر، ومن الجدير با

              مسؤوالً عن الفصل في القضايا التأديبية الخطيرة، وعن االحتفاظ بسجل لإلجراءات التأديبية 
سة، رمدير المد: حيث يكون هذا المجلس وفقاً لهذه التعليمات مؤلفاً من. المتخذة من قبل المدرسة
باإلضافة إلى أحد أولياء األمور الذي يتم تعيينه من قبل ) مدرس خبير  ( وأحد المعلمين األوائل

  ). 2008دائرة التربية والتعليم، األونروا،   ( مجلس المدرسة
  

  ويمكن أن تقوم المدرسة بزيادة عدد أعضاء مجلس الضبط ليصبح مكوناً من خمسة أشخاص، 
وينصح  ين إضافيين من مجلس اآلباء أو المجتمع المحلي أو المدرسين، وذلك من خالل تعيين ممثل

اإلجراءات  سة الضبط من أجل تقديم النصح حولبأن يكون المعلم المرشد حاضراً خالل جل
فالمعلم المرشد  . التصحيحية التي يمكن اتخاذها من أجل الحد من السلوكيات السلبية في المستقبل
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 الضبط، وال ينبغي أن يشارك في صنع القرارات بشأن اإلجراءات يلعب دور المستشار لمجلس
                   .االنضباطية

المنع من دخول المدرسة لفترة زمنية محددة، وذلك حسب طبيعـة وجـسامة وتكـرار الفعـل                 . 5
 مـن دخـول      المخالف بإمكان مدير المدرسة وبموافقة مدير المنطقة التعليمية منع الطالب        . المسيء

في ملف الطالـب    واالحتفاظ به   درسة لمدة ال تزيد عن األسبوع الواحد، ويجب تسجيل هذا المنع            الم
  . بذلكوإعالم ولي أمره

في الحاالت الشديدة جداً يمكن نقل الطالـب مـن          :  إلى مدرسة أخرى   نقل الطالب من المدرسة   . 6
ادقة عليه من قبـل     تتم المص و  المدرسة، بعد الحصول على توصية من مجلس الضبط في المدرسة         

  على توصية من مدير المنطقة التعليمية وموافقة رئيس برنامج التعلـيم فـي              مدير المدرسة، وبناء
وهنا يجب أن يتم تنسيق النقل مع المدرسة الجديدة، كما ال يمكن تطبيق هذا اإلجراء علـى                 . اإلقليم

  .)الصفوف من األول حتى السادس  (  المرحلة االبتدائية فيطلبةال

قد يتم في الحاالت الخطيرة جداً اللجوء إلى فـصل الطالـب مـن       : الفصل النهائي من المدرسة   . 7
ويجب إصدار  . المدرسة، وحرمانه من دخول أي مدرسة أخرى من المدارس التابعة لوكالة الغوث           

فصل يصبح ال .  والتي كانت السبب في فصله     ، طبيعة المخالفة التي قام بها     تبينشهادة فصل للطالب،    
      على توصية من مجلس الضبط في المدرسة، الذي يصادق          النهائي نافذاً بعد موافقة مدير اإلقليم بناء

وقد يطلـب   . عليه أيضاً مدير المدرسة، ومدير المنطقة التعليمية، ورئيس برنامج التعليم في اإلقليم           
قاء بعيداً عن المدرسـة     إلى الطالب خالل الفترة التي تسبق صدور الموافقة على الفصل النهائي الب           

  .انسجاماً مع حالة الفصل المؤقت، الذي يجب أن ال يتجاوز مدة عشرة أيام مدرسية
  

 ال يمكن اللجوء إليها، إال إذا ثبتـت          من المدرسة  وتجدر اإلشارة هنا، إلى أن عقوبة الفصل النهائي       
عادة تلك المخالفات التـي     خطير جداً، وهي في ال    ال  أو سلوك من النوع    تهمة ارتكاب الطالب لمخالفة   

  . تعرض حياة طالب أو معلم للخطر
  

وعند حديثها عن جلسات الضبط في المدارس، ودور المرشد المدرسي في هذه الجلسات، أوضحت  
أن إحدى غايات هذه الجلسات هي توفير إرشادات  ) 2008( دائرة التربية والتعليم، األونروا، 

وفي السياق ذاته، ينصح . لقيام يإساءة السلوك في المستقبلإصالحية من شأنها ثني الطلبة عن ا
، من أجل تقديم النصح حول اإلجراءات التصحيحية التي يمكن بحضور المرشد لجلسات الضبط

اتخاذها من أجل الحد من السلوكيات السلبية في المستقبل، كما أنه ال ينبغي للمرشد أن يشارك في 
نضباطية التي ينبغي أن يتم تطبيقها على الطلبة، بل ينبغي أن صنع القرارات بشأن اإلجراءات اال
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التعامل معهم يلعب دور المستشار للمجلس، وأن يقوم بمراقبة وقائع الجلسة، لضمان أن الطلبة يتم 
  . بإنصاف، وبطريقة ال تخيفهم، وال تصدر األحكام المسبقة ببراءتهم أو عدمها

  
عـن   لمـدة تزيـد       مدرسـة  ميدان التربوي كمعلم ومدير   عبر خبرة الباحث في ال    : وخالصة القول 

العشرين عاماً في مدارس وكالة الغوث الدولية، فإنه يمكن التأكيد على أن األساليب الوقائية كواحدة               
من األساليب الموجهة نحو تحقيق انضباط ونظام مدرسي فعال، لها كبير األثر فـي تحقيـق هـذا                  

يها ديننـا   ا إل تسهم في تقوية المعتقدات والمبادئ التي دع      ) ئية  الوقا( الهدف، حيث أن هذه األساليب      
الحنيف، والتي تسعى المدرسة إلى غرسها عند الطلبة، كي تقود سلوكهم وصوالً إلـى االنـضباط                
الذاتي، ألن المدرسة غير قادرة على وضع حارس على كل طالب لمراقبة سـلوكه سـواء داخـل                  

  . المدرسة أو خارجها
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 :لدراسات السابقة ا2.2

ومعيقات تطبيقها في مدارس وكالة      " مدونة السلوك " تهتم هذه الدراسة بالوقوف على واقع استخدام        
  . المدرسيين  الغوث الدولية في الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين والمرشدين

بقة، والمؤلفات العربية واألجنبيـة     لهذا قام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات والبحوث السا         
والنظام واالنضباط المدرسي، حيث يعرض الباحـث فـي          " مدونة السلوك " بموضوع  ذات العالقة   

األقدم، إضافة إلى التعليق على     ف حسب تسلسلها الزمني من األحدث        مرتبة هذا الفصل تلك الدراسات   
  . هذه الدراسات

  
   الدراسات العربية1.2.2

 إلى مدى مشاركة المجتمع المحلي فـي        التعرفالتي هدفت    ) 2010(  وأبوساكور   دراسة الطيطي 
توفير الدعم والمساندة لإلدارات المدرسية في مدينة الخليل وأثر هذه المشاركة على فعاليـة هـذه                

كما هدفت إلى وضع    . اإلدارات في تطورها والنهوض بمستواها، ومستوى العملية التعليمية التعلمية        
ات والتوصيات التي تساعد على زيادة التعاون بين اإلدارات المدرسية والمجتمع المحلي بما             المقترح

ن مجتمع الدراسة وعينتها من جميع مـديري ومـديرات المـدارس            تكو. يعود بالفائدة على الجميع   
ـ  مجالسأعضاء   إضافة إلى    ،مديراً ومديرة  ) 45( والبالغ عددهم    الثانوية في مدينة الخليل،    اء  اآلب
اسـتعان  . 2008/ 2007، خالل العام الدراسي     اًعضو ) 115 ( عددهم و العاملة في هذه المدارس،   

وهي عبارة عن استبانة تكونت فـي      ،  الباحثان باألدب التربوي والدراسات السابقة لبناء أداة الدراسة       
ـ مدى مشاركة المجتمع المح   :  على مجالين، هما   ةموزعفقرة   ) 46( صورتها النهائية من     ي فـي   ل

 ومـدى   ،دعم اإلدارات المدرسية الثانوية، وإسنادها في مدارس مدينة الخليل في المجـال اإلداري            
تم التحقق  . مشاركة المجتمع المحلي في دعم اإلدارات المدرسية الثانوية، وإسنادها في المجال الفني           

ج الدراسة أن مشاركة    أظهرت نتائ و. من صدق األداة وثباتها بالطرق التربوية واالحصائية المناسبة       
المجتمع المحلي في دعم اإلدارات المدرسية الثانوية وإسنادها في مدارس مدينة الخليل من وجهـة               
نظر اإلدارات المدرسية ومجالس اآلباء كانت منخفضة بشكل عام، في حين كانت درجة اإلسناد في               

لتي تشير إلى مساندة المجتمع     المجال اإلداري أعلى منها في المجال الفني، وخصوصاً في الفقرات ا          
، والتعاون مع المدرسة على تنشئة الطالب       إلدارة المدرسة في حل المشكالت التي تواجهها      المحلي  

  .تنشئة صالحة

  

 إلى واقع العقاب البدني في مدارس وكالة الغوث الدوليـة           التعرف ) 2009( وهدفت دراسة عباس    
تكون مجتمع هذه الدراسة من جميع معلمـي وطلبـة          . في األردن من وجهة نظر المعلمين والطلبة      

 ) 2313( معلماً، و    ) 2138( معلماً ومعلمة، منهم     ) 4451( مدارس وكالة الغوث والبالغ عددهم      
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شـمال عمـان،    :  موزعين على أربع مناطق تعليمية، وهـي       2007/ 2006معلمة، للعام الدراسي    
طبقية عنقودية عشوائية من مجتمع الدراسة لتمثل        عينةتم اختيار   . وجنوب عمان، والزرقاء، وإربد   

 معلماً ومعلمة ذوي خبرات متنوعـة       ) 429: (  على النحو اآلتي   العينة الدراسة، وكان توزيع     عينة
طالباً وطالبة من طلبـة الـصفوف الثـامن، والتاسـع،            ) 398( ، و   )قليلة، ومتوسطة، وكبيرة    ( 

مقياس للوقـوف    ( اًصمم مقياس كأداة لدراسته،    ) 2006 ( قام الباحث بتطوير أداة شهاب    . والعاشر
علـى شـكل صـورتين      ) على واقع العقاب البدني في مدارس وكالة الغوث الدولية فـي األردن             

 للطلبة، تكون المقيـاس     ى موجهة   خرأل للمعلمين، وا  ةهما موجه احدإمتطابقتين لهما الفقرات نفسها،     
وزعـت عبـارات وبنـود      . ارة وفقاً لمقياس ليكرت الثالثي    بنداً وعب  ) 48( بصورته النهائية من    

ي فـي   ، وأثر العقاب البـدن     العقاب البدني، والعقاب البدني    فعالية: المقياس على خمسة محاور، هي    
، والعوامل التي تؤدي إلى     لى استخدام العقاب البدني   ع، واآلثار المترتبة    العالقة بين الطالب والمعلم   

أظهرت نتائج الدراسة عدم فعالية العقاب البدني في مدارس وكالة الغـوث            . استخدام العقاب البدني  
كما أظهرت النتائج  عدم وجـود أثـر       . الدولية في األردن من وجهة نظر كل من المعلمين والطلبة         

 الجنس في تقديرات المعلمين أو الطلبة لواقع العقاب البدني في المدارس، وذلك على المقياس               لمتغير
 خبرة المعلم والصف الذي يدرس فيه الطالب        متغير النتائج عدم وجود أثر لكل من        بينتكما  . الكلي

علـى هـذه     وبنـاء . في تقديراتهم لواقع العقاب البدني في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردن           
 والبحث عن طرق أخـرى فـي        ،النتائج أوصت الدراسة بعدم استخدام العقاب البدني في المدارس        

  . ل مع مشكالت الطلبةالتعام
  
 إلى تقديرات مـديري المـدارس لواقـع         التعرف هدفت هذه الدراسة     )2008(دراسة عطيوي   أما  

 .والقـدس " رام اهللا والبيرة    " مشكالت النظام المدرسي والحلول المقترحة لها في مدارس محافظتي          
وبهـذا  طريقة الطبقية العشوائية،    ال تم اختيارهم ب    ومديرةً  مديراً) 228( الدراسة   عينةبلغ عدد أفراد    

ن من جميع مديري ومديرات مدارس محافظتي       من مجتمع الدراسة المكو   %) 60 (العينةة  نسبتكون  
. 2007/2008 في العام الدراسـي       ومديرةً مديراً) 380(والقدس والبالغ عددهم    " رام اهللا والبيرة    " 

حة لها قام الباحـث ببنـاء اسـتبانة لهـذا           ولدراسة واقع مشكالت النظام المدرسي والحلول المقتر      
إدارة التعلـيم، وإدارة المدرسـة،      : فقرة موزعة على ستة مجاالت، هـي      ) 65(الغرض، تضمنت   

الدراسة العديد مـن     هذه أظهرت. والمعلمون، وأولياء أمور الطلبة، والطلبة، واالحتالل االسرائيلي      
والقدس لواقع  " رام اهللا والبيرة    " ي محافظتي   أن تقديرات مديري المدارس ف    النتائج، كان من أهمها     

مشكالت النظام المدرسي كانت بدرجة متوسطة بشكل عام، وكان مجال المشكالت التي مـصدرها              
، في حين كان مجال المشكالت التي مـصدرها االحـتالل           الطلبة، األعلى بين مجاالت أداة الدراسة     

 عينـة حصائية بين تقديرات أفـراد      إ ذات داللة     عدم وجود فروق   تبينكما  . االسرائيلي هو األدنى  
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الجهة المشرفة على المـدارس،     : ات الدراسة لمتغيرالدراسة لواقع مشكالت النظام المدرسي تعزى       
والمديرية، وموقع المدرسة، ومرحلة المدرسة، وسنوات خبرة المدير اإلداريـة، وجـنس المـدير،              

  . العلمي للمدير، وجنس طلبة المدرسةالمؤهلو
  

 التي تواجه المعلمين من حيـث اسـتخدامهم         المعوقات إلى   التعرف ) 2007( وهدفت دراسة عواد    
الستراتيجيات فعالة في التعامل مع الطلبة ذوي المشكالت السلوكية في المدارس التابعة لمـديريات              

مدى تـأثير    بحسب درجة تعويقها، وكذلك معرفة       المعوقاتعليم في نابلس، وترتيب تلك      التربية والت 
ات المتعلقة بالمعلمين على إعاقة استخدام استراتيجيات فعالة في التعامل معها، وأخيراً            لمتغيربعض ا 

شمل مجتمع الدراسة معلمي المرحلة الثانويـة       . ترتيب األبعاد المتعلقة بتلك المعقوات وفق أهميتها      
ابلس، وجنين، وقباطية، وطـولكرم،     نومعلماتها في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم  في          

بالطريقة العشوائية الطبقيـة،     فتم اختيارها     الدراسة عينةأما  . معلماً ومعلمة  ) 420( لبالغ عددهم   ا
 من معلمي المدارس الحكومية الثانوية في محافظـات شـمال            ومعلمةً اًمعلم ) 160( وتكونت من   

الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة مكونة من       لغرض جمع البيانات لتحقيق أهداف      . الضفة الغربية 
موزعة  استخدام استراتيجيات فعالة من جانب المعلمين تجاه طالبهم،          معوقاتعبارة تشكل    ) 70( 

 يتضمن و ، والثاني يتعلق بالمعلم   عبارة ) 14 ( يتضمن و يتعلق بالطالب : على أربعة مجاالت، األول   
، وأخيراً المجال الرابـع     عبارة ) 17 ( يتضمن و لبيئة المدرسية ، أما الثالث فيتعلق با    عبارة ) 26( 

 بينتن النتائج التي    وخلصت الدراسة إلى العديد م    . عبارة ) 13 ( يتضمن و يتعلق بالمجتمع المحلي  
مشكلة أخرى تتـصف     ) 18( ة، فيما يقابلها    تدنّيمشكلة تتصف درجة تعويقها بالم     ) 18 ( أن هناك 

كما أظهرت  . مشكلة تتصف درجة تعويقها بالمتوسطة     ) 34( ة، بينما يتوسطها    درجة تعويقها بالقوي  
 التي تواجه المعلمين من حيث استخدامهم       المعوقات النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في تحديد       

التأهيـل  : اتمتغيـر  فعالة في التعامل مع المشكالت السلوكية للطلبة تعـزى إلـى             الستراتيجيات
 أن البيئة المدرسية تمثل المرتبـة       تبينوأخيراً،  . سنوات الخبرة، والجنس، والتفاعل بينها    التربوي، و 

الستراتيجيات فعالة، فيما يحتل البعد المتعلق      األولى من حيث درجة تعويقها للمعلمين في استخدامهم         
د المتعلـق بـالمجتمع     بالطالب الدرجة الثانية، والبعد المتعلق بالمعلم الدرجة الثالثة، بينما يحتل البع          

  . الدرجة الرابعة، وكان أثره ضعيفاً
  

 إلى المشكالت التي يواجهها مديرو مدارس وكالة        التعرفالتي هدفت   ) 2007(وفي دراسة اللهواني    
ومعلميها في محافظات شمال    الغوث الدولية للمرحلة األساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس           

راسة من جميع المديرين والمديرات، والمعلمـين والمعلمـات فـي           ن مجتمع هذه الد    تكو فلسطين،
مدارس وكالة الغوث الدولية للمرحلة األساسية في محافظات شمال فلـسطين، حيـث بلـغ عـدد                 
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 الدراسـة  عينةتم اختيار . أفراد) 805(، أما عدد المعلمين والمعلمات فبلغ )38(المديرين والمديرات 
من مجتمع المديرين والمديرات، حيـث بلـغ        %) 71(نسبة ما يقارب    بالطريقة الطبقية العشوائية ب   

 أي مـا نـسبته   فـرداً ) 221( المعلمين والمعلمـات فبلغـت   عينة، أما  ومديرةًمديراً) 27(عددهم  
هذه الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة تكونت في شكلها         لجمع البيانات ل  . من مجتمعهم %) 24.3(

مـشكالت تتعلـق بـشؤون المنهـاج،        : وزعة على سبعة مجاالت، هي    فقرة، م ) 85(النهائي من   
، ومشكالت تتعلق بالطلبة، ومشكالت تتعلق بالمجتمع       )الهيئة التدريسية ( ومشكالت تتعلق بالمعلمين    

المحلي، ومشكالت تتعلق بالبناء والتجهيزات المدرسية، ومـشكالت تتعلـق بـاألجهزة التعليميـة              
 وجود فروق فـي مجـال       أشارت النتائج إلى  . لتكنولوجي المدرسي والوسائل، ومشكالت التطبيق ا   

مشكالت الطلبة تعزى لمتغير موقع المدرسة لصالح المخيم على المدينة، ولـصالح القريـة علـى                
مجـال  هـذا ال  أن أكثر المشكالت التي يواجهها مديرو المدارس التابعة لوكالة الغوث في            و المدينة،

وعـدم  لبة في الصف الواحد، وضعف تحصيل الطلبة بشكل عـام،            كانت اكتظاظ عدد الط    )الطلبة(
أمـا بالنـسبة    . التزام بعض الطلبة بتنفيذ الواجبات البيتية، وكذلك كثرة غياب الطلبـة دون مبـرر             

للمشكالت المتعلقة بمجال المجتمع المحلي، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن اكثر هذه المـشكالت               
 مع المدرسة لتصحيح سلوك أبنائهم الخاطئ، وضعف قناعة أوليـاء           هو نقص التعاون بين األهالي    

األمور بالمخالفات التي يرتكبها أبناؤهم خالل الدوام المدرسـي، وقلـة اهتمـام أوليـاء األمـور                 
باالستفسار عن أبنائهم، وضعف قناعة الكثير من أولياء األمور بأهمية مجالس اآلبـاء ومـشاركتهم         

تعزى لمتغيـر   ) المشكالت ذات العالقة بالمجتمع المحلي    (هذا المجال    كذلك وجدت فروق في      .فيها
 .موقع المدرسة، فكانت على الدرجة الكلية لصالح المخيم على القرية، ولصالح المخيم على المدينة             

وأظهرت النتائج ذات العالقة بالمشكالت المتعلقة بالبناء والتجهيزات المدرسية أن الظروف البيئيـة             
اسبة كالتهوية واإلنارة غير متوفرة، إضافة إلى نقـص الغـرف والقاعـات الخاصـة               الصفية المن 

  .بممارسة النشاطات المدرسية المختلفة
  
 إلى تصورات مديري المدارس الثانوية      التعرفدراسة هدفت   ) 2006 ( وزمياله ،أبو سمرة  وأجرى

مجتمع المحلي، واالختالف فـي     وأولياء األمور في محافظة الخليل للتفاعل بين اإلدارة المدرسية وال         
، والجنس، والمديريـة،    )مدير أو ولي أمر   (صفة المسؤولية   : ات الدرسة متغيرتصوراتهم باختالف   

،  ومديرةً مديراً) 60( تكونت من    عينةأجريت الدراسة على    .  العلمي، وسنوات خبرة المدير    المؤهلو
 الذي تكون من جميع مديري      تمع الدراسة ولي أمر تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مج       ) 390(و  

) 80( والبـالغ عـددهم   2004/2005ومديرات المدارس الثانوية في محافظة الخليل للعام الدراسي   
فـي  ) الصفين األول والثاني الثانوي   (، ومن جميع أولياء أمور طلبة المرحلة الثانوية          ومديرةً مديراً

الباحثون بتطوير استبانة لقياس تـصورات مـديري        ولتحقيق أهداف الدراسة، قام     . محافظة الخليل 
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المدارس الثانوية وأولياء األمور في محافظة الخليل للتفاعل بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي،             
ما تقدمه المدرسة للطلبة، وما     : فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، وهي     ) 46(وتكونت االستبانة من    

أظهرت نتـائج الدراسـة أن      . وما يقدمه المجتمع المحلي للمدرسة    تقدمه المدرسة للمجتمع المحلي،     
درجة تصورات مديري المدارس الثانوية وأولياء األمور في محافظة الخليل للتفاعل بين المدرسـة              
والمجتمع المحلي كانت متوسطة، كما أظهرت النتائج وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين                 

اسة حول تصورات مديري المدارس الثانوية وأولياء األمـور          الدر عينةمتوسطات استجابات أفراد    
في محافظة الخليل للتفاعل بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي تعزى إلـى صـفة المـسؤولية                

ات متغيرولصالح المديرين، في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات تعزى إلى               
   .وخبرة المديرمي،  العلالمؤهلالجنس، والمديرية، و

  
 إلى فاعلية مجالس أولياء األمور والمعلمين من وجهة التعرف ) 2004( دراسة عبد الباقي هدفت 

سلفيت  نظر المديرين والمعلمين األعضاء في المجالس في المدارس الثانوية الحكومية في محافظتي
 العلمي، وسنوات الخبرة المؤهلوالجنس، : اتمتغير إلى عالقة كل من التعرفكما هدفت . وقلقيلية

اإلدارية والتعليمية، والسمة االعتبارية، وسنوات العضوية في المجلس بفاعلية مجالس أولياء األمور 
تكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والمديرات، والمعلمين والمعلمات، وأولياء . والمعلمين

ألمور، والمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية األمور من الجنسين، األعضاء في مجالس أولياء ا
بلغ عدد . 2004/ 2003التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظتي سلفيت وقلقيلية للعام الدراسي 

   )336(معلماً ومعلمة، و ) 112(مديراً ومديرة، و ) 56(أفراد، منهم ) 504(أفراد مجتمع الدراسة 
 ) 22( مدرسة للذكور و  ) 34(  مدرسة، منها  ) 56( ثلون  وكلهم يم،ولي أمر من الجنسين

 طبقية عينةتم اختيار . مدرسة لإلناث، وهذه المدارس موزعة على جميع مدن وقرى المحافظتين
قام الباحث  .من المجتمع األصلي% ) 57( فرداً يشكلون ما نسبته  ) 288( عشوائية مكونة من 

ف الجوانب المتعلقة بدور ومهام مجالس أولياء األمور والمعلمين بتطوير استبانة كأداة لدراسته لوص
تضمنت االستبانة أربعة مجاالت بواقع . في المدارس الثانوية الحكومية في محافظتي سلفيت وقلقيلية

التعليم والتعلم، واالتصال والتواصل، والنشاطات : فقرة لكل منها، وهذه المجاالت، هي) 15(
كانت :  الدراسة إلى العديد من النتائج، ومنهاتوصلت. الدعم المادي والمعنويوالمناهج، إضافة إلى 

فاعلية مجالس أولياء األمور والمعلمين في المدارس الثانوية في محافظتي سلفيت وقلقيلية بدرجة 
وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . جميع مجاالت الدراسةفي متوسطة 

عضاء في المجالس لفاعلية مجالس أولياء األمور والمعلمين  األالعينةاستجابات أفراد بين متوسطات 
أظهرت .  العلمي، والسمة االعتبارية، وسنوات العضويةالمؤهلالجنس، و: اتمتغيرتعزى إلى 

الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المديرين والمديرات 
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وأخيراً، .  الخبرة اإلداريةمتغير في المجالس لفاعلية مجالس أولياء األمور تعزى إلى األعضاء
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين 

  . الخبرة التعليميةمتغيرعزى إلى والمعلمات األعضاء في المجالس لفاعلية مجالس أولياء األمور ت
  

 إلى المشكالت السلوكية الشائعة، التي يعـاني        التعرفدراسة هدفت    ) 2003( كما أجرى العثامنة    
من خـالل مـدى إحـساس       منها طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية وبيان درجة حدتها،           

 المنهج  استخدام الباحث . المرشدين لها، والصعوبات التي تواجههم في التعامل معها، ومحاولة حلها         
 في دراسته، حيث اشتملت الدراسة على المجتمع بأكمله الذي تألف من جميـع المرشـدين                الوصفي

جنـين، وقباطيـة، ونـابلس،      ( بعة لمديريات شمال فلسطين     والمرشدات في المدارس الحكومية التا    
، 2001/ 2000، المسجلين لدى وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي         )وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت    

ولتحقيق أغراض الدراسة، قام الباحث ببنـاء وتطـوير         . مرشداً ومرشدة  ) 141( وقد بلغ عددهم    
مجال سلوك التمـرد، ومجـال      : فقرة موزعة على ثمانية مجاالت، هي      ) 57( استبانة تكونت من    

كة السلوك العدواني، ومجال سلوك الخجل، ومجال السلوك المخادع، ومجال اإلحجام عـن المـشار             
االجتماعية، ومجال سلوك الشرود والتشتت وعدم التركيز، ومجال سلوك الميل إلى النشاط الزائـد،              

    احتل المركـز األول مجـال     :  اآلتية  الدراسة إلى النتائج   توصلتوقد  . ومجال االضطرابات النفسية  
 وحـصلت  ،منأما مجال سلوك التمرد فاحتل المركز الثـا  ،)سلوك الشرود والتشتت وعدم التركيز    ( 

  السلوكية  الدراسة أن المشكالت    نتائج المجاالت الستة األخرى على درجات قليلة الحدوث، وأظهرت       
أكثـر  فيها  المدارس التي    الدراسة أن    بينتفي مدارس الذكور أكبر منها في مدارس اإلناث، كذلك          

بينـت النتـائج    . أكثر من المدارس األصغر حجمـاً      السلوكية ة كانت مشكالتها  /طالب ) 300( من  
كذلك، وجود فروق واضحة بين المتوسطات الحسابية الكلية، في المشكالت السلوكية الشائعة بـين              

حيث جاءت الفروق   . المؤهل العلمي، والخبرة، والجنس، وموقع المدرسة     : الطلبة، تعزى لمتغيرات  
 6أكثر مـن    "جاءت لصالح   في متغير المؤهل العلمي لصالح الماجستير، أما بالنسبة لمتغير الخبرة ف          

، في حين جاءت الفروق في متغير الجنس لصالح الذكور، وفي متغيـر موقـع المدرسـة                 "سنوات
وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيـادة           . جاءت الفروق لصالح المدينة   

   .  مدرسةالتفاعل ما بين المرشد التربوي والطالب للحد من المشكالت السلوكية في ال
  
 تصورات معلمي المدارس األساسية والثانويـة        إلى التعرفدراسة هدفت    ) 2001( ى الحلو   وأجر

ات متغيـر  على أثـر     التعرفوطلبتها نحو أنماط الضبط الصفي في شمال فلسطين، باإلضافة إلى           
 التي يـدرس  الجنس، والمرحلة الدراسية، والتخصص للطالب، والشهادة العلمية، والمرحلة الدراسية    

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلتين األساسـية  .  على هذه األنماط   فيها المعلم 
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معلماً ومعلمة، كما تكون مـن طلبـة         ) 3500( والثانوية في مدارس شمال فلسطين البالغ عددهم        
 الدراسة فقد تألفـت     عينةأما  . طالباً وطالبة  ) 24600( المرحلتين األساسية والثانوية البالغ عددهم      

معلماً ومعلمة، مـنهم     ) 197( ا  األولى من المعلمين والمعلمات وقد بلغ مجموع أفراده       : من عينتين 
 ) 566(  الثانية فكانت من الطلبة حيث بلغ عدد أفرادها          العينةمعلمة، أما    ) 91( معلمين و   ) 106(

. طالبـة  ) 278( طالباً و    ) 288( منهم  . نويةطالباً وطالبة موزعين على المرحلتين األساسية والثا      
 الطلبـة   عينـة حيث تم اختيار المعلمين والمعلمات بالطريقة العشوائية الطبقية، كذلك تـم اختيـار              

األولى هـي اسـتبانة المعلمـين،       :  لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانتين       .عشوائياً
عبارة موزعـة علـى      ) 35( تبانة في صورتها النهائية من      تكونت كل اس  . والثانية استبانة الطلبة  

نمط األسلوب الوقائي اإلرشادي، ونمط األسـلوب العتـابي التـوبيخي، ونمـط             : ثالثة أبعاد، هي  
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نمط األسلوب الوقائي اإلرشـادي كـان            . األسلوب العقابي التسلطي  

 كل من المعلمين والطلبة، كما أظهرت النتائج أن نمـط  األسلوب السائد في المدارس من وجهة نظر    
األسلوب العقابي التسلطي يظهر بوضوح في مدارس الذكور، وخاصـة فـي مـدارس المرحلـة                
األساسية، ولدى المعلمين الذين يحملون درجة الماجستير، باإلضافة إلى ذلك أظهرت نتائج الدراسة             

سلوب الوقائي اإلرشادي، ولم تظهر الدراسة فروقاً       أن طلبة التخصص األدبي كانوا يحبذون نمط األ       
.  المرحلة الدراسية لديهم   لمتغير تبعاًدالة إحصائياً في تصورات المعلمين نحو أنماط الضبط الصفي          

وبشكل عام أظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين هم األكفأ في تفسير أنماط الـضبط الـصفي التـي                  
   .تستخدم بالمدارس مقارنة بالطلبة

  
 إلى درجة فاعلية مجالس أوليـاء األمـور مـن           التعرفهدفت  ف ) 2000( أما دراسة صالح الدين     

وجهة نظر المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين في المدارس الثانوية الحكومية فـي محافظـة              
الجـنس، وموقـع المدرسـة، ومـستوى        : ات كل من  متغير على أثر    التعرفرام اهللا، إضافة إلى     

.  العلمي، والخبرة عند المديرين والمعلمين والمرشدين التربـويين        المؤهلمدرسة، ومكان السكن، و   ال
رام اهللا " تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظـة           

 ) 56( ، وكذلك جميع معلمي ومعلمات ومرشدي ومرشدات تلك المدارس والبالغ عـددها             "والبيرة  
معلمة، إذ بلغـت    معلماً و  ) 350(  عشوائية من المجتمع مكونة من       عينةتم اختيار   . مدرسة ثانوية 

،  التربـويين  من مجتمع المعلمين، وفيما يتعلق بالمديرين والمرشدين       % ) 31.11( نسبة المعلمين   
. اً ومرشـدة  مرشـد  ) 30( مديراً ومـديرة، و    ) 56( كون من   هو م فقد تم دراسة المجتمع كامالً و     

 إليها فقرات لتتناسب مـع مجتمـع        توذلك بعد أن أضيف    ) 1990بنات،  ( عتمدت الباحثة استبانة    ا
فقرة، تم حذف بعـض      ) 90(    فقرة لتصبح    ) 26( الدراسة الجديد، حيث اشتمل التطوير على       

ة مجاالت،  فقرة موزعة على خمس    ) 63(  مكونة من    الفقرات لتصبح االستبانة في صورتها النهائية     
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المجال االجتماعي، والمجال األكاديمي، والمجال النفسي وإرشاد الطلبـة، والمجـال اإلداري،            : هي
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة فاعلية مجالس أولياء األمور كانت منخفضة            . والمجال الوطني 

يـة مجـالس أوليـاء       في فعال  الة إحصائي اإضافة إلى ذلك أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق د         . جداً
الجـنس،  : ات كـل مـن  لمتغيـر األمور في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة رام اهللا تعزى         

 العلمي، والخبرة للمعلمين والمعلمات،     المؤهلومستوى المدرسة، وموقع المدرسة، ومكان السكن، و      
  .  الوظيفةلمتغير تبعاًإضافة إلى أن الفروق لم تكن دالة إحصائياً 

  
 قضية العقاب البدني فـي التعلـيم        إلى بلورة تصور واضح حول     ) 1999 ( دفت دراسة أبو دف   ه

إضافة إلى الكشف عن أهم المبادئ اإلسالمية التـي   . المدرسي في ضوء المنهاج التربوي اإلسالمي     
استخدم الباحـث المـنهج     . توجه العقاب البدني في المدرسة، وتحديد الضوابط التي تحكم استخدامه         

وصفي التحليلي لإلجابة عن عدد من التساؤالت جمعها الباحث خالل مشاركته في اليوم الدراسـي               ال
  بفلسطين غزةفي قطاع   الجامعة اإلسالمية   في  والمنعقد  " استخدام العقاب البدني في المدارس      " حول  

ي فـي    حيث بدا تباين اآلراء وتناقضها واضحاً حول استخدام العقاب البـدن           1995/ 1/ 17بتاريخ  
حاول الباحث اإلجابة عن تساؤالت البحث التي جمعها من خالل تناول اآليات الكريمـة              . المدارس

أظهرت نتائج الدراسة   . واألحاديث الشريفة وآراء مفكري التربية اإلسالمية المتعلقة بالعقاب البدني        
تأديـب وتهـذيب    أن اإلسالم إذ يجيز استخدام العقاب البدني في المدرسة، يجعل ذلك في مجـال ال              

السلوك وضبطه وليس في مجال التعليم، إضافة إلى أن العقاب البدني في المدرسة، ليس هدفاً وإنما                
على جملة من المبـادئ اإليجابيـة       ) العقاب البدني   ( هو وسيلة إلصالح المتعلم، ويجب أن يرتكز        

كتمل بالضبط الداخلي   يالتي توجهه وتضبطه، فهو شكل من أشكال الضبط الخارجي لسلوك المتعلم،            
 الدراسة كذلك أنه ال يبدأ باستخدام العقاب البدني في حـق الطلبـة              بينتو. من خالل تربية الضمير   

قبل سن العاشرة، وال ينصح االستمرار به بعد سن البلوغ، وأظهرت النتائج كذلك، أنه ليس هنـاك                 
، وحينمـا  القدامى والمعاصـرين خالف حول موضوع العقاب البدني، بين علماء التربية والمسلمين   

 بإلغاء العقاب البدني في المدارس، فـإن        ،تتعالى أصوات بعض المربين المحدثين في بالد المسلمين       
ذلك يدل بوضوح على التأثر بالفكر التربوي الغربي وعدم االنطالق من خـالل مـصادر التربيـة            

لي لدى الطلبة في المـدارس، وأن       وأخيراً، أوصت الدراسة بالتركيز على الضبط الداخ      . اإلسالمية
  .  المعلمون بمزيد من الرفق بالمتعلمين، والصبر على تعليمهم وتأديبهم وتوثيق العالقة بهمىلّيتح

  
 العمل في اإلدارة المدرسية مـن وجهـة         معوقات إلى   التعرففهدفت   ) 1999( دراسة سليمان   أما  

إضافة . حكومية في محافظتي نابلس وطولكرم    نظر مديري ومديرات المدارس األساسية والثانوية ال      
 العلمي، والخبرة فـي     المؤهلوالجنس، والعمر،   : اتلمتغير تبعاً المعوقاتإلى معرفة درجات هذه     
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تضمن مجتمـع   . اإلدارة، وعدد طالب المدرسة، وموقع المدرسة، ومكان سكن المديرين والمديرات         
 والثانويـة الحكوميـة فـي محـافظتي نـابلس           الدراسة جميع مديري ومديرات المدارس األساسية     

وبذلك ). مجتمع الدراسة   ( مدرسة، حيث تم أخذ جميع المجتمع        ) 233(  عددها   وطولكرم، والبالغ 
قام الباحث بتصميم استبانة لغرض جمع البيانات، كما استخدم         . تكون الدراسة دراسة مسحية شاملة    

 فقـرة تمحـورت حـول      ) 40( الدراسة مـن    تكونت أداة    ). 1996(  من استبانة يونس     اً  جزء
 علـى ثمانيـة      بالتـساوي  موزعـة هذه الفقرات    العمل في اإلدارة المدرسية،      معوقاتصعوبات و 
 ما يتعلق بأولياء األمور، والسلطات التعليمية المشرفة،        والمعوقات من بين هذه الصعوبات      مجاالت،

 أوضحت النتـائج  .ة تتعلق بمدير المدرسة   والبناء المدرسي، والمعلمين، والطلبة، وصعوبات شخصي     
 اإلداري الذي أخذ الترتيب األول واألساسي أمام العمل والكفاية اإلداريـة هـو أوليـاء                المعوق أن

وأشارت النتائج كذلك إلى    . األمور وعالقتهم بالمدرسة ومدى متابعتهم لشؤون الطلبة داخل المدرسة        
جاالت كانت قليلة بشكل عام، باستثناء مجال أولياء األمور          الكلية على غالبية الم    المعوقاتأن درجة   

عنـد  في هذا المجـال      الكلية عليه متوسطة، وكانت درجة الصعوبات        المعوقاتالذي كانت درجة    
 ئـة العمريـة   بشكل عام فكانت عند أصـحاب الف     المعوقاتأما أعلى   . الذكور أكبر منها عند اإلناث    

ت العلميـة   المـؤهال  كانت عنـد حملـة       المعوقاتج أن أعلى    وأظهرت النتائ ).  سنة 50أكثر من   (
أما فيما يتعلق بمجال الطلبة، فوجد أن أعلـى         . حملة الماجستير ثم  بكالوريوس، يليهم حملة الدبلوم،     

فيما يتعلـق    .ة/طالب ) 300(  كانت لدى المديرين الذين يزيد عدد طالب مدارسهم عن           المعوقات
، ) سـنوات 5أقل من ( المعوقات كانت عند المديرين أصحاب الخبرة   بسنوات الخبرة، وجد أن أعلى    

أما بالنسبة لموقع المدرسة، فقد بينت الدراسة أن مديري مدارس القـرى لـديهم أعلـى درجـات                  
 العمـل فـي اإلدارة      معوقات النتائج كذلك أنه من بين أهم        بينتو. الصعوبة في اإلدارة بشكل عام    

 ذات العالقة بمشكالت    المعوقاتري المدارس األساسية ومديراتها هي      المدرسية من وجهة نظر مدي    
 تـدنّي الطالب، وكذلك ضعف العالقة بين األهل والمدرسة، وعدم اهتمام أوليـاء أمـور الطلبـة ب               

  .تحصيل أبنائهم، وعدم متابعتهم لسلوكهم
  

ي المـستخدمة    إلى استراتيجيات الضبط الصف    التعرفهدفت   ) 1997( وفي دراسة أجراها صالح     
 ،في المرحلتين اإلعدادية والثانوية في المدارس التابعة إلدارة المعارف العربية في بلديـة القـدس              

ى الفرق بين األساليب التي يستخدمها المعلمون في ضـبط           إل التعرفكذلك فإن هذه الدراسة هدفت      
فضلى في تحقيق الـضبط     الصف واألساليب التي يعتقد كل من المعلمين والطالب بأنها األساليب ال          

 العينـة  هذه   تكونت الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية،      عينةتم اختيار   . وحفظ النظام داخل الصف   
 وطالبة من مجتمع الدراسة الذي تكـون مـن جميـع           اًطالب ) 400(  ومعلمة و    اًمعلم ) 200( من  

بعة إلدارة المعارف العربية في بلديـة       معلمي وطلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية في المدارس التا       
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كأداة لدراسته بعد أن أعاد ترتيبها حسب        ) 1995عالونة،   (  استخدم الباحث استبانة أعدها      .القدس
ذين وجـدا أن  لال ) Wolfgang, and Kelsay, 1995( أغراض الدراسة الحالية بناء على مفهوم 

 اإلصغاء، والتعاقد والمواجهة، والضبط الحازم،      عالقة: هناك أربع استراتيجيات لضبط النظام، هي     
 نتائج الدراسة أن أكثر استراتيجية تستخدم من وجهة نظـر المعلمـين هـي               بينت. وفرض القانون 

ليها استراتيجية التعاقد والمواجهة، فاستراتيجية الضبط الحـازم، ثـم          تاستراتيجية عالقة اإلصغاء،    
 لطالب أن استراتيجيات ضبط النظام تستخدم حسب الترتيب       بينما يرى ا  . استراتيجية فرض القوانين  

ليها استراتيجية الضبط الحازم، فاستراتيجية عالقة اإلصغاء،       تاستراتيجية التعاقد والمواجهة،    : اآلتي
ثم استراتيجية فرض القوانين، كما أشارت نتـائج الدراسـة إلـى أن المعلمـين أكثـر اسـتخداماً                   

وأن معلمي المرحلـة الثانويـة أكثـر        . فرض القوانين من المعلمات   الستراتيجيتي الضبط الحازم و   
وبالنسبة إلى األسـاليب التـي      . استخداماً الستراتيجية فرض القوانين من معلمي المرحلة اإلعدادية       

يستخدمها المعلمون لتحقيق الضبط الصفي فإن أكثر خمسة أساليب مستخدمة من وجهـة نظـرهم،               
 الطابع البسيط، والتنويع في األنشطة وأساليب التدريس، وإضـفاء          التسامح مع التصرفات ذات   : هي

جو من المرح على الحصة، واإلشارة إلى الطالب المشاغب دون قطع استمرارية الحصة، وتوجيه              
أما الطالب فيعتقـدون أن أكثـر خمـسة أسـاليب           . نظرة تحمل معاني العتاب واللوم إلى الطالب      

التسامح مـع التـصرفات ذات الطـابع البـسيط،          : الصفي هي يستخدمها المعلمون لتحقيق الضبط     
وتوضيح القوانين الصفية منذ اليوم األول للدراسة، وإضفاء جو من المرح على الحـصة، وعـدم                

ة مـرات حتـى     أن يتمادى في مناقشة المعلم، وتنبيه الطالب المشاغب عد        السماح للطالب المشاغب    
ن أكثر خمسة أساليب يفـضل المعلمـون اسـتخدامها           دلت النتائج على أ    وأخيراً. يكف عن الشغب  

التحدث مع الطالب المشاغب على انفراد، والتعاون مع إدارة المدرسـة           : لتحقيق الضبط الصفي هي   
إليجاد حل جذري للشغب، واستدعاء ولي األمر لمناقشة تكرار سلوك الشغب، وتوضـيح القـوانين               

أما أكثر خمسة أسـاليب     . األنشطة وأساليب التدريس  الصفية منذ اليوم الدراسي األول، والتنويع في        
التنويع في األنـشطة وأسـاليب التـدريس،        : يفضل الطالب استخدامها من قبل المعلمين فقد كانت       

وإضفاء جو من المرح على الحصة، والتحدث مع الطالب المشاغب على انفـراد، والتـسامح مـع           
  . اقشة جماعية مع طالب الصفالتصرفات ذات الطابع البسيط، ومناقشة الموضوع من

  
 إلى الصعوبات التي يواجههـا مـديرو ومـديرات          التعرفدراسة هدفت   ) 1996(وأجرى محمود   

المدارس األساسية الحكومية في محافظة الخليل من وجهة نظرهم، ووضع المقترحـات المناسـبة              
 كونـه  وصفي المـسحي، استخدم الباحث المنهج ال . لمعالجة تلك الصعوبات وفق اإلمكانيات المتاحة     

 حيث شملت الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة الذي         ،األكثر مالءمة لمثل هذا النوع من الدراسات      
ن من جميع مديري ومديرات المدارس األساسية الحكومية في محافظة الخليل البـالغ عـددهم               تكو
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. ل والقرى التابعة لهـا  موزعين على مدينة الخلي    1995/1996مديرا ومديرة للعام الدراسي     ) 173(
وللكشف عن الصعوبات التي تواجه مديري المدارس األساسية الحكومية في محافظة الخليل، قـام              

فقرة، موزعة على خمسة مجاالت مـن مجـاالت         ) 89(الباحث ببناء وتطوير استبانة اشتملت على       
، والبناء والتجهيـزات    رةفق) 23 (، والهيئة التدريسية  فقرة) 22 (عمل مدير المدرسة، تناولت الطلبة    

) 10 (، وأوليـاء األمـور    فقرة) 13 (بالسلطات التعليمية العليا  ، وعالقة المدير    فقرة) 21 (المدرسية
 تم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام المتوسطات الحسابية والنـسب المئويـة، حيـث                .فقرات

ة في محافظـة الخليـل يواجهـون        أظهرت النتائج أن مديري ومديرات المدارس األساسية الحكومي       
العديد من الصعوبات وفي عدة مجاالت، ففي مجال الطلبة كان من أبرز المشكالت عـدم وجـود                 
مرشد اجتماعي في المدرسة، وضعف التحصيل الدراسي للطلبة بشكل عام، وكثرة عدد الطلبة فـي               

في عدم اهتمامهم باالستفـسار  أما فيما يتعلق بأولياء أمور الطلبة، فتمثلت المشكالت . الصف الواحد 
، إضافة إلى عدم تعاونهم مـع المدرسـة          والمعلمين  وعدم قناعتهم بأهمية مجالس اآلباء     ،عن أبنائهم 

 كما أشارت النتائج إلى وجود فروق في درجات الصعوبة التـي            .ة أبنائهم الخاطئ  ياتلتصحيح سلوك 
لمؤهل العلمي، وسـنوات الخبـرة،      الجنس، وا : يواجهها مديرو ومديرات المدارس تعزى لمتغيرات     

حيث جاءت الفروق على مجال أولياء األمور لصالح الـذكور، ولـصالح حملـة              . وموقع المدرسة 
البكالوريوس في متغير المؤهل العلمي، في حين جاءت الفروق في متغير الخبرة لصالح الفئة مـن                

  .ءت الفروق لصالح القرية، أما بالنسبة لموقع المدرسة فجا" سنوات10 – 5من "ذوي الخبرة 
  

 إلى االستراتيجيات التي يـستخدمها كـل مـن          التعرفبهدف   ) 1995(  دراسة الخزوز    وصممت
. المعلم الفعال والمعلم غير الفعال في التعامل مع المشكالت الصفية واختالفها باختالف جنس المعلم             

 في المدارس الحكومية والخاصة     تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية        
 فـي   ومعلمـةً معلماً) 1346(التابعة لوزارة التربية والتعليم في مدارس محافظة مأدبا البالغ عددهم     

 عـشوائية   عينةتم اختيار   . معلمة ) 862( ، و   معلماّ ) 484( ، منهم   1993/1994العام الدراسي   
 خضعوا إلى تقييم المشرفين باستخدام أداة       لمةّ ومع معلماّ ) 160( من مجتمع الدراسة وعدد أفرادها      

  وكانت النتيجة كمـا     لتحديد المعلمين الفعالين وغير الفعالين،      )1989 ( التقييم التي أعدها القصير   
  ومعلمـةً  معلمـاً ) 40(معلمة، و   ) 25(، و   معلماً ) 20( ن منهم   و فعال  ومعلمةً معلماً ) 45: ( يأتي

      النهائية للدراسة مكونـة مـن      العينةمعلمة، وبهذا أصبحت    ) 19(، و   معلماً) 21(غير فعالين منهم    
أبعاد رئيسة،   ) 6(  على    تحديد المعلمين الفعالين وغير الفعالين     أداةاشتملت  .  ومعلمة معلماً ) 85( 
التخطيط الدراسي، واإلدارة التدريسية، والعمليات التعليمية، والضبط والمتابعة، والخـصائص          : هي

، وبهذا تكونـت     فرعياً بعداً ) 17( ية، والخصائص المهنية، حيث اشتملت هذه األبعاد على         الشخص
 أما لتحديد االستراتيجيات التي يستخدمها كـل مـن          .فقرة) 102(بانة تحديد فعالية المعلمين من      است
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ـ   مـشكالً  موقفـاً  ) 24(  من    مؤلف المعلم الفعال وغير الفعال فقد تم استخدام مقياس خاص               ل  يمث
أشارت نتائج الدراسة إلـى     .  )1990 (  طوره للبيئة األردنية بقلة    ،مشكلة سلوكية وأكاديمية   ) 12( 

موضع الدراسـة لـدى     ت الصفية    في التعامل مع المشكال     واستخداماً أن أكثر االستراتيجيات شيوعاً   
أما االسترتيجيات  . دعيمي والمعلمات الفعاالت هي استرتيجية التعزيز والسلوك الت       ،المعلمين الفعالين 

   .التي استخدمها المعلمون غير الفعالين والمعلمات غير الفعاالت كانت السلوك الضاغط والعقاب
  

 على فاعلية لعبة السلوك الجيد في خفـض سـلوك           التعرفإلى   ) 1991( وسعت دراسة أبو عبيد     
طالبـاً مـن     ) 48( دراسـة   بلغ عدد أفراد ال   . الفوضى لدى طالب الصفوف االبتدائية في األردن      

 عشوائياً إلى   العينةمن اإلناث، قسمت     ) 24( طالباً من الذكور و      ) 24( الصف الثالث االبتدائي،    
 ومجموعة ضابطة وعدد أفرادها     طالباً وطالبة،  ) 24( مجموعتين، مجموعة تجريبية وعدد أفرادها      

مع أفراد المجموعة   ) لعبة السلوك الجيد    ( تم استخدام أسلوب المعالجة     . طالباً وطالبة  ) 24 ( كذلك
التجريبية، وهو أسلوب تقوم المعلمة بموجبه بتقسيم الصف إلى فريقين، بعد أن تضع لوحة كتبـت                

، حيـث أن أي      وشرحها للطلبـة   ، وتقوم بتوضيح قواعد اللعبة     المدرسية عليها القوانين والتعليمات  
ريقه نقطة، وبالتالي يخسر اللعبة في ذلك اليوم،        طالب في الفريق يقوم بسلوك غير مناسب، يخسر ف        

استخدمت المعالجة لمـدة    .  نهاية األسبوع   في وتم تقديم المعززات للفريق الفائز في كل يوم، وكذلك        
أظهرت نتائج الدراسـة أن لعبـة       . شهر واحد، ثم أجريت المتابعة بعد أسبوعين من توقف المعالجة         

الفوضى لدى أفراد المجموعة التجريبية، وأنه ال يوجـد         السلوك الجيد قد عملت على خفض سلوك        
أثر ذو داللة إحصائية لتفاعل الطريقة والجنس فيما يتعلق بسلوك الفوضى، ممـا يـدل علـى أن                  

وأشـارت النتـائج    . المعالجة فقط هي المسؤولة عن الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية         
 والمعلمـين    التربويين ي تعديل السلوك من قبل المرشدين     كذلك إلى إمكانية استخدام هذا األسلوب ف      

وأوصت الدراسة بأن يقوم المعلم     . في مدارسهم، من أجل خفض سلوك الفوضى داخل غرفة الصف         
غيـر   الـسلبية و   بتوضيح تعليمات وقوانين االنضباط الصفي لطلبته، ويوضح لهم كذلك السلوكيات         

 جديـدة    وأساليب تدريب المعلمين على استراتيجيات   المرغوبة داخل الصف، إضافة إلى العمل على        
  .طلبتهميات غير المرغوبة لسلوكالمقبولة وفعالة الستخدامها في تعديل 

   
 الدراسات األجنبية 2.2.2

 إلى أثر انخـراط أوليـاء   التعرفدراسة هدفت ) Boaduo, et al, 2009 ( وآخرونبوديو أجرى
دارة المدرسية على فاعلية المعلمين والطلبة، وهـدفت        األمور والمجتمع المحلي ومشاركتهم في اإل     

 وأثر هذا الدور    ،الدراسة كذلك إلى تحديد دور أولياء األمور والمجتمع المحلي في اإلدارة المدرسية           
ومـديري  ،لدراسة من عدد من أولياء األمور     تكون مجتمع ا  . على كفاية المعلم وتطوير أداء المتعلم     
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 الدراسـة   عينة والطلبة في بوتسوانا، تم اختيار       ياء األمور من المعلمين،   المدارس، والمعلمين، وأول  
مدرستين أساسيتين،  :  اآلتي مدرسة أساسية وثانوية، موزعة على النحو     ) 45(نت من   تكوو ،عشوائيا

مـن  . مدارس ثانوية من كل منطقة من المناطق التعليمية التسعة التي تم تحديدها في بوتسوانا             ) 3(و
أظهرت  . وعدد من المقابالت   ،االستبانة: أغراض الدراسة استخدم الباحثون أداتين، هما     أجل تحقيق   

ة إلى التفاعل المنظم والتواصل المستمر بـين المدرسـة           وأكدت على الحاجة الملح    ،نتائج الدراسة 
 ليتمكن المعنيون من إيجاد حلول للمشكالت التي تظهـر فـي المدرسـة، كمـا                ،ومجتمعها المحلي 

على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي في إعداد خطـة          عاماً لنتائج كذلك أن هناك إجماعاً    ظهرت ا أ
المدرسة، ويعتقد المعلمون بأن اشتراك أولياء األمور والمجتمع المحلـي وانخـراطهم فـي اإلدارة               

 ويسهم في تحسين كفاياتهم، إضافة إلـى المـساهمة فـي تحـسين              ،المدرسية سوف يشعرهم بالثقة   
  . والنظام في المدرسةاالنضباط 

   
جاءت ية شاملة تجريها األمم المتحدة، و     أول دراسة عالم  ) Penheiro,2006 (دراسة بنهيرو وتعتبر  

 لعنـف حـول ا  بناء على طلب من األمين العام، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقديم صورة شـاملة                
لة، ومرافـق االحتجـاز،     طفال داخل األسرة، والمدارس، ومؤسسات الرعاية البدي      األبحق   الممارس

طفال، والمجتمعات المحلية، كذلك هدفت الدراسة إلى اقتراح توصـيات          ألواألماكن التي يعمل فيها ا    
أجريت الدراسة على مـستوى العـالم، حيـث         . طفال والتصدي لها  لمنع كل أشكال العنف ضد األ     

ء، وزيـارات ميدانيـة      إقليمية، ووطنية، واجتماعات للخبرا    غيراشتملت على مشاورات إقليمية، و    
شملت األرجنتين، وباراغواي، والباكستان، وتايلند، وجنوب إفريقيا، والسلفادور، والصين، وكنـدا،           

 إلى العديد من الحكومات     ته وج ةمفصلانة  إضافة إلى استب  . وهاييتي، واألراضي الفلسطينية المحتلة   
أظهرت نتـائج الدراسـة أن      . طفالبشأن النهج الذي تتبعه هذه الحكومات في تناول العنف ضد األ          

 داخل األسرة، وفي األوساط التعليمية من المعلمين وغيرهم من          لعنفلالعديد من األطفال يتعرضون     
موظفي المدارس اآلخرين، وفي مؤسسات رعاية األيتام، ودور الرعاية، وفي معـتقالت الـشرطة              

ال العنف ضد األطفال، كـان مـن        وقدمت الدراسة العديد من المقترحات لمنع كافة أشك       . والسجون
نات قواعد السلوك التي     هو تشجيع المدارس على اعتماد وتنفيذ مدو       - يما يتعلق بالمدارس  ف -أهمها  

  . عن العنفمن شأنها تعليم القيم وأنواع السلوك واالنضباط بعيداً
  

خدم فـي   على أساليب ضبط النظام المـست التعرفإلى  ) Mateja, 2004( وسعت دراسة ماتيجا 
   مـن  عينةاشتملت الدراسة على    .  لتحديد أكثرها فعالية في مجتمع ديمقراطي      سلوفينياا في   المدارس

طالباً وطالبـة   ) 245(عاماً، و ) 14-11(بين  مون طلبة تتراوح أعمارهم     معلماً ومعلمة، يعلّ   ) 55( 
 استبانة كـأداة  بناء بالباحثقام ولغرض تحقيق أهداف الدراسة . من طالب الصفين السادس والثامن   
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 وهذه الـسلوكيات    ،عن النظام  من السلوكيات التي تعتبر خروجاً       اًسلوك ) 12 (  تتألف من  تهلدراس
ساليب السائدة  ن األ إ:  الدراسة إلى النتائج اآلتية    توصلت .مجموعات حسب شدتها   ) 3( مقسمة إلى   

علم، وعدم قدرة الطلبة على      هي أساليب تشتمل على درجة عالية من سيطرة الم         في ضبط المدارس  
. ن هذه األنواع من أساليب ضبط النظام تتوافق مع المبـادئ الديمقراطيـة     ، وأ االستقالل بسلوكياتهم 

 النتائج أن أكثر أسلوب يستخدمه المعلمون في ضبط النظام داخل المدرسة هو تنفيذ القـوانين        بينتو
تـوبيخ  : حت أساليب ضبط النظام ما بين     تراوالمدرسية في حال ارتكاب الطالب للمخالفات، حيث        

شفوي، وتوجيه إنذار كتابي للطالب، وتوبيخ شديد اللهجة من مدير المدرسة، ونقـل الطالـب إلـى     
وأظهرت النتائج أن أكثر األساليب المستخدمة لـضبط        .  أو حتى نقله إلى مدرسة أخرى      ،صف آخر 

ة أو مربي الصف، بينما أقل األسـاليب        النظام كانت التوبيخ الشفوي شديد اللهجة من مدير المدرس        
  . المستخدمة لضبط النظام كانت التوبيخ الخفيف اللهجة على شكل توجيه نصائح

  
إلى تفسير أسباب المشكالت المتعلقة بقضايا االنـضباط        ) Lundeen,2002(وهدفت دراسة لوندين    

 مدرسة ِهكوري جنـوب     فيمن المعلمين المبتدئين    ) 6(الصفي وإدارة الصف والعقاب كما يدركها       
خالل سنة دراسـية انخرطـوا خاللهـا فـي حـل            والية كارولينا في الواليات المتحدة األمريكية       

 ومن الجدير بالذكر أنه تم إجراء مقابلتين بشكل فردي مع كـل مـن المعلمـين الـستة               .المشكالت
تحقيـق أهـداف    ل". مشروع دعم المعلم الجديد   "المنخرطين في الدراسة، هذه الدراسة جاءت ضمن        

 كونـه   ؛ استخدم الباحث المنهج اإلثنوجرافي في دراسته      ،الدراسة، والحصول على البيانات الالزمة    
 أظهرت نتائج الدراسة أنه كلما قلت مشكالت العقـاب يـزداد            .كثر مالءمة لطبيعة هذه الدراسة    ألا

 التخلص منها، عـدا     إدراك حجم المشكالت، وسوء العالقات القائمة بين المعلمين القدامى وصعوبة         
 ومن ضمنها ضبط السلوك وقضاياه المختلفة، كمـا      ،عن أنها قد تؤثر على العديد من مظاهر التعليم        

مـشكلة صـعوبة عالقـات    ) 1997-1996(برزت خالل العام الدراسي الذي أجريت فيه الدراسة     
راسة عـدة عوامـل     الدأظهرت  . المعلمين القدامى مع المعلمين اآلخرين واإلدارات وأولياء األمور       

بـين الشخـصية، والمحتـوى المدرسـي،         االنسجام والتكـافؤ     تؤثر على إدراك المشكالت ومدى    
ومتطلبات المهنة، وأثر التعليم والنجاح مع الطلبة، وإدارة الضغط، وإدارة الوقت، وفعاليـة المعلـم               

ديد من اآلثار اإليجابيـة     الدراسة الع لمست   وأخيراً.  واألساليب الداعمة للمعلمين المبتدئين    ،المبتدئ
ع المعلمين في خبرة السنة األولى، وأوصـت        الناتجة عن حل المشكالت بشكل جماعي والتعاون م       
  .الدراسة بضرورة تقديم الدعم لهؤالء المعلمين الجدد

   
 إلى مدى تفهم المعلمين للمـشاركة الوجدانيـة   التعرف) Morris, 1999(وهدفت دراسة موريس 

الذين تـصدر عـنهم      عن النظام الخارجين   والتعامل مع الطالب     ،رة سلوك الطلبة  وتطبيقها في إدا  
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 معلمـاً ) 20(تمت الدراسة من خالل إجراء مقـابالت مـع          . ممارسات سلوكية سلبية وغير مقبولة    
أنـشطة  ) 4( باإلضافة إلـى     ، في كاليفورنيا   مدارس  المرحلة الثانوية في خمس    ن معلمي  م ومعلمةً

دقيقة، تم نسخ المقابالت وما تم خاللها حرفياً،         ) 40 – 35( ت كل مقابلة بين     استمر. كتابية أخرى 
 كـل   استعان الباحث خالل تحليله للمعلومات التي تم جمعها باستراتيجية التحليل الثابتة التي أعـدها             

اشتملت الدراسـة علـى العديـد مـن      ).  ( Glaser, 1967, Strauss and Corbin, 1990من
 التي يدرسها، وعـدد     الجنس، والصفوف التي يدرسها المعلم، والمواضيع     : ، هي ستقلة الم اتلمتغيرا

 لمعنـى المـشاركة      واضـحاً  أظهرت النتائج أن لدى المعلمين المشاركين تفهمـاً       . سنوات الخبرة 
الوجدانية، ويرون أنهم جديرون بتقبل الطلبة واحترامهم، كما أشارت النتائج كذلك إلـى اسـتخدام               

، ومن بين هذه    عن النظام عديد من االستراتيجيات في توجيه سلوك الطلبة الذين يخرجون          المعلمين لل 
طلب مساعدة المرشد التربوي، والتحدث مع الطالب حول السلوك غير المرغـوب            : االستراتيجيات

بعد الحصة وخارج غرفة الصف، إضافة إلى إطالع الطالب على توقعات طلبة الصف، وأظهـرت               
اإلرشاد وتطـوير   : ن من بين أهم الوسائل المتوفرة لضبط الصف وتعزيز االنضباط          أ النتائج أيضاً 

 أوصت الدراسة بأهمية متابعـة      وأخيراً. قدرات الهيئة التدريسية، وطبيعة االستراتيجيات المستخدمة     
  .المعلمين من أجل التأكد من مطابقة أقوالهم ألفعالهم

  
 اتجاهات معلمي المدارس الحكومية الثانويـة  دراسة هدفت إلى فحص) Penn, 1998(وأجرى بين 

. في المدن والقرى، حول استخدام استراتيجية العقاب من أجل ضبط الصف وإدارته ودعم اإلنجـاز           
معلماً من مدارس المنـاطق الـشمالية        ) 50( منهم   ومعلمة،   معلماً) 87(تكون مجتمع الدراسة من     

موزعين  ماً من المدارس الجنوبية الريفية،    معل ) 37( الحضرية في الواليات المتحدة األمريكية، و       
لجمـع   استخدم الباحث االستبانة كأداة      .)12-9(حسب الجنس والتخصص في التعليم من الصفوف        

اشتملت و،  )Hawley`s, 1986( المعلومات الالزمة لدراسته، هذه االستبانة تم تطويرها من قبل 
، أما القسم الثاني فاشـتمل      يبين شخصية تتعلق بالمستج   أسئلة ) 7( على قسمين، تضمن القسم األول      

 اشتملت الدراسة على العديد     .فقرة حول استخدام العقاب كاستراتيجية من أجل الضبط        ) 15( على  
 الموضوع الـذي يدرسـه      متغير المستوى التعليمي، و   متغير الجنس، و  متغير: ات، وهي لمتغيرمن ا 

 أظهرت النتائج أن هناك فرقاً     ).حضرية، ريفية   (  المدرسة   متغيرو سنوات الخبرة،    متغيرالمعلم، و 
 الجنس، حيـث  متغير في اتجاهات المعلمين من حيث استخدام العقاب في الصفوف تعزى إلى     كبيراً
 إلى استخدام العقاب من المعلمات، كمـا أظهـرت الدراسـة أن              أن المعلمين الذكور أكثر ميالً     تبين

مـن  % ) 75(  أظهرت النتائج أن     ت اتجاهاتهم نحو العقاب بشكل أقل، وأخيراً      المعلمين القدامى كان  
 من عوامـل الـضبط،      لعقاب ليس عامالً   يرون أن ا   - غالبية المعلمين والمعلمات   أي   -يبينالمستج

  .ليسوا مع استخدام العقاب البدني كاستراتيجية لضبط الصف وإدارتهفهم وبالتالي 
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 إلى المشكالت التي يواجهها مدرسو المرحلـة  التعرف ) Micklo, 1993( وهدفت دراسة ميكلو 
 هذه المـشكالت    األمريكية من وجهة نظرهم، وترتيب    بالواليات المتحدة   األساسية في والية فلوريدا     

ما المشكالت المزعجة التـي     :  الدراسة لتجيب عن سؤالين، هما     صممت، حيث   كثرة شيوعها حسب  
ها من قبل معلمي مدارس المرحلة األساسية فـي واليـة فلوريـدا              ويمكن مالحظت  ،غالباً ما تظهر  

بالواليات المتحدة األمريكية؟ وما أسباب حدوث هذه المشكالت كما يستدل عليها مـن مالحظـات               
هنالك العديد من المشكالت التي تظهر بين الحين واآلخر، فهنالك           خلصت الدراسة إلى أن      المعلمين؟

مشكلة أيضاً متكـررة الحـدوث       ) 36( دوثها في فترات قصيرة، و      مشكلة يتكرر ح   ) 37( مثالً  
أما بالنسبة ألسباب حدوث هذه المشكالت فخلصت الدراسة إلى وجود أسـباب            . لكنها أكثر إزعاجاً  

 :العالقة بين الوالدين وظروف األسرة، وأسباب أخرى تتعلق بالمدرسة، منهـا      :  منها ،تتعلق باألسرة 
ج المدرسي، ونجاح الطلبة، وإدارة الوقت، والعالقة مع الزمالء والطلبة،          انضباط الطالب، والبرنام  

أظهرت النتائج كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائياً في وجهة نظـر            . وأخيراً التسهيالت المدرسية  
 المؤهـل ات الدراسة كـالجنس، والعمـر، و      متغيرالمعلمين نحو المشكالت التي يواجهونها وبعض       

  . خبرة في التدريسالعلمي، ومستوى ال
  

 إلـى طبيعـة   التعرفبهدف  ) Hoover and Susan, 1992(  دراسة هوفر وسوزان وصممت
 المدرسي خالل التدخل في األزمات، وتحديد الـسلوكيات الخطـرة،           النظامعلى  التغيرات الحاصلة   

 كارولينـا    في واليـة   والحلول المناسبة لهذه السلوكيات، من وجهة نظر مديري المدارس ومديراتها         
 من الصف السادس ينخرطـون      باًطال) 950( الدراسة من    عينةتكونت  . بالواليات المتحدة األمريكية  

 تم تقسيم الطلبة إلـى مجمـوعتين،        ،طالباً) 350(  أخذت منهم عينة مؤلفة من     ،في برنامج إرشادي  
 ن بمـساعدتهم  وديرحيث قام الم  طالباً تلقت نوعاً من الدعم،      ) 59(إحدى هاتين المجموعتين وتضم     

 بينـت . من أجل تشجيعهم وتعزيزهم، بينما لم يقدم مثل هذا الدعم للمجموعة األخرى مـن الطلبـة               
حيث قلت نسبة غياب هـؤالء       ،النتائج أن مجموعة الطلبة التي تلقت الدعم حققت أهداف المشروع         

ك لـوحظ حـدوث      كـذل  ،)%95.7( العام، إذ بلغت نسبة دوامهم       الطلبة عن الدوام المدرسي خالل    
 أكدت نتـائج    كما. نقطة) 2.06( إذ بلغ متوسط عالماتهم        ،ارتفاع في مستوى تحصيلهم األكاديمي    

الدراسة على ضرورة وأهمية التعاون بين مديري المدارس وأولياء األمور، كذلك ضرورة تعـاون              
 عن النظام ة   خروج الطلب   حاالت لتقليل من  للحد وا  مؤسسات المجتمع المحلي مع مديري المدارس،       

اهم كما قدمت الدراسة عدداً من المقترحات للتخفيف من مشكالت الطلبة المدرسية، ومن             . المدرسي
إدراك مديري المدارس ألزمات الطلبة، إضافة إلى وضع برامج للحد من مشكالت            : هذه المقترحات 

  .  المدرسي وتقديم الدعم الالزم لهمعن النظامالطلبة وخروجهم 
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دراسة هدفت إلى معرفة كيفية منـع حـدوث    ) Lasely, et al, 1989 ( آخرون، وليزليوأجرى 
السلوك غير المرغوب، وكيفية التعامل مع هذا السلوك الذي يحدث على الرغم من الجهـود التـي                 

ن يختلفون في فعاليتهم إلدارة الصف في جامعة دايتـون فـي الواليـات              يتبذل لمنعه من قبل معلم    
معلمين  ) 6( المالحظة المباشرة لسلوك    استخدم الباحث   الدراسة  لتحقيق أهداف    .المتحدة األمريكية 

يعلمون الصفين السادس والثامن في المدرسة المتوسطة في المقاطعة خـالل           )  إناث   3 ذكور، و  3( 
  وظهـور الـسلوكيات الـسلبية      ،الجزء األخير من السنة الدراسية حيث يبدأ نظام القوانين باالنهيار         

أما أداة الدراسة التي استخدمها الباحثون في دراستهم فتم تطويرها من قبـل          .  بكثرة رغوبةوغير الم 
 )Good, and Brophy, 1987 .(   حيث تم جمع المعلومات الالزمة لتحقيق أهداف هذه الدراسـة

عن خروج  (تم تسجيل كل حدث فيه خرق للنظام        و،   )1988( في الجزء األخير من العام الدراسي       
نوع النشاط الذي تم خالله خرق النظام، والسلوك السلبي الـذي مارسـه             :  ضمن أربع فئات   )النظام

. الطالب، واستجابة المعلم أو عدمها، واستجابة الطالب لطريقة منع حدوث السلوك من قبل المعلـم              
 وأنـشطة  في إدارة الصف يستعملون أنماط تدريس      الدراسة إلى أن المعلمين األكثر فعالية        توصلت

تلفة، ويسمحون بحدوث السلوكيات غير المرغوبة بشكل قليل، ويستطيعون إيقاف هذه السلوكيات            مخ
ومنع حدوثها باستخدام أساليب المنع، وأن المعلمين األقل فعالية في إدارة الصف يستخدمون نمطـاً               

 أن  محدداً من أنشطة التدريس، ويسمحون بحدوث السلوكيات غير المقبولة بشكل كبير، إضافة إلـى             
وأكثر أسـاليب   . قدرة هؤالء المعلمين محدودة في إيقاف مثل هذه السلوكيات باستخدام أساليب المنع           

وقـد  .  والتعليمـات  المنع استخداماً من قبل المعلمين هي التلميحات غير اللفظية والتذكير بالقوانين          
المرغـوب،   السلوك غيـر      وممارسة األسباب المؤدية لحدوث  البحث في   أوصت الدراسة بضرورة    

  . واألساليب الفعالة التي يستخدمها المعلم لمنع حدوثه
  

دراسة حول تطبيق أسلوب تعديل الـسلوك، واإلدارة الذاتيـة    ) Manning, 1988( أجرى ماننج 
هـدفت  . وك الصفي على طلبة الصفين األول والثالث في جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية           لللس

استخدم الباحث  . ستخدام أسلوب تعديل السلوك في تحسين اإلدارة الصفية        إلى أثر ا   التعرفالدراسة  
طالباً مـن طلبـة     ) 25(طالباً من طلبة الصف األول، و      ) 30( المنهج التجريبي في دراسته على      
يمارسون سلوكيات صفية غير مقبولـة، اسـتخدم الباحـث          ممن  الصف الثالث في مدرسة ابتدائية      

لى قائمة تقييم السلوك لبراون وهاميل      إحظة المباشرة، والمقابلة، إضافة     لتحقيق أهداف دراسته المال   
 ثم بعد   ، وبعد شهر  ، وبعدها مباشرة  ،استخدم الباحث قائمة تعيين السلوك قبل بدء التجربة       ). 1983(

تم تحليل البيانات ومقارنة الفروقات بين المجموعتين التجريبيـة والـضابطة، حيـث             . ثالثة أشهر 
يعتبر من أفضل أساليب إدارة الـصف،        " CBM" الدراسة أن أسلوب تعديل السلوك      أظهرت نتائج   
  إضافة إلى ذلـك    . استخدام استراتيجيات ذاتية إدراكية لتوجيه وضبط السلوك       يتضمنهذا األسلوب   
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 النتائج أن طالب المجموعة التجريبية أصبح لديهم ضبط ذاتي لسلوكهم، إضافة إلـى أن هـذا              بينت
 أشارت النتائج كذلك إلـى أنـه        .يدوم لفترات طويلة   " ) CBM" سلوب تعديل السلوك    أ( األسلوب  

  . كأسلوب من أساليب إدارة الصف في التعليم النظاميCBMيمكن اعتبار أسلوب 
  

 إلى األساليب التـي  التعرف ) Evertson, and Emmer, 1982( هدفت دراسة إيفرتسون وإيمر 
ية في إدارتهم لصفوفهم من أجل الوصول إلى االنـضباط الـصفي            يستخدمها المعلمون األكثر فعال   

أجريت الدراسة حول اإلدارة الصفية الفعالـة فـي         . وممارسة السلوكيات المرغوبة من قبل الطلبة     
.  للصفوف األساسية العليا في مدينة أوستن      )األسابيع الثالثة األولى من العام       ( بداية العام الدراسي  

 واللغـة   رياضـيات ال  من معلمي  اًمعلم ) 26(  التي تم اختيارها عشوائياً من        الدراسة عينةتكونت  
تـم  ،  مدرسة أساسية عليا جنوب غرب الواليات المتحدة األمريكيـة         ) 11 ( وذلك في  االنجليزية،

معلمـين  ال ، تضم المجموعة األولى   معلماً) 13(تقسيم هؤالء المعلمين إلى مجموعتين في كل منهما         
تضم المعلمين األقل فعاليـة فـي إدارتهـم         الثانية  ، والمجموعة    في إدارتهم لصفوفهم   كثر فعالية األ

 حصلوا على تقديرات    أوضحت النتائج أن  المعلمين األكثر فعالية في إدارتهم لصفوفهم           . لصفوفهم
أعلى من المعلمين األقل فعالية في إدارتهم لصفوفهم في بداية العـام الدراسـي فـي العديـد مـن             

عرض السلوكيات والمواقف المرغوبة بشكل متكرر، إضافة إلى الثبات فـي           :  تتضمن ،اترلمتغيا
االستجابة للسلوك المرغوب والسلوك غير المرغوب، وإيقاف السلوك الفوضـوي فـور حدوثـه ،         

إضافة إلى تقديم التعليمات بوضوح للطالب، وتزويدهم بأنشطة        . واستخدام االجراءات لمنع تكراره   
غباتهم، كذلك استخدام مهارات االستماع والتوجيه نحو إنجاز المهمة بعد وصف           تهم ور احتياجاتلبي  

 خالل الدروس، مع الحفاظ على االتـصال        عينةأهدافها بوضوح، واستخدام الوسائل التوضيحية الم     
وذلك من أجل المحافظة على انتباه الطالب لفتـرات         ؛  البصري مع الطلبة وتعزيز السلوك المناسب     

عام الدراسي، حيث    النتائج كذلك ضرورة القيام بالتخطيط وصنع القرارات قبل بدء ال          بينتو. طويلة
  . لبناء إدارة صفية فعالة والمناسبهو الوقت المهم والحاسم)  ام الدراسيبداية الع (أن هذا الوقت 
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  :التعليق على الدراسات السابقة 3.2.2

  

 الدراسات السابقة المرتبطة بدراسته وبمجاالتها المختلفة،       االطالع على أكبر عدد من    حاول الباحث   
كي يتسنى له توظيف هذه الدراسات في مواقع مختلفة من دراسته، حيث استطاع الباحث الرجـوع                

 أجنبية، خالل فترات زمنية متباينة، مع الحرص على تنوع          دراسة) 11(دراسة عربية، و  ) 16(إلى  
   .هذه الدراسات في مكانها وزمانها

  
  :، يمكن إلقاء الضوء على عدة نقاطمن خالل هذا االستعراض للدراسات السابقة العربية واألجنبية

  
إال في دراسة واحدة من هذه       " مدونة السلوك " التأكد من حداثة الموضوع، حيث لم يرد المفهوم         . 1

ار إلى جوانب   ، مع أن العديد من الدراسات أش      ) Penheiro,2006 (دراسة بنهيرو : الدراسات هي   
  :  باالسم، ومن بين هذه الجوانبالمدونةدون اإلشارة إلى هذه  "  مدونة السلوك" متعددة من 

 من أهمية تربوية وتطبيقية على مستوى الواقـع، كـون           "مدونة السلوك "موضوع   إبراز ما يمثله     -
 وعلـى اخـتالف     ،ننتائجه تعود على الطلبة بشكل خاص، وعلى المجتمع بشكل عام، ليدفع الباحثي           

 . بالبحثاًتخصصاتهم، ألن يكون الموضوع جدير

- ف السلوكيات غير المقبولة، وتحديد السلوكيات الخطرة منها، ومـدى اخـتالف حـدة هـذه           تعر
  . اتلمتغيرالسلوكيات وفقاً لعدد من ا

 .دراسة واقع مشكالت النظام المدرسي والحلول المقترحة لها -

 ).2000(صالح الدين دراسة  :مدرسية ومقترحات لتحسين أدائها، مثلفاعلية مجالس الضبط ال -

التفاعل بين اإلدارة المدرسية والمجتمع المحلي، إضافة إلى أهمية التعاون بين المدرسة وأوليـاء               -
  ).  2006 (أبو سمرة، وزميليه ، ودراسة)2010(دراسة الطيطي، وأبو ساكور ، مثل األمور

، وأبـو عبيـد     )1997(، وصـالح    )2001(، والحلـو    )2007(عواد  : ةتشترك الدراسات اآلتي  . 2
 ,Morris(مـوريس   ، و)Lundeen,2002(، ولونـدين   )Mateja, 2004( ، وماتيجا )1991(

 Evertson, and( إيفرتسون وإيمـر   ، و )Lasely, et al, 1989( ليزلي، وآخرون  ، و)1999

Emmer, 1982 (  ستراتيجيات المستخدمة في المدارس من أجل واالفي تناول العديد من األساليب
 إلـى ضـبط النظـام، وممارسـة         خفض السلوكيات السلبية وكيفية التعامل معها وتعديلها وصوالً       

  .السلوكيات المرغوبة من قبل الطلبة
 مثـل   ، تتشابه المشكالت الدراسية وبشكل كبير في معظم الدراسات التي تطرقت إلى الموضوع            .3

 .)2007،عواد(دراسة 

 . بعض هذه الدراسات أن السلوكيات غير المقبولة تشيع بين الطالب أكثر من الطالباتتدأكّ. 4
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، ودراسـة هـوفر     )2006 (دراسة أبو سمرة، وزميليـه    : بقة، مثل اتفقت غالبية الدراسات السا   . 5
،  مع الدراسة الحالية، في أن مسؤولية تحقيق النظـام   )Hoover and Susan, 1992( وسوزان 

ها المجتمـع المدرسـي، وأوليـاء األمـور،         فياالنضباط المدرسي هي مسؤولية جماعية، يشترك       و
والمجتمع المحلي ومؤسساته، إضافة إلى ضرورة التعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي للتقليل من             

 .  المدرسيعن النظامخروج الطلبة 

، ودراسـة ميكلـو     )2008(دراسـة عطيـوي     : اتفق عـدد مـن الدراسـات الـسابقة مثـل          . 6
)Micklo,1993 (على مصادر المشكالت المدرسية التي تواجه المدارس، وهي : 

  . مشكالت مصدرها البناء المدرسي والتجهيزات المدرسية-
 . مشكالت مصدرها الطالب نفسه-

  . مشكالت مصدرها أولياء األمور-
دراسة عطيوي  : لحالية، ومنها ات الدراسة ا  متغيرات ذات عالقة ب   متغيرتناولت بعض الدراسات    . 7
، وسليمان  )2000(، وصالح الدين    )2004(، وعبد الباقي    )2006 (، وزميليه ، وأبو سمرة  )2008(
   ).Micklo, 1993( ، وميكلو )1999(
ركزت معظم الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية على ضرورة توثيق التعاون بين المدرسة             . 8

أهداف المدرسة على أكمل وجه هو مسؤولية جماعيـة مـشتركة، تبـدأ             والمجتمع المحلي، فتحقيق    
 .بالطالب وال تنتهي بالمعلم أو مدير المدرسة

  .غالبية هذه الدراسات استخدمت االستبانة أداة للدراسة، وهذا يتفق مع الدراسة الحالية. 9
فـي   ) Manning, 1988( مـاننج   ، و)1999(اشتركت الدراسة الحالية مع دراسة أبو دف . 10

 .أنها تناولت موضوع الضبط الداخلي لدى الطلبة في المدارس

اإلجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الطلبـة الـذي يمارسـون أو            بتناول  هذه الدراسة   انفردت  . 11
 . يسلكون سلوكيات معيقة وغير مرغوبة

 ، وأدواتهـا  ،هـا  التي تمت مراجعتها في مجـال إجراءات       استفاد الباحث من الدراسات السابقة    . 12
 ، في بنـاء أداة هـذه الدراسـة         إليها، توصلتفيها، والنتائج التي    واألساليب اإلحصائية المستخدمة    

تفسيرها، وتحديد مجاالت االتفاق واالخـتالف مـع         وكيفية عرض النتائج و    ،والطريقة واإلجراءات 
 . نتائج تلك الدراسات

  وإنمـا شـرط  ،لموضوع ليس هدفاً بحد ذاته   معالجة موضوع مهم، هذا ا    بقامت هذه الدراسات    . 13
 .الزم لحدوث التعلم أال وهو موضوع االنضباط والنظام المدرسي

التي تهـتم بدراسـة واقـع       ) في حدود علم الباحث     ( تعتبر هذه الدراسة األولى في فلسطين،       . 14
ناولها لموضوع   إضافة إلى ت   ،في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية       " مدونة السلوك " استخدام  

 .المدونةمعيقات تطبيق هذه 
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  الثالث الفصل 

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

  

. ستخدمه الباحث في هذه الدراسـة، ومجتمعهـا، وأداتهـا         ا هذا الفصل وصفاً للمنهج الذي       يتضمن
 عرضاً للمعالجة اإلحصائية    يتضمناتها، كما   متغيرإضافة إلى وصف إجراءات الدراسة وتطبيقها و      

   . في تحليل البيانات واستخالص النتائجتستخدماالتي 
  

  :  منهج الدراسة1.3

، )االسـتبانة  (ةدراسمن خالل أداة ال     لذلك، لحصول على البيانات الالزمة   تحقيق أهداف الدراسة ول   ل
مة لطبيعة هذه الدراسة، إضافة إلى أن اسـتخدام         ء كونه األكثر مال   ؛ستخدم الباحث المنهج الوصفي   ا

مدونـة   " استخدامواقع   المدرسيين ل  ينقديرات المديرين والمرشد  تإلى   التعرف في    أسهم هذا المنهج 
  .المدونة والكشف عن معيقات تطبيق هذه ،في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية " السلوك

  
  :  مجتمع الدراسة2.3

والمرشـدات فـي     المدرسـيين  ، والمرشـدين  مديراتال و نمديريالن مجتمع الدراسة من جميع      تكو  
ونظرا لمحدودية عدد أفراد مجتمع الدراسة، تـم   ،الضفة الغربية لوكالة الغوث في  المدارس التابعة 

   بلغ عدد أفراد مجتمع الدراسـة     .  الدراسة عينةلين بذلك   اعتماد أسلوب المسح الشامل للمجتمع، مشكّ     
موزعين على المناطق التعليميـة      ومرشدة، مرشداً) 64(مديراً ومديرة، و  ) 95(منهم  . فرداً) 159(

، وذلـك وفقـاً     ، ونـابلس  والقـدس الخليل،  :  في الضفة الغربية، وهي    كالة الغوث الثالث التابعة لو  
 )1.3 ( الجـدول  يبين و .2010/ 2009إلحصائيات دائرة التربية والتعليم في الوكالة للعام الدراسي         

  .  الوظيفيالمسمى المنطقة التعليمية ويلمتغيروفقاً توزيع أفراد مجتمع الدراسة 
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   المنطقة التعليمية يلمتغيرراد مجتمع الدراسة وفقاً   توزيع أف:1.3 جدول
  . الوظيفيالمسمىو

المنطقة 

  التعليمية

  مديرون

  ذكور وإناث

النسبة 

 المئوية

  مرشدون مدرسيون

  ذكور وإناث

النسبة 

  المئوية

  النسبة المئوية  المجموع

   %27.7  44  %26.6  17  %28.4  27  الخليل

  %33.3  53  %31.2  20  %34.7  33  القدس

  %39  62  %42.2  27  %36.9  35  نابلس

  %100  159  %100  64  %100  95  المجموع

ات المستقلة لهـذه    لمتغير ل تبعاًخصائص مجتمع الدراسة وتوزيع عدد أفراده        ) 2.3(  الجدول   يبينو
وموقع   العلمي، وسنوات الخبرة، والمنطقة التعليمية،     المؤهل، و الجنس الوظيفي، و  المسمى :الدراسة
  . ، وعدد طالب المدرسةالمدرسة

  المستقلة هااتمتغيرحسب مجتمع الدراسة توزيع عدد أفراد : 2.3جدول          
  النسبة المئوية  العدد  اتلمتغيرا

   الوظيفي المسمى   %59.7  95  ة /مدير

   %40.3  64  ة/مرشد

  الجنس  % 39.0  62  ذكر

   %61.0  97  أنثى

   العلميالمؤهل  % 64.8  103   فأقلبكالوريوس

   %35.2  56  أعلى من بكالوريوس

   %10.1  16   سنوات5أقل من 

   %35.8  57   سنوات10 – 5من 

  سنوات الخبرة

   %54.1  86   سنوات فما فوق10

   %27.7  44  الخليل

   %33.3  53  القدس

  المنطقة التعليمية

   %39  62  نابلس

   %49.7  79  مخيم

   %25.8  41  بلدة/قرية

  موقع المدرسة

   %24.5  39  دينةم

   %6.3  10   طالب200أقل من 

   %37.1  59   طالب500 – 200

  عدد طالب المدرسة

   %56.6  90   طالب500أكثر من 
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 الجنس  متغير لكون مجتمع الدراسة يشتمل على أكثر من مسمى وظيفي، ولضرورة توضيح             ونظراً
 أفراد مجتمع الدراسة     عدد عالذي يوضح  توزي   ) 3.3(كان من المناسب وجود الجدول      لكل مسمى،   

  .  الوظيفي والجنسالمسمى يلمتغير تبعاً
  . الوظيفي والجنسالمسمى يلمتغير تبعاً أفراد مجتمع الدراسة  عدد  توزيع:3.3جدول 

  المسمى                  

   الوظيفي                  

  الجنس             

ــ  ة/مدير سبة النــ

  المئوية

النسبة   ة/مرشد

  مئويةال

  النسبة  المجموع

  المئوية

  %39  62  %34.3  22  42.1  40  ذكور

   %61  97  %65.7  42  57.9  55  إناث

  %100  159  %100  64  %100  95  المجموع

من مجتمع  ) %95.6(ته  بفردا، وهم يشكلون ما نس    ) 152(وقد بلغ عدد من أجابوا عن أداة الدراسة         
   .وتم تحليل استجاباتهمداة األجتمع الذين أجابوا عن توزيع أفراد الم )4.3( الجدول يبين و.الدراسة

  .المستقلةتها المتغير تبعاًتم تحليل استجاباتهم  الذين  الدراسة توزيع أفراد مجتمع:4.3جدول  
  النسبة المئوية  العدد  اتلمتغيرا

   الوظيفي المسمى  % 60.5  92  ة /مدير

  % 39.5  60  ة/مرشد

  الجنس  % 40.0  61  ذكر

  % 60.0  91  أنثى

   العلميالمؤهل  % 63.8  97  بكالوريوس فأقل

   %36.2  55  أعلى من بكالوريوس

   %5.9  9   سنوات5أقل من 

   %37.5  57   سنوات10 – 5من 

  سنوات الخبرة

   %56.6  86   سنوات فما فوق10

   %28.9  44  الخليل

   %30.3  46  القدس

  المنطقة التعليمية

   %40.8  62  نابلس

   %52.0  79  مخيم

   %26.3  40  بلدة/قرية

  مدرسةموقع ال

   %21.7  33  مدينة

   %5.3  8   طالب200أقل من 

   %35.5  54   طالب500 – 200

  عدد طالب المدرسة

   %59.2  90   طالب500أكثر من 
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  أداة الدراسة3.3  

الدراسـة،  لغرض جمع المعلومات لإلجابة عـن أسـئلة         ) استبانة(الباحث بتطوير أداة للدراسة     قام  
 في مدارس وكالة الغوث     "مدونة السلوك "الستخدام  المدرسيين   والمرشدينوقياس تقديرات المديرين    

 وذلك بعـد    ،المدونة التي تحول دون تطبيق هذه       المعوقاتفي الضفة الغربية، وكذلك بعض      الدولية  
بية ذات العالقة، ومـن     العربية واألجن  االطالع على األدب التربوي، والعديد من الدراسات السابقة       

 ، ودراسة أبـو سـمرة وزمـياله       )2007(د  ، ودراسة عوا  )2008(دراسة عطيوي   : هذه الدراسات 
 Hoover and  Susan، ودراسة Micklo) 1993(، ودراسة )2003(، ودراسة العثامنة )2006(

  .الباحث بالعديد من األساتذة ذوي الخبرة واالختصاصاستعان كذلك .  (1992)
  

  : وقسمين،يبيناالستبانة على رسالة موجهة للمستجاشتملت 
الجـنس،  : ، هـي يبينتضمن بعض البيانات الشخصية والخصائص المتعلقة بالمستج : األولالقـسم   

  . العلمي، والخبرة، وموقع المدرسة، وعدد طالبهاالمؤهل الوظيفي، والمنطقة التعليمية، والمسمىو
، هذه الفقـرات    مدونة السلوك فقرة حول واقع استخدام     ) 54(ة، منها   فقر) 69( تضمن   :الثانيالقسم  

فقرة تتعلق بمعيقات تطبيـق     ) 15(واشتمل القسم الثاني من األداة على       مجاالت،  ) 4(موزعة على   
  . مدونة السلوك

  
 لـسلم ليكـرت     وفقـاً  لكل عبارة من عباراتهـا وزن مـدرج       حيث أعطي   بصياغة الفقرات،   تمت  

  :  كاآلتيالفقرة،الخماسي، لتقدير أهمية 
   .)كبيرة جدا(لالستجابة ) 5( القيمة الرقمية أعطيت

   .)كبيرة(لالستجابة ) 4(القيمة الرقمية وأعطيت 
   .)متوسطة (لالستجابة) 3(القيمة الرقمية وأعطيت 
   .)قليلة(لالستجابة ) 2(القيمة الرقمية وأعطيت 
   .)قليلة جدا(لالستجابة ) 1(القيمة الرقمية وأعطيت 

  
 أداة الدراسةصدق  4.3

من حيث صالحيتها لقياس    ، تحقق من صدقها     األوليةتصميم االستبانة بصورتها    الباحث ب قام  أن  بعد  
انتمـاء هـذه    تأكد من صالحية كل فقرة من فقراتها من حيث          تم ال الهدف الذي وضعت من أجله، و     

بعرضـها علـى    م  حيث قا  ووضوح المعنى،    ،للمجال، ومدى صحة الصياغة وسالمة اللغة     الفقرات  
 مـن    محكماً )15( حيث بلغ عددهم     )1.3( ملحق   مجموعة من األساتذة المتخصصين، وأهل الخبرة،     

 وكليـة    وجامعة القـدس المفتوحـة،     العاملين في جامعة القدس، وجامعة بيت لحم، وجامعة الخليل،        
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لحذف للفقرات التي    أو ا  ، أو اإلضافة  ،األخذ بمالحظات المحكمين سواء بالتعديل    تم  . العلوم التربوية 
 من المحكمين، وهذه بعض األمثلة على فقرات تـم اإلجمـاع علـى               أو أكثر  %)70(أجمع عليها   

تحدد المدرسة نظام واضح ودقيق للسلوكيات       ":، وهي )3(اشتمل المجال األول على الفقرة      : تعديلها
:  تتألف من فقرتين، هما    أصبحت هذه الفقرة بعد التعديل    ". الجيدة وما يترتب عليها من حوافز للطلبة      

 :، وهـي  )4(، والفقرة   "تحدد المدرسة نظاماً واضحا ودقيقا للسلوكيات المرغوبة       ":وهي) 3(الفقرة  
ناهيـك عـن أن عنـوان       ". تناقش المدرسة ما يترتب على السلوكيات اإليجابية من حوافز للطلبة         "

ليصبح بعد  " إعداد مدونة السلوك  مرحلة  "المجال األول نفسه قد تم تعديله، حيث كان عنوان المجال           
في المجال  ) 2(ومن األمثلة األخرى على عملية التعديل الفقرة        ". تقييم إعداد مدونة السلوك   "التعديل  

أصبحت " تشجع المدرسة طلبتها على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم        ":الثاني التي كانت تنص على    
تشجع المدرسة طلبتها على التعبير عـن        ":لىعفي المجال نفسه وتنص     ) 3(حمل رقم   هذه الفقرة ت  

  ".أفكارهم ومشاعرهم نحو مدونة السلوك
  

  . توزيع مجاالت أداة الدراسة وعدد فقراتها) 5.3(ويبين الجدول 
  توزيع مجاالت أداة الدراسة وعدد فقراتها: 5.3جدول 

  
 عدد الفقرات  عنوان المجال المجال
  17  مدونة السلوكتقييم إعداد   األول
  11  مدونة السلوكدور اإلدارة المدرسية في تطبيق   الثاني
دام  9  مدونة السلوكدور أولياء األمور في تطبيق   الثالث

ستخ
 اال
اقع
و

  17  مدونة السلوكالسلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق   الرابع  
ات
عيق
الم

  

  15  مدونة السلوك          معيقات تطبيق 

  69           المجموع               
  

  Correlation(من صدق األداة بحساب معامل االرتباط بيرسـون  تحقق الباحث من جانب آخر، 

Pearson (     ممـا يـشير إلـى     حيث كانت دالة إحصائياً   ،لفقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لألداة ،
ـ       وذل نها مشتركة في إظهار النتائج،    أ و ،االتساق الداخلي لفقرات األداة     ينك كما هو مبين في الملحق

  .)3.3( و ،)2.3(
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   ثبات أداة الدراسة 5.3

)            بــاخ ألفــا كرون( الثبــات باســتخدام معادلــة داة الدراســة حــساب معامــل الثبــات ألتــم 
Cronbach Alpha "  "   لمجاالت األداة والمجال الكلي، حيث بلغ معامل الثبات للدرجـة الكليـة 

.  وهي قيم مرتفعـة تفـي بـأغراض الدراسـة          )0.94(، ولمعيقات التطبيق    )0.96(لواقع التطبيق   
  .معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة) 6.3( ويوضح الجدول

   نتائج الثبات لمجاالت الدراسة:6.3جدول 
 قيمة ألفا عدد الفقرات المجال  

 0.90  17 مدونة السلوكتقييم إعداد 

المدرسية في  دور اإلدارة   
 مدونة السلوكتطبيق 

11 0.91 

دور أولياء األمـور فـي      
 .مدونة السلوكتطبيق 

9 0.92 

ــة   ــسلوكيات الطالبي ال
المترتبــة علــى تطبيــق 

 مدونة السلوك

17 0.92 

  واقع التطبيق

 0.96 54 الدرجة الكلية

 0.94 15  معيقات التطبيق

  

  ات الدراسة متغير 6.3

  :ات المستقلةلمتغير ا1.6.3

  .لجنسا. 1
  . مدرسيمدير،  مرشد:  وله مستويان، الوظيفيالمسمى. 2
  .أعلى من بكالوريوس،  فأقل بكالوريوس: مستويان وله، العلميالمؤهل. 3
  : وقد صنفت في ثالثة مستويات،الخبرة. 4

  . سنوات10 سنوات،   أكثر من 10 – 5 سنوات،   من 5أقل من 
  .منطقة نابلس، القدسمنطقة الخليل،  منطقة :  ات ولها ثالثة مستوي،المنطقة التعليمية. 5
  . ،  مدينةبلدة/مخيم،  قرية:   وله ثالثة مستويات،موقع المدرسة. 6
  : وقد صنف في ثالثة مستويات،عدد طالب المدرسة. 7

  . طالب500 طالب ،   أكثر من 500 – 200من  طالب،   200أقل من 



 65 
 

  : ات التابعةلمتغير ا2.6.3

في مدارس وكالة  " مدونة السلوك" استخدام واقع لالمدرسيين  مديرين والمرشدينتقديرات ال. 1
  .الغوث الدولية في الضفة الغربية

 في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية من وجهة نظر  السلوكمدونةمعيقات تطبيق . 2
  . المدرسيين  المديرين والمرشدين

  
   إجراءات الدراسة7.3

  : الباحث بكل من اإلجراءات اآلتيةقام الدراسة ه هذلتطبيق 
  . عرض موضوع الدراسة على المشرف واللجنة المختصة والحصول على الموافقة- 
   الباحث باالطالع  قام)4.3( ملحق األوليةبصورتها ) االستبانة (  من أجل إعداد أداة الدراسة -
  ، إضافة إلى االستعانة بالعديد )ألجنبية العربية وا( األدب النظري والدراسات السابقة على   
 . من األساتذة ذوي الخبرة واالختصاص  

، والتأكد من صدقها عليهمعرض أداة الدراسة و) 5.3(توجيه خطاب للمحكمين، ملحق  - 
 .ومالءمتها ألغراض الدراسة

  ). 6.3(ملحق .  طباعة االستبانة بصورتها النهائية- 
  لالزمة لتطبيق أداة الدراسة، من خالل الحصول على اإلذن الرسمي                القيام باإلجراءات الفنية ا-

) جامعة القدس، ودائرة التربيـة والتعلـيم فـي وكالـة الغـوث الدوليـة              (من الجهات المعنية       
  ).7.3(ملحق

  .  حصر مجتمع الدراسة-
ة يفرداً في المناطق  التعليم     ) 159(  الدراسة على جميع أفراد مجتمعها البالغ عددهم          توزيع أداة  -

توزيع العملية     تحيث تم  ،)2011-2010(بداية العام الدراسي     وذلكالثالث التابعة لوكالة الغوث     
  . ، وبمساعدة عدد من الزمالء في المناطق التعليمية الثالث)Email (عن طريق البريد اإللكتروني

   .عت بهاالطريقة التي وزفس بعد شهر واحد من توزيع االستبانة، تم استرجاعها بن -
 .من مجتمع الدراسة) %95.6( أي بنسبة  )159( استبانة من أصل  ) 152( استرجاع تم  -

  
   المعالجة اإلحصائية8.3

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية،     تم حساب   لإلجابة عن أسئلة الدراسة     
 ديري المدارس والمرشدين المدرسيين في مدارس وكالة الغوث       م(الستجابات أفراد مجتمع الدراسة     

             وذلك باسـتخدام برنـامج الـرزم اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة              ،) في الضفة الغربية   الدولية
 )SPSS: Statistical Package for Social Sciences ( حيث تم أخذ مجتمع الدراسة بأكمله .  
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  الفصل الرابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نتائج الدراسة

  

ن أداة الدراسة، من خالل مجموعة مـن األدوات          م  للبيانات المستخلصة   هذا الفصل تحليالً   يتضمن
لإلجابـة   المئوية   ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس     متاإلحصائية، حيث استخد  

لتحديد درجة الفقرات من خالل المتوسطات الحـسابية         المقياس اآلتي اعتمد  وقد  عن أسئلة الدراسة،    
  .واالنحرافات المعيارية

  طها الحسابيمدى متوس  الدرجة

  ر فأكث4  كبيرة جداً
  4 إلى أقل من – 3.5  كبيرة
  3.5 إلى أقل من – 3  متوسطة
  3 إلى أقل من – 2.5  قليلة

   2.5قل من أ  قليلة جداً
  

ومن الجدير بالذكر، أن الباحث اعتمد على العديد من الدراسات التي تمت مناقـشتها فـي جامعـة                  
  : مت هذا المقياس، ومن بين هذه الدراساتالنجاح الوطنية بفلسطين، التي استخد

مستوى المشكالت الـسلوكية لـدى      : وهي بعنوان ) 2003( دراسة الطالب عبد اللطيف العثامنة       -
طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية وصعوبات التعامل معها من وجهة نظـر المرشـدين               

  .التربويين في محافظات شمال فلسطين
فاعلية مجالس الضبط المدرسية مـن وجهـة        : وهي بعنوان ) 2000(يه أحمد    دراسة الطالب وج   -

  .نظر المعلمين في المدارس الحكومية في محافظة نابلس ومقترحاتهم لتحسينها
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   عرض النتائج1.4

  :بعد الحصول على نتائج التحليل اإلحصائي المستخدم تم عرض النتائج على النحو اآلتي
  :هالذي نص الدراسة األول نتائج اإلجابة عن سؤال 1.1.4

في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية من وجهة نظـر            " مدونة السلوك " ما واقع استخدام    

  المديرين والمرشدين المدرسيين؟

الستجابات المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     تم حساب   لإلجابة عن سؤال الدراسة األول      
في مدارس وكالة الغوث في الـضفة        المدارس والمرشدين المدرسيين  مديري  ( أفراد مجتمع الدراسة  

،  "مدونة الـسلوك  " اقع استخدام   وأداة الدراسة األربعة وفقراتها التي تمثل         مجاالت على،  )الغربية
   . ذلكيبين )1.4(والجدول 
ة على  مجتمع الدراس أفراد الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :1.4 جدول

  . األربعةمجاالت أداة الدراسة

الفقرات المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

 كبيرة جداً 0.712 4.21 17 مدونة السلوكتقييم إعداد  1

2 
مدونـة  دور اإلدارة المدرسية في تطبيق      

 السلوك
  كبيرة 0.795 3.89 11

3 
مدونـة  دور أولياء األمور فـي تطبيـق        

 .لسلوكا
 متوسطة 0.752 3.37 9

4 
السلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيـق      

 مدونة السلوك
  كبيرة 0.70 3.62 17

  كبيرة 0.731 3.82 54 الدرجة الكلية 
  

مدونـة  " واقع استخدام     مجاالت  على استجابات أفراد مجتمع الدراسة    أن) 1.4(من الجدول    يتّضح
  تم  للمقياس الذي  وفقاً) 3.82(وبمتوسط حسابي بلغ     ، بدرجة كبيرة  جاء على الدرجة الكلية   " السلوك
 لتقديرات مجتمع الدراسـة علـى       ، حيث جاء ترتيب مجاالت أداة الدراسة وفقاً        في الدراسة  هدااعتم

، والمرتبة الثانية مجال دور اإلدارة      )4.21 (مدونة السلوك المرتبة األولى مجال تقييم إعداد      : التوالي
مدونة بينما جاء مجال السلوكيات المترتبة على تطبيق        ،  )3.89 (مدونة السلوك  تطبيق   المدرسية في 

، في حين جاء مجال دور أوليـاء األمـور فـي      )3.62( في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي       السلوك
  .  وبدرجة متوسطة)3.37( في المرتبة األخيرة مدونة السلوكتطبيق 

  :ات المجتمع لكل من المجاالت األربعة تفصيل لنتائج استجابوفيما يأتي
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 مدونة السلوكتقييم إعداد : المجال األول

تـم اسـتخراج    ، حيث   مدونة السلوك تقييم إعداد    عشرة فقرة تتعلق بمجال      سبع هذا المجال    يتضمن
  مجتمع الدراسة على هـذا المجـال،       أفراد الستجابات   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   

  . مرتبة تنازلياً استجابات المبحوثين يبين) 2.4 (والجدول
على  مجتمع الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد: 2.4جدول 

  .مدونة السلوكتقييم إعداد فقرات مجال 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
  الدرجة

 كبيرة جداً 565. 4.66  . الخاصة بالمدرسةمدونة السلوك يشارك مدير المدرسة في إعداد 7
 كبيرة جداً 595. 4.63  .يوجد في المدرسة مدونة سلوك خاصة بها 6
 كبيرة جداً 670. 4.38  . مدونة السلوكيشارك ممثلون عن معلمي المدرسة في إعداد  8

 كبمدونة السلويتم تعريف المعلمين، والطلبة، والمجتمع المحلي،  12

  .الخاصة بالمدرسة وأهدافها
 كبيرة جداً 680. 4.34

  . استراتيجيات بديلة للعقاب البدنيمدونة السلوكتوفر  11
 كبيرة جداً 617. 4.33

 كبيرة جداً 667. 4.32  . المدرسة نظاماً واضحاً ودقيقاً للسلوكيات المرغوبةتحدد 3
تي تتطلب  بوضوح السلوكيات المعيقة المدونة السلوك تحدد 15

  .إجراءات لتعديلها
 كبيرة جداً 681. 4.30

 مع المخالفات التي مدونة السلوكتتناسب اإلجراءات التي تقدمها  14

  .يرتكبها الطلبة
 كبيرة جداً 660. 4.30

 كبيرة جداً 673. 4.28  .مدونة السلوكتضع المدرسة خطة واضحة إلعداد  1
على طلبتها وأولياء أمورهم  مدونة السلوكتقوم المدرسة بتوزيع  13

  .بداية العام الدراسي
 كبيرة جداً 842. 4.26

 كبيرة جداً 669. 4.10  .  في إيجاد بيئة مدرسية آمنةمدونة السلوكتسهم  16
تعقد المدرسة جلسات لمناقشة مواضيع حول البيئة المدرسية  2

  .اآلمنة واآلثار المترتبة على توفيرها
 كبيرة جداً 705. 4.08

 كبيرة جداً 690. 4.01  . في إيجاد بيئة مدرسية منضبطةمدونة السلوكتسهم  17
 كبيرة  603. 3.99  .تعد المدرسة بدائل لضبط السلوك المشكل لدى الطلبة 5

 الخاصة مدونة السلوكيشارك ممثلون عن أولياء األمور في إعداد  10

  .بالمدرسة
 كبيرة  976. 3.97

ب على السلوكيات اإليجابية من حوافز تناقش المدرسة ما يترت 4

  .للطلبة
 كبيرة  743. 3.93

 الخاصة مدونة السلوكيشارك ممثلون عن الطلبة في إعداد  9

  .بالمدرسة
 كبيرة  1.098 3.84

 كبيرة جداً 0.712 4.21  الدرجة الكلية 
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ر المدرسـة   يشارك مدي   "وهي) 7 ( كان للفقرة     متوسط حسابي   أعلى أن )2.4(يالحظ من الجدول    
كبيـرة   درجـة وهي ) 4.66(بمتوسط حسابي مقداره  ، " الخاصة بالمدرسةمدونة السلوكفي إعداد   

بمتوسـط  " يوجد في المدرسة مدونة سلوك خاصة بها      " وهي) 6(، تالها في المقام الثاني الفقرة       جداً
 يـشارك    "وهـي ) 8(، تالها في المقام الثالث الفقرة        وهي درجة كبيرة جداً    )4.63(حسابي مقداره   

 وهي درجة كبيـرة     )4.38(بمتوسط حسابي    " مدونة السلوك ممثلون عن معلمي المدرسة في إعداد       
 يتم تعريف المعلمين، والطلبة، والمجتمع المحلـي،         "وهي) 12(، تالها في المقام الرابع الفقرة       جداً

،  وهي درجة كبيرة جداً    )4.34( بمتوسط حسابي مقداره     " الخاصة بالمدرسة وأهدافها   بمدونة السلوك 
 الخاصـة   مدونة الـسلوك  يشارك ممثلون عن الطلبة في إعداد         "وهي) 9(في حين حصلت الفقرة     

       وهـي   )4(، أمـا الفقـرة      ، وهي درجة كبيرة   )3.84( على أدنى متوسط حسابي بواقع        "بالمدرسة
حيـث كـان متوسـطها       ".ة تناقش المدرسة ما يترتب على السلوكيات اإليجابية من حوافز للطلب          "
 مدونـة الـسلوك   تقييم إعداد   متوسط  بشكل عام جاء    و . وهي درجة كبيرة   )3.93(مقدار  بحسابي  ال

، ولم تظهر النتائج وجود فقرات بدرجة متوسطة، أو بدرجـة           كبيرة جداً درجة  ، وهي   )4.21( بقيمة
  .قليلة، أو بدرجة قليلة جدا

  
  مدونة السلوك تطبيق دور اإلدارة المدرسية في: المجال الثاني

 ،مدونـة الـسلوك   دور اإلدارة المدرسية في تطبيـق       ب عشرة فقرة تتعلق     إحدى هذا المجال    يتضمن
  .مرتبة تنازلياً  نتيجة تحليل فقرات هذا المجاليبين) 3.4(والجدول 

        وهـي ) 11(  متوسط حـسابي كـان للفقـرة   أن أعلى) 3.4(يالحظ من النتائج الواردة في الجدول     
وهي ) 4.17( بمتوسط حسابي مقداره     ، "مدونة السلوك  تشجع إدارة المدرسة المعلمين على تطبيق        "

توجد في المدرسـة سـجالت       "وهي  ) 5(للفقرة  ) 4.15( يليه المتوسط الحسابي     ،كبيرة جداً  درجة
المقـام  ، تالها فـي     وهي درجة كبيرة جداً    "مدونة السلوك منظمة لتوثيق مخالفات الطلبة من خالل       

بمتوسـط   "مدونة السلوكتشجع المدرسة طلبتها على المشاركة في تطبيق   ": وهي) 2(الثالث الفقرة   
تناقش المدرسـة    " وهي) 1(، تالها في المقام الرابع الفقرة        وهي درجة كبيرة جداً    )4.05(حسابي  

 أمـا   . جـداً   وهي درجة كبيـرة    )4.03( بمتوسط حسابي مقداره     "مدونة السلوك طلبتها في محتوى    
تدعو المدرسة إلى اجتماعـات    "وهي) 8(للفقرة الذي يعود   ) 3.59(المتوسط الحسابي األدنى فكان     

، والفقـرة   وهي درجـة كبيـرة    "  بمدونة السلوك دورية ألولياء أمور الطلبة لمناقشة قضايا تتعلق        
" مدونـة الـسلوك   تشرك المدرسة أولياء أمور الطلبة ومجتمعها المحلي في تطبيق            "وهي) 7(رقم

 يالحظ من النتائج أن المتوسط الحسابي الكلـي         . وهي درجة كبيرة   )3.66(بمتوسط حسابي مقداره    
مدونة الـسلوك  دور اإلدارة المدرسية في تطبيق   ، وهذا يدل على أن      )3.89(جاء بقيمة    لهذا المجال 

  .جاء بدرجة كبيرة
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 الدراسة على ة الستجابات أفراد مجتمع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري:3.4 جدول
  .مدونة السلوكدور اإلدارة المدرسية في تطبيق  مجال فقرات

  

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري
  الدرجة

مدونة تشجع إدارة المدرسة المعلمين على تطبيق  11
   جداَ كبيرة 735. 4.17  .السلوك

 لتوثيق مخالفات توجد في المدرسة سجالت منظمة 5
   جداَ كبيرة 753. 4.15  .مدونة السلوكالطلبة من خالل 

تشجع المدرسة طلبتها على المشاركة في تطبيق  2
   جداَ كبيرة 779. 4.05  .مدونة السلوك

   جداَ كبيرة 809. 4.03  .مدونة السلوكتناقش المدرسة طلبتها في محتوى  1
معلمين تعمل المدرسة على نشر الوعي لدى ال 9

 كبيرة 741. 3.97  .مدونة السلوكحول 

تعزز المدرسة الطلبة المميزين أكاديمياً وسلوكياً  4
 كبيرة 796. 3.95  .لمدونة السلوكوفقاً 

تشجع المدرسة طلبتها على التعبير عن أفكارهم  3
 كبيرة 815. 3.84  .مدونة السلوكومشاعرهم نحو 

 للمجلس تدعو المدرسة إلى اجتماعات دورية 10
 كبيرة 783. 3.75  .بمدونة السلوكالمدرسي لمناقشة قضايا متعلقة 

مدونة تعقد المدرسة لقاءات ومحاضرات حول  6
 كبيرة 846. 3.70  .السلوك

تشرك المدرسة أولياء أمور الطلبة ومجتمعها  7
 كبيرة 868. 3.66  .مدونة السلوكالمحلي في تطبيق 

دورية ألولياء أمور تدعو المدرسة إلى اجتماعات  8
 كبيرة 825. 3.59  .بمدونة السلوكالطلبة لمناقشة قضايا تتعلق 

 كبيرة  0.795 3.89  الدرجة الكلية  
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  مدونة السلوكفي تطبيق  دور أولياء األمور: المجال الثالث

 حيـث يظهـر     .مدونة السلوك في تطبيق    دور أولياء األمور  بتسع فقرات تتعلق     هذا المجال    يتضمن
علـى   الدراسة أفراد مجتمع  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات    ) 4.4(الجدول  
   .هم من وجهة نظرمرتبة تنازلياً مدونة السلوكفي تطبيق أولياء األمور دور  مجال فقرات

  
  الدراسة علىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع: 4.4 جدول

  .مدونة السلوكفي تطبيق أولياء األمور دور  مجال فقرات

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

يشجع أولياء األمور الطلبة على االلتزام بالسلوكيات  6
 كبيرة 669. 3.55  .مدونة السلوكاإليجابية الواردة في 

احترام يشجع أولياء األمور الطلبة على  5
 كبيرة 671. 3.51  .وموظفي المدرسة مميهمعل

مدونة يشارك المجلس المدرسي بفاعلية في تطبيق  9
 كبيرة 772. 3.51  .السلوك

  أبنائهمعلى التزاميظهر أولياء األمور حرصهم  1
 متوسطة 812. 3.45  .بمدونة السلوكالطلبة 

  الواردةاإلجراءات االنضباطيةيدعم أولياء األمور  4
 متوسطة 823. 3.39  . السلوكمدونة في

ظات يتعامل أولياء األمور بجدية وحسم مع مالح 8
 متوسطة 735. 3.33  .مدونة السلوكطبيق إدارة المدرسة ذات العالقة بت

يتعاون أولياء األمور مع المدرسة في حل  7
مدونة المشكالت الناجمة عن اإلخالل بتطبيق 

  . السلوك
 متوسطة 776. 3.32

مدونة مع المدرسة حول أولياء األمور يتواصل  2
 متوسطة 773. 3.18  .السلوك

 خاصة تلك الدعوات المدرسية أولياء األمور يلبي 3
 متوسطة 737. 3.14  .بمدونة السلوكالتي لها عالقة 

 متوسطة  0.752 3.37  الدرجة الكلية 
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 كانـت    المجتمـع  ستجاباتا  المتوسطات في  أعلىن  أ) 4.4(يالحظ من النتائج الواردة في الجدول       
 نـة يشجع أولياء األمور الطلبة على االلتزام بالسلوكيات اإليجابية الواردة في مدو          " :وهي) 6( الفقرة
 كـل مـن     تالها في المقـام الثـاني      ، وهي درجة كبيرة   )3.55(  بمتوسط حسابي مقداره   ،"السلوك

 " وموظفي المدرسـة   محترام معلميه ايشجع أولياء األمور الطلبة على       : "وهي )5( الفقرة   :قرتينالف
بمتوسـط   ، "مدونة الـسلوك  يشارك المجلس المدرسي بفاعلية في تطبيق       "  :وهي )9(الفقرة رقم   و

يظهر أوليـاء   "  :وهي )1(الفقرة  وحصلت   ، وهي درجة كبيرة    لكل منهما،  )3.51( حسابي مقداره 
 )3.45( متوسط حـسابي مقـداره       لىع"  بمدونة السلوك الطلبة    أبنائهم على التزام األمور حرصهم   

 الدعوات المدرسـية   أولياء األمور    يلبي  ":وهي )3(الفقرة  حصلت   في حين    .وهي درجة متوسطة  
وهي درجـة   ) 3.14( بواقع   ، على أدنى متوسط حسابي     "بمدونة السلوك خاصة تلك التي لها عالقة      

"  مدونـة الـسلوك   درسة حول   مع الم يتواصل أولياء األمور      ":وهي) 2(الفقرةحصلت  ، و متوسطة
 تظهـر النتـائج أن المتوسـط        . أيـضا   وهي درجة متوسطة   ،)3.18(متوسط حسابي مقداره    على  

، وهـذا   )3.37(الحسابي الكلي الستجابات أفراد مجتمع الدراسة على فقرات هذا المجال جاء بقيمة             
  .طة جاء بدرجة متوسمدونة السلوكفي تطبيق أولياء األمور دور يدل على أن 

  

  مدونة السلوكالسلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق : لرابعالمجال ا

 . مدونة السلوكبالسلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق  تتعلق ةسبع عشرة فقر هذا المجال يتضمن

على  يبين المستج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات     )5.4(حيث يظهر الجدول    
 من وجهة نظـر     مرتبة تنازلياً  مدونة السلوك  السلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق        مجال راتفق

  .الدراسة أفراد مجتمع
:        وهـي ) 9( متوسط حـسابي كـان للفقـرة         أعلىن  أ) 5.4(يالحظ من النتائج الواردة في الجدول       

 وهي  )3.87( وسط حسابي مقداره   بمت ، "يشارك الطلبة في النشاطات المدرسية الصفية والالصفية       "
  "يوجد في المدرسة برلمان طالبي فاعل     "   :وهي )11(تالها في المقام الثاني الفقرة       ،درجة كبيرة 

يحتـرم   : "وهـي    )8(تالها في المقام الثالث الفقـرة        ، وهي درجة كبيرة   )3.85( بمتوسط حسابي 
 وهي درجة كبيـرة     )3.74( ابي مقداره بمتوسط حس ،  " الطلبة معلميهم وطاقم العاملين في المدرسة     

مدونـة  تقل نسبة العنف بـين الطلبـة بتطبيـق           :"وهي   )15(تالها في المقام الرابع الفقرة       ،أيضاً
 بينما جاء المتوسط الحسابي     . وهي درجة كبيرة   )3.70(بمتوسط حسابي مقداره     ، وجاءت " السلوك

يتجنب الطلبة التصرف بطريقـة غيـر       "  :هيو) 7( لفقرةا: لكل من الفقرتين  ) 3.47(األدنى بقيمة   
حيث جاءت كل من الفقرتين بدرجـة        ،"بمدونة السلوك يلتزم الطلبة    : "وهي) 1(الفقرة، و  "مرغوبة
السلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق     وبشكل عام جاء المتوسط الحسابي الكلي لمجال        . متوسطة
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 علـى هـذا      مجتمع الدراسة   أفراد استجابات على أن     وهذه القيمة تدل   ،)3.62( بقيمة   مدونة السلوك 
  .بدرجة كبيرة تالمجال كان
 الدراسة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع: 5.4 جدول

  .مدونة السلوكالسلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق  مجال فقرات

 الفقرةالرقم
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
  الدرجة

يشارك الطلبة في النشاطات المدرسية الصفية  9

  .والالصفية
 كبيرة 627. 3.87

 كبيرة 820. 3.85  .يوجد في المدرسة برلمان طالبي فاعل 11
 كبيرة 636. 3.74  .يحترم الطلبة معلميهم وطاقم العاملين في المدرسة 8

 كبيرة 620. 3.70  .سلوكمدونة التقل نسبة العنف بين الطلبة بتطبيق  15
ينخفض عبث الطلبة وتخريبهم للمتلكات المدرسية  16

  .مدونة السلوكبتطبيق 
 كبيرة 696. 3.68

 كبيرة 640. 3.66  . يحافظ الطلبة على نظافتهم الشخصية 3
) دوام جزئي(ينخفض هروب الطلبة أثناء الدوام  17

  .مدونة السلوكبتطبيق 
 كبيرة 974. 3.63

حضوراً ( الطلبة بأوقات الدوام المدرسي يلتزم  5

  ).وانصرافاً 
 كبيرة 640. 3.62

 كبيرة 691. 3.61  .مدونة السلوكينخفض تسرب الطلبة بتطبيق  14
مدونة تقل نسبة الغياب المتكرر للطلبة بتطبيق  13

  .السلوك
 كبيرة 685. 3.59

 كبيرة 639. 3.55  .يتعامل الطلبة فيما بينهم ومع مجتمعهم باحترام 10
 كبيرة 619. 3.53  .لمدونة السلوكيتصرف الطلبة وفقاً  6
مدونة يتمثل الطلبة السلوكيات المرغوبة التي تعززها  2

  .السلوك
  كبيرة 681. 3.51

يعقد البرلمان الطالبي في المدرسة ورشات تدريبية  12

  .مدونة السلوكحول 
  متوسطة 830. 3.49

  متوسطة 690. 3.49  . العامة للمدرسةيحافظ الطلبة على النظافة 4
  متوسطة 660. 3.47  .بمدونة السلوكيلتزم الطلبة  1
  متوسطة 709. 3.47  .يتجنب الطلبة التصرف بطريقة غير مرغوبة 7
  كبيرة 0.70 3.62  الدرجة الكلية 
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  :هالذي نص سؤال الدراسة الثانينتائج اإلجابة عن  2.1.4
في مـدارس وكالـة     " مدونة  السلوك    " ع الدراسة لواقع استخدام     هل تختلف تقديرات أفراد مجتم    

   الجنس ؟متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

 أفـراد مجتمـع     ات السـتجاب  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة    تم حساب    لهذه الغاية 
   ).6.4 ( رقم الجدوليبين كما  النتائج، وكانتالدراسة

  
   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوس: 6.4جدول

  .الجنس لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك " واقع استخدامحول 
  

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجال

  مدونة السلوكتقييم إعداد   0.47  4.18  61  ذكر
  0.44  4.24  91  أنثى
رسية في تطبيق دور اإلدارة المد  0.57  3.89  61  ذكر

  0.58  3.90  91  أنثى  مدونة السلوك
دور أولياء األمور في تطبيق   0.63  3.36  61  ذكر

  0.58  3.37  91  أنثى  مدونة السلوك
السلوكيات الطالبية المترتبة   0.47  3.57  61  ذكر

  0.46  3.64  91  أنثى  مدونة السلوكعلى تطبيق 
  الدرجة الكلية  0.44  3.79  61  ذكر
  0.40  3.83  91  أنثى

  
إلى اختالف استجابات أفراد مجتمع الدراسة حـول واقـع          ) 6.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      

لصالح االختالف في المتوسطات الحسابية      بحيث يظهر    ، الجنس لمتغير تبعاً مدونة السلوك استخدام  
 حيث كانـت المتوسـطات الحـسابية        ضئيلة، وإن كانت هذه الفروقات      ، في جميع المجاالت   اإلناث

جاء المتوسط الحسابي الكلي لإلناث بقيمـة       و ،)3.64،  3.37،  3.90،  4.22: (لإلناث على التوالي  
 وجـاء ) 3.57،  3.36،  3.89،  4.18: (للذكور على التـوالي   ت المتوسطات   ، في حين جاء   )3.83(

 تقديرات أفراد مجتمـع الدراسـة       أن، مما يدل على     )3.79(المتوسط الحسابي الكلي للذكور بقيمة      
  . اإلناث كان أعلى عندمدونة السلوكواقع تطبيق ل
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  :هالذي نص  نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث3.1.4
في مـدارس وكالـة      " مدونة السلوك " هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   الوظيفي ؟لمسمىا متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

 أفراد مجتمع الدراسة  الستجابات  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     تم حساب    لهذه الغاية 

 متغيـر حـسب    في الضفة الغربية،   في مدارس وكالة الغوث   " مدونة  السلوك    " واقع استخدام   عن  
  . ذلكيبين) 7.4(، والجدول  الوظيفيالمسمى

   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةلحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات ا: 7.4جدول
  . الوظيفيالمسمى لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك " حول واقع استخدام

  
 المسمى  المجال

  الوظيفي

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد

  المعياري

  مدونة السلوكتقييم إعداد   0.39  4.31  92  مدير
  0.50  4.06  60  مرشد  

ــي   0.52  3.98  92  مدير ــية ف دور اإلدارة المدرس
  0.63  3.75  60  مرشد  مدونة السلوكتطبيق 

دور أولياء األمور في تطبيـق        0.55  3.47  92  مدير
  0.64  3.22  60  مرشد  مدونة السلوك

السلوكيات الطالبية المترتبـة      0.41  3.69  92  مدير
  0.51  3.48  60  مرشد  مدونة السلوكعلى تطبيق 

  لدرجة الكليةا  0.36  3.91  92  مدير
  0.42  3.82  60  مرشد

  
 في مـدارس وكالـة      مدونة السلوك واقع استخدام   أن    إلى )7.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      
 منـه عنـد     كان عند المـديرين أعلـى     ،   الوظيفي   المسمى متغيرالغوث في الضفة الغربية حسب      

 المتوسـطات الحـسابية   كانـت   حيـث   ت والدرجة الكلية،    المرشدين المدرسيين على جميع المجاال    
وجاء المتوسط الحسابي الكلي     ،)3.69،  3.47،  3.98،  4.31: (للمجاالت عند المديرين على التوالي    

 بينما كانت المتوسطات الحسابية للمجاالت عند المرشدين المدرسيين علـى           ).3.91(للمديرين بقيمة   
، وجاء المتوسط الحسابي الكلي للمرشدين المدرسيين بقيمة        )3.48 ،3.22،  3.75،  4.06:  (التوالي

  . كان أعلى عند المديرينمدونة السلوكمما يدل على أن واقع تطبيق  ).3.82(
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  :ه الذي نص نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع4.1.4
س وكالـة   فـي مـدار    " مدونة السلوك "هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   المنطقة التعليمية ؟متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

مدونـة   " للتعرف على االختالف في تقديرات المديرين والمرشدين المدرسـيين لواقـع اسـتخدام              
، تم حساب    المنطقة التعليمية  متغير باختالف    في الضفة الغربية،   في مدارس وكالة الغوث   " السلوك  

 يبـين ، وكانت كمـا      أفراد مجتمع الدراسة    الستجابات بية، واالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسا 
  ). 8.4( الجدول

   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 8.4جدول
  .المنطقة التعليمية لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك " حول واقع استخدام

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  ليميةالمنطقة التع  المجال

  0.54  4.12  44  الخليل

  0.42  4.16  46  القدس
  مدونة السلوكتقييم إعداد 

  0.39  4.32  62  نابلس

  0.63  3.80  44  الخليل

  0.55  3.75  46  القدس
دور اإلدارة المدرسية في 

  مدونة السلوكتطبيق 

  0.52  4.06  62  نابلس  

  0.56  3.30  44  الخليل

  0.64  3.33  46  القدس
ألمور في تطبيق دور أولياء ا

   مدونة السلوك

  0.58  3.45  62  نابلس

  0.44  3.60  44  الخليل

  0.46  3.47  46  القدس
السلوكيات الطالبية المترتبة 

  مدونة السلوكعلى تطبيق 

  0.46  3.72  62  نابلس

  0.47  3.76  44  الخليل

  0.34  3.72  46  القدس
  الدرجة الكلية

  0.40  3.93  62  نابلس

إلى اختالف استجابات أفراد مجتمع الدراسة حـول واقـع           )8.4( تشير البيانات الواردة في الجدول    
 أفراد مجتمع الدراسـة    ، حيث جاءت تقديرات   المنطقة التعليمية  لمتغير تبعاً ،مدونة السلوك استخدام  

إذ  ،)، الخليل   القدسنابلس،  : (  لصالح  كما يلي  ياًمرتبة تنازل  ،مدونة السلوك تقييم إعداد    على مجال 
دور اإلدارة المدرسية فـي     وكانت على مجال     ، )4.12،  4.16،  4.32: (متوسطاتها الحسابية بلغت  

إذ بلغـت    ،) القـدس    نـابلس، الخليـل،   : ( لـصالح يأتي   كما   مرتبة تنازلياً  ،مدونة السلوك تطبيق  
دور أولياء األمور في تطبيـق       ، أما فيما يتعلق بمجال    )3.75،  3.80،  4.06: (متوسطاتها الحسابية 

  كمـا  مرتبة تنازليـاً   الستجابات أفراد مجتمع الدراسة    المتوسطات الحسابية  فجاءت ،مدونة السلوك 
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، )3.30،  3.33،  3.45: (، حيث بلغت متوسطاتها الحسابية    )، الخليل   القدس نابلس،(  : لصالح يأتي
مدونـة  السلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيـق          على مجال  ةالمتوسطات الحسابي  جاءتوأخيرا  
  : حيث كانت متوسطاتها الحسابية ،)القدس نابلس، الخليل،: ( لصالح كاآلتيمرتبة تنازلياً السلوك

أفراد مجتمع الدراسة حول واقع اسـتخدام        جاءت تقديرات  ،بشكل عام و ). 3.47،  3.60،  3.72( 
، إذ  )القـدس  الخليـل،  نابلس،: (  لصالح يأتي  كما مرتبة تنازلياً لكلية،   على الدرجة ا   مدونة السلوك 

 مدونـة الـسلوك   مما يدل على أن واقع تطبيق        ،)3.72،  3.76،  3.93: (بلغت متوسطاتها الحسابية  
  .التعليميةالقدس ة ق منط، تليها منطقة الخليل ، وأخيراً في منطقة نابلس التعليميةفضلكان أ

  

  :ه  الذي نصبة عن سؤال الدراسة الخامس نتائج اإلجا5.1.4
في مـدارس وكالـة      " مدونة السلوك " هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   العلمي ؟المؤهل متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

 جتمع الدراسة أفراد م الستجابات  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     تم حساب    لهذه الغاية 

 متغيـر حـسب    في الضفة الغربية،   في مدارس وكالة الغوث   " مدونة  السلوك    " واقع استخدام   عن  
  . ذلكيبين )9.4( العلمي، والجدول المؤهل

   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 9.4 جدول
  . العلميالمؤهل لمتغير بعاًت  "مدونة السلوك " حول واقع استخدام

المتوسط   العدد   العلميالمؤهل  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مدونة تقييم إعداد   0.44  4.14  97   فأقل بكالوريوس
  0.44  4.33  55 أعلى من بكالوريوس  السلوك

دور اإلدارة المدرسية   0.57  3.80  97   بكالوريوس فأقل
  0.55  4.04  55 أعلى من بكالوريوس مدونة السلوكفي تطبيق 

دور أولياء األمور في   0.54  3.30  97   بكالوريوس فأقل
  0.64  3.47  55 أعلى من بكالوريوس  مدونة السلوكتطبيق 

السلوكيات الطالبية   0.42  3.54  97   بكالوريوس فأقل
المترتبة على تطبيق 

  مدونة السلوك
  0.50  3.72  55 أعلى من بكالوريوس

  ة الكليةالدرج  0.39  3.75  97   بكالوريوس فأقل

  0.43  3.94  55 أعلى من بكالوريوس
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 إلى اختالف استجابات أفراد مجتمع الدراسة حـول واقـع           ،)9.4(تشير البيانات الواردة في الجدول    
  بحيث ظهر االختالف في المتوسطات الحسابية       العلمي ،  المؤهل لمتغير تبعاً مدونة السلوك استخدام  

 في جميع المجاالت، حيث كانت استجابات أفراد مجتمع الدراسة         ح الفئة أعلى من بكالوريوس    لصال
، ) فأقـل بكالوريوسئة أعلى من بكالوريوس،     الف: (لصالحيأتي   كما   مرتبة تنازلياً على الدرجة الكلية    

نـة  مدومما يدل على أن واقع تطبيق       ،   )3.75،  3.94( : حيث كانت متوسطاتها الحسابية كما يلي     
  ."أعلى من بكالوريوس" العلمي المؤهل كان أعلى عند السلوك

  
  :ه الذي نص نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة السادس6.1.4

في مـدارس وكالـة      " مدونة السلوك " هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   الخبرة ؟متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

مدونـة   "  االختالف في تقديرات المديرين والمرشدين المدرسـيين لواقـع اسـتخدام             للتعرف على 
المتوسـطات الحـسابية،    الخبرة، تـم حـساب       متغيرفي مدارس وكالة الغوث باختالف      " السلوك  

  ). 10.4( الجدول يبين الستجابات أفراد مجتمع الدراسة، كما واالنحرافات المعيارية
   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات ال: 10.4جدول

  . الخبرةلمتغير تبعاً  "مدونة السلوك " حول واقع استخدام
المتوسط   العدد  الخبرة  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.43  3.79  9   سنوات5أقل من 

  0.48  4.07  57   سنوات10 إلى 5من 
  مدونة السلوكتقييم إعداد 

  0.40  4.34  86   سنوات10أعلى من 

  0.39  3.59  9   سنوات5أقل من 

  0.56  3.77  57   سنوات10 إلى 5من 
دور اإلدارة المدرسية في تطبيق 

  مدونة السلوك

  0.58  4.00  86   سنوات10أعلى من   

  0.60  3.25  9   سنوات5أقل من 

  0.63  3.28  57  نوات س10 إلى 5من 
مدونـة  دور أولياء األمور في تطبيق      

   السلوك

  0.57  3.44  86   سنوات10أعلى من 

  0.30  3.50  9   سنوات5أقل من 

  0.46  3.55  57   سنوات10 إلى 5من 
السلوكيات الطالبية المترتبة على 

  مدونة السلوكتطبيق 

  0.48  3.66  86   سنوات10أعلى من 

  0.31  3.62  9   سنوات5أقل من 

  0.42  3.71  57   سنوات10 إلى 5من 
  الدرجة الكلية

  0.40  3.91  86   سنوات10أعلى من 
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 في مـدارس وكالـة      مدونة السلوك  أن واقع استخدام      إلى )10.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      
"  سنوات 10أعلى من   " ، كان أفضل عند ذوي الخبرة        الخبرة متغيرالغوث في الضفة الغربية حسب      

 الستجابات أفـراد مجتمـع      يث كانت المتوسطات الحسابية   على جميع المجاالت والدرجة الكلية، ح     
 10 إلـى    5مـن   "،  " سـنوات  10أعلى مـن    : ( " لصالح على التوالي  الخبرة،   لمتغير تبعاًالدراسة  
، )3.62، 3.71، 3.91: ( كـاآلتي  حيث كانت متوسطاتها الحـسابية  ،)" سنوات 5أقل من   "،  "سنوات

  ". سنوات10أعلى من "على عند ذوي الخبرة  كان أالمدونةمما يدل على أن واقع تطبيق 
  

  :ه  الذي نص نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة السابع7.1.4
في مـدارس وكالـة      " مدونة السلوك " هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   موقع المدرسة ؟متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

 أفراد مجتمع الدراسة  الستجابات  وسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     المتتم حساب    لهذه الغاية 

 متغيـر حـسب    في الضفة الغربية،   في مدارس وكالة الغوث   " مدونة  السلوك    " واقع استخدام   عن  
  . ذلكيبين) 11.4(، والجدول  موقع المدرسة

  
  أفراد مجتمع الدراسة الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 11.4جدول

  .موقع المدرسة لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك " حول واقع استخدام
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  موقع المدرسة  المجال

  0.48  4.20  79  مخيم

  0.41  4.31  40  قرية
  مدونة السلوكتقييم إعداد 

  0.41  4.15  33  مدينة

  0.62  3.93  79  مخيم

  0.48  3.90  40  قرية
دور اإلدارة المدرسية في 

  مدونة السلوكبيق تط

  0.56  3.79  33  مدينة  

  0.64  3.28  79  مخيم

  0.53  3.48  40  قرية
دور أولياء األمور في تطبيق 

   مدونة السلوك

  0.55  3.46  33  مدينة

  0.51  3.58  79  مخيم

  0.40  3.70  40  ةقري
السلوكيات الطالبية المترتبة 

  مدونة السلوكعلى تطبيق 

  0.42  3.58  33  مدينة

  0.47  3.78  79  مخيم

  0.35  3.89  40  قرية
  الدرجة الكلية

  0.35  3.78  33  مدينة
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فـي   " مدونة السلوك " أن تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام        ) 11.4( من الجدول    يتّضح
مدونـة  مدرسة على مجال تقييم إعـداد        موقع ال  لمتغير تبعاًمدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية       

حيـث كانـت متوسـطاتها     ،)قرية، مخيم، مدينة  : ( لصالحيأتي   كما   مرتبة تنازلياً ، جاءت   السلوك
، وجاءت على مجال دور اإلدارة المدرسية في تطبيـق          )4.15،  4.20،  4.31: ( يأتي الحسابية كما 

، حيـث كانـت متوسـطاتها       )، قرية، مدينة    مخيم: (  لصالح  يأتي  كما مرتبة تنازلياً ،  مدونة السلوك 
، وجاءت على مجال دور أولياء األمـور فـي تطبيـق            )3.79،  3.90،  3.93: ( يأتي الحسابية كما 

 حيـث كانـت متوسـطاتها       ،)قرية، مدينة، مخيم    : (  كما يلي لصالح   مرتبة تنازلياً ،  مدونة السلوك 
لسلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق     ، أما على مجال ا    )3.28،  3.46،  3.48 (:الحسابية كما يلي  

، بينما حصلت كل من     )3.70( لصالح مدارس القرية بمتوسط حسابي بقيمة        ت، فجاء مدونة السلوك 
 وجـاءت   ، لكل منهمـا   )3.58(على المتوسط الحسابي نفسه بقيمة       مدارس المخيم ومدارس المدينة   

، في حين حصلت كل مـن       )3.89(يمة  على الدرجة الكلية لصالح مدارس القرية بمتوسط حسابي بق        
 مما يدل على أن واقع      ،)3.78(مدارس المخيم ومدارس المدينة على المتوسط الحسابي نفسه بقيمة          

  . في مدارس القريةفضل كان أمدونة السلوكتطبيق 
  

  :ه  الذي نص نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثامن8.1.4
فـي مـدارس وكالـة       " مدونة السلوك "لواقع استخدام   هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة       

  ؟درسة عدد طلبة الممتغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

مدونـة   " للتعرف على االختالف في تقديرات المديرين والمرشدين المدرسـيين لواقـع اسـتخدام              
المتوسـطات  ب عدد طلبة المدرسة ، تـم حـسا   متغيرفي مدارس وكالة الغوث باختالف     " السلوك  

  ).12.4( الجدول يبين الستجابات أفراد مجتمع الدراسة، كما الحسابية، واالنحرافات المعيارية
  

 إلى اختالف استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول واقـع        ) 12.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      

ـ      " مدونة السلوك   " استخدام   عـدد طلبـة    اً لمتغيـر في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية تبع
مدونة السلوك، مرتبـة  تقييم إعداد   على مجال استجابات أفراد مجتمع الدراسة    المدرسة، حيث كانت  

،   ")500أكثـر مـن     " ، الفئـة    "500 – 200"، الفئة   "200أقل من   "الفئة  : (يأتي لصالح  تنازلياً كما 
دور اإلدارة  كانت على مجـال     ، و )4.18،  4.26،  4.27: (حيث كانت متوسطاتها الحسابية كاآلتي    

، الفئـة   "500أكثر من   " الفئة  ( :يأتي لصالح  مرتبة تنازلياً كما   مدونة السلوك، المدرسية في تطبيق    
، 3.89،  3.92: (يـأتي  حيث كانت متوسطاتها الحسابية كم     ،)،"500 – 200"، الفئة   "200أقل من   "

مرتبة تنازلياً كمـا يـأتي       نة السلوك، مدودور أولياء األمور في تطبيق       ، وكانت على مجال   )3.84
، حيث كانت متوسطاتها    ")200أقل من   "الفئة   ،"500 – 200"، الفئة   "500أكثر من   " الفئة  : (لصالح
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السلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق     ، أما على مجال     )3.34،  3.35،  3.39: (يأتي الحسابية كما 
أكثـر مـن    " الفئـة    ،"500 – 200"الفئة  : (أتي لصالح مرتبة تنازلياً كما ي    ت، فجاء مدونة السلوك 

 ،)3.55،  3.60،  3.64: (يـأتي  ، حيث كانت متوسطاتها الحسابية كما     ")200أقل من   "، الفئة   "500
في ،  )3.83( بمتوسط حسابي بقيمة     ،"500 – 200"الفئة   على الدرجة الكلية لصالح   النتائج  وجاءت  

على المتوسط الحسابي    ،"500أكثر من   " ، والفئة   "200 أقل من "الفئة   : الفئتين حصلت كل من  حين  
أفضل في المدارس التي عدد      كان   مدونة السلوك ، مما يدل على أن واقع تطبيق        )3.81(نفسه بقيمة   

  ." طالب500 – 200"طالبها 
   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 12.4جدول 

  .عدد طلبة المدرسة لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك " تخدامحول واقع اس
االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  عدد طلبة المدرسة  المجال

  المعياري
  0.38  4.27  8  200أقل من 

200 - 500  54  4.26  0.45  
  مدونة السلوكتقييم إعداد 

  0.46  4.18  90   طالب500أكثر من 

  0.40  3.89  8  200أقل من 

200 - 500  54  3.84  0.57  
دور اإلدارة المدرسية في 

  مدونة السلوكق تطبي

  0.59  3.92  90   طالب500أكثر من   

  0.67  3.34  8  200أقل من 

200 - 500  54  3.35  0.58  
دور أولياء األمور في تطبيق 

   مدونة السلوك

  0.60  3.39  90   طالب500أكثر من 

  0.49  3.55  8  200أقل من 

200 - 500  54  3.64  0.46  
السلوكيات الطالبية المترتبة 

  مدونة السلوكيق على تطب

  0.47  3.60  90   طالب500أكثر من 

  0.37  3.81  8  200أقل من 

200 - 500  54  3.83  0.39  
  الدرجة الكلية

  0.44  3.81  90   طالب500أكثر من 

  :ه الذي نصلتاسع سؤال الدراسة ا عن نتائج اإلجابة9.1.4
في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية من وجهة نظر  " مدونة السلوك"  تطبيق معيقاتما 

  المديرين والمرشدين المدرسيين؟

 في مدارس وكالة الغوث     مدونة السلوك فقرة تتعلق بمعيقات تطبيق     خمس عشرة    السؤال هذا   يتضمن
ابية، واالنحرافـات    تم حـساب المتوسـطات الحـس       ،في الضفة الغربية، ولإلجابة عن هذا السؤال      
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 مديري المدارس والمرشدين المدرسيين فـي مـدارس       ( المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة    
، "مدونة السلوك "  المتعلقة بمعيقات تطبيق    أداة الدراسة   فقرات على،  )وكالة الغوث في الضفة الغربية    

  . ذلكيبين) 13.4(والجدول 
   

  الستجابات أفراد مجتمع الدراسة علىنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واال: 13.4جدول
  .مرتبة تنازلياً "مدونة السلوك"  المتعلقة بمعيقات تطبيق أداة الدراسةفقرات

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  متوسطة1.002 3.05  .قلة مشاركة أولياء األمور في معالجة المشكالت المدرسية 11

  قليلة1.120 2.93  .يؤمن الكثير من أولياء األمور بضرورة العقاب البدني 10
  قليلة1.034 2.93  .االهتمام غير الكافي من قبل أولياء األمور بمدونة السلوك 12

  قليلة1.028 2.85  .تدنّي مستوى وعي المجتمع المحلي بأهمية مدونة السلوك 9
حلي في حالة تطبيق مدونة التدخالت السلبية للمجتمع الم 13

  .السلوك
  قليلة1.019 2.84

تدنّي مستوى قناعة العديد من أولياء األمور بخطورة  14

  .السلوكيات التي يرتكبها أبناؤهم
  قليلة1.032 2.82

  قليلة1.129 2.72  .قلة مشاركة المعلمين في معالجة المشكالت المدرسية 8
م بدائل أخرى غير قناعة بعض المديرين بضرورة استخدا 2

  .مدونة السلوك لتوفير االنضباط المدرسي المطلوب
  قليلة1.152 2.72

قناعة بعض المعلمين بأن استخدام مدونة السلوك ال يفيد في  5

  .توفير االنضباط المدرسي المطلوب
  قليلة1.131 2.64

  قليلة1.189 2.55  . شيوع ظاهرة الوساطة يعرقل تطبيق مدونة السلوك 15
اعتقاد المديرين بأن استخدام مدونة السلوك ال يفيد في توفير  3

  .االنضباط المدرسي المطلوب
  قليلة جدا1.139ً 2.49

تدنّي مستوى قناعة مدير المدرسة بالحاجة لوجود مدونة  1

  .سلوك
  قليلة جدا1.239ً 2.49

قناعة مدير المدرسة بأن التعامل بشكل إنساني مع الطلبة يزيد  4

  . حدوث السلوك المشكلمن
  قليلة جدا1.168ً 2.39

  قليلة جدا1.159ً 2.26  .االهتمام غير الكافي من قبل المرشدين بمدونة السلوك 7
تدنّي مستوى قناعة المرشد المدرسي بالحاجة لوجود مدونة  6

  .سلوك
  قليلة جدا1.172ً 2.24

  قليلة1.11 2.66  الدرجة الكلية 
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) 11( لفقـرة لكانـت    المتوسطات الحسابية    أعلىن  أ) 13.4(واردة في الجدول    يالحظ من النتائج ال   
 )3.05(  بمتوسط حسابي مقـداره "قلة مشاركة أولياء األمور في معالجة المشكالت المدرسية    " :وهي

يؤمن الكثير من   " :وهي )10( الفقرة   : كل من الفقرتين   تالها في المقام الثاني    ،وهي درجة متوسطة  
االهتمام غير الكافي من قبـل أوليـاء        " :وهي )12(الفقرة  و ،" بضرورة العقاب البدني   أولياء األمور 

 ، وهي درجة قليلـة    )2.93 ( لكل من الفقرتين   حسابيالمتوسط  ال ، حيث كان  "بمدونة السلوك األمور  
 في المقـام     "مدونة السلوك  مستوى وعي المجتمع المحلي بأهمية       تدنّي"  :وهي )9(الفقرة   وجاءت

) 6( وجاءت بالمرتبة األخيرة الفقرة      . وهي درجة قليلة أيضا    )2.85( بمتوسط حسابي مقداره     لثالثا
بمتوسط حسابي مقـداره     "مدونة سلوك " مستوى قناعة المرشد المدرسي بالحاجة لوجود        تدنّي "وهي

نـة  بمدواالهتمام غير الكافي من قبل المرشدين       "  :وهي) 7(والفقرة ،وهي درجة قليلة جداً    )2.24(
 مـن الجـدول     يتّضح كذلك   . وهي درجة قليلة جداً أيضا     )2.26( بمتوسط حسابي مقداره      "السلوك

مدونـة  " المتعلقة بمعيقـات تطبيـق    داة  األ فقرات  على استجابات أفراد مجتمع الدراسة    أن   )13.4(
  ).2.66(وبمتوسط حسابي   قليلة بدرجةتجاء على الدرجة الكلية "السلوك

  
  :هالذي نصالعاشر  سؤال الدراسة  عنجابةنتائج اإل 10.1.4

فـي مـدارس     " مدونة السلوك "  معيقات تطبيق     استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول     هل تختلف 

 الوظيفي، والمنطقة   المسمىالجنس، و : ات الدراسة متغيروكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف       

   ؟قع المدرسة، وعدد طالب المدرسة العلمي، وسنوات الخبرة، وموالمؤهلالتعليمية، و

 هذا السؤال سبعة أسئلة فرعية، ستتم اإلجابة عن كل منها عن طريق استخراج المتوسطات               يتضمن
  . الحسابية واالنحرافات المعيارية

" مدونة  السلوك    " حول معيقات تطبيق    أفراد مجتمع الدراسة    استجابات  هل تختلف   : السؤال األول 

   الجنس ؟متغيرغوث في الضفة الغربية باختالف في مدارس وكالة ال

أفـراد   لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابة           
،  في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية        "مدونة السلوك "  معيقات تطبيق    حول مجتمع الدراسة 

   . ذلكتبين) 14.4(ل والنتائج في الجدو الجنس، متغيرحسب 
   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 14.4جدول

  .الجنس لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك" حول معيقات تطبيق
  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  0.81  2.70  61  ذكر
  0.86  2.63  91  أنثى
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إلى اختالف استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة حـول          ) 14.4(الواردة في الجدول    تشير البيانات   
، بحيث يظهر االختالف في المتوسطات الحسابية لصالح الذكور بقيمة          مدونة السلوك معيقات تطبيق   

، مما يدل علـى أن معيقـات        )2.63(، أما المتوسطات الحسابية عند اإلناث فجاءت بقيمة         )2.70(
  . كانت أعلى عند  الذكورسلوكمدونة التطبيق 
"  السلوك   مدونة" حول معيقات تطبيق    أفراد مجتمع الدراسة    استجابات  هل تختلف   :  الثاني السؤال

  ؟ الوظيفيالمسمىفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف 

  مجتمع الدراسة  أفرادالستجابات  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     تم حساب    لهذه الغاية 

 متغيـر حسب  ،   في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية        "مدونة السلوك "  معيقات تطبيق    حول
  . ذلكيبين) 15.4(، والجدول  الوظيفيالمسمى

   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 15.4جدول
  . الوظيفيالمسمى لمتغير تبعاً " مدونة السلوك" حول معيقات تطبيق

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد   الوظيفيالمسمى

  0.85  2.77  92  مدير
  0.78  2.49  60  مرشد

 مجتمـع الدراسـة حـول        أفراد إلى اختالف استجابات  ) 15.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      
ف في المتوسطات الحسابية ولصالح المـديرين       ، بحيث يظهر االختال   مدونة السلوك معيقات تطبيق   

، مما يدل على أن معيقـات       )2.49(، في حين كانت المتوسطات الحسابية للمرشدين        )2.77(بقيمة  
  . كانت أعلى عند المديرينمدونة السلوكتطبيق 
 " مدونة السلوك " حول معيقات تطبيق    أفراد مجتمع الدراسة    استجابات  هل تختلف   :  الثالث السؤال

  ؟المنطقة التعليميةفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف 

أفـراد   لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابة           
،  في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية        "مدونة السلوك "  معيقات تطبيق    حول مجتمع الدراسة 

  . ذلكتبين) 16.4(نطقة التعليمية، والنتائج في الجدول  الممتغيرحسب 
   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 16.4جدول

  .المنطقة التعليمية لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك" حول معيقات تطبيق
  رياالنحراف المعيا  المتوسط الحسابي  العدد  المنطقة التعليمية

  0.74  2.85  44  الخليل
  0.82  2.43  46  القدس
  0.88  2.69  62  نابلس
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إلى اختالف استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة حـول          ) 16.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      
، بحيث يظهر االختالف في المتوسطات الحـسابية ولـصالح منطقـة        مدونة السلوك  معيقات تطبيق 

، )2.69(، أما منطقة نابلس التعليمية فجاء متوسطها الحسابي بقيمـة           )2.85(الخليل التعليمية بقيمة    
مما يدل علـى أن معيقـات       ) 2.43(التعليمية بقيمة   القدس  في حين كان المتوسط الحسابي لمنطقة       

  .التعليميةالخليل  كانت أعلى في منطقة مدونة السلوكتطبيق 
  

" مدونة  السلوك  " حول معيقات تطبيق    دراسة  أفراد مجتمع ال  استجابات  هل تختلف   :  الرابع السؤال

  ؟ العلميالمؤهلفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف 

  

 أفراد مجتمع الدراسة  الستجابات  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     تم حساب    لهذه الغاية 

 متغيـر حسب  ،  لضفة الغربية  في مدارس وكالة الغوث في ا       "مدونة السلوك "  معيقات تطبيق    حول

  . ذلكيبين) 17.4(، والجدول   العلميالمؤهل
   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 17.4جدول

  . العلميالمؤهل لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك" حول معيقات تطبيق
  

  راف المعيارياالنح  المتوسط الحسابي  العدد   العلميالمؤهل

  0.71  2.79  97  بكالوريوس فأقل
  0.96  2.94  55  أعلى من بكالوريوس

  
إلى اختالف استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة حـول          ) 17.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      

، بحيث يظهر االختالف في المتوسطات الحسابية لصالح الفئة أعلـى           مدونة السلوك  معيقات تطبيق 
 ممـا   ).2.79(بكالوريوس فأقـل    ، وكانت المتوسطات الحسابية للفئة      )2.94(س بقيمة   من بكالوريو 

  . العلمي أعلى من بكالوريوسالمؤهل كانت أعلى عند مدونة السلوك يدل على أن معيقات تطبيق
  

مدونـة   " حـول معيقـات تطبيـق       أفراد مجتمع الدراسة    استجابات  هل تختلف   :  الخامس السؤال

  ؟الخبرة متغيررس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف في مدا" السلوك 

  

أفـراد   لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابة           
،  في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية        "مدونة السلوك "  معيقات تطبيق    حول مجتمع الدراسة 

  .  ذلكتبين) 18.4(نتائج في الجدول  الخبرة ، والمتغيرحسب 
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   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 18.4جدول
  .الخبرة لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك" حول معيقات تطبيق

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الخبرة

  0.60  2.60  9   سنوات5أقل من 
  0.76  2.46  57   سنوات10  إلى5من 

  0.88  2.80  86   سنوات10أعلى من 
إلى اختالف استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة حـول          ) 18.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      

، بحيث يظهر االختالف في المتوسطات الحسابية ولصالح الفئة أعلـى     مدونة السلوك  معيقات تطبيق 
 سنوات،  5، أما الفئة أقل من      )2.80(حسابي لهذه الفئة  بقيمة       سنوات، حيث جاء المتوسط ال     10من  

 سـنوات علـى     10 إلـى    5، في حين حصلت الفئة من       )2.60(فقد جاء متوسطها الحسابي بقيمة      
 كانت أعلى عند ذوي     مدونة السلوك ، مما يدل على أن معيقات تطبيق        )2.46(متوسط حسابي بقيمة    

  . سنوات10الخبرة أعلى من 
  

مدونـة   " حـول معيقـات تطبيـق       أفراد مجتمع الدراسة    استجابات  هل تختلف   : لسادس ا السؤال

  ؟موقع المدرسةفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف " السلوك 

 أفراد مجتمع الدراسة  الستجابات  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     تم حساب    لهذه الغاية 

 متغيـر حسب  ،   في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية        "نة السلوك مدو"  معيقات تطبيق    حول

  . ذلكيبين) 19.4(، والجدول موقع المدرسة
   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 19.4جدول

  .موقع المدرسة لمتغير تبعاً  "مدونة السلوك" حول معيقات تطبيق
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  ةموقع المدرس

  0.85  2.77  79  مخيم
  0.56  2.53  40  قرية
  1.04  2.55  33  مدينة

إلى اختالف استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة حـول          ) 19.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      
الح مـدارس   ، بحيث يظهر االختالف في المتوسطات الحسابية ولـص        مدونة السلوك  معيقات تطبيق 
في حـين كـان      ،)2.55(فجاء متوسطها الحسابي بقيمة      مدارس المدينة  ، أما )2.77(المخيم بقيمة   

 مدونـة الـسلوك   ، مما يدل على أن معيقات تطبيق        )2.53(المتوسط الحسابي لمدارس القرية بقيمة      
  .مدارس المخيمكانت أعلى في 
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 " مدونة السلوك " حول معيقات تطبيق    راسة  أفراد مجتمع الد  استجابات  هل تختلف   : لسابعالسؤال ا 

  ؟عدد طلبة المدرسةفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف 

أفـراد   لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السـتجابة           
،  الغوث في الضفة الغربية     في مدارس وكالة    "مدونة السلوك "  معيقات تطبيق    حول مجتمع الدراسة 

  . ذلكتبين) 20.4( ، والنتائج في الجدول عدد طلبة المدرسة متغيرحسب 
   

   الستجابات أفراد مجتمع الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 20.4جدول
  .عدد طلبة المدرسةلمتغير تبعاً  "مدونة السلوك" حول معيقات تطبيق

  
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  ةعدد طلبة المدرس

  0.71  2.77  8  200أقل من 
200  - 500  54  2.70  0.88  
  0.82  2.66  90   طالب500أكثر من 

  
إلى اختالف استجابات أفراد مجتمـع الدراسـة حـول          ) 20.4(تشير البيانات الواردة في الجدول      

المتوسطات الحسابية ولصالح الفئة أقـل      ، بحيث يظهر االختالف في      مدونة السلوك  معيقات تطبيق 
 500 - 200، أمـا الفئـة      )2.77( طالب، حيث جاء المتوسط الحسابي لهذه الفئة  بقيمة           200من  

 طالب على   500أكثر من    ، في حين حصلت الفئة    )2.70(طالب، فقد جاء متوسطها الحسابي بقيمة       
فـي    كانـت أعلـى    مدونة السلوك ، مما يدل على أن معيقات تطبيق        )2.66(متوسط حسابي بقيمة    
  . طالب200 أقل من تهاالمدارس التي عدد طلب
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  : ملخص نتائج الدراسة2.4

  :في ضوء تحليل النتائج السابقة ألسئلة الدراسة ومناقشتها تم التوصل إلى النتائج اآلتية
  

وكالة الغوث   في مدارس    مدونة السلوك جاءت تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         •
، وانحـراف   )3.82(بشكل عام، وبمتوسط حسابي مقداره      " كبيرة"في الضفة الغربية بدرجة     

  ).0.731(معياري مقداره 
 األعلى من بين مجاالت الدراسة، وبمتوسـط حـسابي     مدونة السلوك كان مجال تقييم إعداد      •

ر أوليـاء   ، في حين كـان مجـال دو       )0.712(، وانحراف معياري مقداره     )4.21(مقداره  
، وانحـراف   )3.37( هو األدنى، وبمتوسط حسابي مقداره       مدونة السلوك األمور في تطبيق    

 ).0.752(معياري مقداره 

 فـي مـدارس    مدونة السلوك توجد فروق بين تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام           •
 . الجنس لصالح اإلناثلمتغيروكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى 

 فـي مـدارس    مدونة السلوك فروق بين تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         توجد   •
 . الوظيفي لصالح المديرينالمسمى لمتغيروكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى 

 فـي   مدونة الـسلوك  توجد فروق بسيطة بين تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام            •
 المنطقة التعليمية لصالح منطقة نابلس      لمتغيرغربية تعزى   مدارس وكالة الغوث في الضفة ال     

 .التعليميةالقدس التعليمية، تليها منطقة الخليل التعليمية، وأخيرا منطقة 

 فـي مـدارس    مدونة السلوك توجد فروق بين تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام           •
 "أعلى من بكالوريوس"لعلمي لصالح  االمؤهل لمتغيروكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى 

 فـي مـدارس    مدونة السلوك توجد فروق بين تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام           •
 ". سنوات10أعلى من " الخبرة لصالح الفئة لمتغيروكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى 

 فـي   ونة الـسلوك  مدتوجد فروق بسيطة بين تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام            •
 . موقع المدرسة لصالح مدارس القريةلمتغيرمدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى 

 فـي مـدارس    مدونة السلوك توجد فروق بين تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام           •
  عدد طلبة المدرسة لصالح المدارس التي عدد       لمتغيروكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى       

 .طالب" 500 – 200"طلبتها من 

 فـي مـدارس وكالـة       مدونة السلوك جاءت تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لمعيقات تطبيق         •
، )2.66(بشكل عام، وبمتوسـط حـسابي مقـداره         " قليلة"الغوث في الضفة الغربية بدرجة      

 ).1.11(وانحراف معياري مقداره 
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، وقلـة   بمدونة الـسلوك  تمامه غير الكافي    لت الفقرات ذات العالقة بالمجتمع المحلي واه      مثّ •
 من وجهـة نظـر      المدونةلت أعلى المعيقات في تطبيق      تعاونه مع المدرسة في تطبيقها، مثّ     
 قناعـة   تدنّيلت أدنى المعيقات في الفقرات ذات العالقة ب       أفراد مجتمع الدراسة، في حين تمثّ     

 .بمدونة السلوكالمرشد المدرسي وقلة اهتمامه 

 فـي   مدونة الـسلوك   في استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول معيقات تطبيق          توجد فروق  •
 . الجنس لصالح الذكورلمتغيرمدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى 

 فـي   مدونة الـسلوك  توجد فروق في استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول معيقات تطبيق            •
  . الوظيفي لصالح المديرينالمسمى رلمتغيمدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى 

 مدونة السلوك توجد فروق بسيطة في استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول معيقات تطبيق             •
 المنطقة التعليمية لصالح منطقـة      لمتغيرفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى         

  .الخليل التعليمية
 فـي   مدونة الـسلوك  ول معيقات تطبيق    توجد فروق في استجابات أفراد مجتمع الدراسة ح        •

  ."أعلى من بكالوريوس" العلمي لصالح المؤهل لمتغير تعزى ارس وكالة الغوثمد
 فـي   مدونة الـسلوك  توجد فروق في استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول معيقات تطبيق            •

  ". سنوات10أعلى من " الخبرة لصالح الفئة لمتغيرتعزى ارس وكالة الغوث مد
 فـي   مدونة الـسلوك   فروق في استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول معيقات تطبيق           توجد •

   موقع المدرسة لصالح مدارس المخيملمتغيرمدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية تعزى 
 مدونة السلوك توجد فروق بسيطة في استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول معيقات تطبيق             •

 عـدد طلبـة المدرسـة لـصالح     لمتغيرلضفة الغربية تعزى في مدارس وكالة الغوث في ا  
  ". طالب200أقل من "المدارس التي عدد طلبتها 
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  الفصل الخامس
  

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

  

  فحص السؤال األول نتائجمناقشة  1.5
  اثانيفحص السؤال ا نتائج مناقشة 2.5
  لثالثفحص السؤال ا نتائج مناقشة 3.5
  الرابعفحص السؤال  نتائجمناقشة  4.5
  لخامسفحص السؤال ا نتائج مناقشة 5.5
  السادس فحص السؤال نتائج  مناقشة6.5
  السابعفحص السؤال  نتائج مناقشة 7.5
  الثامنفحص السؤال  نتائجمناقشة   8.5
   التاسع فحص السؤالنتائجمناقشة   9.5

   العاشر فحص السؤالنتائجمناقشة  10.5
  ت التوصيا11.5
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  الفصل الخامس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 من التوصيات المنبثقة عن تلـك        عدداً يتضمن، كما   لفصل مناقشة نتائج أسئلة الدراسة     هذا ا  يتضمن
  .النتائج

  :ه  الذي نصة األولسؤال الدراسنتائج اإلجابة عن مناقشة  1.5
في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية من وجهة نظـر            " مدونة السلوك " ما واقع استخدام    

  المديرين والمرشدين المدرسيين؟

أن تقـديرات أفـراد     ) 68(ص  ) 1.4( من نتائج سؤال الدراسة األول كما ظهر في الجدول           يتّضح
فـي   " مدونة الـسلوك  " لواقع استخدام   ) لمدرسيين  مديري المدارس والمرشدين ا   ( مجتمع الدراسة 

متوسـط  ال ، حيـث بلـغ     بشكل عام   "كبيرة"مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية كانت بدرجة         
 وقد تعزى هذه النتيجة مـن وجهـة         .)0.731(، وانحراف معياري    )3.82 ( للدرجة الكلية  حسابيال

  :نظر الباحث إلى األسباب اآلتية
، كون هذا   "مدونة السلوك "اد مجتمع الدراسة بمختلف خصائصهم بموضوع       اهتمام جميع أفر   - 

  .الموضوع يمتاز بالحداثة
 بيئة مدرسية   توفير ل يعتبر أساساً  لمدونة السلوك اعتقاد مديري المدارس بأن التطبيق الفاعل        - 

 .آمنة ومنضبطة، مما يؤدي إلى خلق بيئة تعلم فعالة

 .في مدارس وكالة الغوث" النهوض بالتعليم"ق خطة انطال مع مدونة السلوكتزامن تطبيق  - 

 تتفق هذه النتيجـة     . في المدارس، أحد أهم البدائل للعقاب البدني       مدونات السلوك يعتبر تنفيذ    - 
صـالح  و،)Penn, 1998( و، )Penheiro, 2006(و ، )2009( عبـاس  اتدراس نتائج و
ذه الدراسات على أن أكثر     دت ه ، حيث أكّ  )1991(عبيد  أبو  و،  )1995(الخزوز  و،  )1997(

األساليب المستخدمة في المدارس لخلق بيئة تعلم فعالة ومنـضبطة، هـي ذات األسـاليب               
 باسـتثناء   ،سـم  باال مدونة الـسلوك  ، وإن لم تذكر هذه الدراسات       مدونة السلوك الواردة في   
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سـة  وتختلف هذه الدراسة ودرا .سمال باالمدونة التي ذكرت ،)Penheiro, 2006 (دراسة
، التي أظهرت نتائجها أن نمط األسلوب العقابي التسلطي يظهر بوضوح في            )2001(الحلو  

، التي كان من بـين نتائجهـا أن         )1999(مدارس الذكور، وتختلف كذلك ودراسة أبو دف        
  ).العقاب البدني(الضبط الداخلي للمتعلم يكتمل بأحد أشكال الضبط الخارجي 

 جاء بالمرتبـة    مدونة السلوك قديراتهم، على أن مجال تقييم إعداد       اتفق أفراد مجتمع الدراسة حسب ت     
، )0.712(، وانحـراف معيـاري      )4.21(األولى، مقارنة مع المجاالت األخرى، وبمتوسط حسابي        

الحملة التي قامت بهـا دائـرة       ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى      . )72(ص  ) 2.4( للجدول رقم    وفقاً
 بل  ، للطالب المدونة، وخلق الوعي بأهمية هذه      بمدونة السلوك دة الوعي   التعليم في وكالة الغوث لزيا    

ولجميع المعنيين بالعملية التربوية، إضافة إلى الدورات وورشات العمـل المتعـددة التـي نفـذها                
 وتنفيذها، لكل من مديري المـدارس،       مدونة السلوك إعداد  قبل  مختصون من دائرة التربية والتعليم      

مدونـة  وجاء في المرتبة الثانية مجال دور اإلدارة المدرسية فـي تطبيـق              ،رسيينوالمرشدين المد 
 فـي   مدونـة الـسلوك    المترتبة على تطبيق      الطالبية ، بينما جاء مجال السلوكيات    )3.89 (السلوك

مدونـة  مجال دور أولياء األمور في تطبيـق   ، في حين جاء     )3.62(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي     
، )0.752(، وانحـراف معيـاري      )3.37(المرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي مقـداره       في  ،  السلوك

وربما يعود السبب في ذلك إلى ضعف تواصل أولياء األمور مع المدرسة، وعدم تلبيتهم للـدعوات                
وذلك لكثرة مشاغلهم وظـروفهم الحياتيـة،       ،  بمدونة السلوك المدرسية، وخاصة تلك التي لها عالقة       

، إضافة إلى إمكانية وجود عدد من مـديري المـدارس           مدونة السلوك بعضهم بأهمية    قناعة   تدنّيو
مدونـة  الذين قللوا من أهمية إشراك المجالس المدرسية، ومؤسسات المجتمع المحلي فـي إعـداد               

 ألوليـاء   المدونة لم يقوموا بحملة التوعية المطلوبة حول هذه         يرين، وبالتالي فإن هؤالء المد    السلوك
  . والمجتمع المحلياألمور

  
  ،(Boaduo, et al, 2009)  ، و)2010( الطيطي، وأبو ساكور ات دراسائجاتفقت هذه النتيجة ونت

، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أن مـشاركة أوليـاء     )2004( وعبد الباقي    ،)2007(واللهواني  
  .فضةاألمور، والمجتمع المحلي في األنشطة المدرسية جاءت بدرجة متوسطة أو منخ

  

  :ه الذي نص مناقشة نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني2.5
في مـدارس وكالـة     " مدونة  السلوك    " هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   الجنس ؟متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

بات أفراد مجتمـع الدراسـة      من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجا       
أظهرت نتـائج    ،   في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية       " مدونة السلوك " استخدام   حول واقع 
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 ولـصالح    في جميع مجـاالت أداة الدراسـة،        الجنس لمتغير وجود فروق بسيطة تعزى      هذا السؤال 
على الدرجة الكلية لإلنـاث     ، إذ بلغ المتوسط الحسابي      )75(صفحة  ) 6.4(كما أشار الجدول    اإلناث  

   . كان أعلى عند اإلناثمدونة السلوك، مما يدل على أن واقع تطبيق )3.79(، وللذكور )3.83(
 مـن مـدارس     ولتفسير ذلك يرى الباحث أن األمر قد يعود إلى كون مدارس اإلناث أكثر انضباطاً             

ن مع مدارس اإلنـاث بـشكل       إضافة إلى أن المجتمع المحلي ومؤسساته يتعاونو      الذكور بشكل عام،    
أكبر من تعاونهم مع مدارس الذكور، وربما يعود السبب كـذلك إلـى أن المـديرات والمرشـدات                  

 فور صدور قرار دائرة التربية والتعليم فـي وكالـة           ،مدونة السلوك  عملن على تطبيق     المدرسيات
بـدأن   ) المدرسـيات    المديرات والمرشـدات  ( حيث أنهن     في مدارسها،  المدونةالغوث بتطبيق هذه    

 المدونة فور صدور قرار دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث بتطبيق هذه             مدونة السلوك تطبيق  ب
 ال يتعاملن مع القوانين واألنظمة بنوع من المرونة كما هو الحـال عنـد                حيث أنهن  ،في المدارس 

، وتختلـف ودراسـة     )2003(منة  العثاهذه النتيجة تتفق ودراسة      . والمرشدين المدرسيين  المديرين
 تبعـاً  التي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحـصائياً        ) 2000(، وصالح الدين    )2008(عطيوي  
  . الجنس في المجال المتعلق بأولياء األمورلمتغير
  

  :ه الذي نص مناقشة نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث3.5
في مـدارس وكالـة      " مدونة السلوك " قع استخدام   هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لوا      

   الوظيفي ؟المسمى متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

أن تقـديرات أفـراد     ) 76(ص  ) 7.4(كما ظهر في الجدول     الثالث   من نتائج سؤال الدراسة      يتّضح
فـي   "  الـسلوك  مدونة" لواقع استخدام   ) مديري المدارس والمرشدين المدرسيين     ( مجتمع الدراسة 

جاءت لصالح المديرين أعلى بدرجـة قليلـة منهـا عنـد            مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية       
ويرى الباحث أن ذلك يعزى إلى      . المرشدين المدرسيين، وذلك على جميع المجاالت والدرجة الكلية       

 القـوانين   كانت هـذه  أكون مدير المدرسة هو المسؤول األول عن تطبيق القوانين واألنظمة سواء            
في وكالة الغوث، إضافة إلى      واردة من مستويات أعلى   أم  واألنظمة موضوعة على نطاق المدرسة،      

 وإن لم يكن الوحيد، بـسير العمليـة التعليميـة           ،ذلك، ربما يكون مدير المدرسة هو المعني األول       
ل لتحقيـق   التعلمية في المدرسة وتحقيق أهدافها، ولتحقيق ذلك البد من البحث عـن أفـضل الـسب               

، التي توفر بيئـة مدرسـية تعلميـة         مدونة السلوك انضباط ونظام مدرسي فعالين من خالل تطبيق        
نتيجة هذه الدراسة فيما يتعلق بمجال أولياء األمور ونتيجة دراسـة           اتفقت  . مالئمة خالية من العنف   

ارت إلـى   ، التي أش  )2000(صالح الدين   ، في حين اختلفت ودراسة      )2006(أبو سمرة، وآخرون    
، تعـزى إلـى     )مجال فاعلية مجالس أولياء األمور    ( في هذا المجال     صائياًإحعدم وجود فروق دالة     

  . الوظيفيالمسمى متغير
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  :ه الذي نص سؤال الدراسة الرابع اإلجابة عن مناقشة نتائج4.5
الـة  فـي مـدارس وك     " مدونة السلوك "هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   المنطقة التعليمية ؟متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

ظهر من حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة، لواقع            
) 8.4( الجـدول    يبين المنطقة التعليمية كما     لمتغير تبعاً،  بسيطة، وجود فروق    مدونة السلوك تطبيق  

 علـى   مدونـة الـسلوك   حول واقع استخدام     جاءت تقديرات أفراد مجتمع الدراسة    حيث  ،  )77(ص  
مما يدل  ،   التي جاءت في المرتبة األولى      لصالح منطقة نابلس التعليمية    مرتبة تنازلياً ة،  الدرجة الكلي 

 كان أفضل في منطقة نابلس التعليمية، تليهـا منطقـة الخليـل             مدونة السلوك على أن واقع تطبيق     
وربما يعود سبب ذلك من وجهة نظر الباحث، إلى اهتمام           . التعليمية القدس ةق منط ية، وأخيراً التعليم

أكثر من غيرها من المناطق، كونهـا       دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث بمنطقة نابلس التعليمية          
حيـث عـدد    كبرى المناطق التعليمية الثالث التابعة لوكالة الغـوث مـن           ) منطقة نابلس التعليمية  (

، التي أشارت إلى عدم     )2008(ودراسة عطيوي   تختلف   وهذه النتيجة    .المدارس والمعلمين والطلبة  
 المديرية، وهذا ينطبق على     لمتغيروجود فروق دالة إحصائيا لواقع مشكالت النظام المدرسي تعزى          

 ، في حين  لمدرسي للتخفيف من  مشكالت النظام ا      التي وجدت أصالً   " مدونة السلوك "واقع استخدام   
  .وهذه النتيجةتتفق لم يعثر الباحث على دراسات 

  
  :ه  الذي نص سؤال الدراسة الخامس اإلجابة عن مناقشة نتائج5.5

في مـدارس وكالـة      " مدونة السلوك " هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

  ؟ي العلمالمؤهل متغيربية باختالف الغوث في الضفة الغر

إلى وجود اختالف في استجابات أفراد مجتمع       ) 78(ص  ) 9.4(أشارت البيانات الواردة في الجدول      
، بحيث ظهر االختالف فـي       العلمي المؤهل لمتغير تبعاً مدونة السلوك الدراسة حول واقع استخدام     

ـ         "أعلى من بكالوريوس  "المتوسطات الحسابية ولصالح الفئة      ت في جميـع المجـاالت، حيـث كان
مما يدل على   . استجابات أفراد مجتمع الدراسة على الدرجة الكلية لصالح الفئة أعلى من بكالوريوس           

وقد تعزى هذه   ". أعلى من بكالوريوس  " العلمي   المؤهل كان أعلى عند     مدونة السلوك أن واقع تطبيق    
أعلى من  " ن للفئة   النتائج من وجهة نظر الباحث إلى أن المديرين والمرشدين المدرسيين الذين ينتمو           

مؤهل م  من الحاصلين على دبلوم أ    أم   ، الماجستير  الدكتوراة، أم   من حملة  اكانوأسواء  " بكالوريوس  
 فـي   مدونة الـسلوك   جميع هؤالء أصبحوا على قناعة تامة بأن استخدام          ،مسلكي بعد البكالوريوس  

حساس باالنتماء إلى مجـتمعهم،     المدارس يعلّم الطلبة تحمل المسؤولية عن أعمالهم، ويبني لديهم اإل         
 المساهمة في تأسيس بيئة      في  للجميع  الفرص  يتيح المدونةإضافة إلى أن قناعة هذه الفئة بأن تطبيق         

 يبينمدرسية آمنة ومنضبطة، مما ينتج عنه خلق بيئة تعلم فعالة، وبسبب إدراك هذه الفئة من المستج               
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 عندهم بدرجة أكبر منه عنـد بقيـة         المدونةبيق  لكل ذلك، جاء واقع تط    ) األعلى من بكالوريوس    ( 
لم يعثر الباحث على دراسات تتفق وهذه النتيجة، في حين اختلفت هذه النتيجة في المجال               و. الفئات

، ودراسـة أبـو سـمرة،        )2004( المتعلق بأولياء األمور، والدرجة الكلية، مع دراسة عبد الباقي          
راستين إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً في فاعليـة          حيث أشارت كل من الد     ) 2006( وزمياله  

  . العلميالمؤهل لمتغير تعزى مجالس أولياء األمور وتفاعلهم مع المدرسة
  

  :ه  الذي نصسؤال الدراسة السادس اإلجابة عن  مناقشة نتائج6.5
 وكالـة   في مـدارس   " مدونة السلوك " هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   الخبرة ؟متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمـع الدراسـة،             
  وجود فروق بـسيطة تعـزى      تبينفي مدارس وكالة الغوث،      " مدونة السلوك " حول واقع استخدام    

 أن المتوسـطات    ، فيالحظ )79(صفحة  ) 10.4( من الجدول    ضحيتّعدد سنوات الخبرة، كما     لمتغير  
،  الكليـة   في المجاالت المختلفة، وعلى الدرجة     نيبيالحسابية تزداد بزيادة عدد سنوات الخبرة للمستج      

  ".  سنوات 10أعلى من "  من ذوي الخبرة نيبي أعلى عند المستجالمدونةحيث جاء واقع تطبيق 
  

ألمر ربما يعود إلى أنه كلما زاد عدد سـنوات الخبـرة للمـستجيب              ولتفسير ذلك يرى الباحث أن ا     
 بأن مسألة االنضباط هي سمة ضرورية ألية بيئة تعليمية، وأن من أفضل الـسبل               أصبح أكثر قناعةً  

لتحقيق هذه السمة هو العمل الجماعي المشترك، الذي قد ال يتأتى إال بوضع مدونة سلوك وتنفيـذها                 
 بأن العقاب البدني ال يحقق االنضباط على        يبينقناعة هذه الفئة من المستج    في المدرسة، إضافة إلى     

اتفقـت هـذه النتيجـة ودراسـة        . مدونـة الـسلوك   المدى الطويل، مثلما يتحقق من خالل تطبيق        
)Lundeen, 2002( ودراسة سليمان ، )(، واختلفت ودراسة  )1999Micklo, 1993 .(  
  

  :ه  الذي نص الدراسة السابع سؤال اإلجابة عن مناقشة نتائج7.5
في مـدارس وكالـة      " مدونة السلوك " هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   موقع المدرسة ؟متغيرالغوث في الضفة الغربية باختالف 

ظهر من حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة، لواقع            
) 11.4( الجـدول    يبين موقع المدرسة، كما     لمتغير تبعاً،  بسيطة، وجود فروق    مدونة السلوك بيق  تط

 علـى   مدونـة الـسلوك   حول واقع استخدام     ، حيث جاءت تقديرات أفراد مجتمع الدراسة      )80(ص  
  لصالح القرية، بينما جاءت على مجال دور اإلدارة المدرسية فـي           مدونة السلوك مجال تقييم إعداد    

ويعزو  لصالح المخيم، وجاءت على الدرجة الكلية لصالح القرية بفارق بسيط،            مدونة السلوك تطبيق  
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يـة   الفروق لصالح القرية إلى توفر الفرص لطلبـة المـدارس فـي القر              مجيء الباحث السبب في  
لبـة  ، فمشاركة الط  ةني والمد للمشاركة بشكل أكبر في األنشطة المختلفة مقارنة بطلبة مدارس المخيم         

كاألنشطة االجتماعية، والثقافية، والرياضية، والفنيـة، وغيرهـا، تعـودهم          : في األنشطة المختلفة  
االعتماد على النفس، واإلحساس بالمسؤولية، وتنمي روح الفريق بينهم، وتنمي لديهم كـذلك روح               

فة إلى ذلك، فـإن  إضا، لبةالتعاون والوالء للمدرسة، مما يؤدي إلى الحد من المشكالت السلوكية للط 
 يعيشون نفس الظروف البيئية، واالجتماعية، واالقتـصادية، ذلـك          يةغالبية طلبة المدارس في القر    

، مما يخفف من حدة المشكالت السلوكية فـي          كذلك يجعلهم أكثر تقبالً لبعضهم ولمجتمعهم المدرسي     
ـ وفـت    اختل هذه النتيجة .  المدونة المدارس والذي ينتج عنه واقع أفضل لتطبيق        عطيـوي   :اتدراس

  ).2003(ودراسة العثامنة  واتفقت، )1999(سليمان و، )2000(صالح الدين و ،)2008(
  

  :ه الذي نص سؤال الدراسة الثامن اإلجابة عن مناقشة نتائج8.5
فـي مـدارس وكالـة       " مدونة السلوك "هل تختلف تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لواقع استخدام         

   عدد طلبة المدرسة ؟متغيرية باختالف الغوث في الضفة الغرب

وجـود   ،)82(ص  ) 12.4( مـن الجـدول      اتّضح من خالل النتائج المتعلقة بهذا السؤال، كما         تبين
 تبعاًفي المدارس    " مدونة السلوك "حول واقع استخدام      في استجابات أفراد مجتمع الدراسة     اتاختالف
أفراد مجتمع الدراسة على مجـال تقيـيم إعـداد           استجابات   عدد طلبة المدرسة، حيث جاءت    لمتغير

، ويرى الباحث أن ذلك قـد يعـود إلـى إمكانيـة        " طالب 200أقل من   " لصالح الفئة    مدونة السلوك 
في المدارس األقـل    ،  المدونةأكبر من المعلمين، والطلبة، وأولياء أمورهم، في إعداد         نسبة  مشاركة  

، المدونـة من عقد العديد من الجلسات لمناقشة موضوع         الطلبة، إضافة إلى تمكن المدرسة       اً من عدد
اتفقت هذه النتيجة ودراسـة العثامنـة       . مع الطلبة وأولياء أمورهم   أم  كان ذلك مع المعلمين،     أسواء  

مدونـة   المدرسية في تطبيق     أما فيما يتعلق بمجال دور اإلدارة     ). 1999(، ودراسة سليمان    )2003(
، ولعل ذلـك يعـود   " طالب500"لمدارس التي يزيد عدد طلبتها عن كانت النتائج لصالح اف،  السلوك

إلى أن المديرين في المدارس كبيرة الحجم معنيون أكثر من غيرهم من المديرين بضبط مدارسهم،                
، أكبر من دور نظـرائهم فـي        مدونة السلوك ولهذا جاء دور المديرين في هذه المدارس في تطبيق          

النتائج على الدرجة الكلية لصالح المدارس التي عـدد       عام، جاءت   ، وبشكل   المدارس األصغر حجماً  
 كان أفـضل فـي هـذه         "مدونة السلوك "طالب، مما يعني أن واقع استخدام       " 500 – 200"طلبتها  

المدارس، وربما يعود السبب في ذلك إلى كون هذه المدارس متوسطة الحجم من حيث عدد الطلبة،                
كان ذلك مـع مجتمـع المدرسـة        أ، سواء   المدونةضل مع موضوع    وبالتالي أمكن التعامل بشكل أف    

أولياء أمور الطلبـة، ومؤسـسات المجتمـع        (  مع من هم خارج المدرسة       م، أ )الطلبة، والمعلمون (
التـي  (  في هذه المـدارس      مدونة السلوك ، لذلك جاء واقع تطبيق      )المحلي، ودائرة التربية والتعليم     
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 اختلفت هذه النتيجـة ودراسـة       . من المدارس   أفضل من غيرها   )طالب" 500 – 200 "عدد طلبتها 
  ).1999(، ودراسة سليمان )2003(العثامنة 

  
9.5ه  مناقشة نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة التاسع الذي نص:  
في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية من وجهة نظـر            " مدونة السلوك "  معيقات تطبيق    ما

  المدرسيين؟المديرين والمرشدين 

، أن تقـديرات    )83(ص  ) 13.4( من نتائج سؤال الدراسة التاسع كما ظهر في الجدول رقم            يتّضح
 "مدونة الـسلوك  "لمعيقات تطبيق   ) مديري المدارس والمرشدين المدرسيين     ( أفراد مجتمع الدراسة    

المتوسـط  في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية، جاءت بدرجة قليلة بشكل عام، حيث بلـغ                
 إلى كون غالبية    ، من وجهة نظر الباحث    ،وقد تعزى هذه النتيجة    ). 2.66( الحسابي للدرجة الكلية    

دائرة التربية والتعلـيم، والمـشرفون التربويـون، ومـديرو المـدارس          ( من لهم عالقة بالمدرسة     
  كانوا قد  )لي  ومرشدوها المدرسيون، والمعلمون، والطلبة وأولياء أمورهم، ومؤسسات المجتمع المح        

 بعد حملة التوعية الشاملة التـي        في المدارس، وخاصةً   المدونةعملوا كل ما بوسعهم إلنجاح تطبيق       
 مدونة الـسلوك  حول   المدارس،   يتم تنفيذها من قبل دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث، ومدير          

لتعلمية، وربما يكـون االهتمـام      وأهمية تطبيقها في المدارس، ومردود ذلك على العملية التعليمية ا         
فـي مـدارس   " النهوض بالتعليم" من حداثتها، وتزامن تطبيقها مع انطالق خطة         نابعاً  أيضاً المدونةب

 وحسب تقديراتهم على أن الفقرات التي        اتفق أفراد مجتمع الدراسة   . وكالة الغوث في الضفة الغربية    
 مستوى قناعة المرشـد     تدنّي": وهي) 6(نت الفقرة   ، كا مدونة السلوك لت أقل المعيقات في تطبيق      مثّ

االهتمام غير الكافي من قبل المرشدين      ": وهي) 7(، والفقرة   "المدرسي بالحاجة لوجود مدونة سلوك    
يعزو الباحث السبب في ذلك إلى فهم المرشد المدرسي لدوره المهم فـي مـساعدة          . "بمدونة السلوك 

ض سلوك الفوضى لديهم، في مختلف المراحل الدراسـية،         الطلبة على حل مشاكلهم وتوجيههم، وخف     
هي ساعده األيمن في تحقيـق أهدافـه،        ) مدونة السلوك (، أن هذه الوثيقة     ولعل المرشد يدرك تماماً   
، (Morris, 1999)، ودراسة )2001(ودراسة الحلو تتفق هذه النتيجة . وتلبية هذا الدور المنوط به

فقرة التي مثّلت أعلى المعيقات حسب تقـديرات أفـراد مجتمـع            أما ال . )1991(ودراسة أبو عبيد    
، تالها  "قلة مشاركة أولياء األمور في معالجة المشكالت المدرسية       ": وهي) 11(الدراسة، فهي الفقرة    

يؤمن الكثير من أوليـاء األمـور بـضرورة        ": وهي) 10(الفقرة  : في المقام الثاني كل من الفقرتين     
، "بمدونة الـسلوك  االهتمام غير الكافي من قبل أولياء األمور        ": وهي) 12 (، والفقرة "العقاب البدني 

 في المرتبـة    ،"مدونة السلوك  مستوى وعي المجتمع المحلي بأهمية       تدنّي": وهي) 9(وجاءت الفقرة   
 فـي   مدونة السلوك ، يالحظ مما سبق، أن أعلى المعيقات لتطبيق         المدونةالثالثة من معيقات تطبيق     

الة الغوث في الضفة الغربية، هي تلك التي تتعلـق بـالمجتمع المحلـي وتعاونـه مـع                 مدارس وك 
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المدرسة، وربما يعود السبب في ذلك إلى انشغال أولياء األمور في توفير مستلزمات أسرهم في هذه                
، فلعـل ذلـك     بمدونة السلوك  أما بالنسبة لقلة اهتمام بعض أولياء األمور         الظروف الحياتية الصعبة،  

أن العقاب البدني هو أفضل البدائل لضبط الـسلوك،         ترى  د إلى أن هذه الفئة من أولياء األمور،         يعو
مـن  يهـاب   وفرض النظام في المدرسة، ربما ألن هذه الفئة عايشت الفترة التي كان فيها الطالب،               
تتفـق هـذه    . المعلم، ومن مدير المدرسة، بسبب الخوف من العقوبة، وليس بسبب أي شيء آخـر             

، ودراسة أبـو سـمرة،      )2007 (، ودراسة اللهواني  )2010 (تيجة ودراسة الطيطي، وأبو ساكور    الن
، حيـث  (Hoover and Susan, 1992)، ودراسـة  )1999(، ودراسة سليمان )2006 (وزمياله

، إضافة إلى قلة مـشاركة      أكدت هذه الدراسات على ضعف التفاعل بين المدرسة والمجتمع المحلي         
 مع المدرسة في حل المشكالت التي تواجهها، بينما اختلفت هـذه النتيجـة              عاونهوت المجتمع المحلي 
، التي ترى أن المعيق المتعلق بالمجتمع المحلي يأتي في الدرجـة الرابعـة              )2007(ودراسة عواد   

   .وليس في الدرجة األولى
  

10.5 همناقشة نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة العاشر الذي نص:   
في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف         " مدونة السلوك " ات تطبيق   هل تختلف معيق  

 العلمـي، وسـنوات     المؤهل الوظيفي، والمنطقة التعليمية، و    المسمىالجنس، و : ات الدراسة متغير

   ؟الخبرة، وموقع المدرسة، وعدد طالب المدرسة

  

كل منها عن طريق استخراج المتوسطات       هذا السؤال سبعة أسئلة فرعية، ستتم اإلجابة عن          يتضمن
  . الحسابية واالنحرافات المعيارية

  

" مدونة  السلوك    " حول معيقات تطبيق    أفراد مجتمع الدراسة    استجابات  هل تختلف   : السؤال األول 

  ؟الجنسفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف 

عيارية الستجابات أفراد مجتمـع الدراسـة       من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم      
أظهرت نتائج   ،   في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية       " مدونة السلوك " حول معيقات تطبيق    

حول معيقات تطبيق     في استجابات المديرين والمرشدين المدرسيين      وجود فروق بسيطة   هذا السؤال 
، ممـا يـدل     )84(صفحة  ) 14.4(أشار الجدول   كما  الذكور  ، ولصالح    الجنس لمتغير تعزى   المدونة

ولتفسير ذلـك يـرى الباحـث أن        .  الذكور  أعلى عند  ت كان مدونة السلوك تطبيق  معيقات  على أن   
 من مدارس اإلناث بشكل عام، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون معيقات            مدارس الذكور أقل انضباطاً   

 والنتائج المتعلقة بواقع    ث، وهذا ينطبق تماماً   التطبيق في مدارس الذكور أكبر منها في مدارس اإلنا        
هـذه  .  الجنس، والتي أظهرت أن واقع التطبيق كان أفضل لصالح اإلناث          لمتغير تبعاً المدونةتطبيق  
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حيث أكدت هـذه الدراسـات أن       ،  )2001(الحلو   ودراسة   ،)2003(ودراسة العثامنة    النتيجة تتفق 
المعيقات التي تواجه مدارس اإلناث، وتختلف ودراسة        منالمعيقات التي تواجه مدارس الذكور أكبر     

، التي أشارت في نتائجها     )2000(، ودراسة صالح الدين     )2007(، ودراسة عواد    )2008(عطيوي  
   .  الجنسلمتغير تبعاً في المعيقات التي تواجه المدارس إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً

  

 " مدونة السلوك " حول معيقات تطبيق    اد مجتمع الدراسة    أفراستجابات  هل تختلف   : السؤال الثاني 

  ؟ الوظيفيالمسمىفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف 

، أن معيقـات    )85(ص  ) 15.4( من الجدول    اتّضح من خالل النتائج المتعلقة بهذا السؤال، كما         تبين
يفسر ذلك من وجهة نظر الباحـث، هـو          ما   ولعل. انت أكبر عند المديرين    ك مدونة السلوك تطبيق  

 المدونـة  في هذا الجانب، التي أشارت إلى أن واقع تطبيق           مدونة السلوك الرجوع إلى نتائج تطبيق     
كان أكبر عند المديرين منه عند المرشدين المدرسيين، ربما ألنهم تعاملوا أكثر وبشكل أكبـر مـع                 

 معيقـات   ، ولذلك واجهت المـديرين    المدونةذه   من تعامل المرشدين المدرسيين مع ه      مدونة السلوك 
جة ونتيجة  تتفق هذه النتي  .  أكبر من المعيقات التي واجهت المرشدين المدرسيين       المدونةخالل تطبيق   

، التي أشارت إلى وجود فروق فـي التفاعـل بـين اإلدارة              )2006 ( دراسة أبو سمرة، وزمياله   
 المدونةحيث أن أكبر معيق واجه المديرين في تطبيق         المدرسية والمجتمع المحلي لصالح المديرين،      

، ودراسة صالح    )2004( هو ما يتعلق بالمجتمع المحلي، وتختلف هذه النتيجة ودراسة عبد الباقي            
، التي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً فـي المعيقـات التـي تواجـه                  )2000( الدين  

  . الوظيفيالمسمى لمتغير تبعاًالمدارس 
  

 " مدونة السلوك " حول معيقات تطبيق    أفراد مجتمع الدراسة    استجابات  هل تختلف   : السؤال الثالث 

  ؟المنطقة التعليميةفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف 

ظهر من حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة، حول            
 يبـين  المنطقة التعليمية كمـا      لمتغير تبعاً،  ، وجود فروق بسيطة    "مدونة  السلوك  " معيقات تطبيق   

مدونة "حول معيقات تطبيق    ، حيث جاءت تقديرات أفراد مجتمع الدراسة        )85(ص  ) 16.4(الجدول  
تطبيـق  معيقات  في مدارس وكالة الغوث لصالح منطقة الخليل التعليمية، مما يدل على أن             " السلوك
 قـة  منطالتعليمية، وأخيـراً نابلس التعليمية، تليها منطقة الخليل  في منطقة    ت أكبر  كان  السلوك مدونة
 وربما يعود سبب ذلك من وجهة نظر الباحث، إلى قلة اهتمام دائرة التربية والتعليم               . التعليمية القدس

منطقـة الخليـل    (في وكالة الغوث بمنطقة الخليل التعليمية مقارنة مع غيرها من المناطق، كونهـا              
أصغر المناطق التعليمية الثالث التابعة لوكالة الغوث من حيث عدد المدارس والمعلمـين             ) التعليمية
إضافة لكون عدد المرشدين المدرسيين في منطقة الخليل التعليمية أقل من عدد المرشـدين              . والطلبة
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، التـي   )2008(ة عطيـوي    ودراستختلف  وهذه النتيجة   . المدرسيين في المناطق التعليمية األخرى    
 المديرية،  لمتغير لواقع مشكالت النظام المدرسي تعزى       أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً      

  . وهذه النتيجة لم يعثر الباحث على دراسات تتفقحين في
 " مدونة السلوك " حول معيقات تطبيق    أفراد مجتمع الدراسة    استجابات  هل تختلف   : السؤال الرابع 

  ؟ العلميالمؤهلرس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف في مدا

، أن معيقـات    )86(ص  ) 17.4( من الجدول    اتّضح من خالل النتائج المتعلقة بهذا السؤال، كما         تبين
،  العلمـي  المؤهلباختالف  تختلف  في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية         مدونة السلوك تطبيق  
 من  ، ما يفسر ذلك   ولعل. "أعلى من بكالوريوس  " العلمي   المؤهلكبر عند    أ  هذه المعيقات  كانتحيث  

، التـي    العلمي المؤهل لمتغير تبعاً مدونة السلوك نتائج تطبيق   وجهة نظر الباحث، هو الرجوع إلى       
، "أعلى من بكـالوريوس   " العلمي   المؤهل  حملة عند  كان أفضل  المدونةى أن واقع تطبيق     أشارت إل 

 معيقـات خـالل تطبيـق       هم، ولذلك واجهت  خالل تطبيقها  مدونة السلوك مع  أكثر  عاملوا  ربما ألنهم ت  
اتفقت هذه النتيجـة   ."بكالوريوس فأقل " المؤهل العلمي    حملة أكبر من المعيقات التي واجهت       المدونة

التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائياً        ،)1996(ودراسة محمود    ، )1999( دراسة سليمان   و
  في حـين اختلفـت مـع دراسـة          العلمي، المؤهل لمتغيرمعيقات التي تواجه المدارس تعزى      في ال 

التي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً فـي           ) 2007 ( ، ودراسة عواد  )2008(عطيوي  
  . العلميالمؤهل لمتغيرالمعيقات التي تواجه المدارس تعزى 

  

مدونـة   " حـول معيقـات تطبيـق       مجتمع الدراسة   أفراد  استجابات  هل تختلف   : السؤال الخامس 

  ؟الخبرةفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف " السلوك 

من خالل حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمـع الدراسـة،             
 وجـود   تبـين غربية،  في مدارس وكالة الغوث في الضفة ال       " مدونة السلوك " حول معيقات تطبيق    

، مما يدل على أن معيقـات       " سنوات   10أعلى من   " فروق تعزى لعدد سنوات الخبرة لصالح الفئة        
، وقد  )87(صفحة  ) 18.4( من الجدول    يتّضح كانت أعلى عند هذه الفئة، كما        مدونة السلوك تطبيق  

، قـد   " سـنوات    10 من   أعلى"  إلى أن هذه الفئة ذاتها       ، من وجهة نظر الباحث    ،تعزى هذه النتيجة  
وخالل تطبيقها  ، مما يعني أن هذه الفئة       مدونة السلوك حصلت على أفضل النتائج حول واقع تطبيق        

قاتنة واجهت العديد من     للمدوالفئـة   : ن الفئات األخرى  إ أكثر من غيرها من الفئات، حيث        المعو "
درجـة أقـل، وبالتـالي      نة ب مدوكان تطبيقها لل  "  سنوات   10 – 5من  " ، والفئة   " سنوات   5أقل من   

 ، التي أشارت إلـى     )1999( ودراسة سليمان    هذه النتيجة اتفقت  . واجهت معيقات بدرجة أقل أيضاً    
، في حين اختلفت     )1996 (ودراسة محمود   وجود فروق تعزى لعدد سنوات الخبرة، واتفقت كذلك         

   . )2007(  ودراسة عواد هذه النتيجة
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مدونـة   " حـول معيقـات تطبيـق       أفراد مجتمع الدراسة    استجابات   هل تختلف : السؤال السادس 

  ؟المدرسةموقع في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف " السلوك 

، وجـود   )87(ص  ) 19.4(ل   مـن الجـدو    اتّضح بهذا السؤال، كما      من خالل النتائج المتعلقة    تبين
 لمتغيـر تعزى   " مدونة السلوك " يقات تطبيق   اختالف في استجابات أفراد مجتمع الدراسة، حول مع       

موقع المدرسة، حيث جاءت المتوسطات الحسابية على الدرجة الكلية لصالح المدارس التي تقع في              
وقد تعـزى هـذه     .  كانت أعلى في مدارس المخيم     المدونةالمخيم، مما يدل على أن معيقات تطبيق        

 فـي   قـل  أ  يشاركون بـشكل   ،المخيم في مدارس     إلى كون الطلبة   ، من وجهة نظر الباحث    ،النتيجة
أو القرية، فمـشاركة الطلبـة فـي األنـشطة          المدينة  الطلبة في مدارس    مقارنة ب األنشطة المختلفة   

عـودهم االعتمـاد علـى      تكاألنشطة االجتماعية، والثقافية، والرياضية، والفنية، وغيرها،       : المختلفة
ي لديهم كذلك روح التعاون والوالء      نمتفريق بينهم، و  ي روح ال  نمتحساس بالمسؤولية، و  إلالنفس، وا 

للمدرسة، مما يؤدي إلى الحد من المشكالت السلوكية للطالب، وبالتالي الحد من معيقـات تطبيـق                
المدرسة في القرية، وربما فـي      مع  تواصل أولياء أمور الطلبة      ، إضافة إلى ذلك فإن    مدونة السلوك 

  ال شك    التواصل بين المجتمع المحلي والمدرسة،      هذا في المخيم،  ل الحا مما هو المدينة أيضاً، أفضل    
بينما  ،)2007( اتفقت هذه النتيجة ودراسة اللهواني       . في المدارس  المدونةيخفف من معيقات تطبيق     

 وصـالح الـدين     ،)2003( والعثامنـة    ،)2008(اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسات عطيـوي         
  .)1996(حمود ، وم)1999(، وسليمان )2000(
  

 " مدونة السلوك " حول معيقات تطبيق    أفراد مجتمع الدراسة    استجابات  هل تختلف   : السؤال السابع 

  ؟عدد طلبة المدرسةفي مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية باختالف 

حول ظهر من حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة،             
 يبـين  عدد طلبة المدرسة، كما      لمتغير تبعاً ، وجود فروق بسيطة   "  مدونة  السلوك  " يقات تطبيق   مع

       حـول معيقـات تطبيـق       ، حيث جاءت تقديرات أفراد مجتمع الدراسـة       )88(ص  ) 20.4(الجدول  
" الب ط 200"تي عدد طلبتها أقل من       لصالح المدارس ال   في مدارس وكالة الغوث   " مدونة  السلوك    " 

 كانت أكبر في هذه المدارس، تليها المدارس التـي          مدونة السلوك ، مما يدل على أن معيقات تطبيق        
. " طالـب  500 أكثر من"المدارس التي عدد طلبتها  ، وأخيراً   " طالب   500 – 200من  "عدد طلبتها   

، " طالـب 200أقل من "يرى الباحث أن السبب في مجيء الفروق لصالح المدارس التي عدد طلبتها           
 تكون مشكالت طلبتها السلوكية قليلة مقارنة       ربما يعود لكون هذه المدارس صغيرة الحجم، وبالتالي       

التـي  ( في هذه المدارس      لم يتم الترويج لمدونة السلوك واالهتمام بها       بالمدارس األكبر حجما، لذلك   
فـي المـدارس األكبـر      بنفس المقدار الذي حظيت به المدونة       ،  ") طالب 200أقل من   "عدد طلبتها   
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 صغيرة الحجم من حيـث      إضافة إلى ذلك، فإن المدارس    . حجماً، والتي تضم عدداً أكبر من الطلبة      
، )2003(لف هذه الدراسة ودراسة العثامنـة       تخت. ، غالباً ما تفتقر لوجود مرشد مدرسي      عدد الطلبة 

الت الطالب كانت أكبـر   ، التي أشارت إلى أن المعيقات ذات العالقة بمشك        )1999(ودراسة سليمان   
  ".  طالب 300" في المدارس التي يزيد عدد طلبتها عن 
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   التوصيات11.5

  : يأتيفي ضوء نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بما
الغـوث،   وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إلى اإلفادة من تجربة وكالة            اإليعاز إلى  - 

 .، وتطبيق ذلك في المدارس"مدونة السلوك"في اعتماد 

، في كل صف من صفوف المدرسة، يكـون مربـي الـصف             "مدونة سلوك مصغّرة  "بناء   - 
  .مسؤوالً عنها، وهي ال تختلف، وال تتعارض مع مدونة المدرسة

ك ممثلـين    المدرسية، من خالل إشـرا     بمدونة السلوك زيادة اهتمام الطلبة وأولياء أمورهم       - 
 .  الخاصة بمدارسهممدونات السلوكفي إعداد عنهم 

لطلبة، وتعزيز االنضباط الداخلي لـديهم، مـن        ز السلوكيات والعادات اإليجابية لدى ا     تعزي - 
 في تخطيط    وفقاً لميولهم وقدراتهم   خالل تفعيل األنشطة الصفية والالصفية، وإشراك الطلبة      

 . هذه األنشطة وتنفيذها

دائرة التربية والتعليم بنوعية األنشطة المقدمة للطلبة، بحيث تكـون هـذه            ضرورة اهتمام    - 
 . األنشطة مالئمة لهم، ومشبعة لميولهم وحاجاتهم

 وتطبيقها ، "مدونات السلوك "   إعداد  للتغلب على المعيقات التي تواجه     ،عمل جميع المعنيين   - 
 .في المدارس

مؤسسات المجتمع المحلـي    ور الطلبة، ول  ولياء أم االهتمام بإصدار نشرات توعوية دورية أل      - 
 .مدونة السلوكحول 

مع المدرسة في مجال تهذيب سـلوك الطلبـة،         ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المحلي       - 
 .رس الفضائل األخالقية في نفوسهموغ

 .المدونةتبادل الخبرات بين المدارس التي نفّذت  - 

 ).المدونةبناء على تطبيق (رسي  في مجال االنضباط المدتعميم خبرات المدارس الناجحة - 

 -      في  ) كونها دراسة استطالعية  ( مة لهذه الدراسة    يقترح الباحث إجراء بحوث ودراسات متم
     مختلف محافظات الوطن، وذلك استكماالً لدراسة جوانب الموضوع التـي لـم تـستهدفها              

  . الدراسةهذه 
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  :القسم الثاني

  معايير خاصة بالطالب وأولياء األمور

  :السلوكيات والمسؤوليات النموذجية للطلبة

  :القيام وااللتزام بما يليسيكون على كل طالب 
  :التعليمات* 

  .الموافقة على قبول مدونة السلوك وااللتزام بها. 1
  . إال بإذن من اإلدارةتجنب الخروج من المدرسة قبل وقت االنصراف. 2
 .االلتزام بالبقاء في الصف أوقات الحصص وتجنب الخروج منه إال للضرورة وبإذن المعلم . 3

  .)الفرصة ( بعد االستراحة  والرجوع إليه بهدوء في الوقت المحدد   بهدوءصفمن ال  الخروج. 4
 .ظهر والملبسالحضور إلى المدرسة بالزي الرسمي و تجنب ما ينافي الخلق في الم. 5

  .تطبيق ما يأخذه في المدرسة من قيم وسلوك أخالقي في حياته العامة. 6
  .االلتزام بالحضور إلى المدرسة في الوقت المحدد . 7
  

  :نحو نفسه*            
  .اعتماد الطالب على نفسه بما يكلف به من نشاط  وفي حل واجباته وأداء اختباراته. 1
  .مرشد فيما يواجهه من صعوبات ومشكالت اللجوء إلى المعلم وال. 2
  .العناية بنظافة جسمه وملبسه ومأكله ومشربه والمحافظة على أدواته ودفاتره. 3
  .فيد هو مالمحافظة على وقته وإدارته  واستثماره إلى أقصى درجة فيما . 4
  .المشاركة والتفاعل مع البرنامج الصباحي الرياضي والثقافي  .5      
  . بنشاط وحيويةصفجنب السهر ليتمكن من متابعة شرح المعلم في الت .6      
  .اختيار الجليس الصالح والصديق الذي تتمثل فيه األخالق وتجنب أصدقاء السوء. 7      
  .الحرص على ارتياد المكتبة لتحقيق النمو المعرفي والثقافي والنضج العقلي والتفوق الفكري. 8      
مية مهاراته ومواهبه من خالل المشاركة الفاعلة في البرامج و األنشطة الحرص على تن. 9      

  .المتنوعة
المدرسة للتعامل و االلتزام بما جاء فيها داخل ) عقد سلوكي(ع على االتفاقية كتعهد يوقالت. 11      

  .الصفو
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  :نحو اآلخرين*   
  .راس وطلبةاحترام مجتمع المدرسة من إداريين ومعلمين ومرشدين وأذنه و ح. 1
  .ابتسامة الوجه والبشاشة في وجوه معلميه وزمالئه . 2
  .بناء عالقة وثيقة مع المعلم مبنية على التقدير واالحترام. 3

      

  :نحو البناء المدرسي*
  . ومدرسته والحرص على سالمة منشآتها وتجهيزاتهاصفهالمحافظة على نظافة  .1
  . داخل المدرسة وخارجهاالسالمةتجنب اإلخالل بقواعد األمن و . 2
 .المدرسية واإلسهام في نشاطها وبرامجها ومناسباتهاتنظيم البيئة المشاركة في . 3

  
  :المسؤوليات النموذجية ألولياء األمور

  :يلتزم أولياء األمور ولمصلحة أبنائهم بالقيام بما يلي
خاصة وأن هذه . اإللمام والفهم لمدونة السلوك الخاصة بمدرسة ذكور العروب األساسية* 

المدونة تم إقرارها بمشاركة مؤسسات المخيم، ومجلس أولياء األمور، والوجهاء، وأصحاب 
  .الشأن

  .التركيز وااللتزام بوصول أبنائهم إلى المدرسة في الوقت المحدد يومياً* 
  .تعليم أبنائهم كيفية احترام اآلخرين في المنزل وفي المدرسة وفي كل مكان* 
  .ائهم على إنجاز األعمال المدرسية البيتيةتشجيع أبن* 
  .التواصل المستمر مع المدرسة لمتابعة وضع أبنائهم الدراسي* 
  .دعم المدرسة في تطبيق اإلجراءات االنضباطية الواردة في هذه المدونة* 
  .حضور جلسات االستماع عندما يكون أبناؤهم طرفاً فيها* 
  .مدرسة لمناقشة القضايا ذات العالقة بأبنائهمحضور االجتماعات التي تدعو إليها ال* 
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  :القسم الثالث 

  ات المعيقةيتحديد السلوك

  :السلوكيات المعيقة البسيطة
  .عدم االنضباط في الطابور الصباحي. 1
  .اإلخالل بالتعليمات التي وضعت من قبل المدرسة. 2
  . عدم االنتباه أثناء الحصة الصفية.3

 .الرسمي أو الحضور للمدرسة بمالبس أو هيئة تنافي القيمعدم التقيد بالزي . 4  

 .إعاقة سير الحصص الدراسية بالحديث الجانبي أو المقاطعة المستمرة غير الهادفة .5  

 .تناول األطعمة أو المشروبات في أثناء الدرس .6   

 . دون استئذانصفالدخول أو الخروج من ال .7   

  .سات أو األدوات المدرسية أو المالبس الرياضيةعدم إحضار الكتب أو الكرا. 8   
  . تعمد التأخر الصباحي وتكرار ذلك. 9   
  

  :السلوكيات المعيقة المتوسطة

  .احة مع المعلم أو الطاقم اإلداري أو أي زائر من زوار المدرسةالوق .1

  .التهاون في ممارسة القيم مع الطالب والمعلمين .2
 .الغش في الواجبات أو االختبارات .3

 ).حضور جزئي ( هروب من المدرسة ال .4

 .إثارة الفوضى داخل محيط المدرسة  .5

  .امتهان وإتالف الكتب الدراسية .6
  ).التخريب المتعمد (  المدرسة أو الكتابة على الجدران العبث بممتلكات .7
  .إساءة استخدام أجهزة الحاسب اآللي .8
  .الشجار مع زمالئه أو تهديدهم أو التلفظ عليهم بألفاظ نابية .9

  .زة المواد اإلعالمية الممنوعة حيا .10
  . داخل المدرسة أجهزة االتصال الشخصية استخدام  .11
  .تكرار الغياب عن المدرسة دون عذر رسمي .12
  .تكرار الكذب .13
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  .اإلساءة الدينية لآلخرين أثناء التواجد في المدرسة. 14         
  . استخدام عبارات مسيئة أو مهينة للمعلمين أو الطلبة.15         
  . الترويج لعضوية العصابات.16         
  . التدخين أو حيازة السجائر أو المواد المرتبطة بها داخل المدرسة.17         
  . الترويج أليديولوجية سياسية لحزب ما أو عضوية في أحزاب سياسية أثناء المدرسة.18         

  .يإحداث أضرار بالمؤسسات العامة أو المجتمع المحل.19         
  . السرقة من األساتذة أو من الطالب أو من ممتلكات المدرسة.20         

  الخرق المتعمد للصيام في رمضان، شتم الذات   : مثل(انتهاك قيم المجتمع واألعراف التقليدية .21         
  ).           اإللهية أو الدين

  . إحضار مواد بذيئة أو مسيئة إلى المدرسة.22         
  

  :السلوكيات المعيقة الخطيرة    

  .تهديد إداريي المدرسة أو معلميها أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم .1
  .أو إيذائهم/ االعتداء على الطالب و .2
 التحرش الجنسي أو االعتداء الجنسي على الطالب أو على أي شخص في حرم - 3 .3

 .المدرسة

 .يين أو من في حكمهمالتلفظ بكلمات نابية وغير أخالقية على المعلمين أو اإلدار .4

  . المخدرات أو تعاطيها، أو ممارسة السلوك الشاذج، ترويحيازة المخدرات .5
 .أو توزيعها في المدرسة/شرب الكحول و .6

  .العبث بالمواد أو األلعاب الخطرة في المدرسة .7
 .تعمد العنف أو مهاجمة طالب آخر وإلحاق األذى به .8

  .يع المواد اإلعالمية الممنوعةتوز  أو االستهانة بالقيم والشعائر الدينية، .9
االعتداء بالضرب على أحد العاملين في المدرسة من إداريين أو معلمين أو من في  .10

  .حكمهم
 . استخدام األسلحة أو ما في حكمها مثل األدوات الحادة وغيرهاحيازة أو .11

 .تزوير الوثائق الرسمية واألختام .12

  .جتمع المدرسةالحاالت التي يصبح وجود الطالب فيها خطراً على م .13
  .تقديم شكوى زائفة ضد األساتذة أو أعضاء إدارة المدرسة .14
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  :القسم الرابع

  :اإلجراءات االنضباطية

  مجلس الضبط المدرسي 

        سوف يتم عقد جلسات الضبط في جميع الحاالت التي يمكن أن يتم تطبيق العقوبات التالية 
  :من أجلها

 النقل أو الطرد من كافة مدارس وكالة الغوث ويحدث هذا         الفصل المؤقت من المدرسة أو
عندما يرتكب الطالب سلوكاً معيقاً خطيراً أو في حالة تكرار السلوك المعيق البسيط وعدم 
االستجابة لإلنذارات الشفوية وغيرها من التدخالت ، وذلك وفقاً لدليل وكالة الغوث الدولية 

  : جلس الضبط منالخاص بعقد جلسات االستماع، ويتكون م
 .مدير المدرسة              * 

 .مساعد مدير المدرسة              * 

 . المعلم مسؤول لجنة النظام              * 

 .عضوين من مجلس اآلباء              * 

  :استراتيجيات التدخل في حالة السلوكيات المعيقة      

  :ءات االنضباطية التالية       سيتم اتخاذ واحدة أو أكثر من اإلجرا
 : هناك سلسلة من اإلجراءات تشتمل على .1

 .إشعار ولي أمر الطالب        * 

  .تكليف الطالب ببعض األنشطة والمهمات في المدرسة               * 
 .تحويل الطالب للمرشد للمتابعة               * 

  .مصادرة بعض الحاجيات لمدة أسبوع               * 
  .إخراج الطالب من قاعة االمتحان في األمور ذات العالقة           *     

  .تغريم الطالب بغرامة مادية، إلصالح ما قام بإتالفه               * 
  .عقد مجلس الضبط   * 

إنذار شفوي من قبل المدير أو المعلم عند ارتكاب السلوك، ويمكن توثيق هذا اإلنـذار فـي                  .2
  .المخالفة وتكرارها، ويمكن أن يعطى بحضور ولي أمر الطالبسجل الطالب حسب طبيعة 

اإلنذار المكتوب يعطى من قبل مدير المدرسة أو مساعد المدير، ويجب االحتفاظ بنسخة منه               .3
 .في سجل الطالب كما ويجب إعالم ولي أمر الطالب
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المنع من دخول الصف لفترة زمنية محددة تختلف حسب طبيعة وجسامة وتكرار الـسلوك               .4
وللمدير فقط الحق بإيقاع هذه العقوبة وذلك بالتعاون مع مجلـس الـضبط ويجـب            . المعيق

 .تسجيل كافة اإلجراءات ووضعها في سجل الطالب، كما ويجب إعالم ولي أمر الطالب

المنع من دخول المدرسة لفترة زمنية محددة وذلك حسب طبيعة وجسامة وتكـرار الفعـل                .5
موافقة مدير المنطقة التعليمية اتخاذ هذا اإلجراء، ويجـب         بإمكان مدير المدرسة وب   . المسيء

 .تسجيل هذا المنع في سجل الطالب وإعالم ولي األمر

نقل الطالب من المدرسة في الحاالت الشديدة جداً يمكن القيام بهذا اإلجراء بناء على توصية                .6
ليمية وموافقة  من مجلس الضبط والمصادقة عليه من قبل مدير المدرسة ومدير المنطقة التع           

 .رئيس البرنامج في المنطقة

الطرد النهائي من المدرسة يمكن اللجوء إلى هذا اإلجراء في الحاالت الشديدة جـداً حيـث                 .7
ويجب إصدار شهادة طـرد  . يحرم الطالب من دخول أي مدرسة أخرى تابعة لوكالة الغوث       

 بعد موافقة المعنيين في     تذكر طبيعة المخالفة التي نجم عنها طرده، حيث يصبح الطرد نافذاً          
 .دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث

                
  :استخدام التدخالت الممنوعة مثل العقوبات الجسدية

        العقوبة الجسدية هي تلك العقوبة التي تتضمن تطبيق قوة أو عنف جسدي أو إعطاء تعليمات   
   .…وتضمن الضرب والصفع و.  بإزعاج أو مهانة ألم جسدي أو التسببنها إحداث      من شأ

                يمنع منعاً باتاً استخدام العقوبة الجسدية في جميع مدارس وكالة الغوث في كل األوقات   
     الشتم اللفظي أو التهديد باستخدام القوة الجسدية أو استخدام لغة  ومن ضمنها .              والظروف

  . نة أو حركات التهديد أو أية عقوبة أخرى مخيفة أو مهينة للطالبمهي              
  
  
  

  ومعاً وسوياً نحو مدرسة آمنة ومحفزة وخالية من العنف         
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  مين ألداة الدراسة أسماء المحكّ:1.3 ملحق

                    
  مكان العمل  الدرجة العلمية  اسم المحكم الرقم

  عة القدسجام  دكتوراة  غسان سرحان  1
  جامعة القدس  دكتوراة  محمد عابدين  2
  جامعة القدس  دكتوراة  محمود أبو سمرة  3
  جامعة القدس  دكتوراة  محسن عدس  4
  جامعة القدس  دكتوراة  زياد قباجة  5
  جامعة القدس  دكتوراة  عفيف زيدان  6
  رام اهللا/ كلية العلوم التربوية  دكتوراة  ناصر السعافين  7
  وكالة الغوث/ دائرة التربية والتعليم  اةدكتور  منير كرمة  8
  جامعة بيت لحم  دكتوراة  معين جبر  9

  جامعة الخليل  ماجستير  مريم أبو الريش  10
  بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحة  دكتوراة  ميسر ملحم  11
  بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  محمد سعد  12
  بيت لحم/ توحةجامعة القدس المف  ماجستير  إبراهيم مطر  13
  بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحة  ماجستير  عمار الوحيدي  14
  بيت لحم/ جامعة القدس المفتوحة  دكتوراة  معتصم مصلح  15
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واقع استخدام نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة حول  :2.3 ملحق
   ."مدونة السلوك"

    
عامل مالفقرة  المجال

 )ر(االرتباط 

الداللة 

 اإلحصائية

معامل االرتباط الفقرة  المجال

 )ر(

الداللة 

 اإلحصائية
1  .614(**) 0.00 1 .597(**) 0.00 
2 .525(**) 0.00  2 .622(**) 0.00 
3 .521(**) 0.00 3 .582(**) 0.00 
4 .585(**) 0.00 4 .599(**) 0.00 
5 .535(**) 0.00 5 .534(**) 0.00  
6 .583(**) 0.00 6 .611(**) 0.00 
7 .525(**) 0.00 7 .577(**) 0.00 
8 .539(**) 0.00 8 .647(**) 0.00 
ق  0.00 (**)482. 9

طبي
ي ت

ر ف
مو
األ

ء 
ليا
أو

ر 
دو

ك و
سل
 ال
نة
دو
م

 

9 .619(**) 0.00 
10 .571(**) 0.00 1 .667(**)0.00 
11 .538(**) 0.00 2 .650(**)0.00 
12 .613(**) 0.00 3 .492(**)0.00 
13 .554(**) 0.00  4 .525(**)0.00 
14 .469(**) 0.00 5 .575(**)0.00 
15 .456(**) 0.00 6 .660(**)0.00 
16 .523(**) 0.00 7 .521(**)0.00 

د 
عدا
م إ
قيي
ت

وك
سل
 ال
نة
دو
م

 

17 .485(**) 0.00 8 .580(**)0.00 
1 .658(**)0.00 9 .600(**)0.00 
2 .618(**)0.00  10 .491(**)0.00 
3 .665(**)0.00  11 .533(**)0.00 
4 .554(**)0.00 12 .566(**)0.00 
5 .499(**)0.00 13 .608(**) 
6 .622(**)0.00 14 .546(**)0.00 
7 .644(**)0.00 15 .676(**)0.00 
8 .652(**)0.00  16 .556(**)0.00 
9 .667(**)0.00  

رتب
مت
 ال
ية
الب
لط
ت ا

كيا
لو
لس
ا

ق 
طبي
ى ت
عل

ة 
وك
سل
 ال
نة
دو
م

 

17 .482(**)0.00 
يق 0.00(**)677.  10

طب
ي ت

ة ف
سي
در
لم
ة ا
ار
إلد
ر ا
دو

  

 
وك
سل
 ال
نة
دو
م

 

11  .536(**)0.00 
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المتعلق بمعيقات اسة نتائج معامل ارتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدر :3.3 ملحق
  ."مدونة السلوك"تطبيق 

  
معامل االرتباط الفقرة

 )ر(

الداللة 

 اإلحصائية
1  .722(**) 0.00 
2 .673(**) 0.00  
3 .820(**) 0.00 
4 .780(**) 0.00 
5 .788(**) 0.00 
6 .813(**) 0.00 
7 .810(**) 0.00 
8 .791(**) 0.00 
9 .759(**) 0.00 

10 .672(**) 0.00 
11 .721(**) 0.00 
12 .747(**) 0.00 
13 .712(**) 0.00  
14 .784(**) 0.00 
15 .708(**) 0.00 
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  حكيملت قبل ا في صورتها األولية أداة الدراسة:4.3 ملحق

    
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم                           

  
  
  

                                                           عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس     
       

                                            
  ة/ المحترمة/، المرشدة/حضرة المدير

  السالم عليكم ورحمة اهللا
  

يقها ومعيقات تطب  "مدونة السلوك " واقع استخدام " بين أيديكم استبانة لدراسة يقوم بها الباحث بعنوان         
 وذلك اسـتكماالً    . "من وجهة نظر المديرين والمرشدين في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية           
  . لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس

يرجو الباحث من حضرتكم التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية ليتسنّى لهذه              
راسة بلوغ أهدافها، علماً بأن إجاباتكم ستحاط بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغـراض البحـث                الد

  . نأمل تعاونكم معنا في إنجاح هذه الدراسة. العلمي فقط
  

  
  
  

  شاكراً لكم حسن تعاونكم
  
  

    
  فتحي سمور: الباحث
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  بيانات أولية : القسم األول

  

ديل المالئم الذي ينطبق عليكأمام الب ) ( م بوضع إشارة يرجى التكر :  
  

  :    الجنس* 
       ذكر                            أنثى

  
  :      المسمى الوظيفي* 

        مدير                           مرشد
  

  :  المؤهل العلمي* 
       أقل من بكالوريوس             بكالوريوس                   دراسات عليا

  
  :الخبرة* 

   سنوات10 سنوات                 أكثر من 10 – 5 سنوات                من 5    أقل من 
  

  :  المنطقة التعليمية* 
       منطقة الخليل                   منطقة القدس                       منطقة نابلس

  
  : موقع المدرسة* 

        قرية                                مدينة    مخيم                      
  

  :عدد طالب المدرسة* 
   طالب300 طالب              أكثر من 300 – 200 طالب             من200        أقل من 
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   فقرات االستبانة:القسم الثاني

  .ن وجهة نظركم أمام الفقرة، وتحت الدرجة التي تعبر ع) (إشارة أرجو التكرم بوضع 
  

  درجة التقدير  الفقرة
الرقم 

  قليلة جداً قليلة  متوسطة  كبيرة   جداًكبيرة   مرحلة إعداد مدونة السلوك:  األولمجالال

1  
تضع المدرسة خطة محددة وواضحة لتدريب المجتمع المدرسي على تبني 

    .اتجاهات نحو توفير بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة
        

2  
جلسات لمناقشة مواضيع حول البيئة المدرسة اآلمنة تعقد المدرسة 

    .والمنضبطة واآلثار المترتبة على توفير هذه البيئة
        

3  
تحدد المدرسة نظام واضح ودقيق للسلوكيات الجيدة ومايترتب عليها من 

    .حوافز للطلبة
        

4  
  .توظف المدرسة بدائل محددة للعقاب البدني

  
        

            .دونة سلوك خاصة بهايوجد في المدرسة م  5

6  
  .توفر مدونة السلوك استراتيجيات بديلة للعقاب البدني

  
        

7  
تحدد مدونة السلوك بوضوح العديد من السلوكيات المعيقة وما يترتب 

  .على كل منها من إجراءات لتعديل السلوك

          

            . الخاصة بالمدرسةمدونة السلوكشارك مدير المدرسة في إعداد ي  8

             .مدونة السلوكفي إعداد معلمي المدرسة شارك ممثلين عن ي  9

            . الخاصة بالمدرسةمدونة السلوكشارك ممثلين عن الطلبة في إعداد ي  10

            . الخاصة بالمدرسةمدونة السلوكفي إعداد  ممثلين عن األهل شاركي  11

12  
لي بمدونة السلوك الخاصة يتم تعريف المعلمين والطلبة والمجتمع المح

  .بالمدرسة وأهدافها

          

13  
تقوم المدرسة بتوزيع مدونة السلوك على طلبتها وأولياء أمورهم بداية 

  .العام الدراسي

          

14  
 اإلجراءات التي تقدمها مدونة السلوك مع المخالفات التي يرتكبها مناسبة

  .الطالب

          

15  
 بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة وخالية من  في إيجادمدونة السلوكتسهم 

  .العنف

          



 128 
 

            مدونة السلوكدور اإلدارة المدرسية في تطبيق :المجال الثاني

1  
تشجع المدرسة طالبها على المشاركة في مختلف جوانب الحياة 

  .المدرسية

          

            .تشجع المدرسة طلبتها على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم  2

            .لمدرسة طلبتها في التعليمات والقواعد المدرسيةتناقش ا  3

            .تعزز المدرسة الطلبة المميزين أكاديميا وسلوكيا  4

            .توجد في المدرسة سجالت منظمة لتوثيق مخالفات الطلبة  5

6  
تعقد المدرسة لقاءات محاضرات حول خصائص الطلبة والسلوكيات 

  .المختلفةالمتوقع ظهورها عندهم في المراحل 

          

7  
تشرك المدرسة أولياء أمور الطلبة ومجتمعها المحلي في جوانب الحياة 

  .المدرسية المتنوعة

          

8  
تدعو المدرسة إلى اجتماعات دورية ألولياء أمور الطلبة لمناقشة قضايا 

  .تتعلق بسلوك أبنائهم

          

9  
المترتبة على تعمل المدرسة على نشر الوعي لدى المعلمين حول المخاطر 

  .العقاب البدني

          

10  
تدعو المدرسة إلى اجتماعات دورية للمجلس المدرسي لمناقشة قضايا 

  .متعلقة بسلوك الطلبة

          

            .تشجع إدارة المدرسة المعلمين على تطبيق مدونة السلوك  11

            مدونة السلوكفي تطبيق  أولياء األمور دور :المجال الثالث

            .تعليمات المدرسة وتوجيهاتهاالطلبة بعلى التزام  الحرص  1

            . الصحية والنفسية وغيرها الطلبةمع المدرسة حول مشكالتالتواصل   2

            . خاصة تلك التي لها عالقة بسلوك الطالبالدعوات المدرسيةتلبية   3

            .اإلجراءات االنضباطية والسلوكية في المدرسةدعم   4

            .وموظفي المدرسة مللمدرسة واحترام معلميهلطلبة على االنتماء تشجيع ا  5

6  
التعاون مع المدرسة في حل المشكالت الناجمة عن ممارسة الطلبة 

  .للسلوكيات المعيقة

          

            . المدرسة بجدية وحسم  إدارةمع مالحظاتالتعامل   7

            ).ي مجلس مدرس( يوجد في المدرسة مجلس لآلباء والمعلمين   8

            .يقوم مجلس أولياء األمور بدوره في الحفاظ عن النظام المدرسي  9

            .المشاركة الفاعلة للمجلس المدرسي في حل المشكالت السلوكية للطلبة  10

            مدونة السلوكالسلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيق : المجال الرابع

            .في زيه ومظهره الخارجييظهر الطالب بمظهر الئق ومناسب   1
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            .يحافظ الطلبة على نظافتهم الشخصية والنظافة العامة للمدرسة  2
            .يحترم الطالب النظام المدرسي والتعليمات المدرسية  3
            .يحافظ الطلبة على الممتلكات المدرسية  4
            .يلتزم الطلبة بأوقات الدوام المدرسي حضوراً وانصرافاً  5
            . يتصرف الطالب بانضباط في ساحات المدرسة وأثناء الطابور المدرسي  6
            .يتجنب الطلبة أشكال العنف داخل المدرسة وخارجها  7
            .يحترم الطلبة معلميهم وزمالئهم والعاملين في المدرسة   8
            .يشارك الطالب في النشاطات المدرسية الصفية والالصفية  9
            .مل الطالب فيما بينهم ومع مجتمعهم بمبدأ حسن الخلقيتعا  10
            .يوجد في المدرسة برلمان طالبي فاعل  11

12  
يعقد البرلمان الطالبي في المدرسة ورشات تدريبية حول تحديد المشكالت 

  .السلوكية في المدرسة وطرق مقترحة للتخفيف من حدتها

          

            . بتطبيق مدونة السلوكتقل نسبة غياب الطلبة المتكرر  13
            .ينخفض تسرب الطلبة بتطبيق مدونة السلوك  14
            .تقل نسبة العنف بين الطلبة بتطبيق مدونة السلوك  15
            .ينخفض عبث الطلبة وتخريبهم للمتلكات المدرسية بتطبيق مدونة السلوك  16
            .بتطبيق مدونة السلوك) دوام جزئي(ينخفض هروب الطلبة أثناء الدوام   17

            مدونة السلوكمعيقات تطبيق 

            .تحدد المدرسة المعيقات التي تحول دون التطبيق الفاعل لمدونة السلوك  1
            .تدنّي مستوى قناعة مدير المدرسة بالحاجة لوجود مدونة سلوك  2

3  
 توفير االنضباط اعتقاد المديرين بأن استخدام مدونة السلوك ال يفيد في

  .المدرسي المطلوب

          

4  
تدنّي مستوى قناعة مدير المدرسة بأن التعامل بشكل إنساني مع الطلبة 

  .من حدوث السلوك المشكليحد 

          

            .قناعة بعض المديرين بضرورة استخدام العقاب البدني  5

6  
لوك قناعة بعض المعلمين بأن غياب العقاب البدني يزيد من حدوث الس

  .المشكل

          

            .تدنّي مستوى قناعة المرشد المدرسي بالحاجة لوجود مدونة سلوك  7
            .االهتمام غير الكافي من قبل المرشدين في حل المشكالت الطالبية  8
            .قلة مشاركة المعلمين في معالجة العديد من المشكالت المدرسية  9
            .أهمية مدونة السلوكتدنّي مستوى وعي المجتمع المحلي ب  10
            .يؤمن الكثير من أولياء األمور بضرورة العقاب البدني  11
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            .قلة مشاركة أولياء األمور في معالجة العديد من المشكالت المدرسية  12
            .االهتمام غير الكافي من قبل أولياء األمور بمشكالت أبنائهم السلوكية  13

14  
للمجتمع المحلي في حالة اتخاذ المدرسة لقرارات  بحق التدخالت السلبية 

  .الطلبة المخالفين

          

15  
تدنّي مستوى قناعة العديد من أولياء األمور بخطورة السلوكيات التي 

  .يرتكبها أبناؤهم

          

            .مدونة السلوكرقل تطبيق عشيوع ظاهرة الوساطة ي  16

  
  

مع الشكر الجزيل لتعاونكم
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  مينخطاب الباحث للمحكّ :5.3ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  المحترم ....................................... حضرة 
  السالم عليكم ورحمة اهللا

  
ومعيقات تطبيقها من وجهة نظر المديرين       "مدونة السلوك " واقع استخدام " يقوم الباحث بدراسة بعنوان     

وذلك استكماالً لمتطلبات الحـصول علـى        ". لضفة الغربية والمرشدين في مدارس وكالة الغوث في ا      
  . درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة، والتي هي عبارة عن استبانة تكونت من قسمين، يتعلـق القـسم األول                  
 بقياس تقديرات المـديرين والمرشـدين       ببيانات أولية ذات عالقة بالمستجيبين، أما القسم الثاني فيتعلق        

في مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية، وكذلك بعض المعيقات التـي            " مدونة السلوك   " الستخدام  
  . تحول دون استخدام هذه المدونة

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ودراية في هذا المجال، أرجو من حـضرتكم التكـرم بتحكـيم هـذه                    
  . داء رأيكم في فقراتها، وإضافة أية مقترحات أو تعديالت ترونها مناسبةاالستبانة، وإب

  
  
  

  مع جزيل الشكر والعرفان
  

                   
                                                                  

  :                                                                                  الباحث
  فتحي سمور
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   بعد التحكيم في صورتها النهائية أداة الدراسة:6.3 ملحق

  
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                  
  
  
  

                                                           عمادة الدراسات العليا
  جامعة القدس     

                        
                           

  ة/ المحترمة/، المرشدة/حضرة المدير
  السالم عليكم ورحمة اهللا

  
  

ومعيقات تطبيقها من    "مدونة السلوك " واقع استخدام  " بين أيديكم استبانة لدراسة يقوم بها الباحث بعنوان       
 وذلـك   . " في مدارس وكالة الغوث في الـضفة الغربيـة          المدرسيين وجهة نظر المديرين والمرشدين   

  . استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة التربوية من جامعة القدس
عن فقرات االستبانة بكل دقة وموضوعية، ليتـسنّى لهـذه          يرجو الباحث من حضرتكم التكرم باإلجابة       

الدراسة بلوغ أهدافها، علماً بأن إجاباتكم ستحاط بالسرية التامة، ولن تـستخدم إال ألغـراض البحـث                 
  . وكلي ثقة بتعاونكم في إنجاح هذه الدراسة. العلمي فقط

  
  
  
  
  

  شاكراً لكم حسن تعاونكم
  

  
  

  فتحي سمور: الباحث
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  :  ـ بيانات أوليةالقسم األول

  

أمام البديل المالئم الذي ينطبق عليك ) ( م بوضع إشارة يرجى التكر :  
  

  :    الجنس* 
       ذكر                            أنثى

  
  :      المسمى الوظيفي* 

       مدير                           مرشد
  

  :  المؤهل العلمي* 
   أعلى من بكالوريوس                      بكالوريوس فأقل 

  
  :الخبرة* 

   سنوات10 سنوات                 أكثر من 10 – 5 سنوات                من 5    أقل من 
  

  :  المنطقة التعليمية* 
      الخليل                           القدس                              نابلس

  
  : موقع المدرسة* 

  بلدة                            مدينة/    مخيم                            قرية
  

  :عدد طالب المدرسة* 
   طالب500 طالب              أكثر من 500 – 200 طالب             من200        أقل من 
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  :القسم الثاني ـ فقرات االستبانة

  . أمام الفقرة، وتحت الدرجة التي تعبر عن وجهة نظركم) (إشارة أرجو التكرم بوضع 
  

  درجة التقدير  الفقرة
الرقم 

  قليلة جدا قليلة  متوسطة  كبيرة   جداكبيرة   : األول ـ تقييم إعداد مدونة السلوكمجالال

1  
  .تضع المدرسة خطة واضحة إلعداد مدونة السلوك

  
        

2  
 البيئة المدرسية اآلمنة تعقد المدرسة جلسات لمناقشة مواضيع حول

    .واآلثار المترتبة على توفيرها
        

            .تحدد المدرسة نظاماً واضحاً ودقيقاً للسلوكيات المرغوبة  3

            .تناقش المدرسة ما يترتب على السلوكيات اإليجابية من حوافز للطلبة  4

            .تعد المدرسة بدائل لضبط السلوك المشكل لدى الطلبة  5

            .وجد في المدرسة مدونة سلوك خاصة بهاي  6

7  
  . الخاصة بالمدرسةمدونة السلوكشارك مدير المدرسة في إعداد ي

  
        

             .مدونة السلوكفي إعداد معلمي المدرسة  عن يشارك ممثلون  8

            . الخاصة بالمدرسةمدونة السلوك عن الطلبة في إعداد يشارك ممثلون  9

10  
 الخاصة مدونة السلوكفي إعداد ون عن أولياء األمور  ممثلشاركي

  .بالمدرسة

          

            .توفر مدونة السلوك استراتيجيات بديلة للعقاب البدني  11

12  
يتم تعريف المعلمين، والطلبة، والمجتمع المحلي، بمدونة السلوك الخاصة 

  .بالمدرسة وأهدافها

          

13  
لوك على طلبتها وأولياء أمورهم بداية تقوم المدرسة بتوزيع مدونة الس

  .العام الدراسي

          

14  
تتناسب اإلجراءات التي تقدمها مدونة السلوك مع المخالفات التي يرتكبها 

  .الطلبة

          

15  
تحدد مدونة السلوك بوضوح السلوكيات المعيقة التي تتطلب إجراءات 

  .لتعديلها

          

             .بيئة مدرسية آمنة في إيجاد مدونة السلوكتسهم   16

            .منضبطة في إيجاد بيئة مدرسية مدونة السلوكتسهم   17

            :مدونة السلوكدور اإلدارة المدرسية في تطبيق المجال الثاني ـ 

            .تناقش المدرسة طلبتها في محتوى مدونة السلوك  1

            .لوكتشجع المدرسة طلبتها على المشاركة في تطبيق مدونة الس  2
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3  
مدونة تشجع المدرسة طلبتها على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم نحو 

  .السلوك

          

            .تعزز المدرسة الطلبة المميزين أكاديمياً وسلوكياً وفقاً لمدونة السلوك  4

5  
توجد في المدرسة سجالت منظمة لتوثيق مخالفات الطلبة من خالل مدونة 

  .السلوك

          

            .المدرسة لقاءات ومحاضرات حول مدونة السلوكتعقد   6

7  
تشرك المدرسة أولياء أمور الطلبة ومجتمعها المحلي في تطبيق مدونة 

  .السلوك

          

8  
تدعو المدرسة إلى اجتماعات دورية ألولياء أمور الطلبة لمناقشة قضايا 

  .تتعلق بمدونة السلوك

          

            .ى المعلمين حول مدونة السلوكتعمل المدرسة على نشر الوعي لد  9

10  
تدعو المدرسة إلى اجتماعات دورية للمجلس المدرسي لمناقشة قضايا 

  .متعلقة بمدونة السلوك

          

            .تشجع إدارة المدرسة المعلمين على تطبيق مدونة السلوك  11

            :مدونة السلوكفي تطبيق  أولياء األمور    المجال الثالث ـ دور 

            .الطلبة بمدونة السلوك  أبنائهمعلى التزاميظهر أولياء األمور حرصهم   1

            .مدونة السلوكمع المدرسة حول يتواصل أولياء األمور   2

3  
 خاصة تلك التي لها عالقة بمدونة الدعوات المدرسيةيلبي أولياء األمور 

  .السلوك

          

            . مدونة السلوك في الواردةنضباطيةاإلجراءات االيدعم أولياء األمور   4

            .وموظفي المدرسة ماحترام معلميهيشجع أولياء األمور الطلبة على   5

6  
يشجع أولياء األمور الطلبة على االلتزام بالسلوكيات اإليجابية الواردة في 

  .مدونة السلوك

          

7  
جمة عن اإلخالل يتعاون أولياء األمور مع المدرسة في حل المشكالت النا

  . بتطبيق مدونة السلوك

          

8  
 ذات  المدرسة إدارةمع مالحظات  بجدية وحسميتعامل أولياء األمور

  .العالقة بتطبيق مدونة السلوك

          

            .يشارك المجلس المدرسي بفاعلية في تطبيق مدونة السلوك  9

           :مدونة السلوكق  السلوكيات الطالبية المترتبة على تطبيالمجال الرابع ـ

            .يلتزم الطلبة بمدونة السلوك  1
            .يتمثل الطلبة السلوكيات المرغوبة التي تعززها مدونة السلوك  2
             .يحافظ الطلبة على نظافتهم الشخصية  3
            .النظافة العامة للمدرسةيحافظ الطلبة على   4
            ).حضوراً وانصرافاً ( يلتزم الطلبة بأوقات الدوام المدرسي   5
            .يتصرف الطلبة وفقاً لمدونة السلوك  6
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            .يتجنب الطلبة التصرف بطريقة غير مرغوبة  7
            .يحترم الطلبة معلميهم وطاقم العاملين في المدرسة   8
            .يشارك الطلبة في النشاطات المدرسية الصفية والالصفية  9
            . بينهم ومع مجتمعهم باحتراميتعامل الطلبة فيما  10
            .يوجد في المدرسة برلمان طالبي فاعل  11
            .يعقد البرلمان الطالبي في المدرسة ورشات تدريبية حول مدونة السلوك  12
            .تقل نسبة الغياب المتكرر للطلبة بتطبيق مدونة السلوك  13
            .ينخفض تسرب الطلبة بتطبيق مدونة السلوك  14
            .تقل نسبة العنف بين الطلبة بتطبيق مدونة السلوك  15
            .ينخفض عبث الطلبة وتخريبهم للمتلكات المدرسية بتطبيق مدونة السلوك  16
            .بتطبيق مدونة السلوك) دوام جزئي(ينخفض هروب الطلبة أثناء الدوام   17

            مدونة السلوكمعيقات تطبيق 

            .ستوى قناعة مدير المدرسة بالحاجة لوجود مدونة سلوكتدنّي م  1

2  
قناعة بعض المديرين بضرورة استخدام بدائل أخرى غير مدونة السلوك 

  .لتوفير االنضباط المدرسي المطلوب

          

3  
اعتقاد المديرين بأن استخدام مدونة السلوك ال يفيد في توفير االنضباط 

  .المدرسي المطلوب

          

4  
من حدوث ناعة مدير المدرسة بأن التعامل بشكل إنساني مع الطلبة يزيد ق

  .السلوك المشكل

          

5  
قناعة بعض المعلمين بأن استخدام مدونة السلوك ال يفيد في توفير 

  .االنضباط المدرسي المطلوب

          

            .تدنّي مستوى قناعة المرشد المدرسي بالحاجة لوجود مدونة سلوك  6
            .مام غير الكافي من قبل المرشدين بمدونة السلوكاالهت  7
            .قلة مشاركة المعلمين في معالجة المشكالت المدرسية  8
            .تدنّي مستوى وعي المجتمع المحلي بأهمية مدونة السلوك  9
            .يؤمن الكثير من أولياء األمور بضرورة العقاب البدني  10
            .ور في معالجة المشكالت المدرسيةقلة مشاركة أولياء األم  11
            .االهتمام غير الكافي من قبل أولياء األمور بمدونة السلوك  12
            .التدخالت السلبية للمجتمع المحلي في حالة تطبيق مدونة السلوك  13

14  
تدنّي مستوى قناعة العديد من أولياء األمور بخطورة السلوكيات التي 

  .يرتكبها أبناؤهم

          

             . يعرقل تطبيق مدونة السلوكشيوع ظاهرة الوساطة  15

  
مع الشكر الجزيل لتعاونكم
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   كتاب تسهيل المهمة:7.3 ملحق
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