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البيئة املدرسية اآلمنة وعالقتها باملشكالت السلوكية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
من وجهة نظر املرشدين التربويني في محافظة إربد

امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة
وعالقتها بامل�شكالت ال�سلوكية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا.
واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي االرتباطي ،فا�ستخدمت
ا�ستبانة جلمع البيانات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )70مر�شدا
ومر�شدة من مديريات تربية حمافظة اربد .و�أظهرت النتائج توافر
بيئة مدر�سية �آمنة بدرجة متو�سطة يف مدار�س مديريات تربية
حمافظة اربد ،ووجود عالقة ارتباطية �سلبية بني توافر بيئة
مدر�سية �آمنة وامل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة من وجهة نظر
املر�شدين الرتبويني ،كما تو�صلت النتائج �إىل وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية يف متو�سطات البيئة الأكادميية واملعرفية تبع ًا
ملتغريي اجلن�س ل�صالح الذكور ،واخلربة ل�صالح الفئة �أقل من 5
�سنوات .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صت الباحثة ب�رضورة اهتمام
الإدارة املدر�سية بتوفري البيئة املدر�سية الآمنة نظراً النعكا�سها على
امل�شكالت الطالبية.
الكلمات املفتاحية :بيئة مدر�سية �آمنة ،امل�شكالت ال�سلوكية،
املر�شدون الرتبويون.

Abstract:
This study aims to identify the extent of availability
of a safe school environment and its relationship with
behavior problems among higher basic stage students.
;The study followed the descriptive- correlation method
a questionnaire was developed to collect data from the
study sample individuals. The study sample consisted
of 70 educational counselors from Irbid Governorate
directorates. The results indicated the availability of a
safe school environment in a moderate degree in the
schools of the directorates of the province of Irbid. The
researcher found that there is a negative statistical
significance correlation between the availability of a
safe school environment and the behavioral problems
among students as perceived by the school counselors.
The study showed that there were significant
differences in the academic and cognitive environment
according to the gender variable in favor of males and
the experience in favor of less than 5 years. In light of
the results of the study, the researcher recommends
the importance of the school administration to provide
the safe school environment due to its reflection on the
behavior problems of students.
Keywords: Safe School Environment, Behavioral
Problems, Higher Basic Stage, The School Counselors.

مقدمة:
حظي التعليم على مكانة عالية يف نفو�س الب�رش نظراً
لأهميته ،و�إن �أول �آية �أنزلت يف القر�آن حثت على القراءة والتعلم ،وقد
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اهتمت دول العامل بالتعليم ،و�أن�ش�أت كثريا من امل�ؤ�س�سات التعليمية
املختلفة ،ومن �أهم هذه امل�ؤ�س�سات املدر�سة ،التي ال يقت�رص هدفها
على التعليم بل وي�شمل الرتبية؛ فالرتبية تهتم بتن�شئة الطلبة ،وت�ؤثر
يف �سلوكهم ،و ُتعد الإن�سان ال�صالح القادر على حتمل �أعباء امل�ستقبل
وم�س�ؤولياته.
واملدر�سة م�ؤ�س�سة تعليمية وتربوية تقوم بتن�شئة الأجيال
ال�صاعدة ،وتزويدهم بالعلم واملعرفة ،وتدريبهم على التفكري
الناقد ،واملنهج العلمي ال�سليم ،و�إك�ساب الطلبة املعارف واملهارات
الالزمة لي�صبحوا مواطنني �صاحلني؛ فاملدر�سة �أداة وظيفتها تنمية
الطالب وم�ساعدته على اكت�ساب املهارات والقدرات الالزمة لتحقيق
الذات ،وتعمل قوة متكاملة يف ت�شكيل املعتقدات واالجتاهات ،مع
املحافظة على املثل العليا والقيم الأ�سا�سية للمجتمع (عا�شور و�أبو
الهيجاء. )2009 ،
وتغريت وظيفة املدر�سة مع ظهور االجتاهات احلديثة يف
الرتبية؛ فلم تعد مكان ًا يحفظ فيه الطلبة املعلومات واملعارف ،بل
�أ�صبحت مكان ًا لرتبيتهم تربية كاملة ،با�ستخدام �أ�ساليب جديدة
نابعة من فل�سفة ت�ؤمن مببادئ تتفق وع�رصية االجتاهات التي
يعي�شها املجتمع (عثمان. )2016 ،
وتلعب املدر�سة املعا�رصة دوراً هام ًا يف تربية الطلبة
وتعليمهم؛ فاملدر�سة لي�ست مكان ًا لإك�ساب الطلبة املعرفة
واملعلومات فقط ،بل هي مكان ل�صقل �شخ�صية الطالب وتزويده
باخلربات احلياتية املختلفة ،وتزويده بالقدرات اخلا�صة ملواجهة
احلياة وم�شاكلها ب�شكل �إيجابي؛ فاملدر�سة هي امل�س�ؤولة عن
تدري�س العلم �إىل الطلبة وتزويدهم باملعارف املختلفة لإعدادهم
لالنتقال �إىل املراحل التعليمية الأعلى ،وتعد املدر�سة �إحدى
امل�ؤ�س�سات الرتبوية امل�س�ؤولة عن تربية الطالب وحت�سني قدراته
و�إعداده ليكون مواطن ًا �صاحل ًا ومنتجاً ،وميكن للمدر�سة من خالل
املالحظات امل�ستمرة للطالب ر�صد �أي تغري يف �سلوكه وبالتايل
اتخاذ الإجراءات الرتبوية الالزمة لتعديل ال�سلوك مثل الأن�شطة
الريا�ضية واالجتماعية والثقافية املختلفة (�أبو الن�رص. )2009 ،
وتعد البيئة املدر�سية املكان الذي يتفاعل فيه كل من املعلم
والطالب وي�ستخدمان �أدوات وم�صادر ومعلومات متنوعة يف
�سبيل حتقيق �أهداف التعلم املو�ضوعة (اخلفاف . )2016 ،والبيئة
املدر�سية هي تداخل العوامل الطبيعية ،البيولوجية واالجتماعية
للمدر�سة ،وهي غري مق�صورة فقط على الأبنية واملالعب وال�ساحات،
بل ت�شمل العوامل البيولوجية من حيوانات ونباتات يف املدر�سة،
والعالقات االجتماعية بني الإدارة واملعلمني والطلبة والعاملني
الآخرين يف املدر�سة ،وميكن �أن متتد العالقة مع املجتمع املحلي
وامل�ؤ�س�سات املوجودة (ح�سن. )2016 ،
وتظهر يف املدر�سة مقدرة الفرد على التكيف� ،أو عدمه مع
املحيط املدر�سي ،وما ي�سوده من نظام و�سلطة؛ فالبيئة املدر�سية
بجميع ظروفها ومكوناتها ت�ؤثر �إيجاب ًا و�سلب ًا يف �سلوك الطالب،
و�أ�صبحت ال�سلوكات العدوانية يف املدار�س حمور اهتمام متزايد يف
جميع �أنحاء العامل ،وهناك جمموعة من ال�سلوكات العدوانية ،وغري
االجتماعية التي تعد م�ؤ�رشاً وا�ضح ًا للميل نحو العدوان ،وت�شكل
تهديداً للمجتمع و�أمنه (. )Reis, Trockel & Mulhall, 2007
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وتهدف ر�سالة املدر�سة �إىل �إعداد جيل مزود باملهارات
واملعارف التي تتنا�سب وطبيعة التطور يف �شبكات االت�صال ونظم
املعلومات وتقنياتها ،وتكوين ال�شخ�صية املتكاملة النافعة التي
ت�ستطيع ا�ستيعاب املتغريات يف احلياة والتعامل معها عرب بيئة
تعلم مدارة بهيئة �إدارية ت�سعى للجودة (�إ�سكارو�س وحممد)2007 ،
 .وترجع �أهمية البيئة املدر�سية �إىل �أن الطالب يق�ضون فرتة طويلة
من حياتهم يف املدر�سة ،وفيها يكت�سبون اخلربات واملهارات التي
متكنهم من مواجهة كثري من م�شاكل احلياة العملية ،وجتعلهم
قادرين على التكيف والتوافق مع كافة الظروف احلياتية املتغرية
(الهنداوي. )2012 ،
وت�شكل املدر�سة بيئة كاملة للطلبة يعي�شون فيها طوال اليوم
املدر�سي ،وت�ؤثر البيئة املدر�سية التي ت�شمل العوامل الطبيعية
والبيولوجية واالجتماعية ب�شكل كبري على الطلبة ،وت�شمل البيئة
الطبيعية للمدر�سة املباين ،والأثاث املدر�سي ،واملرافق ال�صحية،
وت�شمل العوامل البيولوجية للمدر�سة الكائنات احلية الدقيقة التي
ميكن �أن تنت�رش يف املدر�سة مثل الفريو�سات التي ميكن �أن ت�سبب
الأمرا�ض للطلبة� ،أما البيئة االجتماعية فتمثل العالقة بني الطلبة
واملدر�سني والعاملني باملدر�سة (�شكر . )2007 ،ومتثل البيئة
املادية للمدر�سة املباين واملالعب واملعدات يف املدر�سة واملنطقة
املحيطة بها ،مثل ت�صميم املبنى وموقعه ،وتوفري الإ�ضاءة
الطبيعية ،وخلق م�ساحة ملمار�سة الأن�شطة البدنية ،واملرافق من
�أجل التعلم وتناول الطعام ال�صحيَّ � ،أما البيئة االجتماعية فت�شكل
خليطا من العالقات بني الطلبة من ناحية ،وبني العاملني والطلبة
من ناحية �أخرى ،وتت�أثر البيئة االجتماعية للمدر�سة بالعالقات مع
الأهل واملجتمع ككل ،وتوفر التوا�صل اجليد فيما بني كل الأطراف
يف املجتمع املدر�سي (دويدار. )2017 ،
وميكن �أن تنعك�س بيئة املدر�سة على �سلوك الطلبة ،فالبيئة
املادية اجلذابة التي ت�شمل على غرف �صفية مريحة ومنظمة
ونظيفة ،وم�ساحات وا�سعة ومرتبة ،وجودة الت�سهيالت املتوافرة،
كل ذلك ي�ؤثر �إيجابي ًا على تعلم الطلبة� ،أما املدر�سة التي ال تتوافر
فيها مثل هذه البيئة ،ي�شعر الطلبة بالإحباط وامللل الذي ي�شجع على
�إبداء ال�سلوك غري املقبول (عايد وامل�ساعيد. )2012 ،
�إن جناح املدر�سة يف حتقيق �أهدافها يتطلب تكاتف اجلهود،
وتوفري مناخ تعليمي جيد ومنا�سب ،وهذا املناخ ينق�سم �إىل جماالت
متعددة منها ما يتعمق بالبيئة التعليمية الآمنة ،ويقع على عاتق
قادة املدار�س دور �أ�سا�سي يف تخطيط الرقابة وتنظيمها ،ومتابعة
خدمات املجال ال�صحي ،وتوفري املرافق اجليدة والتجهيزات
املدر�سية ،وتوفري خدمات الإر�شاد والتوجيه من �أجل حتقيق ال�صحة
النف�سية وتعزيز الأمن الفكري (البطاينة. )2016 ،
«�إن البيئة الآمنة للم�ؤ�س�سات التعليمية جزء مهم من
اال�سرتاتيجية التعليمية ،فالبناء املدر�سي لي�س جمرد م�ساحة معدة
لإيواء الطالب بل هو نظام متكامل من �أجل ت�سهيل النمو العقلي
واالنفعايل واجل�سدي للطالب ،وتعزيز خمتلف جوانب �شخ�صيته»
(معلويل . )2010 ،ويرى (العزي� )2011 ،إن دور املدر�سة ال
يقت�رص على مهمة التعليم مبعناه الدقيق ،و�إمنا يتعدى ذلك لي�شمل
تعزيز و�سالمة املجتمع ،مبا يف ذلك تقلي�ص االنحرافات ال�سلوكية
وحاالت اجلنوح لدى الطلبة؛ فاملدر�سة تلعب دوراً بالغ الأهمية يف

غر�س الرتبية اخللقية واالجتماعية للطالب قبل �أن تهتم بتلقني
الطلبة املعلومات.
«وتدعم البيئة املدر�سية الآمنة الطالب ،وت�ساعدهم على حل
م�شكالتهم ،وعلى العك�س من ذلك ف�إذا افتقرت املدر�سة للبيئة الآمنة
من حيث اكتظاظ ال�صفوف ب�أعداد الطلبة ،وا�ستئجار املباين ال�سكنية،
و�سوء التهوية والإ�ضاءة ،وقلة املرافق من مالعب وخمتربات
ومكتبات و�أجهزة وو�سائل �رضورية لعملية تدري�س الطلبة» (القزاز،
� . )3 ،2014إن املبنى املدر�سي واملرافق والتجهيزات املدر�سية
جزء مهم من املدر�سة ،ولها �أثر كبري على عملية التعلم ،وعلى
حت�صيل الطلبة وتقدمهم الأكادميي (العجمي. )2010 ،
�أ�شار الداهري (� )2008إىل � َّأن �أبرز املعايري التي يقا�س بها
تقدم املجتمعات وتطورها؛ درا�سة ال�سلوكات التي ميار�سها الطالب
واالهتمام بها ،لأن االهتمام بالطالب هو يف واقع الأمر اهتمام
مب�ستقبل الأمة كلّها .لذلك؛ ي�سعى علم النف�س احلديث �إىل درا�سة
ال�سلوك الإن�ساين وتف�سريه ،حماولة منه ل�ضبطه وتعديله بال�صورة
املنا�سبة .و� َّإن املدر�سة التي ت�سعى �إىل حتقيق اجلودة يف التعليم،
تعمل ب�شكل م�ستمر على تقييم نقاط القوة وال�ضعف املوجودة يف
التنظيم املدر�سي الداخلي ،والفر�ص والتهديدات املحيطة بها يف
البيئة اخلارجية ،وما ت�شمله من جمتمع حملي حميط باملدر�سة
وحتى املجتمع القومي والعاملي (الهنداوي. )2012 ،
وتعد املدر�سة م�ؤ�س�سة تعليمية تقوم مبهام الرتبية والتعليم،
وتكوين �شخ�صية الطالب و�أمناط �سلوكه ،وحت�صينه من ال�سلوكات
غري ال�سوية (�أبو غريب وبيومي والقفا�ص وقمر وحجازي. )2012 ،
ويكون �سلوك الطالب غري مقبول اجتماعياً ،عندما ي�صدر عن
املتعلمني داخل ال�صف الدرا�سي ،وال يتفق مع القواعد واملعايري
واللوائح املتعلقة ب�سلوك الطالب (هويدي واليماين . )2007 ،و� َّإن
ال�سلوكات غري املرغوبة ال�صادرة من الطلبة تتكرر �إذا مت تعزيزها
ب�شكل ما من قبل املعلم؛ فالتعزيز ميكن �أن يوجه ال�سلوك نحو
االجتاه املطلوب (الهنداوي. )2012 ،
وي�شري املحادين والنواي�سة (� )31 ،2009إىل � َّأن “امل�شكالت
ال�سلوكية هي �صعوبات تواجه الطالب ب�شكل متكرر ،ج�سمية �أو
تعبريية �أو نف�سية �أو اجتماعية ،وال ي�ستطيعون التغلب عليها �إال
من قبل �إر�شادات من هم �أكرب �سن ًا من املعلمني والآباء ،و�إن بقاء
هذه امل�شكالت ي�ؤدي �إىل �صعوبة توافقهم مع غريهم ،ويعيق منوهم
النف�سي واالجتماعي� ،إذ تعمل هذه امل�شكالت على تقليل فاعليتهم
وقابليتهم للتعلم� ،أو حتى امل�شاركة الإيجابية مع الآخرين» .وت�ؤثر
امل�شكالت ال�سلوكية للطالب يف املدر�سة على درو�سه ،وقد تزعج
الطالب الآخرين ،وغالب ًا ما تربك امل�شكالت ال�سلوكية املعلمني،
وخا�صة املبتدئني ،ويحتاج الطلبة الذين يظهرون م�شاكل �سلوكية
اهتمام ًا �إ�ضافي ًا ب�شكل دائم ،مما ي�ضع عبئ ًا على املعلمني ويعيق
تعلم الطالبة (. )Sharma & Sharma, 2013
وتتمثل امل�شكالت املدر�سية املتعلقة بالطالب ،بال�سلوك
العدواين خالل الف�سحة واالعتداء على الزمالء واملعلمني واملوظفني،
وعدم االنتظام يف طابور ال�صباح ،وعدم االلتزام بالزي املدر�سي
الر�سمي للمدر�سة ،والتغيب املتكرر لكثري من الطلبة بدون مربرات
مقنعة ،و�سلوك الطالب التي يت�سبب بت�شتت انتباه بع�ض الطلبة،
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البيئة املدرسية اآلمنة وعالقتها باملشكالت السلوكية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
من وجهة نظر املرشدين التربويني في محافظة إربد

والعبث مبمتلكات املدر�سة العامة ،وكرثة حوادث ال�رسقة وخا�صة
يف �أثناء الف�سحة وح�ص�ص الأن�شطة ،والغياب وعدم احل�ضور نهائي ًا
�إىل املدر�سة على الرغم من خروج الطالب من املنزل �إىل مدر�سة
وبدون علم الأ�رسة ،وانت�شار �سلوكيات غري مرغوب فيها مثل
الكذب والتدخني داخل املدر�سة ،والت�رصف بطريقة غري الئقة مثل
الأحاديث اجلانبية مت�س املعلم (عطية. )2015 ،
وكان من بني الدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية املتعلقة
بالبيئة املدر�سية ،واملناخ املدر�سي ،و�سلوك الطلبة ،درا�سة ال�ساعدي
( )2017التي هدفت التعرف �إىل واقع جودة التعليم والبيئة
املدر�سية يف املدار�س االبتدائية ،والعالقة بني البيئة املدر�سية
وجودة التعليم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )13مدر�سة ابتدائية يف
مدينة الزعفرانية يف حمافظة بغداد ،ومت �إجراء مقابالت مع �إدارات
مت توزيع ا�ستبيان عليهم ،و�أظهرت النتائج وجود
تلك املدار�س ،و َّ
اهتمام كبري ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية واملعلمني بو�صفهم �أحد
املكونات الب�رشية للبيئة الداخلية واجلهة املنفذة للخطط الرتبوية
ب�شكل مبا�رش ،و�إن االهتمام باملعلمني يكون له الدور الكبري يف رفع
م�ستوى جودة خدمات التعليم يف املدار�س االبتدائية ،ويوجد العديد
من الأمور التي تعيق رفع جودة التعليم وحت�سني بيئته منها قلة
الأبنية املدر�سية التي ال تتنا�سب مع النمو ال�سكاين.
و�أجرى توكور وحممد ( )Tukur & Muhammad, 2017درا�سة
هدفت التعرف �إىل م�ستوى ال�سلوك الرهابي للطلبة نتيجة النعدام
البيئة املدر�سية الآمنة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )90طالب ًا
وطالبة من املدار�س الثانوية يف مايدوجوري يف نيجرييا .مت جمع
البيانات عن طريق ا�ستخدام مقيا�س رف�ض الذهاب �إىل املدر�سة
الذي طورته (� . )Kneary & Sliverman, 1993أ�شارت النتائج �إىل
�أن انعدام الأمن يف البيئة املدر�سية قد ال ي�ؤثر على الرهاب املدر�سي
لدى طالب املدار�س الثانوية ،و�أنه مل يكن هناك اختالف كبري يف
�سلوك الرهاب املدر�سي فيما يتعلق بنوع اجلن�س.
وهدفت درا�سة ح�شايكة ( )2016التعرف �إىل دور الإدارة
املدر�سية يف توفري بيئة مدر�سية �آمنة ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )375معلم ًا ومعلمة يف املدار�س احلكومية الأ�سا�سية يف �شمال
ال�ضفة الغربية ،وا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات� .أظهرت
النتائج وجود درجة كبرية لدور الإدارة املدر�سية يف توفري بيئة
مدر�سية �آمنة يف املدار�س الأ�سا�سية ،وعدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف دور الإدارة املدر�سية يف توفري بيئة مدر�سية �آمنة
تعزى ملتغري اجلن�س وامل�ؤهل العلمي والكلية وموقع املدر�سة بينما
توجد فروق تعزى ملتغريات اخلربة واملديرية.
وقام ديفيز ( )Davis, 2016بدرا�سة هدفت التعرف �إىل دور
من�سق مناخ املدر�سة الآمن يف و�ضع �سيا�سات داخل املنطقة
التعليمية لزيادة ال�سالمة ،وتقليل �سلوك التنمر يف نظام املدار�س
اخلا�صة يف والية كونيتيكت ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()9
م�س�ؤولني عن توفري البيئة الآمنة يف مدار�س خا�صة يف والية
كونيتيكت ،ومت �إجراء مقابالت �شبه منظمة معهم� .أظهرت النتائج
الت�أثري الذي ميكن �أن حتدثه � َّأن ال�سيا�سات القوية ،والإ�رشاف الدقيق
يف منطقة املدر�سة لتوفري بيئة �آمنة للطلبة �شكلت �شعورا بالأمان
وال�سالمة لدى الطلبة ،واحلفاظ على بيئة مدر�سية �آمنة خالية من
التنمر داخل كل منطقة مدر�سية يف والية كونيتيكت.
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وقام كرونيل وهاجن ( )Cornell & Huang, 2016بدرا�سة
هدفت التعرف �إىل ت�أثري املناخ املدر�سي الر�سمي املوثوق الذي يت�سم
باالن�ضباط ال�صارم والعادل والعالقات اجليدة بني املعلم والطالب
يف تخفي�ض ال�سلوك اخلطر لدى طالب املدار�س الثانوية .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )478طالب ًا وطالبة يدر�سون يف ( )319مدر�سة
ثانوية يف والية فرجينيا� .أظهرت النتائج �أن املدار�س ذات املناخ
املدر�سي الر�سمي لديها م�ستويات �أقل من ال�سلوكيات اخلطرة التي
�أبلغ عنها الطلبة مثل التنمر ،والقتال ،وحمل ال�سالح يف املدر�سة،
وت�شكيل الع�صابات ،والأفكار وال�سلوكيات االنتحارية ،وقدمت هذه
الدرا�سة �أدلة جديدة على �أن املناخ املدر�سي الر�سمي يرتبط بنتائج
�إيجابية ل�سلوك الطلبة.
و�أجرى كت�رسوبا وكلنجر وح�سني (Kutsyuruba, Klinger
 )& Hussain, 2015درا�سة تناولت العالقة بني املناخ املدر�سي
وال�سالمة املدر�سية والإجناز الأكادميي للطالب ورفاهية الطالب.
با�ستخدام نهج املراجعة املنهجية ،و�ألقت الدرا�سة نظرة عامة على
نتائج الأبحاث امل�ستندة �إىل التجارب والتقارير الفنية التي تتناول
اجلوانب التالية :املناخ املدر�سي كمن�ش�أة اجتماعية وعالقتها
بال�سالمة املدر�سية ،وال�رشوط التي ت�سهم يف بيئة ي�شعر فيها الطالب
بالأمان ،وخ�صائ�ص جمموعات معينة من الطالب الذين ي�شعرون
بعدم الأمان ،وت�أثري البيئة املدر�سية ال�سلبية كبيئة مدر�سية ينت�رش
فيها الإيذاء والعنف على حت�صيل الطالب ،ويف نهاية املطاف �إكمال
املدر�سة الثانوية ورفاه الطالب .وت�شري النتائج يف هذه املراجعة
�إىل �أن املناخ املدر�سي الإيجابي والبيئة املدر�سية الآمنة ورفاه
الطالب لها �أهمية كبرية وترتبط بقوة بتلبية احتياجات الطالب
الأكادميية والعاطفية واالجتماعية.
و�أجرى الأنباري والنجاري ( )2015درا�سة هدفت التعرف
�إىل املقومات التي تكفل حتقيق عاملي الأمن والأمان يف البيئة
التعليمية كاملعايري واال�شرتاطات التخطيطية واالعتبارات
مت �إجراء
الت�صميمية للمدار�س يف مدينة احللة يف العراق ،حيث َّ
امل�سح امليداين لعينة تكونت من ( )10مدار�س من املدار�س االبتدائية
واملتو�سطة والثانوية والإعدادية �ضمن مدينة احللة� .أظهرت النتائج
� َّأن ن�سبة تطبيق معايري الأمن والأمان يف املدار�س االبتدائية بلغت
( )33%ويف املدار�س املتو�سطة ( )49%ويف املدار�س الثانوية
والإعدادية (. )51%
وهدفت درا�سة الفالحات ( )2013التعرف �إىل دور تعليمات
و�أنظمة االن�ضباط الطالبي يف البيئة املدر�سية الآمنة من وجهة
نظر املديرين واملر�شدين ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )177مديراً
ومديرة ومر�شداً ومر�شدة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة
جلمع املعلومات .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية
جاءت مرتفعة لإجابة �أفراد عينة الدرا�سة على كل من �أبعاد �أنظمة
وتعليمات االن�ضباط الطالبي ودور املر�شد الرتبوي ،ودور مدير
املدر�سة ،ودور املعلم ،ودور �أولياء الأمور ،وكذلك وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغريي امل�ؤهل العلمي وم�ستوى اخلربة،
بينما ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س.
�أما درا�سة العزام وغزالن ( )2013فهدفت الك�شف عن القدرة
التنب�ؤية لعوامل البيئة املدر�سية يف امليل لل�سلوك العدواين لدى
طلبه املرحلة الأ�سا�سية العليا ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()784
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طالب ًا وطالبة من املرحلة الأ�سا�سية العليا ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
مت ا�ستخدام مقيا�سني هما :امليل لل�سلوك العدواين ،والبيئة املدر�سية.
َّ
و�أظهرت النتائج �أن اندماج املعلم مب�شاعر �إيجابية مع طلبته قد
يبعد عنهم الإحباط والعدوان كما �أن الرتكيز فقط على التعليم مبا
فيه من عمليات ح�سابيه وحقائق ،وقراءة كتب مقررة قد يعر�ض
الطلبة �إىل الإحباط والعدوان ،لذلك يجب على املعلم الرتكيز على
الأن�شطة املرتبطة باهتمام الطالب بالإ�ضافة �إىل التعليم وم�ساعدته
على التعامل مع ال�ضغوطات وال�رصاعات النف�سية الناجتة عن
اخلربات ال�سلبية التي يتعر�ض لها الطلبة.
وقام واجن ود�شون ( )Wang & Dishion, 2012بدرا�سة
طولية ك�شفت عن م�سارات التغيري يف ت�صورات املراهقني لأربعة
�أبعاد للمناخ املدر�سي (الدعم الأكادميي� ،إدارة ال�سلوك ،دعم املعلم
االجتماعي ،الدعم االجتماعي للزمالء) وت�أثري هذه امل�سارات على
�سلوكيات املراهقني .وقد متت متابعة �أفراد عينة املدر�سة التي
تكونت من ( )1030طالب ًا وطالبة يدر�سون يف ( )8مدار�س من
ال�صف ال�ساد�س �إىل الثامن� .أ�شارت النتائج �إىل � َّأن �أبعاد املناخ
املدر�سي جميعا انخف�ضت يف حني زادت امل�شكالت ال�سلوكية،
وارتبط االنخفا�ض يف �أبعاد املناخ املدر�سي بزيادة امل�شكالت
ال�سلوكية.
و�أجرى علي وحممد وحممد وهات�س (Ali, Muhammed,
 )Mehmet & Hatice, 2012درا�سة هدفت �إىل حتديد امل�شكالت
املتعلقة باالن�ضباط املدر�سي الأكرث تكراراً ،والك�شف عن تكرار
العقوبة الت�أديبية ب�سبب م�شاكل الطالب .وت�ألفت عينة الدرا�سة من
( )554معلم ًا ومعلمة عملوا يف ( )55مدر�سة ابتدائية يف منطقة
متدنية اقت�صادي ًا واجتماعي ًا يف �إ�سطنبول .ووفق ًا للنتائج فقد
لوحظ � َّأن امل�شكالت الت�أديبية تقل عندما يزداد االهتمام بالعائلة
واملعلمني الكبار ،واملعلمني الذكور الذين يواجهون م�شكالت �أقل
ان�ضباط ًا مقارنة باملعلمني املبتدئني واملدر�سات ،حيث توجد
م�شكالت ت�أديبية مماثلة يف املرحلتني الأوىل والثانية ،بالإ�ضافة
�إىل اللبا�س وتدرج م�شاكل اللغة ال�سيئة فيها .و ُينظر �إىل �أنه على
عك�س التوقعات ،ف� َّإن جتوال املعلم يف الف�صول الدرا�سية ،ي�ؤدي
�إىل ال�ضو�ضاء واملقاطعة والكالم دون �إذن م�سبق حيث تظهر فوق
املعدل املتو�سط مع ارتفاع م�ستويات ال�صفوف العليا.
و�أجرى قمر الدين وخليفة ( )2010درا�سة هدفت التعرف �إىل
واقع البيئة املدر�سية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف ال�سودان ،وقد
�شملت الدرا�سة ( )111مدر�سة يف �ست واليات هي :النيل الأزرق،
الق�ضارف ،نهر النيل ،اال�ستوائية الو�سطى� ،شمال كردفان ،وغرب
دارفور ،ومت ا�ستخدام ا�ستمارة تقومي للبيئة ،و�أظهرت النتائج:
التقارب يف ن�سب البنني والبنات ،ووجود مدار�س خمتلطة بن�سب
�ضئيلة ،وازدحام الف�صول ،ووجود نق�ص يف عدد املعلمني ،وعدم
وجود م�صلى يف كثري من املدار�س ،ووجود الأن�شطة الريا�ضية،
وجمعيات الن�شاط املدر�سي� ،إال �أن هناك نق�ص ًا يف امليادين ،وعدم
االهتمام بالإذاعة املدر�سية ،والغياب �شبه التام للمعامل (العلوم-
احلا�سوب)  ،وحجرات الفنون واملو�سيقى ،والبيئة املدر�سية بيئة
فقرية ،و�أنها من الع�سري �أن تفي ب�أغرا�ض التعليم
وهدفت درا�سة واجن و�سليمان ود�شون و�ستورم�شيك (Wang,
 )Selman, Dishion & Stormshak, 2010التعرف �إىل العالقة بني

متت
املناخ املدر�سي وامل�شكالت ال�سلوكية املدركة لدى الطلبة� ،إذ َّ
متابعة الطالب امل�شاركني يف الدرا�سة من ال�صف ال�ساد�س حتى
ال�صف الثامن يف مدار�سة مقاطعة تقع يف �شمال غرب املحيط
الهادئ ،وعددهم ( )677طالب ًا وطالبة ملدة ثالث �سنوات� .أ�شارت
النتائج �إىل �أن الطالب الذين �أدركوا م�ستويات �أعلى من االن�ضباط
املدر�سي والنظام� ،أو لديهم عالقات �إيجابية بني الطالب واملدر�سني،
ارتبطوا باحتمالية وتكرار �أقل للم�شكالت ال�سلوكية.
وقام �صالح وحم�سن ( )2009بدرا�سة هدفت التعرف �إىل
ال�سلوكيات غري املقبولة اجتماعي ًا لدى طلبة الدرا�سة املتو�سطة
والإعدادية من وجهة نظر املدر�سني يف مركز حمافظة الديوانية،
مت بناء ا�ستبانة
وبلغ عدد �أفراد العينة ( )140مدر�س ًا ومدر�سة .حيث َّ
بال�سلوكات غري املقبولة اجتماعي ًا جلمع البيانات� .أظهرت نتائج
الدرا�سة � َّأن ال�سلوكيات غري املقبولة اجتماعي ًا �شائعة لدى طلبة
الدرا�سة املتو�سطة والإعدادية ،كما وجدت الدرا�سة �أن هناك فرق ًا
ذا داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف ال�سلوك غري املقبول
اجتماعي ًا ل�صالح الذكور.
وهدفت درا�سة الهندي (� )2009إىل حتديد خ�صائ�ص املناخ
املدر�سي يف املدار�س الأ�سا�سية مبحافظة الزرقاء من وجهة
نظر معلمي الرتبية الإ�سالمية وطلبة ال�صف العا�رش ،وعالقة ذلك
ببع�ض املتغريات .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )36معلم ًا ومعلمة
ومن ( )324طالب ًا وطالبة من ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،حيث
مت توزيع ا�ستبانة عليهم .و�أظهرت النتائج �أن �أهم اخل�صائ�ص
َّ
الإيجابية التي يت�صف بها املناخ املدر�سي للمدار�س الأ�سا�سية يف
حمافظة الزرقاء من وجهة نظر املعلمني والطلبة هي على الرتتيب:
اخل�صائ�ص املتعلقة بالعالقة بني الطلبة ،والعالقة بني الطلبة
واملعلمني ،والعالقة بني الطلبة والإدارة املدر�سية ،والعالقة بني
املعلمني والإدارة املدر�سية� .أما اخل�صائ�ص ال�سلبية للمناخ فتمثلت
يف وجود م�شكالت مدر�سية .كما �أظهرت النتائج �أي�ض ًا عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات املعلمني والطلبة
خل�صائ�ص مناخ مدار�سهم تعزى �إىل �أثر متغري ملديرية الرتبية التي
تتبعها ،وجن�سها ،وحجمها.
ويالحظ من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة �أ َّنها تناولت
بع�ض امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة (Ali, Muhammed, Mehmet
& Hatice, 2012؛ �صالح وحم�سن )2009 ،يف حني تناولت بع�ض
الدرا�سات ال�سابقة البيئة املدر�سية واملناخ املدر�سي (Wang
& Dishion, 2012؛ الهندي ، )2006 ،والبيئة املدر�سية الآمنة
(الأنباري والنجاري ، )2015 ،وبحثت درا�سات �أخرى العالقة
بني املناخ املدر�سي وبع�ض املتغريات مثل :امل�شكالت ال�سلوكية
املدركة لدى الطلبة ( ، )Wang, et, al. , 2010وال�سالمة املدر�سية
والإجناز الأكادميي للطالب (Kutsyuruba, Klinger & Hussain,
 ، )2015والعالقة بني تعليمات و�أنظمة االن�ضباط الطالبي والبيئة
املدر�سية الآمنة (الفالحات . )2013 ،وقد متيزت الدرا�سة احلالية
عن الدرا�سات ال�سابقة يف مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة يف املدار�س،
والتحقق من طبيعة العالقة بني مدى توافر البيئة املدر�سية الآمنة
وامل�شكالت ال�سلوكية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة
نظر املر�شدين الرتبويني.
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نظر املر�شدين الرتبويني يف حمافظة اربد.

مشكلة الدراسة:

يت�أثر الفرد بالبيئة التي يعي�ش فيها ،ول َّأن الطلبة يق�ضون أهمية الدراسة:

معظم �أوقاتهم يف املدر�سة فمن الطبيعي �أن يكون لهذه البيئة
املدر�سية الت�أثري الكبري على ت�رصفاتهم و�سلوكياتهم ،كما ت�شهد
البيئة املدر�سية العديد من الظواهر الرتبوية واالجتماعية اخلطرية
التي تقف عائق ًا �أمام امل�ؤ�س�سة الرتبوية يف حتقيق �أهدافها ،فهناك
بع�ض الطلبة يت�رصفون ت�رصفات غري الئقة؛ نظراً لوجودهم يف
بيئة مدر�سية غري منا�سبة ،فمنهم من يهمل نظافته ال�شخ�صية،
�أو ي�ستهزئ باملدر�سني �ساعي ًا �إىل �إ�ضاعة احل�صة ،وهذه البيئة
املدر�سية غري املنا�سبة قد تنعك�س على �سلوكات الطلبة ،لذا حت َّددت
م�شكلة هذه الدرا�سة يف الك�شف عن طبيعة العالقة بني مدى توافر
بيئة مدر�سية �آمنة وامل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة.

أسئلة الدراسة:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
♦ ♦ما مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني يف حمافظة
اربد؟
♦ ♦هل توجد فروق يف مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى
طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني يف
حمافظة اربد تعزى للمتغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة) ؟
♦ ♦هل توجد عالقة بني توافر بيئة مدر�سية �آمنة وامل�شكالت
ال�سلوكية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املر�شدين
الرتبويني يف حمافظة اربد؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
♦ ♦التعرف �إىل مدى توافر البيئة املدر�سية الآمنة ،وعالقتها
بامل�شكالت ال�سلوكية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة
نظر املر�شدين الرتبويني يف حمافظة اربد.
♦ ♦بيان �أثر املتغريات (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة)
 ،على مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني يف حمافظة اربد.

فرضيات الدراسة
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل اختبار �صحة الفر�ضيات الآتية:
♦ ♦ :H01ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
( )α ≤ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة من
املر�شدين الرتبويني نحو توافر البيئة املدر�سية الآمنة لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة اربد تعزى ملتغريات (اجلن�س،
امل�ؤهل العلمي ،اخلربة) .
♦ ♦ :H02ال توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05بني درجتي توافر بيئة املدر�سية الآمنة
وامل�شكالت ال�سلوكية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة
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تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف الآتي:
♦ ♦الأهمية النظرية :تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية
مو�ضوع البيئة املدر�سية � ،إذ �أكد كثري من املتخ�ص�صني والباحثني
على �أن البيئة املدر�سية لها ت�أثري كبري على نتاجات التعليم �سواء
على م�ستوى �شخ�صيات الطلبة �أو ما ينتج عنها من �سلوك .وقد يفتح
هذا البحث املجال �أمام باحثني �آخرين للقيام بدرا�سات مماثلة
تكون �أكرث عمق ًا و�شمولية ،كما ميكن �أن يفيد الباحثون من �أداة
الدرا�سة (اال�ستبانة) وتوظيفها يف �إجراء درا�سات تتعلق بالبيئة
املدر�سية الآمنة.
♦ ♦الأهمية التطبيقية :قد تفيد نتائج هذا البحث اجلهات
الرتبوية املخت�صة يف توفري العنا�رص املهمة لتح�سني البيئة
املدر�سية ،وذلك لرفع م�ستوى الطلبة يف املجاالت املادية والنف�سية
واالجتماعية واملعرفية كلها ،خللق وبناء �أفراد �سليمني نف�سي ًا
و�أخالقي ًا وتربوياً ،وبناء �شخ�صيتهم املتكاملة ،وزيادة حت�صيلهم
العلمي .وت�سهم هذه الدرا�سة يف زيادة الوعي لدى الإدارة املدر�سية
حول انعكا�س توفري البيئة الآمنة على امل�شكالت ال�سلوكية لدى
الطلبة ،وت�شجعهم على التخطيط اجليد واتخاذ الإجراءات الف َّعالة
التي تعمل على توفري البيئة املدر�سية الآمنة والعمل على حت�سينها.

مصطلحات الدراسة
◄◄املرحلة الأ�سا�سية العليا :ت�شمل ال�صفوف من ال�سابع
الأ�سا�سي �إىل العا�رش الأ�سا�سي ،وفق �أنظمة وقوانني وزارة الرتبية
والتعليم الأردنية.
◄◄البيئة املدر�سية الآمنة« :هي البيئة املدر�سية التي يتوافر
فيها مناخ تربوي �سليم ي�ساعد على التعلم ،ومي�رس لعمليتي التدري�س
والتعليم ،حيث ي�سري العمل داخل املدر�سة ب�شكل وا�ضح ومنظم
وخايل من امل�شكالت» (امل�ساعيد . )26 ،2010 ،وتعرف �إجرائي ًا
بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على جمال عنا�رص البيئة
املدر�سية يف اال�ستبانة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.
◄◄امل�شكالت ال�سلوكية » :هي �سلوك غري �سوي يف درجة �شدته
وتكراره ،ي�سلكه الفرد نتيجة للتوترات النف�سية والإحباطات التي
يتعر�ض لها ،وال يقدر على مواجهتها ،فت�شكل انحراف عن معايري
ال�سلوك ال�سوي تثري انتباه وقلق املحيطني به” (�إبراهيم ومعمرية
وعديل وعبد العاطي . )50 ،2009 ،وتعرف �إجرائي ًا بالدرجة التي
يح�صل عليها �أفراد عينة الدرا�سة على جمال امل�شكالت ال�سلوكية يف
اال�ستبانة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة.
◄◄املر�شد الرتبوي“ :هو �شخ�ص مدرب وم�ؤهل يقدم خدماته
الإر�شادية من خالل عالقة مهنية ر�سمية ،مل�ساعدة الطلبة يف كثري
من املجاالت داخل املدر�سة وخارجها ،لتحقيق �أق�صى م�ستويات
النمو التي ت�سمح بها �إمكانياتهم (العطوي . )23 ،2018 ،ويعرف
�إجرائي ًا بال�شخ�ص املتخ�ص�ص واملدرب على تقدمي اخلدمات
الإر�شادية يف مدار�س مديريات تربية حمافظة اربد ،ويتعامل مع
طلبة املرحلة الأ�سا�سية.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

حدود الدراسة

املتغريات

Ú Úاحلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة احلالية على املر�شدين
واملر�شدات الرتبويات يف مديريات الرتبية والتعليم.

اخلربة

Ú Úاحلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على مديريات الرتبية
والتعليم يف حمافظة اربد يف الأردن.
Ú Úاحلدود الزمانية� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الأول من العام املدر�سي 2019 /2018م.
Ú Úاحلدود املو�ضوعية «املفاهيمية» :اقت�رصت الدرا�سة
احلالية على املفاهيم وامل�صطلحات الواردة فيها.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي االرتباطي ،ملالئمته
يف حتقيق �أغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من املر�شدات واملر�شدين الذين يعملون
َّ
يف املدار�س التابعة ملديريات تربية حمافظة اربد خالل الف�صل
الدرا�سي الأول من العام املدر�سي 2019 /2018م ،والبالغ عددهم
( )103من املر�شدات واملر�شدين.

الفئة

التكرار

الن�سبة املئوية

�أقل من � 5سنوات

35

50.0

من � 10 - 5سنوات

17

24.3

�أكرث من � 10سنوات

18

25.7

املجموع

70

100.0

أداة الدراسة
قامت الباحثة ببناء ا�ستبانة للح�صول على �آراء �أفراد عينة
الدرا�سة ،بهدف حتقيق �أهداف الدرا�سة بالك�شف عن مدى توافر
بيئة مدر�سية �آمنة وعالقتها بامل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة،
مت �إعداد اال�ستبانة باال�ستعانة بالدرا�سات ال�سابقة (البطاينة،
و َّ
2016؛ الفالحات2013 ،؛ الداهري2008 ،؛ هويدي واليماين،
2007؛ العوي�سي . )2006 ،وا�شتملت اال�ستبانة على املعلومات
الوظيفية لأفراد عينة الدرا�سة (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة) .
كما ا�شتملت على جمالني ،وهما�( :أ) جمال مدى توافر بيئة مدر�سية
وت�ضمن
�آمنة ،وا�شتمل على �أربعة حماور ،وهي حمور البيئة املادية
َّ
وت�ضمن ( )9فقرات ،وحمور
( )10فقرات ،وحمور البيئة ال�صحية
َّ
وت�ضمن ( )10فقرات ،وحمور البيئة الأكادميية
البيئة النف�سية
َّ
وت�ضمن ( )10فقرات .و (ب) جمال امل�شكالت ال�سلوكية
واملعرفية
َّ
وت�ضمن ( )13فقرة.
َّ

عينة الدراسة:

صدق االستبانة:

تكونت عينة الدرا�سة من ( )70مر�شدا ومر�شدة من مديريات
َّ
مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة من
تربية حمافظة �إربدَّ ،
مت توزيع
جمتمع الدرا�سة بن�سبة ( )68% .0من املجتمع ،حيث َّ
( )75ا�ستبانة وا�سرتجاع ( )70ا�ستبانة �صاحلة للتحليل الإح�صائي
يو�ضح توزيع �أفراد
بن�سبة ا�سرتجاع بلغت ( . )93%واجلدول (ِّ )1
العينة تبع ًا للمتغريات ال�شخ�صية والوظيفية.

بهدف الت�أكد من ال�صدق الظاهري ال�ستبانة الدرا�سة ،عر�ضت
على جمموعة من املحكمني وعددهم ( )7حمكمني من ذوي اخلربة
والكفاءة يف جماالت الإدارة الرتبوية والإر�شاد الرتبوي وعلم النف�س،
وذلك للحكم على درجة �سالمة ال�صياغة اللغوية للفقرات وو�ضوحها،
ومدى منا�سبتها لقيا�س ما و�ضعت من �أجله ،ومدى انتماء كل فقرة
للمجال املحور الذي تنتمي �إليه ،بالإ�ضافة �إىل �أي �إجراء يلزم من
حذف �أو تعديل �أو �إ�ضافة على فقرات اال�ستبانة �أو اقرتاحات يرونها
منا�سبة ،حيث �أخذ مبالحظات املحكمني ومقرتحاتهم ،و�إجراء ما
يلزم من حذف وتعديل على فقرات اال�ستبانة� ،إذ اعتمدت ن�سبة (.0
 )80التفاق املحكمني حلذف �أو تعديل �أو �إ�ضافة لفقرات اال�ستبانة،
و�أخرجت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية.

الجدول ()1
توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية والوظيفية

املتغريات

اجلن�س

امل�ؤهل العلمي

الفئة

التكرار

الن�سبة املئوية

ذكر

40

57.1

�أنثى

30

42.9

املجموع

70

100.0

بكالوريو�س

34

48.6

ماج�ستري

25

35.7

دكتوراه

11

15.7

املجموع

70

100.0

وبغر�ض ا�ستخراج م�ؤ�رشات ال�صدق جلميع فقرات �أداة
الدرا�سة ،طيقت الأداة على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )20مر�شدا
ومر�شدة من جمتمع الدرا�سة وخارج العينة الأ�صلية ،وح�ساب
معامالت االرتباط بري�سون بني كل فقرة واملجال الذي تنتمي �إليه
والأداة ككل ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
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الجدول ()2
معامالت االرتباط بين فقرات استبانة الدراسة والمجال الذي تنتمي إليه واالستبانة ككل

رقم
الفقرة

االرتباط مع املجال نف�سه

االرتباط مع اال�ستبانة
ككل

االرتباط مع املجال نف�سه

جمال البيئة املادية

االرتباط مع اال�ستبانة
ككل

االرتباط مع املجال نف�سه

جمال البيئة ال�صحية

االرتباط مع اال�ستبانة
ككل

جمال البيئة النف�سية

1

**0.540

**0.440

**0.738

**0.601

**0.668

**0.676

2

**0.592

**0.464

**0.386

**0.514

**0.601

**0.390

3

**0.686

**0.639

**0.617

**0.541

**0.749

**0.762

4

**0.608

**0.613

**0.484

**0.546

**0.628

**0.486

5

**0.685

*0.297

**0.789

*0.732

**0.698

**0.659

6

**0.399

**0.694

**0.579

**0.494

**0.746

**0.675

7

**0.633

**0.641

**0.733

**0.625

**0.622

**0.459

8

**0.674

**0.551

**0.716

**0.661

**0.626

**0.648

9

**0.501

**0.466

**0.665

**0.424

**0.521

**0.483

10

**0.609

**0.919

**0.698

**0.621

رقم
الفقرة

االرتباط مع املجال نف�سه

االرتباط مع اال�ستبانة
ككل

معامالت االرتباط بني فقرات ا�ستبانة امل�شكالت ال�سلوكية
االرتباط مع اال�ستبانة ككل

جمال البيئة الأكادميية واملعرفية

1

**0.461

**0.430

**0.552

2

**0.707

**0.613

**0.612

3

**0.582

**0.591

**0.520

4

**0.430

**0.378

**0.723

5

**0.561

**0.398

*0.259

6

**0.651

**0.656

**0.511

7

**0.646

**0.575

**0.585

8

**0.635

**0.645

**0.722

9

**0.420

**0.399

**0.540

10

**0.689

**0.694

**0.632

11

**0.599

12

**0.511

13

**0.715
*معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05
** معامالت ارتباط مقبولة ودالة عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.01

يظهر من اجلدول (� )2أن معامالت االرتباط بني فقرات اال�ستبانة واملحور الذي تنتمي �إليه واملجال ككل تزيد عن ( ، )0.40ومع
الأداة ككل �أكرث من ( )0.30وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ، )α≤0.05وهذا يدل على وجود معامل ارتباط قوي ،وهي
معامالت مقبولة لأغرا�ض تطبيق الدرا�سة.
ثبات االستبانة:
بهدف ا�ستخراج ثبات �أداة الدرا�سة ،طبقت معادلة ثبات الأداة (كرونباخ �ألفا) على جميع جماالت الدرا�سة والأداة ككل للعينة
اال�ستطالعية والبالغة ( )20مر�شدا ومر�شدة ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
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الجدول ()3
معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة واألداة ككل

الرقم

املجال

عدد الفقرات

معامل الثبات

1

البيئة املادية

10

0.75

2

البيئة ال�صحية

9

0.82

3

البيئة النف�سية

10

0.85

4

الأكادميية واملعرفية

10

0.70

5

امل�شكالت ال�سلوكية

13

0.84

52

0.95

جميع فقرات اال�ستبانة

يظهر من اجلدول (� )3أن معامالت كرونباخ �ألفا ملجايل
البيئة املدر�سية الآمنة ،وامل�شكالت ال�سلوكية تراوحت ما بني
( )0.85 - 0.70كان �أعالها ملحور «البيئة النف�سية» ،و�أدناها
ملحور «الأكادميية واملعرفية» ،وبلغ معامل كرونباخ �ألفا للأداة
ككل ( ، )0.95وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة لأغرا�ض
الدرا�سة.
تصحيح االستبانة
تكونت اال�ستبانة ب�صورتها النهائية من ( )52فقرة ،حيث
ا�س ُتخد َِم مقيا�س ليكرت للتدرج اخلما�سي بهدف قيا�س �آراء �أفراد
مت �إعطاء موافق ب�شدة ( ، )5موافق ( ، )4حمايد (، )3
عينة الدرا�سة ،و َّ
غري موافق ( ، )2غري موافق ب�شدة (( )1عودة ، )2014 ،وذلك بو�ضع
�إ�شارة (√) �أمام الإجابة التي تعك�س درجة موافقتهم.
املعاجلة اإلحصائية
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية
الآتية من خالل برنامج الرزم الإح�صائية ( : )SPSSالتكرارات
والن�سب املئوية للمتغريات ال�شخ�صية والوظيفية لأفراد عينة الدرا�سة،
واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة
الدرا�سة عن جماالت �أداة الدرا�سة جميعها ،كما مت ا�ستخدام حتليل
التباين املتعدد ( )MANOVAللك�شف عن الفروق بني املتو�سطات
احل�سابية ملجاالت الدرا�سة تبع ًا للمتغريات ال�شخ�صية والوظيفية،
وحتليل التباين ( )ANOVAللك�شف عن الفروق بني املتو�سطات
احل�سابية لال�ستبانة ككل تبع ًا للمتغريات ال�شخ�صية والوظيفية.كما
مت االعتماد على الت�صنيف التايل للحكم على املتو�سطات احل�سابية:
طول الفرتة = (1.33 = 3 /4 = 3 / )1 - 5
�أقل من  2.33منخف�ضة ،ومن � - 2.33أقل من 3.67
متو�سطة ،ومن � 3.67إىل  5.00مرتفعة.

نتائج الدراسة ومناقشتها
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول :ما مدى توافر
بيئة مدر�سية �آمنة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة
نظر املر�شدين الرتبويني يف حمافظة اربد؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة
َّ
من فقرات كل حمور واملجال ككل واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.

1 .1البيئة املادية :املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لكل فقرة من فقرات حمور «البيئة املادية» واملحور ككل،
واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال «البيئة المادية» ككل (ن=)70

الرقم
1
6
2
7
3
10
5
8
4
9

الفقرة
تتوافر يف املدر�سة غرف
ذات م�ساحة كافية تتنا�سب
�أعداد الطلبة.
تتوافر يف املدر�سة
التجهيزات الريا�ضية.
يتم متابعة �أعمال ال�صيانة
بطريقة منتظمة.
تتوافر يف املدر�سة مكتبة
للمطالعة.
تتوافر يف املدر�سة م�صادر
التعلم والتعليم املنا�سبة.
تتوافر يف املدر�سة �أجهزة
حا�سوب كافية.
تتوافر الو�سائل والأدوات
التعليمية املنا�سبة يف
املدر�سة.
تتوافر يف املدر�سة
املختربات العلمية املنا�سبة.
تتوافر يف املدر�سة املالعب
وال�ساحات الآمنة.
يتوافر يف املدر�سة م�رسح
و�صاالت للعر�ض.
«البيئة املادية» ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
4.00

0.00

الرتبة
1

الدرجة
مرتفعة

3.89

0.32

2

مرتفعة

3.67

0.68

3

مرتفعة

3.60

0.71

4

متو�سطة

3.53

0.74

5

متو�سطة

3.51

0.85

6

متو�سطة

3.47

0.85

7

متو�سطة

3.46

0.70

8

متو�سطة

3.43

0.79

9

متو�سطة

3.27

0.82

10

متو�سطة

3.58

0.25

-

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت
بني ( ، )4.00 - 3.27وجاءت الفقرة رقم ( )1التي تن�ص على:
«تتوافر يف املدر�سة غرف ذات م�ساحة كافية تتنا�سب �أعداد الطلبة»
باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.00وبدرجة مرتفعة.ويعزى
ذلك �إىل توافر مقومات البيئة املادية من حيث توافر الغرف ال�صفية
املنا�سبة لأعداد الطلبة ،وعدم وجود اكتظاظ فيها.وبلغ املتو�سط
احل�سابي للمجال «البيئة املادية» ككل ( )3.58وبدرجة متو�سطة.
ويعزى ذلك �إىل � َّأن املباين واملرافق املدر�سية ال تلبي حاجات البيئة
التعليمية من حيث جتهيزات البيئة املادية الالزمة لتنفيذ الأن�شطة
املنهجية والالمنهجية التي ت�سهم يف ت�سهيل العملية التعليمية،
و�إيجاد بيئة تعليمية �آمنة للطلبة مثل املختربات واملالعب واملكتبة
وم�صادر التعلم غري املنا�سبة لأعداد الطلبة.واتفقت هذه النتيجة مع
نتائج درا�سة ال�ساعدي ( )2017التي �أ�شارت �إىل وجود العديد من
الأمور التي تعيق رفع جودة التعليم وحت�سني بيئته يف املدار�س
االبتدائية منها قلة الأبنية املدر�سية التي ال تتنا�سب مع النمو
ال�سكاين ،ودرا�سة قمر الدين وخليفة ( )2010التي �أ�شارت �إىل � َّأن
واقع البيئة املدر�سية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي يف ال�سودان يتمثل
بازدحام الف�صول ،ووجود نق�ص يف عدد املعلمني ،وعدم وجود
م�صلى يف كثري من املدار�س ،والغياب �شبه التام ملختربات العلوم
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البيئة املدرسية اآلمنة وعالقتها باملشكالت السلوكية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
من وجهة نظر املرشدين التربويني في محافظة إربد

واحلا�سوب ،وحجرات الفنون واملو�سيقى.
2 .2البيئة ال�صحية :املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لكل فقرة من فقرات حمور «البيئة ال�صحية» واملحور ككل،
واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.

د .ملياء محمد ناجي عبيدات

الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال «البيئة النفسية» ككل (ن=)70

الرقم

الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال «البيئة الصحية» ككل (ن=)70

الرقم

الفقرة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

9

االهتمام باللياقة البدنية.

3.77

0.82

1

مرتفعة

3.56

0.77

2

متو�سطة

3.53

0.86

3

متو�سطة

3.34

0.74

4

متو�سطة

3.33

0.79

5

متو�سطة

3.31

1.04

6

متو�سطة

3.13

0.66

7

متو�سطة

3.06

0.23

8

متو�سطة

3.06

0.41

8

متو�سطة

3.34

0.29

-

متو�سطة

4

8

7
3
5
1
2
6

متابعة الأحوال ال�صحية
للطلبة ب�صورة منتظمة.
متابعة �أمور �سالمة الغذاء
من حيث الكم والنوع
واملراقبة الغذائية وال�سلوك
الغذائي للطالب.
متابعة تهوية الغرف
ال�صفية ب�شكل دائم.
يتوافر يف املدر�سة �أثاث
�صحي.
تنظيم زيارات للمرافق
الطبية لرعاية الطلبة.
متابعة نظافة املباين
واملرافق ال�صحية با�ستمرار.
متابعة �إ�ضاءة الغرف
ال�صفية ب�شكل دائم.
تطبيق �إجراءات الأمن
وال�سالمة العامة.
« البيئة ال�صحية “ ككل

9

10

يظهر من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
(. )3.77 - 3.06وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال «البيئة ال�صحية»
ككل ( )3.34وبدرجة متو�سطة ،ويعزى ذلك �إىل �ضعف االهتمام
بالعوامل التي تتعلق بتعزيز ال�صحة املدر�سية ،مثل االهتمام
بالنظافة واللياقة البدنية للطلبة ،ومتابعة احلالة ال�صحية لهم،
ووجود ق�صور يف اهتمام الإدارة املدر�سية يف اجلانب ال�صحي
للطلبة ،وتزويدهم باملهارات واملعارف املتعلقة بال�سلوكيات
ال�صحية ،ودفعهم نحو متثل هذه ال�سلوكيات ،وقد �أ�شار �شكر
(� )2007إىل � َّأن الطالب يكت�سب من البيئة ال�صحية ال�سليمة يف
املدر�سة ال�سلوك ال�صحي ال�سليم ،كما �أن البيئة املدر�سية لها ت�أثري
كبري على �صحة الطالب ج�سمي ًا ونفي�س ًا وعقلي ًا واجتماعيا نظراً
لوجوده الطويل فيها (�أحمرو. )2017 ،واتفقت هذه النتائج مع
نتائج درا�سة الأنباري والنجاري ( )2015التي �أظهرت � َّأن ن�سبة
تطبيق معايري الأمن والأمان يف املدار�س االبتدائية يف مدينة احللة
يف العراق بلغت ( ، )33%ويف املدار�س املتو�سطة ( ، )49%ويف
املدار�س الثانوية والإعدادية ()51%
3 .3البيئة النف�سية :املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لكل فقرة من فقرات املجال «البيئة النف�سية» واملحور ككل،
واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.
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4

5

6

1

3

8

2

الفقرة
تتوافر يف
املدر�سة
�إر�شادات
خا�صة
تتعمق
بال�صحة
النف�سية
على لوحات
الإعالنات
املتوفرة
باملدر�سة.
تعزيز
االجتاهات
وامليول
الإيجابية
لدى الطالب
االبتعاد
عن �أ�سلوب
الت�سلط يف
التعامل مع
الطلبة.
تفعيل دور
املر�شد
الطالبي يف
حل م�شكالت
الطالب
النف�سية.
يتم تعميق
لدى الطلبة
قيم التعاون
املبنية على
ال�صدق
والأمانة
عدم توجبه
العبارات
املحرجة
للطلبة.
مراعاة
خ�صائ�ص
املراحل
العمرية
للطلبة
ومتطلباتها.
ي�شعر الطلبة
باالرتياح
داخل
املدر�سة.
املحافظة
على �رسية
املعلومات
�أثناء
التوا�صل
مع �أولياء
الأمور

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

3.59

3.53

3.44

3.43

0.75

0.96

0.90

1.12

الرتبة

1

2

3

4

الدرجة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

3.37

1.13

5

متو�سطة

3.34

0.98

6

متو�سطة

3.34

0.87

6

متو�سطة

3.30

0.73

8

متو�سطة

3.24

0.58

9

متو�سطة
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الرقم

الفقرة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

امل�ساهمة
يف �إبراز
قدرات
7
الطلبة
الإبداعية.
«البيئة النف�سية»
ككل

الرتبة

الدرجة

3.11

0.40

10

متو�سطة

5

3.37

0.34

-

متو�سطة

6

يظهر من اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت
بني (. )3.59 - 3.24وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال «البيئة
النف�سية» ككل ( )3.37وبدرجة متو�سطة ،ويعزى ذلك �إىل وجود
ق�صور يف اهتمام املدر�سة بال�صحة النف�سية لدى الطلبة التي تعد
مدخ ًال لل�سلوك ال�صحي ال�سوي ،وذلك من خالل الأن�شطة املدر�سية
�أو اخلطط الرتبية والربامج الإر�شادية مل�ساعدة الطلبة يف التغلب
على م�شاكلهم النف�سية ،وحتقيق التوافق النف�سي لديهم ،بالإ�ضافة
�إىل �ضعف الدور الف ًعال للمر�شد الرتبوي يف تقدمي الدعم النف�سي
للطلبة نظراً لأعداد الطلبة املتزايدة يف املدرا�س التي ال تتنا�سب مع
عدد املر�شدين يف كل مدر�سة� ،إذ � َّإن البيئة املدر�سية اجليدة تعمل
على تعديل وت�صحيح �أمناط ال�سلوك واملعارف واخلربات وامل�شاعر
اخلاطئة لدى الطالب ،ومتار�س دورها الإيجابي يف توفري ال�صحة
النف�سية للطالب ورعايتها (دويدار. )2017 ،و�أ�شار العزام وغزالن
(� )2013إىل � َّأن اندماج املعلم مب�شاعر �إيجابية مع طلبته قد يبعد
عنهم الإحباط والعدوان ،ويجب على املعلم الرتكيز على الأن�شطة
املرتبطة باهتمام الطالب بالإ�ضافة �إىل التعليم وم�ساعدته على
التعامل مع ال�ضغوطات وال�رصاعات النف�سية الناجتة عن اخلربات
ال�سلبية التي يتعر�ض لها الطلبة.واختلفت هذه النتيجة مع نتائج
درا�سة الهندي ( )2009التي �أظهرت � َّأن املناخ املدر�سي للمدار�س
الأ�سا�سية يت�سم بخ�صائ�ص �إيجابية جاءت على الرتتيب :اخل�صائ�ص
املتعلقة بالعالقة بني الطلبة ،والعالقة بني الطلبة واملعلمني،
والعالقة بني الطلبة والإدارة املدر�سية ،والعالقة بني املعلمني
والإدارة املدر�سية.
4 .4الأكادميية واملعرفية :املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لكل فقرة من فقرات حمور «الأكادميية واملعرفية»
واملحور ككل ،واجلدول ( )7يو�ضح ذلك.
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال «األكاديمية والمعرفية» ككل
(ن=)70

الرقم
4
1

9

10

الرقم

الفقرة
املقررات الدرا�سية مت�س
م�شكالت املجتمع.
تت�سم �أهداف املنهاج
املدر�سي باملرونة والقابلية
للتطبيق ب�سهولة.
يطرح املنهاج مو�ضوعات
�أهمية التعاي�ش الثقايف
والعرقي والديني.
التنوع يف املوا�ضيع
و�أ�ساليب طرحها لتتنا�سب
مع ميول الطلبة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.86

0.35

1

مرتفعة

3.80

0.50

2

مرتفعة

3.74

0.44

3

مرتفعة

3.60

0.71

4

متو�سطة

7
8

2

3

الفقرة
ت�سهم �أهداف املنهاج
املدر�سي يف تنمية مهارات
التفكري الناقد واالبتكاري
لدى الطالب.
املناهج التعليمية املقرر
على الطالب درا�ستها
ت�ساعدهم يف تكوين
�شخ�صيتهم.
طرق التدري�س على ت�ؤثر
املردود الرتبوي للطالب.
املو�ضوعات التي يطرحها
املنهاج قابلة للمناق�شة
واحلوار
تتكامل �أهداف املنهاج
املدر�سي لتلبي احتياجات
الطالب وميولهم.
تركز �أهداف املنهاج
املدر�سي على زيادة قدرة
الطالب على حتديد امل�شكالت
االجتماعية واالقت�صادية.

«الأكادميية واملعرفية» ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الرتبة

الدرجة

3.60

0.69

4

متو�سطة

3.56

0.73

6

متو�سطة

3.54

0.79

7

متو�سطة

3.53

0.85

8

متو�سطة

3.51

0.79

9

متو�سطة

3.33

0.81

10

متو�سطة

3.61

0.28

-

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني
( ، )3.86 - 3.33وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال “الأكادميية
واملعرفية» ككل ( )3.61وبدرجة متو�سطة ،ويعزى ذلك �إىل
� َّأن املنهاج املدر�سي يتميز بخ�صائ�ص تعمل على رفع م�ستوى
الكفايات املعرفية واملهاراتية وال�سلوكية التي يتمثلها الطالب يف
واقع حياته اليومية ،وي�ستخدم املعلم لتدري�سه الأ�ساليب التعليمية
التي تراعي قدرات الطلبة ،وتنمي الطالب فكري ًا وتربوياً�.إذ �أ�شارت
درا�سة ال�ساعدي (� )2017إىل � َّأن االهتمام ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
واملعلمون بو�صفهم �أحد مكونات الب�رشية للبيئة الداخلية واجلهة
املنفذة للخطط الرتبوية ب�شكل مبا�رش ،له الدور كبري يف رفع م�ستوى
جودة خدمات التعليم يف املدار�س االبتدائية.
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :هل توجد
فروق يف مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية
العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني يف حمافظة اربد تعزى
للمتغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة) ؟ وقد انبثق عن هذا
ال�س�ؤال الفر�ضية الآتية :ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05يف متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
من املر�شدين الرتبويني نحو توافر البيئة املدر�سية الآمنة لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حمافظة اربد تعزى ملتغريات (اجلن�س،
امل�ؤهل العلمي ،اخلربة) .للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت تطبيق حتليل
التباين املتعدد ( )MANOVAللك�شف عن الفروق بني املتو�سطات
احل�سابية يف مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة واملتمثلة بـــِ (البيئة
املادية ،البيئة ال�صحية ،البيئة النف�سية ،الأكادميية واملعرفية)
تبع ًا للمتغريات التالية (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة)  ،وتطبيق
حتليل التباين ( )ANOVAللك�شف عن الفروق بني املتو�سطات يف
املجال “مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة “ ككل تبع ًا لهذه املتغريات،
واجلداول �أدناه تو�ضح ذلك.

106

البيئة املدرسية اآلمنة وعالقتها باملشكالت السلوكية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
من وجهة نظر املرشدين التربويني في محافظة إربد

د .ملياء محمد ناجي عبيدات

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى توافر بيئة مدرسية آمنة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المرشدين التربويين تعزى للمتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي،
الخبرة)

املجال

املتغريات
اجلن�س

البيئة املادية

امل�ؤهل العلمي

اخلربة

اجلن�س

البيئة ال�صحية

امل�ؤهل العلمي

اخلربة

اجلن�س

البيئة النف�سية

امل�ؤهل العلمي

اخلربة

اجلن�س

الأكادميية واملعرفية

امل�ؤهل العلمي

اخلربة

اجلن�س
الأداة ككل
امل�ؤهل العلمي

الفئة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكر

40

3.63

0.22

�أنثى

30

3.53

0.29

بكالوريو�س

45

3.60

0.25

درا�سات عليا

25

3.55

0.25

�أقل من � 5سنوات

35

3.65

0.18

من � 10 - 5سنوات

17

3.54

0.27

�أكرث من � 10سنوات

18

3.51

0.32

ذكر

40

3.33

0.27

�أنثى

30

3.36

0.31

بكالوريو�س

45

3.31

0.25

درا�سات عليا

25

3.39

0.35

�أقل من � 5سنوات

35

3.33

0.22

من � 10 - 5سنوات

17

3.39

0.41

�أكرث من � 10سنوات

18

3.31

0.27

ذكر

40

3.31

0.27

�أنثى

30

3.45

0.41

بكالوريو�س

45

3.32

0.27

درا�سات عليا

25

3.47

0.43

�أقل من � 5سنوات

35

3.42

0.36

من � 10 - 5سنوات

17

3.42

0.36

�أكرث من � 10سنوات

18

3.23

0.27

ذكر

40

3.69

0.23

�أنثى

30

3.49

0.31

بكالوريو�س

45

3.65

0.28

درا�سات عليا

25

3.53

0.28

�أقل من � 5سنوات

35

3.63

0.25

من � 10 - 5سنوات

17

3.61

0.32

�أكرث من � 10سنوات

18

3.56

0.32

ذكر

40

3.49

0.10

�أنثى

30

3.46

0.17

بكالوريو�س

45

3.47

0.13

درا�سات عليا

25

3.49

0.14
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املجال

املتغريات

اخلربة

الفئة

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

�أقل من � 5سنوات

35

3.51

0.11

من � 10 - 5سنوات

17

3.49

0.12

�أكرث من � 10سنوات

18

3.40

0.16

يظهر من اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة يف جميع �أبعاد مدى توافر بيئة مدر�سية
�آمنة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا ،من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني تعزى للمتغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي ،اخلربة)  ،وملعرفة
الداللة الإح�صائية لتلك الفروق طبق حتليل التباين املتعدد ( )MANOVAعلى جميع �أبعاد مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني ،واجلدول ( )9يبني ذلك.
الجدول ()9
نتائج تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAللكشف عن الفروق في أبعاد مدى توافر بيئة مدرسية آمنة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المرشدين التربويين تبعاً للمتغيرات
(الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة)

املتغري
قيمة هوتلنج (اجلن�س)
)Value (0.159
)F (2.460
)Sig (0.054

قيمة هوتلنج (امل�ؤهل العلمي)
)Value (0.057
)F (0.886
)Sig (0.478

قيمة ويليك�س (اخلربة)
)Value (0.837
)F (1.444
)Sig (0.185

اخلط�أ

املجموع امل�صحح

قيمة «”F

الداللة الإح�صائية

البيئة املادية

0.144

1

0.144

2.447

0.123

البيئة ال�صحية

0.011

1

0.011

0.131

0.719

البيئة النف�سية

0.282

1

0.282

2.569

0.114

الأكادميية واملعرفية

0.607

1

0.607

8.674

0.004

البيئة املادية

0.083

1

0.083

1.404

0.240

البيئة ال�صحية

0.071

1

0.071

0.833

0.365

البيئة النف�سية

0.177

1

0.177

1.611

0.209

الأكادميية واملعرفية

0.221

1

0.221

3.160

0.080

البيئة املادية

0.331

2

0.165

2.807

0.068

البيئة ال�صحية

0.050

2

0.025

0.294

0.746

البيئة النف�سية

0.319

2

0.160

1.454

0.241

الأكادميية واملعرفية

0.111

2

0.055

0.790

0.458

البيئة املادية

3.828

65

0.059

البيئة ال�صحية

5.503

65

0.085

البيئة النف�سية

7.135

65

0.110

الأكادميية واملعرفية

4.551

65

0.070

البيئة املادية

4.359

69

البيئة ال�صحية

5.655

69

البيئة النف�سية

8.087

69

الأكادميية واملعرفية

5.506

69

النمط

جمموع املربعات درجات احلرية متو�سط املربعات

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (. )α≤0.05

يظهر من اجلدول (: )9
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف �أبعاد مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني واملتمثلة بـــِ (البيئة املادية ،البيئة ال�صحية ،البيئة النف�سية) تبع ًا ملتغري اجلن�س ،حيث
مل ت�صل قيم “� ”Fإىل م�ستوى الداللة الإح�صائية.ويعزى ذلك �إىل � َّأن املر�شدين واملر�شدات �أفراد عينة الدرا�سة يعملون يف املدار�س التابعة
ويطبق عليها نف�س القوانني والأنظمة لذا جاءت �آراءهم متقاربة.
ملديريات الرتبية والتعليم التي تكون بيئاتها متقاربة
َّ
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 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف (الأكادميية واملعرفية) تبع ًا ملتغري (اجلن�س)
ول�صالح (الذكور) مبتو�سط ح�سابي ( )3.69بينما بلغ املتو�سط
احل�سابي للإناث (. )3.49ويعزى ذلك �إىل � َّأن البيئة الأكادميية
واملعرفية تعتمد على الأ�ساليب وا�سرتاتيجيات التدري�س التي
ي�ستخدمها املعلم يف تزويد الطلبة باملعارف واملعلومات واملهارات.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05يف �أبعاد مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى
طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني
واملتمثلة بـــِ (البيئة ال�صحية ،البيئة املادية ،البيئة النف�سية،
الأكادميية واملعرفية) تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي ،حيث مل ت�صل
قيم “� ”Fإىل م�ستوى الداللة الإح�صائية.وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05يف �أبعاد مدى
توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من
وجهة نظر املر�شدين الرتبويني واملتمثلة بـــِ (البيئة ال�صحية ،البيئة
املادية ،البيئة النف�سية ،الأكادميية واملعرفية) تبع ًا ملتغري اخلربة،
فلم ت�صل قيم «� ”Fإىل م�ستوى الداللة الإح�صائية.ويعزى ذلك �إىل
اتفاق �أفراد عينة الدرا�سة باختالف م�ؤهالتهم العلمية وخربتهم
يف �آرائهم حول توافر البيئة املدر�سية الآمنة ،حيث جاءت �آرائهم
متقاربة نظراً لطبيعة عملهم يف بيئات عمل مت�شابهة.
مت تطبيق حتليل التباين ( )ANOVAعلى مدى توافر بيئة
كما َّ
مدر�سية �آمنة لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر
املر�شدين الرتبويني ككل تبع ًا للمتغريات التالية (اجلن�س ،امل�ؤهل
العلمي ،اخلربة)  ،واجلدول ( )10يو�ضح ذلك.
الجدول ()10
نتائج تحليل التباين ( )ANOVAللكشف عن الفروق في مدى توافر بيئة مدرسية آمنة
لدى طلبة المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المرشدين التربويين ككل تعزى للمتغيرات
(الجنس ،المؤهل العلمي ،الخبرة)

املتغري

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة «”F

داللة»”F
الإح�صائية

اجلن�س

0.9100

1

0.9100

1.155

0.6820

امل�ؤهل
العلمي

0.1000

1

0.1000

0.7300

0.8480

اخلربة

0.7310

2

0.9600

4.165

0.0200

اخلط�أ

1.070

65

0.6100

املجموع
امل�صحح

1.232

69

يظهر من اجلدول (: )10
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05يف مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا ،من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني ُتعزى
للمتغريات (اجلن�س ،امل�ؤهل العلمي)  ،حيث مل ت�صل قيمة “”F
مل�ستوى الداللة الإح�صائية.واختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
الفالحات ( )2013يف وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف دور
تعليمات و�أنظمة االن�ضباط الطالبي يف البيئة املدر�سية الآمنة
تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ،واتفقت معها يف عدم وجود فروق
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ذات داللة �إح�صائية يف دور تعليمات و�أنظمة االن�ضباط الطالبي
يف البيئة املدر�سية الآمنة تعزى ملتغري اجلن�س.و�أظهرت نتائج
درا�سة الهندي ( )2009عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات تقديرات املعلمني والطلبة خل�صائ�ص مناخ مدار�سهم
تعزى �إىل �أثر متغري مديرية الرتبية التي تتبعها ،وجن�سها ،وحجمها.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05يف مدى توافر بيئة مدر�سية �آمنة لدى طلبة املرحلة
الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني ُتعزى ملتغري
(اخلربة) .وملعرفة مواقع الفروق مت تطبيق اختبار �شيفيه ()scheffe
للمقارنات البعدية ،واجلدول ( )11يو�ضح ذلك.
الجدول ()11
نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية على األداة ككل تبعاً لمتغير الخبرة

اخلربة

املتو�سط
احل�سابي

�أقل من 5
�سنوات

�أقل من � 5سنوات

3.51

-

من � 10 - 5سنوات

3.49

�أكرث من � 10سنوات

3.40

�أكرث من
من  - 5
� 10سنوات � 10سنوات
0.02

*0.11

-

0.09
-

يظهر من اجلدول (� )11أن مواقع الفروق يف الأداة ككل تبع ًا
ملتغري اخلربة كانت بني (اقل من � 5سنوات) و (�أكرث من � 10سنوات)
ول�صالح (�أقل من � 5سنوات) حيث بلغ متو�سطهم احل�سابي ()3.51
 ،بينما بلغ املتو�سط احل�سابي (�أكرث من � 10سنوات) ( ، )3.40ومل
تظهر فروق دالة �إح�صائي ًا بني فئات اخلربات الأخرى.ويعزى ذلك
�إىل � َّأن املر�شدين ذوي اخلربة الأعلى لديهم خربة يف احلكم على
الأمور ب�شكل �أف�ضل �أكرث من املر�شدين اجلدد ذوي اخلربة القليلة.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة الفالحات ( )2013يف وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف دور تعليمات و�أنظمة االن�ضباط
الطالبي يف البيئة املدر�سية الآمنة تعزى ملتغري م�ستوى اخلربة.
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :هل توجد
عالقة بني توافر بيئة مدر�سية �آمنة وامل�شكالت ال�سلوكية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني يف
حمافظة اربد؟ وقد انبثق عن هذا ال�س�ؤال الفر�ضية الآتية :ال توجد
عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بني
درجتي توافر البيئة املدر�سية الآمنة وامل�شكالت ال�سلوكية لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية العليا من وجهة نظر املر�شدين الرتبويني يف
حمافظة اربد.للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات جمال «امل�شكالت
مت ح�ساب معامل االرتباط بني توافر
ال�سلوكية» واملجال ككل.كما َّ
عنا�رص بيئة مدر�سية �آمنة وامل�شكالت ال�سلوكية ،واجلداول �أدناه
تو�ضح ذلك.
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال “المشكالت السلوكية» ككل
(ن=)70

الرقم

الفقرة

5

يرمي الطلبة الأو�ساخ يف
�أماكن غري منا�سبة.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.93

0.26

الرتبة

الدرجة

1

مرتفعة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )29كانون أول 2019م

الرقم
9
4
10
3
6
13
11
7
8
1
2
12

الفقرة
ي�ستخدم الطلبة �أ�سلوب التهديد
مع زمالئهم.
يقوم بع�ض الطلبة بالهروب
من املدر�سة قبل نهاية الدوام.
يرف�ض الطلبة التوجيه
والن�صح من املعلمني.
ال يهتم الطلبة بالنظافة
ال�شخ�صية.
ي�ستهزئ الطلبة باملدر�سني.
يلج�أ الطلبة �إىل التدخني يف
حميط املدر�سة.
يقوم الطلبة بحركات
و�إ�شارات �سيئة لت�ضحك
الآخرين
ي�سعى الطلبة �إىل �إ�ضاعة
احل�صة.
يقوم الطلبة بالكتابة على
املقاعد الدرا�سية واجلدران.
ينادي الطلبة بع�ضهم ب�أ�سماء
و�ألقاب تزعجهم
يقوم الطلبة ب�إتالف الو�سائل
التعليمية
يت�أخر يف �إعداد وت�سليم
الأن�شطة والواجبات املدر�سية
«امل�شكالت ال�سلوكية» ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

بالأنظمة املدر�سية وقوانني االن�ضباط يف املدر�سة.بالإ�ضافة �إىل
قيام املدار�س بتوجيه طاقات الطالب وتوزيعها يف ممار�سة الأن�شطة
املدر�سية مما ي�سهم يف ابتعادهم عن مظاهر ال�سلوك غري ال�سوي.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة �صالح وحم�سن ()2009
التي �أظهرت � َّأن ال�سلوكيات غري املقبولة اجتماعي ًا �شائعة لدى طلبة
الدرا�سة املتو�سطة والإعدادية.و�أ�شارت درا�سة الهندي (� )2009إىل
� َّأن اخل�صائ�ص ال�سلبية التي يت�صف بها املناخ املدر�سي للمدار�س
الأ�سا�سية يف حمافظة الزرقاء فتمثلت يف وجود م�شكالت مدر�سية.

الرتبة

الدرجة

3.86

0.60

2

مرتفعة

3.71

0.68

3

مرتفعة

3.57

0.81

4

متو�سطة

3.46

1.02

5

متو�سطة

3.44

0.83

6

متو�سطة

معامل االرتباط بين أبعاد مجال البيئة المدرسية األمنة ومجال المشكالت السلوكية.

3.44

0.93

6

متو�سطة

البيئة املدر�سية الأمنة معامل االرتباط مع امل�شكالت ال�سلوكية الداللة الإح�صائية

3.43

0.83

8

متو�سطة

3.41

0.75

9

متو�سطة

3.36

1.02

10

متو�سطة

3.27

0.80

11

متو�سطة

3.26

0.86

12

متو�سطة

3.16

0.88

13

متو�سطة

3.49

0.30

-

متو�سطة

يظهر من اجلدول (� )12أن املتو�سطات احل�سابية تراوحت
بني ( ، )3.93 - 3.16حيث جاءت الفقرة رقم ( )5التي تن�ص على
«يرمي الطلبة الأو�ساخ يف �أماكن غري منا�سبة» باملرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( )3.93وبدرجة مرتفعة ،تليها الفقرة رقم ( )9التي
تن�ص على« :ي�ستخدم الطلبة �أ�سلوب التهديد مع زمالئهم» مبتو�سط
ح�سابي ( ، )3.86ثم الفقرة رقم ( )4التي تن�ص على“ :يقوم بع�ض
الطلبة بالهروب من املدر�سة قبل نهاية الدوام” مبتو�سط ح�سابي
( )3.71وبدرجة مرتفعة ،ويدل ذلك على وجود م�شكالت �سلوكية
لدى الطلبة تتعلق بعدم االهتمام باملحافظة على نظافة املدر�سة
ومرافقها ،وتنمر الطالب على زميله ،والت�رسب من املدر�سة ،وهذه
امل�شكالت تنعك�س �سلبي ًا على �سري العملية التعليمية.وباملرتبة
الأخرية الفقرة رقم ( )12والتي تن�ص على «يت�أخر يف �إعداد وت�سليم
الأن�شطة والواجبات املدر�سية» مبتو�سط ح�سابي ( )3.11وبدرجة
متو�سطة ،ويعزى ذلك �إىل وجود م�شكالت �سلوكية متعلقة بالناحية
الأكادميية لدى الطلبة تنتج من قلة اهتمام الطلبة ب�أداء الواجبات
واملهام املوكلة �إليهم ،بالإ�ضافة �إىل م�شكالت �سلوكية متعلقة
بالناحية االجتماعية نتيجة ال�ستخدام الألقاب املزعجة عند توا�صل
الطالب مع بع�ضهم ،لكن هذه امل�شكالت ال تنت�رش ب�شكل كبري.وبلغ
املتو�سط احل�سابي للمجال «امل�شكالت ال�سلوكية» ككل ()3.49
وبدرجة متو�سطة ،ويعزى ذلك �إىل توافر اجلو االجتماعي والنف�سي
مما ي�سهم يف تكوين ال�سلوك
املنا�سب �إىل حد ما يف البيئة املدر�سية َّ
ال�سوي للطالب ،وي�ساعده على التوافق مع بيئة املدر�سة ،وااللتزام

الجدول رقم ()13

البيئة املادية

-**0.317

0.007

البيئة ال�صحية

-**0.336

0.005

البيئة النف�سية

-**0.531

0.000

الأكادميية واملعرفية

-*0.268

0.025

املجال ككل

-**0.810

0.000

* معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (. )0.05
** معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (. )0.01

يظهر من اجلدول (� )13أن معامالت االرتباط بني جماالت
مقيا�س البيئة املدر�سية الأمنة وامل�شكالت ال�سلوكية جميعها
�سالبة حيث تراوحت بني ( ، )0.531 – 0.268وكان �أبرزها يف
املجال النف�سي ،و�أدناها يف املجال الأكادميي واملعريف ،وبلغ
معامل االرتباط بني مقيا�س توفر عنا�رص البيئة الأمنة يف املدر�سة
وامل�شكالت ال�سلوكية ككل ( )0.810وهذا يدل على وجود معامالت
ارتباط �سالبة وقوية بني جماالت مقيا�س البيئة الأمنة ،ومقيا�س
امل�شكالت ال�سلوكية.ويدل ذلك على � َّأن كلما زادت درجة توافر البيئة
املدر�سية الآمنة قلَّت امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة ،يعزى ذلك
�إىل � َّأن توافر البيئة التعليمية املالئمة �صحي ًا ونف�سي ًا و�أكادميي ًا
ومادي ًا ت�سهم يف توجيه �سلوك الطلبة و�ضبطه ،و� َّإن البيئة املدر�سية
الرتبوية الآمنة ذات اللوائح والقواعد الوا�ضحة اخلا�صة ب�ضبط �سلوك
الطلبة ت�سهم يف تنمية القيم واالجتاهات املرغوب فيها التي ت�ساعد
الطلبة على عدم االنحراف ،وتنعك�س على �أمناط ال�سلوك الإيجابي
لديهم ،وي�ساعد يف دعم العملية الرتبوية ،و�إزالة العقبات التي تعيق
حتقيق �أهدافها ،وكل هذا ي�ؤدي �إىل تاليف امل�شكالت ال�سلوكية.
واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة واجن و�سليمان ود�شون
و�ستورم�شيك ()Wang, Selman, Dishion & Stormshak, 2010
التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن الطالب الذين �أدركوا م�ستويات �أعلى من
االن�ضباط املدر�سي والنظام� ،أو لديهم عالقات �إيجابية بني الطالب
واملدر�سني ،ارتبطوا باحتمالية وتكرار �أقل للم�شكالت ال�سلوكية.
كما اتفقت مع نتائج درا�سة واجن ود�شون (Wang & Dishion,
 )2012التي �أظهرت ارتباط االنخفا�ض يف �أبعاد املناخ املدر�سي
بزيادة امل�شكالت ال�سلوكية.واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
الفالحات ( )2013التي �أ�شارت �إىل وجود دور مرتفع للتعليمات
و�أنظمة االن�ضباط الطالبي يف البيئة املدر�سية الآمنة من وجهة نظر
املديرين واملر�شدين.ودرا�سة كت�رسوبا وكلنجر وح�سني( (�Kutsyuru
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البيئة املدرسية اآلمنة وعالقتها باملشكالت السلوكية لدى طلبة املرحلة األساسية العليا
من وجهة نظر املرشدين التربويني في محافظة إربد

 )ba, Klinger & Hussain, 2015التي �أ�شارت �إىل �أن املناخ املدر�سي
الإيجابي ،والبيئة املدر�سية الآمنة ،ورفاهية الطالب لها �أهمية
كبرية وترتبط بقوة بتلبية احتياجات الطالب الأكادميية والعاطفية
واالجتماعية.

التوصيات
.1

.2

.3
.4
.5
.6

ويف �ضوء نتائج الدرا�سة تو�صي الباحثة بالتايل:
1تركيز الإدارة املدر�سية على توفري وتعزيز البيئة املدر�سية
الآمنة يف خمتلف املجاالت ،وخا�صة يف املجاالت ال�صحية
والنف�سية ،نظراً النعكا�سها على امل�شكالت الطالبية ،ودورها
يف تقليل امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة.
2االهتمام بتوفري املرافق املدر�سية املجهزة لتنا�سب حاجات
الطلبة وتنفيذ الأن�شطة املدر�سية املختلفة مثل امل�سارح
واملالعب الآمنة واملختربات العلمية ،والعمل على ال�صيانة
الدورية لها.
3االهتمام بتوفري و�سائل ال�سالمة العامة يف املدار�س مثل توفري
الإ�ضاءة اجليدة ،واالهتمام بالنظافة العامة يف املدر�سة.
4االهتمام بتفعيل الإر�شاد املدر�سي للطلبة ،وتقدمي الدعم
النف�سي للطلبة مع مراعاة خ�صائ�صهم واحتياجاتهم مع
املحافظة على �رسية املعلومات.
5االهتمام با�ستخدام �أ�ساليب وطريق التدري�س التي تتوافق مع
احتياجات الطلبة ،وتراعي ميولهم ،وتعزز من قدرتهم على
حل امل�شكالت التي تواجههم.
6تنظيم دورات تدريبية للمر�شدين واملر�شدات حول �أف�ضل
الأ�ساليب والطرق الإر�شادية يف حتقيق ال�سالمة النف�سية
للطلبة.
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( . )2009العنف يف املدر�سة العربية :درا�سات حالة .م�رص :املكتبة
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