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مستلخص البحث :
الباب األول  :مقدمة البحث وأهميته
تعد البيئة المدرسية األرض الخصبة التي من خاللها يمكن توفير المتطلبات الرئيسية
والضرورية لتنفيذ االهداف التربوية للنهوض بالعملية التعليمية وتنمية القدرة على خلق
جيل واع يساهم في البناء والتقدم من خالل ممارسة النشاطات اليومية وفق األهداف التي
تحددها مستلزمات العملية التربوية .وأن تنظيم عناصر البيئة المدرسية ومكوناتها بأسلوب
تربوي على وفق أهداف المجتمع المدرسي وطبيعة التعلم والمتعلم أنما يؤدي الى االنسجام
والتوافق بين أفراد المجتمع المدرسي باألستفادة من البيئة الخارجية وما تفرزه من عوامل
تساعد في ترسيخ المفاهيم التربوية التي تساهم في بناء شخصية التلميذ وجعله عضوا نافعا
في المجتمع.
وتكمن أهمية البحث الحالي في الوقوف على ممارسات اإلدارة المدرسية ومدى األهتمام
بمتطلبات متابعة تنفيذ اهداف المرحلة االبتدائية من وجهة نظر الهيئات التعليمية.
مشكلة البحث  :تكمن بالسؤال التالي
هل اإلدارة المدرسية تهتم بمتابعة تنفيذ األهداف التربوية للبيئة المدرسية؟
هدف البحث  :الكشف عن ممارسات اإلدارة المدرسية لألهتمام بمتابعة تنفيذ األهداف
التربوية للمرحلة االبتدائية.
الباب الثاني  :أشتمل البحث على مفاهيم اإلدارة المدرسية ،الممارسات البيئية  ،خصائص
وأهداف المرحلة االبتدائية.
الباب الثالث  :اقتصر على اإلجراءات الميدانية لتجربة البحث.
الباب الرابع  :اقتصر على تفسير النتائج.
الباب الخامس :أقتصر على عدد من االستنتاجات والتوصيات.
School Management in the Light of the Objectives of
the Primary Schools
Abstract :
Chapter One
Introduction of the research and its importance
School environment is a fertile ground by which it can
provide the necessary main requirements for the advancement of the
educational process and the development of the ability to create an
aware generation contributes in the construction and progress

through the practice of daily activities according to the objectives
which defined by the requirements of the educational process . The
organization of the school environment elements and their
components in according to the educational goals of the school
community and the nature of learning and learner leads to harmony
and consensus among the members of the school community .
The significance of current research emphasizes on the
practices of school management and the extent of concerning with
the requirements of implementation and follow-up from the
viewpoints of educational staff.
The Problem of Research
It lies through the following question
Is the school administration interested in following up the
implementation of the educational goals of the school environment ?
The Aim of Research
Finding out the practices of school management through put
attention in implementation and following-up of the educational
goals of the primary stage.
Chapter Two : It includes the concepts of school management,
environmental practices, characteristics and objectives of the
primary stage.
Chapter Three: It confines to the field procedures of current
research.
Chapter Four: It limits to the results interpretation.
Chapter Five:It restricts to a number of conclusions and
recommendations.
الباب األول
 المقدمة وأهمية البحث-0-0
تعد البيئة المدرسية االرض الخصبة التي من خاللها يمكن تووفر السوبل التوي تسواهم فوي
توفير المتطلبات الرئيسية والضرورية للنهوض بالعملية التعلميوة وتنميوة القودرة علوى خلوق
جيل واعي يساهم في البناء والتقدم من خالل ممارسة النشاطات اليومية وفق االهداف التي
تحددها مستلزمات العملية التربوية مستندة الى بيئة التربية التي مون شوأنها ان تعوزز عمليوة
) الوى اعتبوار5891، بناء الجيل القادر على تحمل المسؤولية مثلما يشير (غازي ابوو شوقرا
التربية هي احدى العمليات النهائية التوي تهودف الوى تأهيول التالميوذ مون خوالل ادراة البيئوة
واالهتمام بها وبالمشكالت المتعلقة بها وحثهم على فهم طبيعتها ومساندتها وتعلم المهوارات
. التي تحقق ذلك
ان تنظيم عناصر البيئة المدرسية ومكوناتهوا بأسووب تربووي علوى وفوق اهوداف المجتموع
المدرسي وطبيعة التعلم انما يؤدي الى االنسجام والتوافق بوين افوراد المجتموع المدرسوي بول

تسووعى االنظمووة التربويووة اليوووم الووى اغنوواء البيئووة المدرسووية بمووا يجعلهووا ا ثوور جووذبا وتشووويقا
للتالميذ من اي بيئة اخرى ذلك ان المدرسة اليوم دخلو فوي منافسوة موع بيئوات اخورى فوي
المجتمع قد تستهوي االطفال بخاصوة ا ثور مموا تسوتهويهم المدرسوة اذا لوم توا وت معطيوات
العصر التقنية والعملية.
ويأتي دور المتطلبات الضرورية التوي يجوت االهتموام بهوا وتوفيرهوا مون اجول النهووض
بواقع البيئة المدرسية مثلما عبر عنها( ليث ريم  )5001،الى ان البيئة المدرسية منظوموة
متكاملة على قدر من التنسيق والتنظيم تتوافوق فيهوا حيواة المجتموع المدرسوي وتتطوور علوى
وفق اهدافه المدرسة والمرحلة الدراسية التي يمر بها التلميوذ وتتجسود بيئوة المدرسوة باطوار
االمكانات العامة للنظام التربوي اذ يعيش التالميذ افة في هذه البيئة في نمو وتطور متوأثر
ومؤثرين بها.
تعتبور ممارسووات االدارة المدرسوية خووالل العمليوة التربويووة احودى الجوانووت التوي ينظوور
اليهووا اليوووم باعتبارهووا عمليووة حيوواة يووتعلم فيهووا التالميووذ اسووم الحيوواة الدراسووية موون خووالل
استشعاره باألهداف المحددة في الجوانوت التعليميوة فوي المدرسوة و وذلك الجوانوت االخورى
المتمثلووة بالجوانوووت الروحيوووة والجسوومية والعقليوووة التوووي تعتبوور مووون المكموووالت الضووورورية
للمسوواهمة فووي بنوواء شخصووية التالميووذ وتوسوويع قوودراتهم علووى الموائمووة مووع طبيعووة البيئووة
المدرسووية ومتطلباتهووا مثلمووا اشووار (الوودفاعي وبحووري  ")5898،الووى ان متطلبووات نهضووتنا
تتطلووت مواجهووة حقيقووة للحفووا علووى البيئووة وان المدرسووة يجووت ان تنجووز الكثيوور بوسووائلها
وبرامجهووا افووة مسووتخدمة االمكانووات افووة موون اجوول بيئووة مثلووى بوصووفها واحووده موون اهووم
المؤسسات التي تقود التغير لما تشكله من قاعدة شعبية عريضة يدخلها اغلت االطفال الذين
سيتولون امور الحياة في المستقبل".
وتكموون اهمي وة البحووث فووي الوقوووف علووى ممارسووات االدارة المدرسووية وموودى االهتمووام
بمتطلبات تنفيذها من وجهة نظر الهيئات التعليميوة للمسواهمة بوالنهوض بهوذه الفئوة العمريوة
في المرحلة االبتدائية الى المستويات المنشودة من خالل االهتموام باالهوداف المرسوومة فوي
نمط العملية التربوية والتعليمية التي تساهم فوي خلوق جيول قوادر علوى موا بوة التطوور الوذي
يشهده العالم خصوصا في مجال التعليم .
 0-0مشكككلة البحككث  :تعوود المدرسووة المكووان الخصووت الووذي موون خاللووه تنفيووذ البرنووامج
التربوي وتصقل فيه المواهوت لودى االطفوال فوي المرحلوة االبتدائيوة ونهوا تمتواز بالنضوو
المتدر اذ تمثل اليوم ما يشير شبلي ( )5891مكانه مهموه فوي الرةيوة االجتماعيوة البيئيوة
والبد من ان تكست التالميذ العادات السوليمة واالتجاهوات والقويم التوي تحقوق حسون التعامول
مع البيئة ومنهم عناصرها ومكوناتها والحرص على تطويرها وان احترام البيئة بشكل عام
يبدأ من بيئة المدرسة وحماية التالميوذ بيئوتهم المدرسوية وتطويرهوا والمحافظوة علوى حمايوة
ونظافة المدرسة.
وتكموون مشووكلة البحووث فووي التعوورف علووى موودى اهتمووام االدارة بالبيئووة المدرسووية وموودى
متابعتهووا لتطبيووق اهووداف المرحلووة االبتدائيووة باعتبارهووا الحلقووة االولووى فووي المتابعووة والتنفيووذ
ولغرض الوقوف على ذلك نرى من الواجت االجابة على هذا التساةل مون خوالل اخوذ راي
الهيئات التعليميوة باعتبارهوا المفصول المتالصوق موع االدارة المدرسوية فوي المتابعوة و وذلك
باعتبارها ان اهوداف المرحلوة االبتدائيوة تعود مون االساسويات التوي تسواهم بنواء االطفوال مون
النووواحي الجسوويمة والروحيووة والعقليووة واالجتماعيووة لووذلك رأى الباحووث ان اهتمووام االدارة
بمتابعة تنفيذ اهداف المرحلة االبتدائية يتبلور من خالل التساةل التالي :

هل االدارة المدرسية تهتم بمتابعة تنفيذ اهداف المرحلة االبتدائية ؟
 -3-0هدف البحث :الكشف عن ممارسات االدارة المدرسية باالهتمام بممارسات البيئية
في ضوء اهداف المرحلة االبتدائية .
مجاالت البحث-:
 -0-4-0المجككال البشككر  :اقتصوور البحووث علووى الموودارئ االبتدائيووة لغوورب قضوواء بعقوبووة
والمتمثلة بالمناطق.
الكاطون
.5
المفرق
.5
حي المعلمين
.3
بعقوبة الجديدة
.1
حي المصطفى
.1
 -0-4-0المجال الزماني :للعام  5053ــ 5051
 -3-4-0المجال المكاني :الهيئات التعليمية لمدارئ غرب بعقوبة .
 -4-0تحديد المصطلحات
البيئة المدرسية  :هي البيئة التي تقدم برامج تعليمية وتربوية نوعية من اجل اعداد
متعلمين دائمي التعليم الجل ا تساب المعرفة واالستعداد للتطورات الحياتية وتحقيق الذات
.
الهدف  :يصف شيئا يجت انجازه نقطة من النقاط المستهدف الوصول اليها .
االدارة المدرسية  :مجموعة عمليات و يفية تمارئ بغرض تنفيذ مهام مدرسية بواسطة
اخرين عن طريق تخطيط وتنسيق ورقابة مجهوداتهم وتقويمها وتؤدي هذه الو يفة من
خالل التاثير في سلوة االفراد لتحقيق اهداف الدراسة.
الباب الثاني الدراسات النظرية والسابقة
 0-0الدارسات النظرية :
 0-0-0مفهوم االدارة المدرسية واهميتها
تعتبر المدرسة هي جزء مهم من المؤسسة التي تحتل جانت اساسي من جوانت التمثيل
للعملية التعليمية وتتولى تحقيق االهداف المنشودة من خالل بذل الجهود التي تؤدي الى
تحسين العملية التربوية باعتبارها العامل المهم في نجاح العملية التعليمية في المدرسة .
اذ تناولها (البدري  5001ص )33على انها الوحدة القائمة بتنفيذ السياسة التعليمية
وهي جزء من االدارة التربوية ويقوم على رأسها مدير مسؤوليته التوجيه نحو اداء رسالة
المدرسة وتنفيذ اللوائح والقوانين التعليمية التي تصدر من الجهات ذات العالقة "
ويشير ( محارب علي احمد ) " 5055الى انها مجموعة من التعليمات التي تقوم بها
جماعة من االفراد عن طريق المشار ة والتعاون والتفاهم المتبادل وتشتمل تنظيم العمل
المدرسي وتوفير الموارد واالمكانات والتسهيالت وتشير عملية التعلم والتعليم عن طريق
التوجيه والضبط والحفز وتوفير الدافعية والتقويم والمتابعة " .
وهي بذلك ليس يانا مستقال قائما بذاته بل هي جزء من االدارة التعليمية العليا وصورة
مصغرة لها تتولى تنفيذ السياسة التعليمية ومن ضمن هذه السياسة االهداف العامة للمرحلة

االبتدائية التي تجد في حقيقتها صقل المواهت لدى التالميذ وتنمية قدراتهم العقلية
والجسمية والمساهمة في بناء شخصية للتلميذ تجعله قادرا على فهم ما يدور من حوله من
اجل الحفا على رسم مستقبله وفق السياسة العامة للدولة باالستعانة بالعوامل المحيطة
بالعملية التعليمية التي تمر بها الحياة الدراسية والتي تلعت دورا مهما في التغلت على
الصعوبات المرافقة للعملية التعليمية الذي يجعل االدارة المدرسية باعتبارها تمثل القيادة
الفعلية ان " تجعل من عملها في جزء مهم يفية التغلت على هذه الصعوبات وهي تخلق
من مدرسة الى اخرى ومن مرحلة الى اخرى تبعا لظروف المدارئ وطبيعة القائمين
عليها المتمثلة باإلدارة المدرسية التي تقود الى نجاح العملية االدارية وتحقيق االهداف
الموسومة التي يمكن تحقيقها باستخدام المتاح من الموارد والمعارف استخداما امثل( فايز
بن عبد العزيز الفايز ، 5050ص )80والن اساليت التربية تتطلت دائما متابعة ما يجري
من اساليت تطوير فعالة من اإلدارة المدرسية وتنفيذ االهداف وترسيخها اصبح لزاما على
التربية الحديثة ان تخصص لجميع افراد المدرسة من يوجههم ويرشدهم وينظم اعمالهم
وينسقها اذا احتا االمر في المجتمع المدرسي الى اإلدارة الجديدة القادرة على المتابعة
والتنفيذ  .وتحقيقا لألهداف التي ترسمها المؤسسات التربوية التي يجت المحافظة عليها
داخل المدرسة " اصبح من الضروري على االدارة المدرسية ان تتابع المشكالت التي
تعترض الحياة الدراسية وتعمل على معالجتها وتالفي االخطاء والوقوف بحزم تجاه افة
الجوانت التي تتناقض مع التعليم والمبادئ التي يتعلمها التلميذ في المدرسة تحقيقا لألهداف
التربوية في المجتمع ( مساعد عمر حسن 5151هـ  ،ص )58وتتجلى فاعلية ادارة
المدرسة من منطلق استخدامها للموارد البشرية بكفاءة ومتابعة تنفيذ االهداف الموضوعية
في العملية التعليمة التي من شانها ان تساهم في تنشئة التالميذ وفق االساليت الحديثة بما
يعزز بناء شخصياتهم واالستفادة من قدراتهم وصوال الى صقل مواهبهم بما يجعلهم
اعضاء نافعين في المجتمع .وعلى هذا االسائ يمكن القول بان االدارة المدرسية لها
اهميتها الكبرى بالنسبة لكل تلميذ في المدرسة الن من اولوياتها االهتمام والسعي الى
تحقيق االهداف التربوية والتعليمية التي يتطلع لها المجتمع ويراقبها بدقة عن ثت بجانت
الكثير من االتجاهات الحديثة التي يجت غرسها في نفوئ التالميذ المدرسية .
 0-0-0وظائف ومهام االدارة المدرسية :
تعد االدارة المدرسية ادارة للسيطرة على العملية التعليمية لتنظيمها وحسن توجيهها
وتقويمها وتوفر المناخ التنظيمي الذي يستجيت للتطور الذي يطرا عليها نتيجة لتطور
المجتمع وهي تتمثل الذي يستجيت للتطور الذي يطرا عليها نتيجة لتطور المجتمع وعلى
ذ لك فان هناة مجموعة من الو ائف التي تعتبر ضرورية لنجاح االدارة المدرسية في قيام
لها والمتمثلة (التخطيط – التنظيم – التوجيه – المتابعة – التقويم ) وتح ل و يفة من
هذه الو ائف يدخل العديد من المهام واالنشطة التي البد ان يقوم بها المدير والعاملون
معه لتأدية الو يفية على الوجه اال مل .
ويجمع المتخصصون في االدارة على ان العملية االدارية تتألف من عناصر او عمليات
فرعية البد للمعنيين بالعملية التعليمية القيام بها اال انهم يختلفون في عدد من هذه العناصر
او العمليات وبالرغم من ذلك ورغم تعدد الو ائف وتباين دراسي اإلدارة على عددها
سنذ ر بشيء من الشرح مفاهيم بعض و ائف االدارة المتمثلة بـ
التخطيط  :يعد التخطيط الو يفة االدارية االساسية التي تسبق اي عملية ادارية
-5
مهما بلغ اهميتها بحيث انه يمثل العملية الفكرية التي ترسم مسبقا الطريق الذي سوف

يسلكه المسؤولون عن اتخاذهم القرار المختلفة وتنفيذهم لها بمساعدة الو ائف والعمليات
االدارية االخرى .
التنظيم  :يعرف التنظيم بانه عملية ادارية مهمة للمدرسة يفرض تحديد االعمال
-5
الالزمة لتمديد اهداف المؤسسة وذلك بتكليف االفراد مهام ومسؤوليات العالقة التنظيمية
بينهم وتنسيق الجهود بطريقة منظمة بسير العملية االدارية للحصول على افضل النتائج
باقل لفة واقل جهد ووق  (.بيسو  5003ص.)550
التوجيه  :لضمان سير نجاح العملية االدارية بالجهد الجماعي يستوجت ان يتولى
-3
المسؤولين على توجيه مرةوسيهم ال تمام االعمال  .اي اصدار التعليمات اليهم وارشادهم
ورفع روح هم المعنوية اذ ان التوجيه اصبح ينظر اليه اليوم مع التطور الحاصل على "انه
عمل يؤ د التعاون ويخلق الموافق التعليمية واالدارية االفضل ويقوم على التفاهم بين
العاملين افة قادة ومرةوسين ويهدف الى تحسين العملية االدارية التربوية بما يضمن
بلوغها االهداف المقررة ( العرفي ومهدي  5881ص.)14
االتصال  :يعرف االتصال على انه عملية تفاعلية ذات هدف ومعنى بين االفراد .
-1
اذ يتميز االداري عن غيره من النائ بقدرته على االتصال بعدة طرق ويتعرض االداري
للمزيد من عمليات االتصال بمجرد بدء حياته اليومية وتزداد وتتنوع عمليات االتصال
لما ثرت االعمال االدارية ويعتبر االتصال من االمور الفعالة التي تحدث نوع من
التفاهم خالل العمل االداري ( مصطفى وغنيم 5000 ،ص.)538
اتخاذ القرار  :تعتبر عملية اتخاذ القرار هي االسائ وجوهر العملية االدارية من
-1
خالل التعرض الى ثير من المواقف التي تتطلت االختيار المستمر للبدائل المختلفة فهو
عملية مستمرة وترجمة واقعية للو ائف االدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه واتصال
فاإلدارة المدرسية تجد نفسها ازاء العمل اليومي محتاجه الى اتخاذ قرارات تتعلق بجوانت
العملية التعليمية بشكل يومي من خالل اختيار بديل من البدائل لذلك تعتبر عملية اتخاد
القرار جوهر العملية االدارية (محمود مال 5881ص . )43

االتصال

التخطيط

االتصال

االتصال

االتصال

التنظيم

اتخاذ القرار

التقويم

التوجيه

شكل يوضح ان اتخاذ القرار جوهر العملية االدارية وانها تتاثر بباقي عمليات االدارة
المختلفة .
 3-0-0الممارسات البيئة لإلدارة المدرسية :
تعد البيئة هي المجال المكاني والزماني الذي يعيش فيه الفرد بكل مكوناته البشرية
والمادية ما انها توجه نشاط الفرد الصناعية ان ام طبيعة تؤثر فيه وتتأثر به بحست
قوتها وما يمتلكه الفرد من قدرات واستعدادات ( ليث ريم  5053ص.)503
والمدرسة هي احد العناصر المهمة في البيئة التعليمية اذ " تعد منظومة متكاملة على قدر
عال من التنسيق بين العناصر المادية والبشرية واالنشطة والمستلزمات الدراسية التي لها
خاصية اشباع حاجات التالميذ وتحقيق مطالت نموهم في اجواء تربوية عالية التنظيم في
تغير وتطور مستمر ( ليث  5053ص.)505
ويتناولها ( محمد علي  5888ص )11على انها تعني دراسة التفاعل بين ائن حي
والوسط الذي يعيش فيه وتقصي عالقات التأثير المتبادل بين الكائن ومجموعة العوامل
المؤثرة في الحيز المكاني.
وتعد المدرسة احدى المكونات التي سع البحوث والدراسات الى اعطائها حيز من
االهتمام باعتبارها احد العناصر المهمة في بناء قاعدة من الممارسات التي من شأنها صقل
شخصيات التالميذ بالتوافق مع بيئة الحياه المحيطة بها  .اذ انها تعد " منظومة متكاملة
على قدر عال من التنسيق بين العناصر المادية والبشرية النشطة والمستلزمات الدراسية
التي لها خاصية اشباع حاجات التالميذ وتحقيق مطالت نموهم في اجواء تربوية عالية
التنظيم في تغير وتطور مستمر (ليث  5053ص.)503
لذلك تعتبر البيئة المدرسية واحد من اهم االبواب التي تساهم في رفد التلميذ بالخيرات التي
من شانها ان تجعله قادر على تحمل المسؤولية وا تساب المهارات المختلفة من خالل
العمل على التأ يد باعتماد الممارسات البيئية التي تعني في جوهرها مجموعة العمليات

والنشاطات التي تقوم بها االدارة المدرسية للمساهمة في تحقيق االهداف التربوية التي
توضع لتنمية قدرة التالميذ على التكليف والقدرة على تنفيذ المهام  .اذ يمكن من خالل
اعتماد اساليت هذه الممارسات التي تمارسها االدارة المدرسية ان تؤدي الى :
مساعدة المتعلم على فهم ذاته من حيث استعداداته وقدراته وميوله و ذلك التعرف
-5
على دوافعه واساليت الخاصة.
الوصول الى حالة من التفاعل االجتماعي مع البيئة المحيطة من خالل االقتناع
-5
بمسؤوليته االجتماعية واالحسائ بها .
تنم ية الشعور بالدور الذي يصطلح به في المجتمع من خالل تاثير في محيطة
-3
الخارجي مما يولد لديه احساسا مريحا بان له هدف يسعى اليه.
ممكن ان توصل التلميذ الى احساسه بالقبول من االخرين او االلفة معهم وبالتالي
-1
تنمية قدرته على القيام باعمال ينسبها لنفسه مما يشكل ثمرة جهد له ( ليث ريم
،5053ص.)44-40
ذلك تعد مشار ة التالميذ بالنشاطات البيئية التي تحددها المدرسة من خالل الممارسات
البيئية في االدارة المدرسية والتي تنفق مع اهداف المرحلة االبتدائية من الوسائل المهمة
لتحقيق اهداف التربية المرسومة فهي تساهم في ا تساب المعلومات المتعلقة بالبيئة وتنمي
المهارات في التفكير والقدرة على االستيعاب من خالل تحقيق االهداف اذ ان من الممكن
تعود التلميذ على-:
القيام بحمالت النظافة داخل المدرسة والمرافق االخرى.
-5
اعداد النشرات الجدارية.
-5
التعود على االشتراة بالمسابقات وامتالة المعلومات.
-3
ا تساب الوعي البيئي الذي يعد من العوامل المهمة ألسلوب التعاون.
-1
ومن نافلة القول ان الممارسات البيئة لالدارة المدرسية يمكن ان تكون مصدرا مهما من
المصادر تحقيق االهداف التربوية اذا تم ممارستها بشكل صحيح واالنتباه الى جعلها
وسيلة مساعدة مهمة في عملية التربية والتعلم فضال عن انها توجه اهتمام التالميذ نحو
موضوعات تقود الى توطيد العالقة مع البيئة الخارجية وتو يف عناصر البيئة في
المساهمة بترشيح مبادئ االهداف التربوية التي تعد من العوامل المهمة في صقل شخصية
التالميذ وزيادة البنى المعرفية لديهم وصوال الى خدمة المجتمع  (.ليث ريم،5053،
ص.)48 -40
 4-0-0خصائص البيئة المدرسية
على درجة عالية من التنظيم والتنسيق في المكونات المادية والبشرية بما يتناست
.5
وتالميذ المرحلة المدرسية .
انها منظمة على وفق اهداف المرحلة الدراسية لتلبي حاجات التالميذ ونمو
.5
شخصياتهم في جوانبها المختلفة .
على درجة عالية من التجانم من العمر والثقافة والتحصيل بين تالميذ الصفوف
.3
بشكل خاص والمرحلة بشكل عام .
انها في تغير مستمر من حيث العناصر البشرية مع الثبات النسبي للعناصر المادية.
.1
تخضع البيئة المدرسية لألنظمة والتعليمات واجواء تفرضها السلطات التربوية
.1
العليا مع وجود فرض للخصوصيات المحلية .

وضوح االهداف في البيئة المدرسية وواجبات ل عناصر من عناصر تحقيق هذه
.1
االهداف .
ل ما موجود في مجال البيئة المدرسة له دور محدد وهدف واضح وتغيير مع
.4
تغير اهداف المدرسة .
التفاعل على االجتماعي فيه هادف وذو لغة االتصال محددة ووسائل معنية (ليث
.9
ريم 5053ص.)501-503
 5-0-0اهداف المرحلة االبتدائية في الخليج:
ا تساب المبادئ االسالمية المعنية على تبين العقيدة االسالمية .
.5
ا تساب المفاهيم والمعوقات التي تنمي مشاعر الوالء هلل سبحانه.
.5
ا تساب مهارات اللغة العربية واالسالمية ( قراءة  ،تابة  ،تحدث  ،استماع )
.3
تكوين اتجاه ايجابي نحو المجتمع .
.1
تنمية الوعي الصحي وسالمة الجسم .
.1
تنمية مهارات التفاعل االجتماعي .
.1
تنمية القدرة على التفكير السليم .
.4
مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .
.9
ا تساب المتعلمين سلو يات المحافظة على الممتلكات العامة واحترام الملكية
.8
الخاصة ( حمد بن سيف الهامي ، 5003ص.)54
الباب الثالث-:
 -3منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :
 0-3منهج البحث
تتوقف اجراءات البحث المستخدمة سواء في جمع البيانات او تحليلها او استخالص النتائج
على طبيعة منهج البحث ونوعه  .لذا اختار الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي
ونه ا ثر المناهج مالئمة لطبيعة المشكلة اذ يرى ل من ربحي مصطفى وعثمان غنيم
الى ان البحث الوصفي يهدف الى دراسة االوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها
واشكالها وعالقاتها والعوامل المؤثرة بها.
 0-3اداة البحث
تم اعتماد مقيائ اهداف المرحلة االبتدائية الذي اعد من قبل الباحث (ليث ريم )5001 ،
وتم عرضه على الخبراء المثبتة اسمائهم في الملحق ( )5وحصل المقيائ على نسبة اتفاق
 % 500باعتبار ان المقيائ صالح للتطبيق مع بعض المالحظات التي اعتبرها الباحث
ال تشكل نسبة في التغيير ون المقيائ حمل صفه االسم العلمية وتم تطبيقه على عينة
واسعة ممثلة لنفم عينة البحث وفق اهداف المرحلة االبتدائية .
 3-3مجتمع البحث وعينته
قام الباحثان بمراجعة قسم االحصاء  /التخطيط التربوي في المديرية العامة لتربية ديالى
وتم تحديد مجتمع البحث في المنطقة التي تقع غرب بعقوبة اذ بلغ مجتمع البحث في هذا
الجانت الجغرافي ( )5300معلم ومعلمة موزعين على ( )11مدرسة ابتدائية بحست
احصاء المديرية العامة لتربية ديالى وقد تم تحديد عينة البحث من الهيئات التعليمية
للمدارئ التي تقع ضمن الرقعة الجغرافية للبحث بعد استشارة عدد من الخبراء المبينين
في الجدول( ) 5حول تحديد النسبة التي تكون ممثلة لمجتمع البحث وقد تم االتفاق على ان

تكون نسبة  %50اي بواقع ( )530معلم ومعلمة موزعين على المناطق المحددة حست
اعداد المالة التعليمي لمجموع المدارئ في المناطق وحست الجدول ادناه
جدول ( )0يمثل اعداد المدارس والهيئات التعليمية
النسبة
العينة
عدد الهيئات
عدد
اسم المنطقة
ت
المئوية
التعليمية
المدارس
%50
11
115
51
الكاطون
5
%50
51
519
50
المفرق
5
%50
51
558
حي المعلمين 50
3
%50
58
588
بعقوبة الجديدة 4
1
%50
51
513
1
حي
1
المصطفى
%50
530
5300
11
المجموع
بسبت احصاء المديرية العامة لتربية ديالى  ،وقد تم تحديد عينة بحث من الهيئات
التعليمية للمدارئ التي في الجدول ( )5بعد استشارة عدد من الخبراء حول تحديد النسبة
التي تكون ممثلة لمجتمع البحث وقد تبين ان النسبة التي حددت بناء على ذلك تكون %50
اي بواقع ( )530معلم موزعة على المناطق المحددة في البحث
 – 4-3تحديد متغيرات البحث :
لتحديد مقيائ اهداف المرحلة االبتدائية من اجل ا مال اجراءات البحث قام الباحثان
باعتماد المقيائ الذي تم بناءه من قبل الباحث ليث ريم ( )5001ملحق رقم ()5
والمتضمن ستة اهداف للمرحلة االبتدائية والمتمثلة بالجوانت التالية :
هدف النمو الجسمي  :يتضمن  4فقرات تؤ د جميعها يفية تحقق هذا الهدف من
-5
خالل اتباع اساليت االعتماد على تسمية القدرة بالمحافظة على النظافة والمحافظة على
االدوات الخاصة بحياة التلميذ مما يؤثر على غرئ روح االعتماد على النفم .
هدف النمو العقلي  :يتضمن  1فقرات تؤ د على تنمية القدرة على التفكير
-5
وممارسة االساليت التي تجعل من التلميذ مما يؤثر على غرئ روح االعتماد بامتالة
المعلومات .
هدف النمو الوجداني  :يتضمن  8فقرات تؤ د على تنمية القدرة على تحليل
-3
المواقف .
هدف النمو االجتماعي  :يتضمن  4فقرات تؤ د على غرئ روح االلفة والتعاون
-1
الجماعي وروح المحبة .
هدف النمو الروحي  :يتضمن  1فقرات تؤ د على التعريف بالمعتقدات واصول
-1
االسالم وطبيعة اتباع اساليت الحفا على الجانت الروحي باعتباره احد المقومات
االساسية لبناء شخصية التلميذ .
الهدف الوطني  :يتضمن  1فقرات تؤ د على غرئ حت الوصف في اذهان
-1
التالميذ من خالل االساليت التثقيفية التي تتناست مع طبيعة حياة التالميذ في المدرسة وقد
حصل المقيائ على االسم العلمية المتمثلة بــ :

الصدق :من خالل عرض المقيائ على مجموعه من مدراء المدارئ وحصل نسبة 99
 %وتبين ان العينة ليم لديها شكوى من تطبيق هذا القيائ .
الثبات :من خالل عرض استمارة المقيائ على  50مدراء و  50معاونين وعلى ان تتم
االجابة ل على انفراد لحساب معامل االتفاق بحست معادلة وبر  5841وبعد المعالجة
االحصائية تراوح نسبة االتفاق بين  0،49و  0،98وهي نسبتان مقبولتان للقيام بعملية
التطبيق .
بدائل االداة  :عمد الباحث الى استخدام العبارات التي تتالئم وطبيعة تنفيذ التجربة
والمتمثلة بـ ( تهتم بدرجة قليلة  ،تهتم بدرجة متوسطة  ،تهتم بدرجة افية ) وتم اعطاء
الدرجات ( )5،3 ،5اذ بلغ الدرجة العليا لإلجابات ( )554والدرجة الدنيا ( )38مع
اعتبار ( )5متوسط درجات القيائ قوة وطعن في المعالجات االحصائية للفقرة .
 -5-3التجربة الرئيسية  :قام الباحث بتوزيع استمارات المقيائ بصورته النهائية على
عينة البحث بتاريخ  5051/5 /30وطلت من المفحوصين االجابة على االستبانة التي
تضمن على المجاالت الستة بواقع  38فقرة اذ تم توزيع  530استمارة حست النست
المؤشرة ازاء ل منطقة ومدارسها واعداد الهيئات التعليمية فيها وتم جمع االستمارات
وتفريغ البيانات ل مجال حست فقراته
 6-3الوسائل االحصائية .
-5

نسبة االتفاق :

-5

الوسط الفرضي .

-3

الوسط الحسابي .

عدد مرات االتفاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 500
مجموع االستجابات

الباب الرابع عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
-4
 0-4عرض النتائج
جدول ()5
يبين مجاالت المقيائ ونسبة الوسط الحسابي مقارنة مع الوسط الفرضي
ت
5
5
3
1
1
1

المجال
النمو الروحي
النمو العقلي
النمو الوجداني
النمو الوطني
النمو االجتماعي
النمو الجسمي

عدد الفقرات
1
1
8
1
4
4

الوسط المرجح
5،58
5،94
5،91
5،91
5،90
5،18

الوسط الفرضي
5
5
5
5
5
5

بالنظر الى الجدول ( )5يتبين ان مجال النمو الروحي حصل على درجة قوة ()5،58
وهي الدرجة االوفر حظا في النتائج وحصل جانت النمو العقلي على (  ) 5،94وهي

بالمرتبة الثانية و ل من النمو الوجداني والنمو الوطني على( )5،91وهي بالمرتبة الثالثة
وجانت النمو االجتماعي على ( )5،90وهي المرتبة الرابعة وجانت النمو الجسمي
( )5،18وهي المرتبة الخامسة واالخيرة .
 0-4مناقشة النتائج
من خالل عرض النتائج يتبين ان مجال الجانت الروحي قد حصل على النسبة االوفر حظا
في ممارسة االنشطة اذ بلغ عدد االستمارات الموزعة ( )530استمارة تمثل اجابات
العينة على ل مجال من المجاالت الستة اذ ان الفقرة ( )1في المجال الروحي ا ثر
الفقرات التي حصل على نسبة جيدة من االجابات وهي ما تخص النشاط الثقافي المتمثل
بوضع النشرات الجدارية التي تتحدث عن الحضارة االسالمية تليها فقرة الملصقات ثم
فقرة توجيهات المعلم ثم فقرة االهتمام بوجود مصلى في المدرسة ويعزو الباحث اسباب في
ذلك الى ان االهتمام بالمناسبات والممارسات الدينية التي تنمي الجانت الروحي لدى
التالميذ اخذ باالزدياد بالوق الحاضر اذ ان التوعية الدينية اخذت مجاال واسعا في الوق
الحاضر اذ عهدت توجيهات الوزارة الى االهتمام بهذا الجانت باعتبارها تمثل جانبا
تعريفيا بأهمية هذه المناسبات وممارسة الطقوئ الخاصة بها مما يولد لدى التالميذ نوعا
من الرغبة في معرفتها باعتبارها تمثل جانبا مهما من حياته متزامنا مع ما تتطلبه الحياة
االجتماعية والبيئية الخارجية وتأثيراتها باعتبار ان المدرسة واهدافها جزء من المجتمع
تتأثر وتؤثر به وان ثرة النشاطات المختلفة التي تمارئ تولد نوعا من التالصق ما بين
شخصية التلميذ وتأثر بواقعه السيما ان ثير من الممارسات من حوله تجعله دائما في
مراقبة دائمة وتواصل مستمر معها والمتمثلة بوسائل االتصال الحديثة التي اغن هذا
الجانت وعززت قيمته داخل تفكير التالميذ داخل وخار المدرسة .
اما االهداف االخرى فقد حصل على نست متفاوتة مما يجعل منها اهداف اقل اهتماما
من الجانت الروحي ولكنها ال ترقى الى جانت االهتمام بالممارسات التي تعزز الجانت
الروحي اذ ان االهتمام بالجانت العقلي اخذ حيزا من االهتمام وتمثل فقراته بالنشرات
الجدارية والمكتبات والمختبرات والمسابقات حيث ان فقرة النشرات الجدارية هي
االوفر حظا وهذا مايدل على رغبة التلميذ في رةية االشياء من حوله من ملصقات
واعتبارها تمثل نوع من الرغبة لديه من التعرف على ما موجود في داخلها
اما جانت النمو الوجداني فقد ان له نصيت من االهتمام اذ ا دت فقراته على تنمية
الذات لدى التلميذ من خالل اعطائه الفرصة في ابداء رأيه في عملية انتخاب المراقبين
والتأ يد على مظهره الشخصي واالهتمام بالجوانت التي تعزز من قدرته على تنمية
شخصيته المتمثلة بالصف والزراعة واختيار االلوان المناسبة  ،اما جانت النمو الوطني
والنمو االجتماعي فقد حصال على نفم النسبة باالهتمام اذ ا دت فقراته على تثقيف
التالميذ على الوحدة الوطنية وحت المجتمع العراقي وتعريف التالميذ لثروات الوطن
وقدراته االقتصادية والبشرية و ذلك التأ يد على دور االسرة في المجتمع واعتبار االسرة
التعليمية قدوة حسنة للتالميذ وتعريف التالميذ بمؤسسات المجتمع المحلي ومشار ة
التالميذ في الفرق واالنشطة الرياضية وتعتبر هذه المجاالت من الصفات المالصقة لحياة
التالميذ اليومية داخل وخار المدرسة
اما هدف النمو الجسمي فقد حصل على المرتبة االخيرة اذ ا دت فقراته النظافة
واالدوات المستخدمة في المدارئ المتمثلة بالجانت الصحي والخدمي اذ ان نسبة
االجابات باهتمام المدرسة بها ال ترتقى الى مستوى االهتمام الدقيق فيما تعتبر هي من

االساسيات الواجت االنتباه اليها ب اعتبارها تمثل جانبا مهما من حياة التلميذ اذ تشير نظافة
المرافق الصحية وسالل المهمالت هي من الجوانت التي ترسخ مفهوم النظافة لدى
التالميذ.
الباب الخامس االستنتاجات والتوصيات
 0-5االستنتاجات
بالنظر الى النتائج التي احتوتها الجداول واالحصائيات التي تمحض عنها تجربة الدراسة
يمكن استنتا االتي
ان الممارسات البيئية لالدارة المدرسية تتأثر بجوانت التعليمات والمتابعة من قبل
-5
المفاصل المتعلقة بالعملية التربوية.
ان اهداف المرحلة االبتدائية تعتبر عامل اساسي ومهم في ترسيخ المفاهيم والقيم
-5
التي تعزز الجانت االساسي في بناء شخصية التلميذ .
هناة بعض الجوانت في االهداف التربوية تحتا الى تخصيصات مالية ي تكون
-3
قابلة لالهتمام بها وجعلها السبل المؤدية الى التنفيذ.
ان االهتمام بالجانت الروحي اخذ الحيز اال بر باهتمام االدارة المدرسية ويعود
-1
ذلك الى ثرة المناسبات وتأثير وسائل االتصال االخرى .
جانت التنسيق بين الهيئات التعليمية وادارت المدارئ بخصوص االهتمام
-1
باالهداف وتنفيذ التعليمات يتوافر بشكل متوسط االمر الذي يؤدي الى قلة في المتابعة
والتنفيذ.
دور البيئة المحيطة بالمدرسة له اثر فعال في ترجمة االهداف والمساعدة في رفد
-1
المدرسة بالخبرة وايجاد نوع من العالقة الجيدة في تنشيط قدرة التالميذ على دورهم في
المجتمع .
ان جانت من جوانت قلة االهتمام يعود الى الوضع العام الذي تعيشه المدرسة
-4
وادارتها وما يحمله من تأثيرات جانبية تؤثر على عملية االستقرار في متابعة تنفيذ
االهداف.
 0-5التوصيات
ضرورة االهتمام والمتابعة من قبل المفاصل التربوية المتمثلة باالشراف التربوي
-5
لتنفيذ اهداف المرحلة االبتدائية.
توفير االمكانيات المادية التي تعزز تنفيذ النشاطات .
-5
ترسيخ العالقة مابين المدرسة والبيئة الخارجية المتمثلة باالسرة من اجل الوقوف
-3
على اهم المعوقات التي تعجل من متابعة تنفيذ االهداف احد االساسيات في ادارة المدرسة.
العمل على توفير االجواء المناسبة من قبل الهيئات التعليمية وضرورة تكريم
-1
العالقات الجيدة مع االدارة المدرسية من اجل التعاون لمتابعة تنفيذ هذه االهداف
تشجيع ادارات المدارئ من قبل القيادات التربوية على اخذ دورها في المبادرة في
-1
ترجمة التعليمات والعمل بروح الفريق الواحد.
اعتبار الممارسات البيئية لالدارة المدرسية احدى االساسيات التي يمكن االهتمام
-1
بها ومتابعتها بما بما يضمن متابعة تنفيذ االهداف التربوية .
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